คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิ
รองการปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ 2560
(ระดับหน่วยงาน)

ของ

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

"ลดพฤติ
ลดพฤติกรรมเสี่ยง เลี่ยงโรคและภั
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ชื่อหนังสือ : คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ 2560 ของสํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
คณะผู้จัดทํา : กลุ่มพัฒนาองค์กร
สํานักโรคไม่ติดต่อ
กลุ่มบริหารทั่วไป
สํานักโรคไม่ติดต่อ
กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
สํานักโรคไม่ติดต่อ
กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
สํานักโรคไม่ติดต่อ
กลุ่มพัฒนาระบบสาธารณสุข
สํานักโรคไม่ติดต่อ
กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากจราจร สํานักโรคไม่ติดต่อ
กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากสาเหตุอื่นๆ
สํานักโรคไม่ติดต่อ
คณะบรรณาธิการ :
นางนิตยา
นางสาวธาริณี
นางสาวปิยนุช

พันธุเวทย์
พังจุนันท์
จันทร์อักษร

พิมพ์ที่ :

กลุ่มพัฒนาองค์กร สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค จ.นนทบุรี 11000

พิมพ์เมื่อ :

เมษายน 2560
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คํานํา
พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี พ .ศ. 2546 หมวด 8
การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการ กํ า หนดให้ ส่ ว นราชการดํ า เนิ น การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
ความคุ้มค่าในภารกิจ และอาจจัดให้มีการประเมินผลภาพรวมของผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับหรือหน่วยงานในส่วน
ราชการ โดยส่วนราชการที่ให้บริการมีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด สามารถเพิ่มผลงานโดยไม่เป็นการ
เพิ่มค่าใช้จ่าย หรือสามารถดําเนินการตามแผนลดค่าใช้จ่ายต่อหน่วยได้ส่วนราชการจะได้รับจัดสรรเงินรางวัลเพื่อ
นําไปจัดสรรในส่วนราชการ
สํ า นั กโรคไม่ ติ ด ต่ อได้ จั ด ทํ า คู่ มือการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการตามคํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจํา ปีงบประมาณ 2560 เพื่ อให้กลุ่ มต่ างๆ ใช้เ ป็น คู่มือในการดํา เนิ นงานตามคํารั บรองการปฏิ บัติร าชการ
ซึ่งจะช่วยให้ผู้กํากับตัวชี้วัด และผู้จัดเก็บตัวชี้วัด มีความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบ และรายละเอียดตัวชี้วัดคํารับรองฯ
รวมถึงแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการมากยิ่งขึ้นในทุกระดับ คือระดับกระทรวงสาธารณสุข ระดับกรม
ควบคุมโรค และระดับหน่วยงาน ส่งผลให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อไป
คณะบรรณาธิการ
เมษายน 2560
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สารบัญ
• วิสัยทัศน์ของสํานักโรคไม่ติดต่อ
ค่านิยมของสํานักโรคไม่ติดต่อ
พันธกิจของสํานักโรคไม่ติดต่อ
ยุทธศาสตร์ของสํานักโรคไม่ติดต่อ
โครงสร้างอํานาจหน้าที่
ตัวชี้วัดคํารับรองฯ ในแต่ละระดับ
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสํานักโรคไม่ติดต่อ ประจําปีงบประมาณ 2559
สรุปตัวชี้วัดคํารับรองฯ และน้ําหนัก ในความรับผิดชอบของกลุ่มต่างๆ (ตามมติการประชุม7พ.ย.59)
รายละเอียดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ระดับกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
• รายละเอียดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ระดับกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
• เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตามกรอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานัก
โรคไม่ติดต่อ ประจําปีงบประมาณ 2560
ภาคผนวก
• มิติที่ 1 : มิติด้านประสิทธิผล น้ําหนักร้อยละ 60
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายการดําเนินการตามภารกิจกรม
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์กรมและตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักการดําเนินงานตามภารกิจกรมควบคุมโรค
ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายความสําเร็จของ
แผนงานควบคุมโรค ปี 2560
1) แผนงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
- ระดับความสําเร็จของการดําเนินการลดอัตราผู้ป่วย
เบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน
2) แผนงานควบคุมการบาดเจ็บ
- ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานป้องกันการบาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุทางถนนผ่านระบบสุขภาพอําเภอหรืออําเภอ
ควบคุมโรคเข้มแข็งยั่งยืน (DHS/DC)
ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาความเข้มแข็งแผนงานควบคุมโรค (RDCP)
1) แผนงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
2) แผนงานควบคุมการบาดเจ็บ
ตัวชี้วัดที่ 1.1.3 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานวิจัยด้านการป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
•
•
•
•
•
•
•
•
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44
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สารบัญ (ต่อ)
ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของการบรรลุความสําเร็จตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่
กําหนด
ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 ระดับความสําเร็จของภาคีเครือข่ายระดับนานาชาติ ประเทศ
ภูมิภาค และท้องถิ่นมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการดําเนินงานป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
1) แผนงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
2) แผนงานควบคุมการบาดเจ็บ
ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 ระดับความสําเร็จในการสื่อสารความเสี่ยงเพื่อให้ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง เหมาะสมในการ
ป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ
ตัวชี้วัดที่ 1.2.3 ระดับความสําเสร็จของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค
ตัวชี้วัดที่ 1.3
ตัวชี้วัดที่ 1.3.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพ NCD Clinic Plus
ตัวชี้วัดที่ 1.3.3 ระดับความสําเร็จของการป้องกันการจมน้ํา
• มิติที่ 2 : มิติด้านคุณภาพการให้บริการ น้ําหนักร้อยละ 10
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสําเร็จของการสํารวจความพึงพอใจของลูกค้าหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อการ
ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 2.2 ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
• มิติที่ 3 : มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ น้ําหนักร้อยละ 10
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายรวม
ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสําเร็จของการดําเนินนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ
• มิติที่ 4 : มิติด้านการพัฒนาองค์กร น้ําหนักร้อยละ 20
ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสําเร็จของหน่วยงานในการดําเนินการบริหารจัดการองค์กรได้ตามเกณฑ์
ที่กรมควบคุมโรคกําหนด
ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสําเร็จการบริหารทรัพยากรบุคคลหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสําเร็จการจัดการความรู้ของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ
โดยผ่านเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน
• กระบวนการจัดทําและติดตามประเมินผลคํารับรองการปฏิบัติราชการสํานักโรคไม่ติดต่อ
กรมควบคุมโรค ประจําปีงบประมาณ 2560
• รอบการรายงานในระบบ Estimate SM
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71
77
81
85
88
106
114
116

121
133
145
160
183
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สารบัญ (ต่อ)
A 1 : คําสั่งสํานักโรคไม่ติดต่อที่ 44 /2559 แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2560 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560
A 2 : แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดตามคํารับรองฯ ปีงบประมาณ 2560
A 3 : SOP แนวทางการปฏิบัติงานการบริหารจัดการการปฏิบัติราชการ
คํารับรองฯ สํานักโรคไม่ติดต่อ
A4 : ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับ
การประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)
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188
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สารบัญรูปภาพ
ภาพที่
ภาพที่ 1
ภาพที่ 2
ภาพที่ 3
ภาพที่ 4

ความเชื่อมโยงของค่านิยม ยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์ของสํานักโรคไม่ติดต่อ
โครงสร้างของสํานักโรคไม่ติดต่อ
ตัวชี้วัดคํารับรองฯ ในแต่ละระดับ
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสํานักโรคไม่ติดต่อ ประจําปี
งบประมาณ 2560
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สารบัญตาราง
ตารางที่

หน้า

ตารางที่ 1

น้ําหนักความรับผิดชอบตัวชีว้ ัดคํารับรองฯ สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
ปีงบประมาณ 2560

7

ตารางที่ 2

จํานวน น้ําหนักความรับผิดชอบตัวชี้วัดคํารับรองฯ สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
ปีงบประมาณ 2560
เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตามกรอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
สํานักโรคไม่ติดต่อ ปีงบประมาณ 2560
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วิสัยทัศน์ของสํานักโรคไม่ติดต่อ
สํานักโรคไม่ติดต่อ “เป็นองค์การชั้นนําด้านวิชาการใน การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและ
การบาดเจ็บของประเทศและระดับนานาชาติ ภายในปี 2563”
ค่านิยมของสํานักโรคไม่ติดต่อ
ค่านิยม คือ “I SMART” เป็นค่านิยมที่กําหนดให้สอดคล้องเป็นแนวทางเดียวกันกับค่านิยมกรม
ควบคุมโรค เพื่อให้บุคลากรของสํานักโรคไม่ติดต่อ ยึดมั่นความถูกต้อง ชอบธรรม และมีจริยธรรม มีความ
เชี่ยวชาญ มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ เปิดใจกว้าง และทํางานเป็นทีม เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ เน้นหนักใน 6 ประเด็น
ดังนี้
I (Integrity) หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
S (Service Mind) หมายถึง บริการที่ดี
M (Mastery/ Expertise) หมายถึง การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
A (Achievement Motivation) หมายถึง การมุ่งผลสัมฤทธิ์
R (Relationship) หมายถึง การมีน้ําใจ ใจเปิดกว้างเป็นพี่เป็นน้อง
T (Teamwork) หมายถึง การทํางานเป็นทีม
พันธกิจ
1. พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี สร้างนวัตกรรมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและ
การบาดเจ็บ ตลอดจนข้อมูลการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บที่ได้มาตรฐานสากล
2. ถ่ายทอด ส่งเสริม สนับสนุน และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยีในการเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บให้กับภาคีเครือข่ายและประชาชน
3. ผลักดันให้เกิดนโยบายสาธารณะ และมาตรการด้านโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บและติดตามการ
ดําเนินงานตามนโยบาย/มาตรการ
4. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บใน
ระดับประเทศ
5. สร้าง สนับสนุน ส่งเสริมศักยภาพ และประสานความร่วมมือภาคีเครือข่ายการดําเนินงานระวัง
ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้าง สนับสนุน ส่งเสริมศักยภาพและประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย
ภายในประเทศและนานาชาติในการดําเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเป็นศูนย์กลางขององค์ความรู้ นโยบาย มาตรการ นวัตกรรม
การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบทบาทการนําด้านนโยบายและยุทธศาสตร์การป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
และการบาดเจ็บที่เป็นหลักของประเทศ
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการสื่อสารสาธารณะ ด้านโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเตรียมความพร้อมและดําเนินการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน และภัยพิบัติ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการองค์การแนวใหม่
ภาพที่ 1 ความเชื่อมโยงของค่านิยม ยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์ของสํานักโรคไม่ติดต่อ

โครงสร้างอํานาจหน้าที่
สํานักโรคไม่ติดต่อ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม โรคไม่ติดต่อที่มี
สาเหตุหรือปัจจัยกําหนดที่เกี่ยวเนื่องกับการบริโภคยาสูบ การบาดเจ็บ พฤติกรรมและสังคม พันธุกรรม และ
ระบบบริการที่ไม่เหมาะสม
(2) กําหนดและพัฒนามาตรฐาน หลักเกณฑ์และรูปแบบการดําเนินงาน เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม
โรค ไม่ติดต่อที่มีสาเหตุหรือปัจจัยกําหนดที่เกี่ยวเนื่องกับการบริโภคยาสูบ การบาดเจ็บ พฤติกรรมและสังคม
พันธุกรรม และระบบบริการที่ไม่เหมาะสม
(3) ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไม่ติดต่อที่มีสาเหตุ
หรือปัจจัยกําหนดที่เกี่ยวเนื่องกับการบริโภคยาสูบ การบาดเจ็บ พฤติกรรมและสังคม พันธุกรรม และระบบ
บริการที่ไม่เหมาะสม
(4) ประสานและสนับสนุนการพัฒนาระบบ กลไก และเครือข่ายการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม
โรคไม่ติดต่อที่มีสาเหตุหรือปัจจัยกําหนดที่เกี่ยวเนื่องกับการบริโภคยาสูบ การบาดเจ็บ พฤติกรรมและสังคม
พันธุกรรม และระบบบริการที่ไม่เหมาะสม
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(5) เป็นศูนย์ข้อมูลและประสานงานการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไม่ติดต่อที่มีสาเหตุหรือ
ปัจจัยกําหนดที่เกี่ยวเนื่องกับการบริโภคยาสูบ การบาดเจ็บ พฤติกรรมและสังคม พันธุกรรม และระบบบริการ
ที่ไม่เหมาะสม
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ที่มาของข้อมูล: กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา 8 ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543
สํานักโรคไม่ติดต่อ กําหนดโครงสร้างการบริหารงานแบ่งเป็น 2 สายงาน โดยมี 7 กลุ่มงาน ดังนี้ สาย
งานสนับสนุน: มี 3 กลุ่ม คือ กลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มพัฒนาองค์กร และกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน และสาย
งานหลัก: มี 4 กลุ่ม คือ กลุ่มพัฒนาระบบสาธารณสุข กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจาก
จราจร และกลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากสาเหตุอื่นๆ และมีรองผู้อํานวยการ 3 คน แบ่งบทบาทหน้าที่ในการให้
คําปรึกษา แนะนํา กลุ่มและงานต่างๆ ดังแสดงในภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 โครงสร้างของสํานักโรคไม่ติดต่อ
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ตัวชี้วัดคํารับรองฯ ในแต่ละระดับ
ตัวชี้วัดคํารับรองฯ ประกอบด้วย 3 ระดับ คือ 1) ตัวชี้วัดคํารับรองฯ ระดับกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมี
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รวบรวม ประสานการรายงานในระบบ 2)
ตัวชี้วัดคํารับรองฯ ระดับกรมควบคุมโรค ซึ่งมีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค เป็นผู้รวบรวมประสาน
ติดตาม และมีหน่วยงานรายงานในระบบ e-sar และ 3) ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน ทุกกลุ่มของสํานักฯ เป็น
ผู้รับผิดชอบ และกลุ่มพัฒนาองค์กรประสานงานเพื่อรายงานในระบบ Estimate SM ดังแสดงในภาพที่ 3
ภาพที่ 3 ตัวชี้วัดคํารับรองฯ ในแต่ละระดับ
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสํานักโรคไม่ติดต่อ ประจําปีงบประมาณ 2559
กรอบการประเมินผล แบ่งเป็น 2 มิติ ได้แก่ มิติภายนอกและมิติภายใน น้ําหนักรวม ร้อยละ 100
ประกอบด้วยตัวชี้วัดฯ จํานวน 16 ตัวชี้วัด (ดังแสดงในภาพที่ 4) ดังนี้
มิติภายนอก : น้ําหนักร้อยละ 70 ประกอบด้วย มิติด้านประสิทธิผล น้ําหนักร้อยละ 60
และมิติด้านคุณภาพการให้บริการ น้ําหนักร้อยละ 10
มิติภายใน : น้ําหนักร้อยละ 30 ประกอบด้วย มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก
ร้อยละ 10 และมิติด้านการพัฒนาองค์กร น้ําหนักร้อยละ 20
ภาพที่ 4 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสํานักโรคไม่ติดต่อ ประจําปีงบประมาณ 2560
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สรุปตัวชี้วัดคํารับรองฯ และน้ําหนัก ในความรับผิดชอบของกลุ่มต่างๆ (ตามมติการประชุม 22 พ.ย.59)
จากการประชุมพิจารณาตัวชี้วัดคํารับรองฯ ระดับสํานักโรคไม่ติดต่อ ประจําปีงบประมาณ 2559 เมื่อ
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สํานักโรคไม่ติดต่อ ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันพิจารณา
รายละเอียด template ของตัวชี้วัดคํารับรองฯ และสรุปสาระสําคัญ รายละเอียดดังนี้
1. กลุ่ มงานที่ เป็ นผู้ รั บผิ ดชอบตั ว ชี้ วั ด คํ า รั บ รองฯ รวมทั้ ง น้ํ า หนั ก ของแต่ ล ะตั ว ชี้ วั ด คํ า รั บ รองฯ
รายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 น้ําหนักความรับผิดชอบตัวชี้วัดคํารับรองฯ สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2559

หมายเหตุ : มีตัวชี้วัดที่ดําเนินการทั้งแผนงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ และแผนงานควบคุมการบาดเจ็บ
ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายความสําเร็จของแผนงานควบคุมโรค ปี
2560 ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาความเข้มแข็งแผนงานควบคุมโรค (RDCP) และตัวชี้วัด
ที่ 1.2.1 ระดับความสําเร็จของภาคีเครือข่ายระดับนานาชาติ ประเทศ ภูมิภาค และท้องถิ่นมีส่วนร่วม
ขับเคลื่อนการดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ นอกจากนี้ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการลดอัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน มีการปรับรายละเอียด ตามหนังสือ สธ
0424.6/341 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560
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2. สรุปรายละเอียด จํานวน และน้ําหนักความรับผิดชอบตัวชี้วัดคํารับรองฯ สํานักโรคไม่ติดต่อ
กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2559 ของแต่ละกลุ่มงาน รายละเอียดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 จํานวน และน้ําหนักความรับผิดชอบตัวชี้วัดคํารับรองฯ สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
ปีงบประมาณ 2559

ตัวชี้วัดมีจํานวน 16 ตัวชี้วัด แต่มีตัวชี้วัดที่ซ้ํากันเพราะต้องดําเนินการทั้งแผนงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
และแผนงานควบคุ มการบาดเจ็ บ ได้ แก่ ตั ว ชี้ วั ด ที่ 1.1.1 ร้ อยละเฉลี่ ย ถ่ ว งน้ํ า หนั กในการบรรลุ เ ป้ า หมาย
ความสําเร็จของแผนงานควบคุมโรค ปี 2560 ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาความเข้มแข็ง
แผนงานควบคุมโรค (RDCP) และตัวชี้วัดที่ 1.2.1 ระดับความสําเร็จของภาคีเครือข่ายระดับนานาชาติ ประเทศ
ภูมิภาค และท้องถิ่นมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (กลุ่มพัฒนาระบบ
สาธารณสุข และกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังดําเนินการร่วมกันในแผนแผนงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ)

"ลดพฤติกรรมเสี่ยง เลี่ยงโรคและภัย ร่วมมือร่วมใจให้คนไทยสุขภาพดี"
สํานักโรคไม่ติดต่อ www.thaincd.com
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รายละเอียดการประเมิน สวนราชการตามมาตรการปรั บปรุ งประสิทธิภ าพในการปฏิ บัติ ราชการ ระดั บกระทรวง
สาธารณสุข ป!งบประมาณ พ.ศ.2560
หมวด
Promotion & Prevention Excellence (สงเสริมสุขภาพและป9องกันโรคเป<นเลิศ)
แผนที่
2. การป9องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
โครงการที่
3. โครงการควบคุมโรคไมติดตอและภัยสุขภาพ
ลักษณะ
Lagging Indicator
ระดับการวัดผล
ประเทศ
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 7. อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน ไมเกิน 18 ตอประชากรแสนคน
คํานิยาม
อุบัติเหตุทางถนน (รหัส ICD-10 = V01-V89) หมายถึง การตายจากอุบัติเหตุจราจรทางบก ไม"
รวมทางน้ําและทางอากาศ
ผูRเสียชีวิต หมายถึง ผู-ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ทั้งการเสียชีวิตที่จุดเกิดเหตุ ระหว"างนําส"ง
โรงพยาบาล ที่ห-องฉุกเฉิน ระหว"างส"งต"อ (Refer) กรณี Admitted เสียชีวิตในตึกผู-ปAวยภายใน 24
ชม. จนถึง 30 วันหลังเกิดเหตุ รวมถึงขอกลับไปตายที่บ-าน โดยใช-ฐานข-อมูลจากสํานักนโยบาย
และยุทธศาสตรJ กระทรวงสาธารณสุข
เป9าหมายของทศวรรษแหงความปลอดภัยทางถนน (ปK 2554-2563) คือ
ลดการตายจากอุ บั ติ เหตุ ทางถนนลงร- อยละ 50 โดยเริ่ มตั้ งแต" ปK 2554 เปP น ต- นไป ผลการ
ดําเนินงานในปKงบประมาณ 2559 ในรอบ 9 เดือนหรือสิ้นสุดไตรมาส 3 พบว"าอัตราตายอยู"ที่ 15
ต"อประชากรแสนคน ซึ่ งคาดหมายว" าเมื่ อสิ นไตรมาสที่ 4 อั ตราตายจะเพิ่ มมากกว"า 18 ต" อ
ประชากรแสนคน จึงขอตั้งเปRาหมายลดอัตราตายไม"เกิน 18 ต"อประชากรแสนคน ประกอบกับ
การดําเนินงานแก-ไขปSญหาอุบัติเหตุทางถนนมีหลายหน"วยงานที่เกี่ยวข-อง กระทรวงสาธารณสุข
รับผิดชอบเพียงบางส"วน คือ การบริหารจัดการข-อมูลและประเมินผล การตอบสนองหลังเกิด
เหตุ ดั ง นั้ น ในปK ง บประมาณ 2560 กระทรวงที่ เ กี่ ย วข- อ ง ได- แ ก" กระทรวงคมนาคม
กระทรวงมหาดไทย สํานักงานตํารวจแห"งชาติ จึงเสนอให-มีการแบ"งน้ําหนักความรับผิดชอบตาม
บทบาทหน-าที่ของหน"วยงาน
เป9าหมาย
ไม"เกิน 18 ต"อแสนประชากร
วัตถุประสงคS
เพื่อลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนน
ประชากร
ประชากรไทยทุกกลุ"มอายุ
กลุมเป9าหมาย
วิธีการจัดเก็บขRอมูล รวบรวมข-อมูลการตายจากอุบัติเหตุทางถนนแยกเปPนรายเขต/จังหวัด สํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตรJ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แหลงขRอมูล
จากสํานักนโยบายและยุทธศาสตรJ กระทรวงสาธารณสุข ที่รวบรวมจากข-อมูลการตายฐานมรณ
บัตร ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเปPนข-อมูลที่ยังไม"ผ"านการตรวจสอบ (verify)
กับหนังสือรับรองการตายของสํานักนโยบายและยุทธศาสตรJ
กระทรวงสาธารณสุข
รายการขRอมูล 1
A = จํานวนผู-เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนทั้งหมด (V01-V89) (ตุลาคม 59- กันยายน 60)
รายการขRอมูล 2
B = จํานวนประชากรกลางปK 2559
สูตรคํานวณตัวชี้วัด (A/B) X 100,000 (อัตราต"อประชากรแสนคน)
ระยะเวลาประเมินผล ปKละ 1 ครั้ง (เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 4)

เกณฑSการประเมินป! 2560
จํานวนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง ไม"เกิน 18 ต"อประชากรแสนคน (ลดลง 14% จากค"า median ปK 25532555 = 13,819 ราย โดยคิดแยกเปPนรายเดือนในแต"ละไตรมาส)
ไตรมาส
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน
อัตราการเสียชีวิตจากการ จํานวนไม"เกิน จํานวนไม"เกิน จํานวนไม"เกิน ไม"เกิน 18 ต"อ
บาดเจ็บทางถนน
2,997 คน
6,201 คน
9,209 คน
แสนประชากร
การติดตามการดําเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44)

ไตรมาส
รอบ 5 เดือน
รอบ 10 เดือน
รอบ 12 เดือน
อัตราการเสียชีวิตจากการ
ไม"เกิน 18 ต"อ
ไม"เกิน 18 ต"อ
ไม"เกิน 18 ต"อ
บาดเจ็บทางถนน
แสนประชากร
แสนประชากร
แสนประชากร
วิธีการประเมินผล
คํานวณอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต"อประชากรแสนคนในปKที่ประเมิน
เปรียบเทียบกับค"าเปRาหมาย จากข-อมูลเฉลี่ยปK 2553-2555
เอกสารสนับสนุน
รายละเอียดขRอมูลพื้นฐาน
Baseline
data

หนวยวัด

21.86
ค"ามัธยฐาน
3 ปK (ปK53-55)

จํานวน
อัตราต"อ

ผลการดําเนินงานในรอบป!งบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
12,901 ราย
(19.96)

11,567 ราย
(17.81)

12,388 ราย

(18.97)
ประชากรแสนคน
ที่มา : ขอมูลฐานมรณบัตรที่ยังไมผานการ verify กับหนังสือรับรองการตาย สํานักนโยบายและยุทธศาสตร* กระทรวงสาธารณสุข

ผูRใหRขRอมูลทาง
วิชาการ /
ผูRประสานงานตัวชี้วัด

หนวยงานประมวลผล
และจัดทําขRอมูล
(ระดับสวนกลาง)

ผูRรับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ดําเนินงาน

1.นางนงนุช ตันติธรรม
โทรศัพทJ:02-5903967
โทรศัพทJมือถือ : 089-7883020
โทรสาร : 02-590-3968
E-mail : nuchtt@yahoo.com
2. นายแพทยJไผท สิงหJคํา
โทรศัพทJ :02-5903967
โทรศัพทJมือถือ : 089-7990825
โทรสาร : 02-5903968
E-mail : zalenxxx@gmail.com
3. นายขจรศักดิ์ จันทรJพาณิชยJ
โทรศัพทJ : 02-5903967
โทรศัพทJมือถือ : 084-6724678
โทรสาร : 02-5903968
E-mail : khajohn_j@hotmail.com
สํานักโรคไมติดตอกรมควบคุมโรค
สํานักโรคไม"ติดต"อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
1. นางนงนุช ตันติธรรม
โทรศัพทJที่ทํางาน :02-5903967
โทรสาร : 02-5903968
2. นางสาวชลธิชา คําสอ
โทรศัพทJสํานักงาน :02-590-3967
โทรสาร : 02-590-3968
สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค

โทรศัพทJมือถือ : 089-7883020
E-mail : nuchtt@yahoo.com
โทรศัพทJมือถือ : 089-924-3915
E-mail : c.kamsor@gmail.com

10

11
เป9าหมายอัตราเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนนป!งบประมาณ 2560
แยกรายเขตสุขภาพ ลดลงรRอยละ 14 จากคาเป9าหมาย (median ป! 2553-2555) ทุกจังหวัด
เขต

คา median

จํานวน

อัตราตายตอประชากร
แสนคน

เขต 1

1,362

1,171

20.80

เขต 2

888

764

20.34

เขต 3

773

665

20.29

เขต 4

994

855

15.07

เขต 5

1,465

1,259

22.52

เขต 6

1,828

1,572

24.66

เขต 7

862

741

13.47

เขต 8

722

620

14.31

เขต 9

1,393

1,198

16.34

เขต 10

850

731

14.68

เขต 11

1,364

1,173

24.67

เขต 12

1,126

968

18.30

กรุงเทพฯ

194

167

2.94

รวม

13,819

11,884

18.39

หมายเหตุ : คํานวณลดลงจากฐานข-อมูลมรณบัตร โดยใช-ค"า median 3 ปK (ปK2553-2555)=13,819 ราย

12
เป9าหมายการทํางาน "ลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนน" ในป!งบประมาณ 2560 รายจังหวัด แยกรายเดือน/ไตรมาส
ไตรมาสที่ 1
จังหวัด

ตค.

ไตรมาสที่ 2

พย.

ธค.

มค.

ไตรมาสที่ 3

กพ.

med
53-55

ลดลง
14%

med
53-55

ลดลง
14%

med
53-55

17

15

13

11

12

10

20

17

16

14

19

16

20

17

16

นนทบุรี

2

2

1

1

4

3

5

4

7

6

6

5

7

6

ปทุมธานี

7

6

10

9

8

7

8

7

9

8

13

11

9

11

9

20

17

12

10

21

18

19

16

21

18

9

8

10

9

6

5

11

9

10

9

7

ลพบุรี

16

14

16

14

20

17

17

15

18

15

สระบุรี

15

13

18

15

11

9

20

17

11

สิงหJบุรี

9

8

6

5

5

4

4

3

อ"างทอง

4

3

7

6

4

3

5

จันทบุรี

13

11

16

14

16

14

ฉะเชิงเทรา

21

18

26

22

21

ชลบุรี

41

35

37

32

ตราด

4

3

8

ปราจีนบุรี

13

11

ระยอง

32

สมุทรปราการ
สระแก-ว

กรุงเทพมหานคร

พระนครศรีอยุธยา
นครนายก

กค.

สค.

med
53-55

14

14

12

16

14

17

15

14

12

194

167

4

3

5

4

7

6

5

4

3

3

56

48

8

10

9

6

5

10

9

5

4

6

5

101

87

19

16

17

15

18

15

21

18

17

15

16

14

212

182

6

7

6

10

9

6

5

7

6

9

8

5

4

97

83

19

16

22

19

16

14

19

16

11

9

12

10

18

15

204

175

9

17

15

21

18

16

14

17

15

15

13

18

15

17

15

196

169

8

7

4

3

7

6

5

4

6

5

6

5

4

3

3

3

67

58

4

2

2

5

4

8

7

7

6

6

5

5

4

5

4

3

3

61

52

16

14

15

13

16

14

19

16

14

12

11

9

11

9

10

9

8

7

165

142

18

26

22

23

20

23

20

19

16

23

20

22

19

22

19

17

15

17

15

260

224

55

47

42

36

54

46

49

42

48

41

43

37

49

42

50

43

36

31

39

34

543

467

7

6

5

8

7

7

6

4

3

5

4

4

3

2

2

5

4

2

2

4

3

59

50

15

13

11

9

13

11

18

15

16

14

20

17

16

14

14

12

14

12

14

12

14

12

178

153

28

30

26

25

22

30

26

28

24

38

33

26

22

35

30

30

26

32

28

34

29

24

21

364

313

11

9

10

9

12

10

12

10

14

12

13

11

11

9

9

8

11

9

11

9

10

9

11

9

135

116

11

9

13

11

7

6

14

12

10

9

11

9

6

5

10

9

14

12

10

9

9

8

9

8

124

107

ลดลง
14%

ลดลง
14%

med
53-55

รวม

กย.

ลดลง
14%

ลดลง
14%

med
53-55

มิย.
med
53-55

ลดลง
14%

med
53-55

พค.

ลดลง
14%

ลดลง
14%

med
53-55

เมย.

med
53-55

ลดลง
14%

med
53-55

มีค.

ไตรมาสที่ 4

med
53-55

ลดลง
14%

ลดลง
14%
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หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คํานิยาม

Promotion & Prevention Excellence (สงเสริมสุขภาพและป9องกันโรคเป<นเลิศ)
2. การป9องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
3. โครงการควบคุมโรคไมติดตอและภัยสุขภาพ
Lagging Indicator
จังหวัด
20. อัตราผูRป`วยเบาหวานรายใหมจากกลุมเสี่ยงเบาหวาน
กลุมเสี่ยงเบาหวาน หมายถึง ประชากรอายุ 35 ปK ขึ้นไป ที่มีค"าระดับ FBS 100 – 125
mg/dl ในปKที่ผ"านมา ในเขตรับผิดชอบ
ผูRป`วยเบาหวานรายใหม หมายถึง ผู-ที่ได-รับการวินิจฉัยว"าเปPนโรคเบาหวานรายใหม"
ในปKงบประมาณ โดยการวินิจฉัยของแพทยJ และได-รับการขึ้นทะเบียนในคลินิกโรคเรื้อรัง
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รายใหม"จากกลุ"ม
รายใหม"จากกลุ"ม
รายใหม"จากกลุ"ม
รายใหม"จากกลุ"ม
รายใหม"จากกลุ"ม
เสี่ยงเบาหวาน
เสี่ยงเบาหวาน
เสี่ยงเบาหวาน
เสี่ยงเบาหวาน
เสี่ยงเบาหวาน
ไม"เกินร-อยละ 2.40 ไม"เกินร-อยละ 2.40 ไม"เกินร-อยละ 2.40 ไม"เกินร-อยละ 2.28 ไม"เกินร-อยละ 2.16
วัตถุประสงคS
ประชากรกลุมเป9าหมาย

เพื่อลดอัตราของผู-ปAวยเบาหวานรายใหม"จากกลุ"มเสี่ยงเบาหวาน
ประชากรอายุ 35 ปK ขึ้นไปในเขตรับผิดชอบ ที่ได-รับการคัดกรองว"าเปPนกลุ"มเสี่ยงเบาหวาน
ในปKงบประมาณที่ผ"านมา
วิธีการจัดเก็บขRอมูล
บันทึกผ"านโปรแกรมพื้นฐานของหน"วยบริการ และส"งออกข-อมูลตามมาตรฐานข-อมูล 43
แฟRม เข-าสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
แหลงขRอมูล
ระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข
รายการขRอมูล 1
A = จํานวนประชากรอายุ 35 ปK ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบ ที่ถูกวินิจฉัยว"าเปPนผู-ปAวย
เบาหวานรายใหม" และขึ้นทะเบียนในปKงบประมาณ
รายการขRอมูล 2
B = จํานวนประชากรอายุ 35 ปK ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบทั้งหมด ที่เปPนกลุ"มเสี่ยงเบาหวาน
ในปKงบประมาณที่ผ"านมา
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
(A/B) x 100
ระยะเวลาประเมินผล
ไตรมาส 4
หมายเหตุ : ใช-ข-อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม ของปKงบประมาณที่วิเคราะหJ
เกณฑSการประเมิน : วัดผลลัพธJอัตราผู-ปAวยเบาหวานรายใหม"โดยประเมินผลปKละ 1 ครั้ง ในรอบ 12 เดือน ป! 2560 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
อัตราประชากรกลุ"มเสี่ยงเบาหวาน
อัตราประชากรกลุ"มเสี่ยง
อัตราผู-ปAวยเบาหวานราย
ในพื้นที่รับผิดชอบของปKที่ผ"านมา เบาหวานในพื้นที่รับผิดชอบของปK
ใหม"จากกลุ"มเสี่ยง
ได-รับการตรวจน้ําตาลซ้ําและ ที่ผ"านมาได-รับการตรวจน้ําตาลซ้ํา
เบาหวาน ไม"เกิน
คําแนะนําเพื่อ
และคําแนะนําเพื่อ
ร-อยละ 2.40
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
มากกว"าหรือเท"ากับ
มากกว"าหรือเท"ากับ
ร-อยละ 80
ร-อยละ 90
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หมายเหตุ คําแนะนําเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
1. งดสูบบุรี่ และดมควันบุรี่
2. ดัชนีมวลกาย 18.5-22.9 กก./ม2 หรือใกล-เคียง รอบเอว น-อยกว"าส"วนสูง/2 (เซนติเมตร)
3. ออกกําลังกาย ***หนักระดับปานกลาง 30 นาทีต"อครั้ง 5 ครั้งต"อสัปดาหJ
4. ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผักและผลไม5. หยุดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลJ ***ในรายที่หยุดดื่มไม"ได- แนะนําให-ลดการดื่มลง
(ผู-ชาย < 2 หน"วยมาตรฐาน; ผู-หญิง < 1 มาตรฐาน)
ป! 2561 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
อัตราผู-ปAวยเบาหวานรายใหม"จากกลุ"มเสี่ยง
เบาหวาน ไม"เกินร-อยละ 2.40
ป! 2562 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
อัตราผู-ปAวยเบาหวานรายใหม"จากกลุ"มเสี่ยง
เบาหวาน ไม"เกินร-อยละ 2.40
วิธีการประเมินผล :
ติดตามจากระบบรายงานใน HDC ตัวชี้วัดอัตราผู-ปAวยเบาหวานรายใหม"จากกลุ"มเสี่ยงเบาหวาน
เอกสารสนับสนุน :
คู"มือการจัดบริการสุขภาพกลุ"มวัยทํางานแบบบูรณาการ 2558
รายละเอียดขRอมูลพื้นฐาน
ผลการดําเนินงานในรอบ
ป!งบประมาณ พ.ศ.
Baseline data
หนวยวัด
2557
2558 2559
อัตราผู-ปAวยเบาหวานรายใหม"
อัตรา
2.09
2.40
จากกลุ"มเสี่ยงเบาหวาน
ที่มา : ระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข
ผูRใหRขRอมูลทางวิชาการ /
1.นายแพทยJดิเรก ขําแปRน
ผู-อํานวยการสํานักโรคไม"ติดต"อ
ผูRประสานงานตัวชี้วัด
โทรศัพทJที่ทํางาน : 02-5903982 โทรศัพทJมือถือ : 089-515-5911
โทรสาร : 02-5903982
E-mail : dr.tum@hotmail.com
2.แพทยJหญิงจุรีพร คงประเสริฐ
รองผู-อํานวยการสํานักโรคไม"ติดต"อ
โทรศัพทJที่ทํางาน : 02-5903985
โทรศัพทJมือถือ : 081-341-5408
โทรสาร : 02-5903982
E-mail : jurekong@gmail.com
3.แพทยJหญิงสุมนี วัชรสินธุJ
หัวหน-ากลุ"มพัฒนาระบบสาธารณสุข
โทรศัพทJที่ทํางาน : 02-5903963
โทรศัพทJมือถือ : 089-515-5911
โทรสาร : 02-5903964
E-mail : wsu_1978@hotmail.com
สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค
หนวยงานประมวลผลและจัดทํา สํานักโรคไม"ติดต"อ กรมควบคุมโรค
ขRอมูล (ระดับสวนกลาง)
ผูRรับผิดชอบการรายงานผล 1. แพทยJหญิงสุมนี วัชรสินธุJ
หัวหน-ากลุ"มพัฒนาระบบสาธารณสุข
การดําเนินงาน
โทรศัพทJที่ทํางาน : 02-5903963
โทรศัพทJมือถือ : 089-515-5911
โทรสาร : 02-5903964
E-mail : wsu_1978@hotmail.com
สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค

19
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คํานิยาม

เป9าหมาย
วัตถุประสงคS
ประชากร
กลุมเป9าหมาย

วิธีการจัดเก็บขRอมูล

แหลงขRอมูล
รายการขRอมูล 1

Service Excellence (บริการเป<นเลิศ)
6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไมติดตอเรื้อรัง
Leading Indicator
จังหวัด
20. รRอยละของผูRป`วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนไดRรับการประเมินโอกาสเสี่ยง
ตอโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)
ผู-ที่ได-รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต"อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) หมายถึง ผู-ปAวย
โรคเบาหวาน(E10 - E14) ความดันโลหิตสูง(I10 - I15) อายุ 35-60 ปKที่ขึ้นทะเบียนได-รับการ
ประเมินโอกาสเสี่ยงต"อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด(CVD Risk) ใน 10 ปKข-างหน-า
หมายเหตุ : รหัส ICD10 ที่จะนํามาประเมิน CVD Risk ได-แก"
1. รหัสโรคเบาหวาน E10. - E14. (นับทุกจุดที่ตามหลังรหัส) ยกเว-น รหัส
E10. - E14. ร"วมกับ I60 – I69 ในทุกประเภทการวินิจฉัย (Dx type)
2. รหัสโรคความดันโลหิตสูง I10 – I15 ยกเว-นรหัส I11.0, I11.9, I13.0,I13.1,I13.2 ,I13.9 และ
รหัส I10 – I15 ร"วมกับ I60 – I69 ในทุกประเภทการวินิจฉัย (Dx type)
≥ ร-อยละ 80
เพื่อประเมินโอกาสเสี่ยงต"อโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู-ปAวยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
จํานวนผู-ปAวยโรคเบาหวาน(E10 - E14) ความดันโลหิตสูง (I10-I15) อายุ 35-60 ปK
ที่ขึ้นทะเบียนและอยู"ในพื้นที่รับผิดชอบ
หมายเหตุ : 1. ผู-ปAวยโรคเบาหวาน(E10 - E14) ความดันโลหิตสูง (I10-I15) อายุ 35-60 ปKที่ขึ้น
ทะเบียน Type area 1 และ 3 หมายถึง
1.1 ผู-ปAวยโรคเบาหวาน(E10 - E14) ความดันโลหิตสูง (I10-I15) อายุ 35-60
ปKType area 1 หมายถึง ผู-ปAวยที่มีที่อยู"ตามทะเบียนบ-านในเขตรับผิดชอบและอาศัยอยู"จริง
1.2 ผู-ปAวยโรคเบาหวาน(E10 - E14) ความดันโลหิตสูง (I10-I15) อายุ 35-60 ปK
Type area 3 หมายถึง ผู-ปAวยที่อาศัยอยู"ในเขตรับผิดชอบแต"ไม"มีทะเบียนบ-านอยู"เขตรับผิดชอบ
1. รายงานผลการคัดกรองการประเมินโอกาสเสี่ยงต"อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด(CVD Risk)
ในผู-ปAวยโรคเบาหวาน ผู-ปวA ยโรคความดันโลหิตสูงจากฐานข-อมูล HDC กระทรวงสาธารณสุข
2. รายงานผลการประเมินโอกาสเสี่ยงต"อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) ใน
ผู-ปAวยโรคเบาหวาน ผู-ปAวยโรคความดันโลหิตสูง ในกลุ"มเสี่ยงสูงมาก(≥30%) หลังเข-ารับ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย"างเข-มข-นและรีบด"วน ภายใน 1 เดือน รายงานผลโดย
สํานักงานปRองกันควบคุมโรค
ฐานข-อมูล HDC กระทรวงสาธารณสุข/โปรแกรมของสถานบริการสาธารณสุข
A = จํานวนผู-ปAวยโรคเบาหวาน(E10 - E14) ความดันโลหิตสูง (I10-I15) อายุ 35-60 ปK ที่ขึ้น
ทะเบียนและอยู"ในพื้นที่รับผิดชอบ ได-รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต"อการเกิดโรคหัวใจและหลอด
เลือด (CVD Risk) ใน 10 ปKข-างหน-า
หมายเหตุ : รหัส ICD10 ที่จะนํามาประเมิน CVD Risk ได-แก"
1. รหัสโรคเบาหวาน E10. - E14. (นับทุกจุดที่ตามหลังรหัส) ยกเว-น รหัส
E10. - E14. ร"วมกับ I60 – I69 ในทุกประเภทการวินิจฉัย (Dx type)
2. รหัสโรคความดันโลหิตสูง I10 – I15 ยกเว-นรหัส I11.0, I11.9, I13.0,I13.1,I13.2
,I13.9 และ รหัส I10 – I15 ร"วมกับ I60 – I69 ในทุกประเภทการวินิจฉัย (Dx type)
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รายการขRอมูล 2

B = จํานวนผู-ปAวยโรคเบาหวาน(E10 - E14) ความดันโลหิตสูง (I10-I15) อายุ 35-60 ปK ที่ขึ้น
ทะเบียนและอยู"ในพื้นที่รับผิดชอบ
หมายเหตุ : รหัส ICD10 ที่จะนํามาประเมิน CVD Risk ได-แก"
1. รหัสโรคเบาหวาน E10. - E14. (นับทุกจุดที่ตามหลังรหัส) ยกเว-น รหัส
E10. - E14. ร"วมกับ I60 – I69 ในทุกประเภทการวินิจฉัย (Dx type)
2. รหัสโรคความดันโลหิตสูง I10 – I15 ยกเว-นรหัส I11.0, I11.9, I13.0,I13.1,I13.2
,I13.9 และ รหัส I10 – I15 ร"วมกับ I60 – I69 ในทุกประเภทการวินิจฉัย (Dx type)
สูตรคํานวณตัวชี้วัด (A/B) x 100
ระยะเวลาประเมินผล ปKละ 1 ครั้ง
เกณฑSการประเมิน :
รอบ 3 เดือน
-

วิธีการประเมินผล :
เอกสารสนับสนุน :

รายละเอียดขRอมูล
พื้นฐาน

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9 เดือน
-

ฐานข-อมูล HDC กระทรวงสาธารณสุขเทียบกับค"าเปRาหมาย
1. แนวทางการประเมินโอกาสเสี่ยงต"อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู-ปAวยเบาหวานและความดันโลหิตสูง
2. โปรแกรมการประเมินโอกาสเสี่ยงต"อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู-ปAวยเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง(Thai CV Risk Score)
3. คู"มือการจัดบริการสุขภาพ “กลุ"มวัยทํางาน” แบบบูรณาการ 2558
Baseline data
ร-อยละของผู-ปAวยเบาหวาน
ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียน
ได-รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต"อ
โรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)

หนวยวัด ผลการดําเนินงานในรอบป!งบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
ร-อยละ
77.89
(ข-อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน
2559 จากการติดตามผลการ
ดําเนินงานของ สคร1-12)

ผูRใหRขRอมูลทาง
1.นายแพทยJดิเรก ขําแปRน
วิชาการ /
โทรศัพทJท่ที ํางาน : 02-5903982
ผูRประสานงานตัวชี้วัด โทรสาร : 02-5903982
2. แพทยJหญิงจุรีพร คงประเสริฐ
โทรศัพทJที่ทํางาน : 02-5903985
โทรสาร : 02-5903985
3.นางสาวณัฐธิวรรณ พันธJมุง
โทรศัพทJที่ทํางาน : 02-5903986
โทรสาร : 02-5903985
หนวยงานประมวลผล
สํานักโรคไม"ติดต"อ กรมควบคุมโรค
และจัดทําขRอมูล
(ระดับสวนกลาง)

ผูRรับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ดําเนินงาน

รอบ 12 เดือน
≥ 80%

1. นางนิตยา พันธุเวทยJ
โทรศัพทJที่ทํางาน : 02-5903979
โทรสาร : 02-9510363
2. นางสาวป…ยนุช จันทรJอักษร
โทรศัพทJที่ทํางาน : 02-5903979
โทรสาร : 02-9510363

ผู-อํานวยการสํานักโรคไม"ติดต"อ
โทรศัพทJมือถือ : 085-50515445
E-mail : dr.tum@hotmail.com
โทรศัพทJมือถือ : 081-3415408
E-mail : jurekong@gmail.com
โทรศัพทJมือถือ : 086-4099794
E-mail : nuttiwan2516@hotmail.com

โทรศัพทJมือถือ : 098-8290569
E-mail :ncd0424.3@gmail.com
โทรศัพทJมือถือ : 083-3979242
E-mail :ncd0424.3@gmail.com

ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement: PA) ประจําปIงบประมาณ พ.ศ.2560
ของปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นพ.โสภณ เมฆธน)
ประ
เด็น

ตัวชี้วัด
7. อัตราการเสียชีวิตจาก
การบาดเจ็บทางถนน

เปาหมาย
ไมเกิน 18 ตอ
ประชากรแสนคน

8. อัตราผู%ป7วยเบาหวาน
รายใหมจากกลุมเสี่ยง
เบาหวาน

20.ร%อยละของผู%ป7วย
เบาหวาน ความดันโลหิต
สูง ที่ขนึ้ ทะเบียน ได%รับ
การประเมินโอกาสเสี่ยง
ตอโรคหัวใจและหลอด
เลือด (CVD Risk)

≥ ร%อยละ 80

มาตรการ
1. มาตรการบริหารจัดการ
2. มาตรการข%อมูล 4 I
3. มาตรการป+องกัน ACDR
4. มาตรการรักษา

Small Success

3 เดือน
จํานวนไมเกิน 2,997 คน

6 เดือน
จํานวนไมเกิน 6,201 คน

คัดกรอง DM อายุ 35 ป=ขึ้นไป
พร%อมทั้งประเมินความเสี่ยงด%วย
วาจาและให%คําปรึกษาลดเสี่ยง ≥
50 %

อัตราประชากรกลุมเสี่ยง
เบาหวานในพืน้ ทีร่ ับผิดชอบของป=
ที่ผานมาได%รับการตรวจน้าํ ตาลซ้ํา
และคําแนะนําเพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมมากกวาหรือเทากับ
ร%อยละ 80
1.ผู%ป7วย DM HT ที่ขนึ้ ทะเบียน
ได%รับการประเมิน CVD Risk
40%

1. มาตรการการป+องกัน
1. ผู%ป7วย DM HT ทีข่ ึ้นทะเบียน
- สนับสนุนเครื่องมือการดําเนินงาน อส
ได%รับการประเมิน CVD Risk
ม./อสค. (กรม คร.)
20%
- การประเมิน CVD Risk ในกลุม
ประชาชนทั่วไป (กรม สบส.)
2. มาตรการค%นหาผู%ที่มโี อกาสเสี่ยงสูงตอ
CVD
- ผู%ป7วย DM HT ที่ขึ้นทะเบียนในสถาน
บริการได%รับการประเมิน CVD Risk
3. มาตรการการจัดการหลังการประเมิน
- ผู%ป7วย DM HT ที่มโี อกาสเสี่ยงตอ CVD
Risk ≥30% ได%รับการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมอยางเข%มข%นรีบดวน 60%ได%รับ
การประเมินโอกาสเสี่ยง (CVD Risk) ซ้ํา
และจํานวนกลุมเสี่ยงมีความเสี่ยงลดลง ≥10%
- การพัฒนาศักยภาพ CM SM NCD
(กรม คร.)
4. มาตรการกลไกระบบบริหารจัดการ
- ขับเคลื่อนการประเมิน CVD Risk ผาน
คลินิก NCD คุณภาพ และสํานักตรวจ
ราชการ
- พัฒนาการเชื่อมโยงระบบข%อมูลของการ
ประเมิน CVD Riskในฐานข%อมูลของ
HDC
- ระบบติดตามประเมินผล

9 เดือน
จํานวนไมเกิน 9,209 คน

12 เดือน
อัตราไมเกิน 18 ตอแสน
ประชากร

อัตราประชากรกลุมเสี่ยง
เบาหวานในพืน้ ทีร่ ับผิดชอบของป=
ที่ผานมาได%รับการตรวจน้าํ ตาลซ้ํา
และคําแนะนําเพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมมากกวาหรือเทากับ
ร%อยละ 90
1. ผู%ป7วย DM HT ทีข่ ึ้นทะเบียน
ได%รับการประเมิน CVD Risk
60%
2. สรุปผลการประเมิน CVD Risk
รอบ 6 เดือน เพือ่ หาแนวทาง
เรงรัดแก%ไขในเขตบริการที่ยังไม
บรรลุผลการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัด

อัตราผู%ป7วยเบาหวานรายใหม
จากกลุมเสี่ยงเบาหวาน ไมเกิน
ร%อยละ 2.40

1. ผู%ป7วย DM HT ทีข่ ึ้น
ทะเบียน ได%รับการประเมิน
CVD Risk 80%
2. ผู%ป7วย DM HT ทีข่ ึ้น
ทะเบียน ได%รับการประเมิน
CVD Risk ที่อยูในกลุมเสี่ยงสูง
มาก ได%รับการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมอยางเข%มข%นเรงดวน
60%
3. กลุมเสี่ยงสูงมาก (ในข%อ 2)
มีโอกาสเสี่ยงตอโรคหัวใจและ
หลอดเลือด ลดลง ≥10%

หมายเหตุ

1. กลุ&มเสีย่ งสูงมาก
(CVD Risk ≥30%)
หมายถึง ผู%ป7วย DM
ผู%ป7วย HT ที่มีโอกาส
เสี่ยงตอการเกิดโรค
CVD สูง≥30% ใน 10
ป=ข%างหน%า
2. การปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมอย&างเข;มข;น
เร&งด&วน หมายถึง ให%
คําปรึกษาในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
รายบุคคล ตามปXจจัย
เสี่ยงที่สําคัญ ภายใน
1 เดือน
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รายละเอียดการประเมินส%วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ระดับกรมควบคุมโรค ป7งบประมาณ พ.ศ.2560
1. รอยละของผูปวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนไดรับการประเมินโอกาสเสี่ยงต%อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVDRisk)
น้ําหนัก
(รอยละ)

เป6าหมาย
ป7 2560

ขอมูลพื้นฐาน
(Baseline data)
2557 2558 2559

เกณฑ3การใหคะแนน

องค3ประกอบการประเมิน

ตัวชี้วัด

1. ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
ตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจํา
ตามหนาที่ปกติ หรืองานตามหนาที่
ความรับผิดชอบหลัก งานตาม
กฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล
หรือมติคณะรัฐมนตรี (Functional
Based)

รอยละของผูป=วยเบาหวาน
ความดันโลหิตสูงที่ขึ้น
ทะเบียนไดรับการประเมิน
โอกาสเสี่ยงต@อโรคหัวใจและ
หลอดเลือด (CVDRisk)

คําอธิบาย :

ผูที่ไดรับการประเมินโอกาสเสี่ยงต@อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) หมายถึง ผูป=วยโรคเบาหวาน(E10 - E14) ความดันโลหิตสูง(I10 - I15) อายุ
35-60 ปWที่ขึ้นทะเบียนไดรับการประเมินโอกาสเสี่ยงต@อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด(CVD Risk) ใน 10 ปWขางหนา
หมายเหตุ : รหัส ICD10 ที่จะนํามาประเมิน CVD Risk ไดแก@
1. รหัสโรคเบาหวาน E10. - E14. (นับทุกจุดที่ตามหลังรหัส) ยกเวน รหัส E10. - E14. ร@วมกับ I60 – I69 ในทุกประเภทการวินิจฉัย (Dx
type)
2. รหัสโรคความดันโลหิตสูง I10 – I15 ยกเวนรหัส I11.0, I11.9, I13.0,I13.1,I13.2 ,I13.9 และ รหัส I10 – I15 ร@วมกับ I60 – I69 ในทุก
ประเภทการวินิจฉัย (Dx type)

≥ 80%

-

-

77.89%*

1
70

2
72.5

3
75

4
77.5

5
80

หมายเหตุ
* ขอมูล ณ วันที่ 19
กันยายน 2559 จาก
การติดตามผลการ
ดําเนินงานของ สคร
1-12
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สูตรการคํานวณ :

เงื่อนไข

ขั้นตอน ( Milestone: M) ช@วง: ผลการดําเนินงานยิ่งมากยิ่งดี (Range: R)
ช@วงและเทียบตามบัญญัติไตรยางคb (R – A)
ระดับ ( Level: L)
อันดับ: ผลการดําเนินงานยิ่งนอยยิ่งดี (Rating: RT)
อันดับและเทียบตามบัญญัติไตรยางคb (RT – A)
Hybrid ใชสูตร......................................................................................................................................................................................................
สูตรคํานวณ=(A/B) x 100
A = จํานวนผูป=วยโรคเบาหวาน(E10 - E14) ความดันโลหิตสูง (I10-I15) อายุ 35-60 ปW ที่ขึ้นทะเบียนและอยู@ในพื้นที่รับผิดชอบ ไดรับการประเมิน
โอกาสเสี่ยงต@อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) ใน 10 ปWขางหนา
หมายเหตุ : รหัส ICD10 ที่จะนํามาประเมิน CVD Risk ไดแก@
1. รหัสโรคเบาหวาน E10. - E14. (นับทุกจุดที่ตามหลังรหัส) ยกเวน รหัส E10. - E14. ร@วมกับ I60 – I69 ในทุกประเภทการวินิจฉัย (Dx
type)
2. รหัสโรคความดันโลหิตสูง I10 – I15 ยกเวนรหัส I11.0, I11.9, I13.0,I13.1,I13.2 ,I13.9 และ รหัส I10 – I15 ร@วมกับ I60 – I69 ในทุก
ประเภทการวินิจฉัย (Dx type)
B = จํานวนผูป=วยโรคเบาหวาน(E10 - E14) ความดันโลหิตสูง (I10-I15) อายุ 35-60 ปW ที่ขึ้นทะเบียนและอยู@ในพื้นที่รับผิดชอบ
หมายเหตุ : รหัส ICD10 ที่จะนํามาประเมิน CVD Risk ไดแก@
1. รหัสโรคเบาหวาน E10. - E14. (นับทุกจุดที่ตามหลังรหัส) ยกเวน รหัส E10. - E14. ร@วมกับ I60 – I69 ในทุกประเภทการวินิจฉัย (Dx
type)
2. รหัสโรคความดันโลหิตสูง I10 – I15 ยกเวนรหัส I11.0, I11.9, I13.0,I13.1,I13.2 ,I13.9 และ รหัส I10 – I15 ร@วมกับ I60 – I69 ในทุก
ประเภทการวินิจฉัย (Dx type)
-

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :
ผลการดําเนินงานในอดีต ป7 พ.ศ.
พ.ศ.2557
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
77.89 %*
(ขอมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2559 จากการติดตามผลการดําเนินงานของ สคร1-12)
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แหล%งขอมูล/วิธีการจัดเก็บ
ขอมูล :

หมายเหตุ
ผูกํากับตัวชี้วัด :

ผูจัดเก็บขอมูลตัวชี้วัด :

ฐานขอมูล HDC กระทรวงสาธารณสุข/โปรแกรมของสถานบริการสาธารณสุข/
1. รายงานผลการคัดกรองการประเมินโอกาสเสี่ยงต@อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด(CVD Risk) ในผูป=วยโรคเบาหวาน ผูป=วยโรคความดันโลหิตสูง
จากฐานขอมูล HDC กระทรวงสาธารณสุข
2. รายงานผลการประเมินโอกาสเสี่ยงต@อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) ในผูป=วยโรคเบาหวาน ผูป=วยโรคความดันโลหิตสูง ในกลุ@มเสี่ยง
สูงมาก(≥30%) หลังเขารับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย@างเขมขนและรีบด@วน ภายใน 1 เดือน รายงานผลโดยสํานักงานปmองกันควบคุมโรค
1.นายแพทยbดิเรก ขําแปmน
โทรศัพทbที่ทํางาน : 02-5903982
2.แพทยbหญิงจุรีพร คงประเสริฐ
โทรศัพทbที่ทํางาน : 02-5903985
3.นางสาวณัฐธิวรรณ พันธbมุง
โทรศัพทbที่ทํางาน : 02-5903986
นางนิตยา พันธุเวทยb
โทรศัพทbที่ทํางาน : 02-5903979

รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักโรคไม@ติดต@อ
E-mail : dr.tum@hotmail.com
สํานักโรคไม@ติดต@อ กรมควบคุมโรค
E-mail : jurekong@gmail.com
สํานักโรคไม@ติดต@อ กรมควบคุมโรค
E-mail : nuttiwan2516@hotmail.com
สํานักโรคไม@ติดต@อ กรมควบคุมโรค
E-mail : ncd0424.3@gmail.com
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มาตรการ/เป6าหมายความสําเร็จของงานในแต%ละระยะการติดตาม/ประเมิน (Small Success)
มาตรการ
1. การคนหากลุ@มเสีย่ ง/การประเมิน
- ผูป=วย DM HT ที่ขึ้นทะเบียนในสถาน
บริการ ไดรับการประเมิน CVD Risk
2. การจัดการหลังการประเมิน
- กลุ@มผูป=วย DM HT ที่ไดรับการประเมิน
โอกาสเสี่ยงต@อการเกิดโรคหัวใจและหลอด
เลือด(CVD Risk) ที่มีระดับความเสี่ยงสูง
≥30% ไดรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เขมขน เร@งด@วน

เป6าหมายระยะ 3 เดือน
เป6าหมายระยะ 6 เดือน
- ผป. DM HT ไดรับการประเมิน CVD Risk - ผป. DM HT ไดรับการประเมิน
20%
CVD Risk 40%
-อบรมพัฒนาการจัดการโรคหลังการคัดกรอง - สนับสนุนเครื่องมือใหกับ จนท.สธ
สําหรับจนท.สธ ระดับจังหวัดจํานวน 500 คน ในสถานบริการสุขภาพ 76 จังหวัด
- จัดทําเครื่องมือใหกับ จนท.สธ ในสถาน
- ลงพื้นที่ติดตามผลการดําเนินงาน
บริการสุขภาพ อย@างนอย 2 ชุดเครื่องมือ
โดย ทีมผูบริหารจากส@วนกลาง
จํานวน 4 ครั้ง
- ประสานขอความร@วมมือจากเขต
ตรวจราชการในการเร@งรัดติดตาม
การประเมิน CVD Risk จากเขต
สุขภาพทุกแห@ง

ค%าเป6าหมายรอบการประเมิน
ตัวชี้วัด
รอยละของผูป=วยเบาหวาน ความดันโลหิต
สูงที่ขึ้นทะเบียนไดรับการประเมินโอกาส
เสี่ยงต@อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD
Risk)

รอบที่ 1
(1 ต.ค.59-28 ก.พ.60) = 5 เดือน

เป6าหมายระยะ 9 เดือน
- ผป.DMHT ไดรับการประเมิน
CVDRisk 60%
- สรุปผลการประเมิน CVD Risk
รอบ 6 เดือน เพื่อหาแนวทางเร@งรัด
แกไขในเขตบริการที่ยังไม@บรรลุผล
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดทุกเขต

รอบที่ 2
(1 มี.ค. – 31 ก.ค.60) = 5 เดือน

- ผป. DM HT ไดรับการประเมิน CVD Risk 40% - ผป. DMHT ไดรับการประเมินCVD Risk 80%

เป6าหมายระยะ 12 เดือน
- ผป. DM HT ไดรับการประเมิน
CVD Risk 80%
- กลุ@มผูป=วย DM HT ที่ไดรับการ
ประเมินโอกาสเสี่ยงต@อการเกิด
โรคหัวใจและหลอดเลือด(CVD
Risk) ที่มีระดับความเสี่ยงสูง≥30%
ไดรับการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
เขมขน เร@งด@วน 60% ไดรับการ
ประเมินโอกาสเสี่ยง (CVD Risk)ซ้ํา
และจํานวนกลุ@มเสี่ยงมีความเสีย่ ง
ลดลง ≥10%

12 เดือน
(1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60)

- ผป. DM HT ไดรับการประเมิน CVD Risk 90%
- กลุ@มผูป=วย DM HT ที่ไดรับการประเมินโอกาส
เสี่ยงต@อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD
Risk) ที่มีระดับความเสี่ยงสูง≥30% ไดรับการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมเขมขน เร@งด@วน 60% ไดรับ
การประเมินโอกาสเสี่ยง(CVD Risk)ซ้ํา และจํานวน
กลุ@มเสี่ยงมีความเสีย่ งลดลง ≥10%
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2. อัตราผูปวยเบาหวานรายใหม%จากกลุ%มเสี่ยงเบาหวาน
องค3ประกอบการประเมิน

ตัวชี้วัด

น้ําหนัก
(รอยละ)

เป6าหมาย
ป7 2560

ขอมูลพื้นฐาน
(Baseline data)
2557 2558 2559

เกณฑ3การใหคะแนน
1

2

3

4

5

หมายเหตุ

- 2.09 2.40 รอยละ 3.20
2.80
2.40
2.00
1.60
1. อัตราผูป=วย
1. ประสิทธิภาพในการ
เบาหวานรายใหม@
จ
าก
ดําเนินงานตามหลักภารกิจ
กลุ@มเสี่ยงเบาหวาน
พื้นฐาน งานประจําตามหนาที่
ปกติ หรืองานตามหนาที่ความ
รับผิดชอบหลัก งานตาม
กฎหมาย กฎ นโยบายของ
รัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี
(Functional Based)
คําอธิบาย :
กลุม% เสี่ยงเบาหวาน หมายถึง ประชากรอายุ 35 ปW ขึ้นไป ที่มีค@าระดับ FBS 100 – 125 mg/dl ในปWที่ผ@านมา ในเขตรับผิดชอบ
ผูปวยเบาหวานรายใหม% หมายถึง ผูที่ไดรับการวินิจฉัยว@าเปxนโรคเบาหวานรายใหม@ ในปWงบประมาณ โดยการวินิจฉัยของแพทยb และไดรับการขึ้นทะเบียนใน
คลินิกโรคเรื้อรัง
1. อัตราผูป=วย
เบาหวานรายใหม@จาก
กลุ@มเสี่ยงเบาหวาน
ไม@เกินรอยละ 2.40

สูตรการคํานวณ :

เงื่อนไข

อัตราผูป=วย
เบาหวานรายใหม@
จากกลุ@มเสี่ยง
เบาหวาน

ขั้นตอน ( Milestone: M) ช@วง: ผลการดําเนินงานยิ่งมากยิ่งดี (Range: R)
ช@วงและเทียบตามบัญญัติไตรยางคb (R – A)
ระดับ ( Level: L)
อันดับ: ผลการดําเนินงานยิ่งนอยยิ่งดี (Rating: RT)
อันดับและเทียบตามบัญญัติไตรยางคb (RT – A)
Hybrid ใชสูตร......................................................................................................................................................................................................
(จํานวนประชากรอายุ 35 ปW ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบ ที่ถูกวินิจฉัยว@าเปxนผูป=วยเบาหวานรายใหม@ และขึ้นทะเบียนในปWงบประมาณ/จํานวนประชากรอายุ 35 ปW
ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบทั้งหมด ที่เปxนกลุ@มเสี่ยงเบาหวานในปWงบประมาณที่ผ@านมา) x 100
หมายเหตุ : ใชขอมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม ของปWงบประมาณที่วิเคราะหb
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รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :
ผลการดําเนินงานในอดีต ป7งบประมาณ
จํานวนผูป=วยรายใหม@
พ.ศ.2557
พ.ศ. 2558

โรคเบาหวาน

-

2.09

พ.ศ. 2559
2.40

ที่มา : ฐานขอมูล HDC กระทรวงสาธารณสุข
วิเคราะหbโดย : สํานักโรคไม@ติดต@อ กรมควบคุมโรค
แหล%งขอมูล/วิธีการจัดเก็บ
ขอมูล :
หมายเหตุ
ผูกํากับตัวชี้วัด :

ผูจัดเก็บขอมูลตัวชี้วัด :

ใชฐานขอมูล HDC กระทรวงสาธารณสุข/บันทึกผานโปรแกรมพื้นฐานของหนวยบริการ และสงออกขอมูลตามมาตรฐานขอมูล 43 แฟ'ม เขาสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
1.นายแพทยbดิเรกขําแปmน
รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักโรคไม@ติดต@อ
โทรศัพทbที่ทํางาน : 02-5903982 E-mail : dr.tum@hotmail.com
2.แพทยbหญิงจุรีพร คงประเสริฐ
สํานักโรคไม@ติดต@อ กรมควบคุมโรค
โทรศัพทbที่ทํางาน : 02-5903985 E-mail : jurekong@gmail.com
3.แพทยbหญิงสุมนีวัชรสินธุb
สํานักโรคไม@ติดต@อ กรมควบคุมโรค
โทรศัพทbที่ทํางาน : 02-5903965 E-mail : wsu_1978@hotmail.com
นางนิตยา พันธุเวทยb
สํานักโรคไม@ติดต@อ กรมควบคุมโรค
โทรศัพทbที่ทํางาน : 02-5903979 E-mail : ncd0424.3@gmail.com
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มาตรการ/เป6าหมายความสําเร็จของงานในแต%ละระยะการติดตาม/ประเมิน (Small Success)

มาตรการ
1. คัดกรอง DM ในประชากรอายุ 35
ปW ขึ้นไป
2. กลุ@มเสี่ยง DM เขาถึงบริการลด
เลี่ยง
3. กํากับ ติดตามจํานวนผูป=วยรายใหม@

เป6าหมายระยะ 3 เดือน
- คัดกรอง DM อายุ 35 ปWขึ้นไป พรอม
ทั้งประเมินความเสี่ยงดวยวาจาและให
คําปรึกษาลดเสี่ยง ≥ 50 %
- สนับสนุนเครื่องมือ
1.ชุดมาตรฐานการบริการปmองกัน
ควบคุมโรคDM,HT
2. คู@มือการประเมินคุณภาพ NCD
Clinic Plus ปW 2560

เป6าหมายระยะ 6 เดือน
- อัตราประชากรกลุ@มเสี่ยง
เบาหวานในพื้นที่รับผิดชอบของ
ปWที่ผ@านมาไดรับการตรวจน้ําตาล
ซ้ําและคําแนะนําเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
มากกว@าหรือเท@ากับ
รอยละ 80

เป6าหมายระยะ 9 เดือน
เป6าหมายระยะ 12 เดือน
- อัตราประชากรกลุ@มเสี่ยง
- อัตราผูป=วยเบาหวานรายใหม@
เบาหวานในพื้นที่รับผิดชอบของ จากกลุ@มเสี่ยงเบาหวาน ไม@เกิน
ปWที่ผ@านมาไดรับการตรวจน้ําตาล รอยละ 2.40
ซ้ําและคําแนะนําเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมากกว@า
หรือเท@ากับ
รอยละ 90
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3. จํานวนผูเสียชีวิตและบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนในอําเภอที่ดําเนินการDHS-RTI
องค3ประกอบการประเมิน

ตัวชี้วัด

1. ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
ตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจํา
ตามหนาที่ปกติ หรืองานตามหนาที่
ความรับผิดชอบหลัก งานตาม
กฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล
หรือมติคณะรัฐมนตรี (Functional
Based)

จํานวนผูเสียชีวิตและ
บาดเจ็บจากการจราจร
ทางถนนในอําเภอที่
ดําเนินการ DHS-RTI

คําอธิบาย :

สูตรการคํานวณ :

น้ําหนัก
(รอยละ)

เป6าหมาย
ป7 2560

ขอมูลพื้นฐาน
(Baseline data)
2559

เกณฑ3การใหคะแนน
1
ลดลง
≥1%

2
ลดลง
≥2%

3
ลดลง
≥3%

4
ลดลง
≥4%

5
ลดลง
≥5%

หมายเหตุ

จํานวนผูเสียชีวิต มีการดําเนินงาน
รวมกับผูบาดเจ็บ DHS-RTI ในอําเภอ
นําร@อง 40 อําเภอ
ของอําเภอที่
ดําเนินการ DHS- เสี่ยง มีการบาดเจ็บ
RTI และผ@านเกณฑb และเสียชีวิตช@วง
เทศกาลสงกรานตb
ระดับดีขึ้นไป
ลดลงอย@างนอย 5% ลดลงรอยละ 8.59
ผูเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน (รหัส ICD-10 = V01-V89) หมายถึง การตายจากอุบัติเหตุจราจรทางบก นับตั้งแต@เกิดเหตุถึง 30 วันหลัง รวม
การเสียชีวิตที่จุดเกิดเหตุ ระหว@างนําส@งรพ., ที่หองฉุกเฉิน, ระหว@างส@งต@อ(Refer) และAdmitted ในตึกผูป=วย รวมถึงขอกลับไปตายที่บาน
การดําเนินงานป6องกันการบาดเจ็บทางถนน DHS-RTI หมายถึง อําเภอมีการดําเนินงานปmองกันการบาดเจ็บทางถนน ผ@านระบบสุขภาพอําเภอ (DHS)
หรืออําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืน (DC) เพื่อปmองกันและลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน มีกรอบการดําเนินงาน 10 กิจกรรม และอําเภอ
ดําเนินงานไดอย@างนอย 6 กิจกรรม ถือว@าผ@านเกณฑbการประเมินระดับดี (Good)
เป6าหมายการดําเนินงาน มีอําเภอดําเนินการ DHS-RTI อย@างนอย 30% ของอําเภอทั่วประเทศหรือ 264 อําเภอและผ@านเกณฑbการประเมินระดับดี
(Good)ไม@นอยกว@า50% ของอําเภอที่ดําเนินการ หรือ 132 อําเภอ และจํานวนผูเสียชีวิตรวมกับผูบาดเจ็บของอําเภอที่ดําเนินการ DHS-RTI ระดับดีขึ้นไป
ลดลงอย@างนอย5%
ขั้นตอน ( Milestone: M) ช@วง: ผลการดําเนินงานยิ่งมากยิ่งดี (Range: R)
ช@วงและเทียบตามบัญญัติไตรยางศb (R – A)
ระดับ ( Level: L)
อันดับ: ผลการดําเนินงานยิ่งนอยยิ่งดี (Rating: RT)
อันดับและเทียบตามบัญญัติไตรยางศb (RT – A)
Hybrid ใชสูตร......................................................................................................................................................................................................
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เงื่อนไข
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :

สูตรคํานวณ=((A-B)/B) X 100
A = จํานวนผูเสียชีวิตรวมกับผูบาดเจ็บในอําเภอ DHS-RTI ปW งบประมาณ 2560
B = จํานวนผูเสียชีวิตรวมกับผูบาดเจ็บในอําเภอ DHS-RTI ปW งบประมาณ 2559
จํานวนผูเสียชีวิตรวมกับผูบาดเจ็บของอําเภอที่ดําเนินการ DHS-RTI ระดับดีขึ้นไปลดลงอย@างนอยรอยละ 5
ผลการดําเนินงานในรอบป7งบประมาณ พ.ศ.
2559
มีการดําเนินงาน DHS-RTI ในอําเภอนําร@อง 40 อําเภอเสี่ยง มีการ
บาดเจ็บและเสียชีวิตช@วงเทศกาลสงกรานตbลดลง 8.59%

แหล%งขอมูล/วิธีการจัดเก็บ
ขอมูล :
หมายเหตุ
ผูกํากับตัวชี้วัด :

ผูจัดเก็บขอมูลตัวชี้วัด :

ใชฐานขอมูลการบาดเจ็บและเสียชีวิตจาก บริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด(E-Claim)
ระยะเวลา 11 เดือน : ตุลาคม 2559 – สิงหาคม 2560ตัดขอมูลวันที่ 15 กันยายน 2560
1. นายแพทยbดิเรกขําแปmน
โทรศัพทbที่ทํางาน : 02-5903982
2. นางนงนุช ตันติธรรม
โทรศัพทbมือถือ : 089-788-3020
โทรศัพทbสํานักงาน :02-590-3967
3. นายแพทยbไผท สิงหbคํา
โทรศัพทbมือถือ : 089-799-0825
โทรศัพทbสํานักงาน :02-590-3967
1. นายขจรศักดิ์ จันทรbพาณิชยb
โทรศัพทbมือถือ : 084-672-4678
โทรศัพทbสํานักงาน : 02-590-3967

รักษาราชการแทน ผูอํานวยการสํานักโรคไม@ติดต@อ
E-mail : dr.tum@hotmail.com
สํานักโรคไม@ติดต@อ กรมควบคุมโรค
E-mail : nuchtt@yahoo.com
โทรสาร : 02-590-3968
สํานักโรคไม@ติดต@อ กรมควบคุมโรค
E-mail : zalenxxx@gmail.com
โทรสาร : 02-590-3968
สํานักโรคไม@ติดต@อ กรมควบคุมโรค
E-mail : khajohn_j@hotmail.com
โทรสาร : 02-590-3968
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มาตรการ/เปาหมายความสําเร็จของงานในแตละระยะการติดตาม/ประเมิน (Small Success)
มาตรการ
เป6าหมายระยะ 3 เดือน
เป6าหมายระยะ 6 เดือน

ขับเคลื่อน DHS-RTI +ศปถ. อําเภอ
1. จัดการขอมูลในระดับอําเภอ
2. การสอบสวน Case
3. กามีส@วนร@วมของทีมสหสาขา
+ศปถ.อําเภอ
4. การชี้เปmาจุดเสี่ยง ผ@าน ศปถ.อําเภอ
5. การขับเคลื่อนใหเกิด RTI Team
6. มาตรการชุมชน/ด@านชุมชน
7. มาตรการองคbกร
8. มีแผนงาน/โครงการ
9. การสื่อสารความเสีย่ ง
10. การสรุปผลการดําเนินงาน

1. หน@วยงานระดับเขต (สคร.) มีแผนงาน
DHS-RTI และมีกจิ กรรมขับเคลื่อนในพื้นที่
ครบทุกเขต 100%

ค%าเป6าหมายรอบการประเมิน
ตัวชี้วดั

จํานวนผูเสียชีวิตและบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนใน
อําเภอที่ดําเนินการ DHS-RTI

1. จํานวนอําเภอที่ดําเนินการDHSRTI มากกว@า 30% ของอําเภอใน
จังหวัด หรือมากกว@า 264 อําเภอ
2. จํานวนอําเภอที่ดําเนินการ DHSRTI มีการขับเคลื่อนด@านชุมชน
ไม@นอยกว@า 5 ด@าน/อําเภอ ในช@วง
เทศกาลปWใหม@ไดมากกว@า
264 อําเภอ

รอบที่ 1
(1 ต.ค.59-28 ก.พ.60) = 5 เดือน
1. หน@วยงานระดับเขต (สคร.) มีแผนงาน DHS-RTI และ
มีกิจกรรมขับเคลื่อนในพื้นที่ ครบทุกเขต 100%
2. จํานวนผูเสียชีวิตและบาดเจ็บทางถนนในอําเภอที่
ดําเนินการ DHS-RTI ผ@านเกณฑbระดับดีลดลงอย@างนอย
5% ในช@วงเวลาเดียวกัน

เป6าหมายระยะ 9 เดือน

1. จํานวนอําเภอที่ดําเนินการ DHSRTI มีการขับเคลื่อนด@านชุมชน
ไม@นอยกว@า 5 ด@าน/อําเภอ ในช@วง
เทศกาลสงกรานตb ไดมากกว@า
264 อําเภอ

รอบที่ 2
(1 มี.ค. – 31 ก.ค.60) = 10 เดือน
1. จํานวนอําเภอที่ดาํ เนินการDHS-RTI มากกว@า 30% ของ
อําเภอในจังหวัด หรือมากกว@า264 อําเภอ
2. จํานวนอําเภอที่ดาํ เนินการ DHS-RTI มีการขับเคลื่อน
ด@านชุมชน ไม@นอยกว@า 5 ด@าน/อําเภอ ในช@วงเทศกาลปW
ใหม@ไดมากกว@า264 อําเภอ
3. จํานวนอําเภอที่ดาํ เนินการ DHS-RTI มีการขับเคลื่อน
ด@านชุมชน ไม@นอยกว@า5ด@าน/อําเภอ ในช@วงเทศกาลสงกรานตb
ไดมากกว@า 264 อําเภอ
4. จํานวนผูเสียชีวิตและบาดเจ็บทางถนนในอําเภอที่
ดําเนินการ DHS-RTI ผ@านเกณฑbระดับดีลดลงอย@างนอย
5% ในช@วงเวลาเดียวกัน

เป6าหมายระยะ 12 เดือน

1. จํานวนอําเภอที่ดําเนินการ DHSRTI ผ@านเกณฑbประเมินระดับดี
(Good) มากกว@า 50% ของอําเภอ
ที่ดําเนินการหรือมากกว@า
132 อําเภอ
2. จํานวนผูเสียชีวิตและบาดเจ็บ
ทางถนนในอําเภอที่ดําเนินการ
DHS-RTI ผ@านเกณฑbระดับดี
ลดลงอย@างนอย 5%

12 เดือน
(1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60)
1. จํานวนอําเภอที่ดําเนินการ DHS-RTI ผ@านเกณฑbประเมิน
ระดับดี (Good)มากกว@า 50% ของอําเภอที่ดําเนินการหรือ
มากกว@า 132 อําเภอ
2. จํานวนผูเสียชีวิตและบาดเจ็บทางถนนในอําเภอที่ดําเนินการ
DHS-RTI ผ@านเกณฑbระดับดีลดลงอย@างนอย 5%
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ตารางที่ 3 เปาหมาย และเกณฑ0การใหคะแนนตามกรอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานัก
โรคไม8ติดต8อ ประจําป:งบประมาณ 2560
ตัวชี้วัด
ประเด็นการประเมิน
ผลการปฎิบัติราชการ
มิติที่ ๑ : มิติดานประสิทธิผล
● ผลสําเร็จตามแผนปฎิบัติ 1 รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเป'าหมายการดําเนินการตามภารกิจกรม
ตัวชี้วัดยุทธศาสตรIกรมและตามภารกิจหลักของหนวยงาน (1.1 และ 1.2
ราชการ
กองบริหารใชคะแนนภาพรวมกรม)
1.1

น้ําหนัก เปาหมาย

1

เกณฑ0การใหคะแนน
2
3
4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

กลุ8มงานที่รับถ8ายทอด

ณ วันที่ 25 พ.ย. 59
ผูกํากับ

60

รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักการดําเนินงานตามภารกิจกรมควบคุมโรค

25

1.1.1

15

รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเป'าหมายความสําเร็จ
ของแผนงานควบคุมโรค ป+ 2560

ขอมูลพื้นฐาน
57
58
59

1.1.1.1 รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเป'าหมาย
ความสําเร็จของแผนงานควบคุมโรคระดับชาติ ป+ 2560
13.แผนงานควบคุมโรคไมติดตอ
อัตราผูป4วยเบาหวานรายใหมจากกลุมเสี่ยงเบาหวาน
14.แผนงานควบคุมการบาดเจ็บ
ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานป'องกันการบาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุทางถนน
ผานระบบสุขภาพอําเภอหรืออําเภอควบคุมโรคเขมแข็ง
ยั่งยืน (DHS/DC)
1.1.2_1 รอยละของหนวยงานที่ดําเนินการตามกระบวนการพัฒนา
ความเขมแข็งแผนงานควบคุมโรค (RDCP)
1.1.2_2 รอยละของหนวยงานที่ดําเนินการตามกระบวนการพัฒนา
ความเขมแข็งแผนงานควบคุมโรค (RDCP) (แผนงาน
ควบคุมโรคไมติดตอ)
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาความเขมแข็งแผนงาน
ควบคุมโรค (RDCP) (แผนงานควบคุมการบาดเจ็บ)

1.2

1.1.3 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานวิจัยดานการป'องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการบรรลุความสําเร็จตามตัวชี้วัด
ยุทธศาสตรIที่กําหนด
1.2.1_1 ระดับความสําเร็จของภาคีเครือขายระดับนานาชาติ
ประเทศ ภูมิภาค และทองถิ่นมีสวนรวมขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานป'องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (แผนงาน
ควบคุมโรคไมติดตอ)

7.5

5

-

-

7.5

5

-

-

ตชว.ใหม

กลุมพัฒนาระบบสาธารณสุข

กองแผนงาน

กลุมป'องกันการบาดเจ็บ
จากจราจร

ตชว.ใหม

10

5

5

-

-

รอผล
คะแนน

1

2

3

4

5

กลุมพัฒนาระบบสาธารณสุข
กลุมโรคไมติดตอเรื้อรัง

5

5

-

-

รอผล
คะแนน

1

2

3

4

5

กลุมป'องกันการบาดเจ็บ
จากจราจร

5

5

-

-

ตชว.ใหม

1

2

3

4

5

กลุมพัฒนาองคIกร

สวคร.

5

-

-

5

1

2

3

4

5

กลุมพัฒนาระบบสาธารณสุข

กองแผนงาน

ส.ผูทรงฯ

10

3
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1.2.1_2 ระดับความสําเร็จของภาคีเครือขายระดับนานาชาติ
ประเทศ ภูมิภาค และทองถิ่นมีสวนรวมขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานป'องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (แผนงาน
ควบคุมการบาดเจ็บ)
1.2.2 ระดับความสําเร็จในการสื่อสารความเสี่ยงเพื่อใหประชาชน
กลุมเป'าหมายมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตอง เหมาะสมใน
การป'องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ

1.3

1.2.3 ระดับความสําเสร็จของศูนยIปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรม
ควบคุมโรค
กลุมตัวชี้วัดที่หนวยงานเพิ่มเติมตามบทบาทภารกิจหลักของ
หนวยงาน (บังคับตัวชี้วัดหองปฏิบัติการ กรณีหนวยงานไมผาน)
1.3.2
1.3.3

ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพ NCD
Clinic Plus
ระดับความสําเร็จของการป'องกันการจมน้ํา

มิติที่ ๒ : มิติดานคุณภาพการใหบริการ
● คุณภาพการใหบริการ
๒ รอยละความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
2.1

2.2

ระดับความสําเร็จของการสํารวจความพึงพอใจของลูกคาหรือผูใช
ผลิตภัณฑIเพื่อการป'องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของหนวยงาน
ความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

มิติที่ ๓ : มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
● การบริหารงบประมาณ
3 รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายรวม
ระดับความสําเร็จของการดําเนินนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความ
4 มั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ

3

5

-

-

5

1

2

3

4

5

กลุมป'องกันการบาดเจ็บ
จากจราจร

กองแผนงาน

3

5

-

-

รอผล
คะแนน

1

2

3

4

5

กลุมป'องกันการบาดเจ็บ
จากสาเหตุอื่นๆ

ส.สื่อสารฯ

4

5

-

-

ตชว.ใหม

1

2

3

4

5

กลุมพัฒนาองคIกร

ส.ระบาดฯ

5

-

-

4.3

1

2

3

4

5

กลุมพัฒนาระบบสาธารณสุข

5

-

-

5

1

2

3

4

5

กลุมป'องกันการบาดเจ็บ
จากสาเหตุอื่นๆ

5

5

-

-

5

1

2

3

4

5

กลุมโรคไมติดตอเรื้อรัง

สวคร.

5

75

-

-

95.58

65

70

75

80

85

กลุมยุทธศาสตรIและแผนงาน

กพร

10
5

96

-

-

99.99

92

93

94

95

96

กลุมบริหารงานทั่วไป

กองคลัง

5

5

-

-

ตชว.ใหม

1

2

3

4

5

กลุมยุทธศาสตรIและแผนงาน

ศูนยI IT

20
10
10
10

มิติที่ ๔ : มิติดานการพัฒนาองค0กร
● การบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับความสําเร็จของหนวยงานในการดําเนินการบริหารจัดการองคIกรไดตาม
5
เกณฑIที่กรมควบคุมโรคกําหนด

20
5

5

-

-

4.986

1

2

3

4

5

กลุมพัฒนาองคIกร

กพร

● การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 6 ระดับความสําเร็จการบริหารทรัพยากรบุคคลหนวยงาน

5

5

-

-

4.6

1

2

3

4

5

กลุมพัฒนาองคIกร

กอง จ.

● การจัดการความรู
7 ระดับความสําเร็จการจัดการความรูของหนวยงาน
● คุณธรรมและความโปรงใส
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระดับคุณธรรมความโปรงใสในหนวยงาน
8
ภาครัฐ โดยผานเกณฑIประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน

5

5

-

-

5

1

2

3

4

5

กลุมพัฒนาองคIกร

สวคร.

5

5

-

-

5

1

2

3

4

5

กลุมพัฒนาองคIกร

ก.คุมครอง

100
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34
รายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการหนวยงาน กรมควบคุมโรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
มิติที่ 1 : ด,านประสิทธิผล
1. ตัวชี้วัดที่ 1.1.1_1 : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการลดอัตราผู,ป4วยเบาหวานรายใหมจาก
กลุมเสี่ยงเบาหวาน
2. หนวยวัด : ระดับ
3. น้ําหนัก : รอยละ 7.5
4. คําอธิบายตัวชี้วัด :
4.1 ผู,ป4วยเบาหวานรายใหม หมายถึง ผูที่ไดรับการวินิจฉัยวาเป!นโรคเบาหวานรายใหม
ในป'งบประมาณ โดยการวินิจฉัยของแพทย- และไดรับการขึ้นทะเบียนในคลินิกโรคเรื้อรัง
4.2 กลุมเสี่ยงเบาหวาน หมายถึง ประชากรอายุ 35 ป' ขึ้นไป ที่มีคาระดับ FBS 100 – 125 mg/dl
ในป'ที่ผานมา ในเขตรับผิดชอบ
4.3 การดําเนินการลดอัตราผู,ป4วยเบาหวานรายใหมจากกลุมเสี่ยงเบาหวาน หมายถึง การดําเนินงานเพื่อ
สนับสนุนการปAองกันควบคุมโรคเบาหวาน ดังนี้
1.การจัดทําคูมือการประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus ป' 2560
2.ถายทอดแนวทางการดําเนินงาน การพัฒนาและจัดการระบบบริการ
3.การสนับสนุนเครื่องมือในการดําเนินงาน และ สื่อความรู
4.การแลกเปลี่ยนเรียนรู
5.การกํ ากับติ ดตามขอมู ลการคั ดกรองเบาหวานในประชาชนอั ต ราประชากรกลุ มเสี่ ย งเบาหวานในพื้ น ที่
รับผิดชอบของป'ที่ผานมาไดรับการตรวจน้ําตาลซ้ําและคําแนะนําเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และอัตราผูปQวย
เบาหวานรายใหมจากกลุมเสี่ยงเบาหวาน
5.สูตรการคํานวณ : คิดคะแนนเป;นระดับขั้นตอนที่กําหนด โดยในขั้นตอนที่ 5
สูตรการคํานวณอัตราผูปQวยเบาหวานรายใหมจากกลุมเสี่ยงเบาหวาน คือ
(A/B) x 100
A = จํานวนประชากรอายุ 35 ป' ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบ ที่ถูกวินิจฉัยวาเป!นผูปQวยเบาหวานรายใหม
และขึ้นทะเบียนในป'งบประมาณ 2560
B = จํานวนประชากรอายุ 35 ป' ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบทั้งหมดที่เป!นกลุมเสี่ยงเบาหวาน
ในป'งบประมาณ 2559
เป<าหมายความสําเร็จ : อัตราผูปQวยเบาหวานรายใหมจากกลุมเสี่ยงเบาหวาน ไมเกินรอยละ 2.40
6. เกณฑ>การให,คะแนน : กําหนดเป!นระดับความสําเร็จ แบงเกณฑ-การใหคะแนนเป!น 5 ขั้นตอน พิจารณา
ความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปAาหมายแตละขั้นตอน ดังนี้
ระดับขั้นตอนความสําเร็จ (Milestone)
ระดับคะแนน
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 5
1
2
3
4
5
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7. เงื่อนไขของตัวชี้วัด : ใชขอมูลอัตราผูปQวยเบาหวานรายใหมจากกลุมเสี่ยงเบาหวาน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 จาก HDC ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
8. ข,อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด :
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ
ตัวชี้วัด
หนวยวัด
2557
2558
2559
อัตราผูปQวยเบาหวานรายใหมจากกลุมเสี่ยง
รอยละ
2.09
2.40
เบาหวาน
ที่มา : ระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข
9.รายละเอียดการดําเนินการ :
ขั้นตอน
คะแนน
เอกสารประกอบการประเมิน
รายละเอียดการดําเนินงาน
ที่
และเกณฑ>การให,คะแนน
1
การวิเคราะห-สถานการณ-โรคความดันโลหิตสูง/
1.0 1.1 รายงานการวิเคราะห-สถานการณ-ฯ
โ รคเบา หว าน แล ะกํ า ห นดแนว ทางกา ร
1.2รายงานการประชุมการกําหนด
ดําเนินงาน
มาตรการ/แนวทาง การดําเนินงาน
1.1 วิเคราะห-สถานการณ-โรคความดันโลหิตสูง
ปAองกันควบคุมโรคเบาหวานความดัน
และโรคเบาหวาน (0.5 คะแนน)
โลหิตสูงสําหรับสถานบริการสาธารณสุข
1.2 กําหนดแนวทางการดําเนินงาน
(0.5 คะแนน)
2
การจัดทําคูมือการประเมินคุณภาพ NCD Clinic
1.0 - รายงานการประชุมการจัดทําการ
Plus ป' 2560 /ชุดมาตรฐานการบริการปAองกัน
ประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus ป'
ควบคุมโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน
2560
-รายงานการประชุมการจัดชุดมาตรฐาน
การบริการปAองกันควบคุมโรคความดัน
โลหิตสูงและเบาหวาน
-คูมือการประเมินคุณภาพ NCD Clinic
Plus ป' 2560
3
การสื่อสารถายทอดแนวทางการดําเนินงาน การ
1.0 -หนังสือเชิญประชุมและอนุมัติจัดประชุม
พัฒนาและจัดการระบบบริการ
ถายทอดแนวทางการดําเนินงานปAองกัน
ควบคุมโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง
สําหรับสถานบริการสาธารณสุข
-เอกสารและสรุปผลการประชุม
4.1 การสนับสนุนเครื่องมือในการดําเนินงาน
0.5 4.1 เอกสารการสนับสนุนเครื่องมือการ
4
-คูมือการประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus ป'
ดําเนินงานกับสถานบริการตางๆ
2560 /รูปแบบการบริการปAองกันควบคุมโรคความ
ดันโลหิตสูงและเบาหวาน (0.5 คะแนน )
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ขั้นตอน
ที่

5

คะแนน

รายละเอียดการดําเนินงาน

4.2 ติดตามขอมูลการคัดกรองเบาหวานในประชาชน 0.5
/อัตราประชากรกลุมเสี่ยงเบาหวานในพื้นที่รับผิดชอบ
ของป'ที่ผานมาไดรับการตรวจน้ําตาลซ้ําและ
คําแนะนําเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และอัตรา
ผูปQวยเบาหวานรายใหมจากกลุมเสี่ยงเบาหวาน
(0.5 คะแนน)
5.1 จัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู( NCD Forum
0.5
2017 ) (0.5 คะแนน)
5.2 สรุปขอมูล (0.25 คะแนน)
0.25
-การคัดกรองเบาหวานในประชาชน
-อัตราประชากรกลุมเสี่ยงเบาหวานในพื้นที่
รับผิดชอบของป'ที่ผานมาไดรับการตรวจน้ําตาลซ้ํา
และคําแนะนําเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
-อัตราผูปQวยเบาหวานรายใหมจากกลุมเสี่ยง
5.3 ผลอัตราผูปQวยเบาหวานรายใหมจาก
0.25
กลุมเสี่ยงเบาหวาน (0.25 คะแนน)
เกณฑ-การใหคะแนน:
คะแนน
รอยละ

0.05 0.10
> 3.60 3.213.60

0.15
2.813.20

0.20
2.412.80

เอกสารประกอบการประเมิน
และเกณฑ>การให,คะแนน
4.2 สรุปผลขอมูลคัดกรองเบาหวาน
/อัตราประชากรกลุมเสี่ยงเบาหวาน
ไดรับการตรวจน้ําตาลซ้ําฯ และอัตรา
ผูปQวยเบาหวานรายใหมจากกลุมเสี่ยง
เบาหวาน
- หนังสือเชิญประชุมและอนุมัติจัดประชุม
- รายงายผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู
- สรุปผลขอมูลฯ
- ผลลัพธ-การดําเนินงาน พิจารณาจาก
ผูปQวยเบาหวานรายใหมจากกลุมเสี่ยง
เบาหวาน ตามขอมูลจากระบบรายงาน
HDCณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

0.25
≤2.40

10. เป<าหมาย
รอบ 6 เดือน ถึงขั้นตอนที่ 1 - 2
รอบ 9 เดือน ถึงขั้นตอนที่ 1 - 4
รอบ 12 เดือน ถึงขั้นตอนที่ 1 - 5
11. แหลงข,อมูลและวิธีการจัดเก็บข,อมูล
แหลงข,อมูล : ขอมูลจากระบบรายงาน HDC (ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข) ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560
วิธีการจัดเก็บข,อมูล :
1. รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตามคํารับรอง ฯ
ของหนวยงานรอบ 6 เดือน (ภายในวันที่ 25 มี.ค. 60) พรอมแนบเอกสารหลักฐานการดําเนินงานลงในระบบ
Estimates
2. รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตามคํารับรองฯ
ของหนวยงานรอบ 9 เดือน (ภายในวันที่ 25 มิ.ย.60) พรอมแนบเอกสารหลักฐานการดําเนินงานลงในระบบ
Estimates

37
3. รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตามคํารับรอง ฯ
ของหนวยงานรอบ 12 เดือน (25 ก.ย. 60) พรอมแนบเอกสารหลักฐานการดําเนินงานลงในระบบ Estimates
12. ความถี่ในการจัดเก็บข,อมูล :
ไตรมาสที่ 2 ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2560
ไตรมาสที่ 3 ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2560
ไตรมาสที่ 4 ภายในวันที่ 25 กันยายน 2560
13. ผู,กํากับตัวชี้วัด
ระดับหนวยงาน : สํานักโรคไมติดตอ
ชื่อผู,กํากับตัวชี้วัด
โทรศัพท>
E-mail
แพทย-หญิงสุมนี วัชรสินธุกลุมพัฒนาระบบสาธารณสุข 0 2590 3965 wsu_1978@hotmail.com
นายแพทย-ชํานาญการพิเศษ
14. ผู,จัดเก็บตัวชี้วัด :
ระดับหนวยงาน : สํานักโรคไมติดตอ
ชื่อผู,จัดเก็บตัวชี้วัด
โทรศัพท>
E-mail
นางเมตตา คําพิบูลยกลุมพัฒนาระบบสาธารณสุข 0 2590 3963 mettakum@gmail.com
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นางสาวศศมน ศรีสุทธิศักดิ์
กลุมพัฒนาระบบสาธารณสุข 0 2590 3963 ssrisuthisak@hotmail.com
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นายกัณฑพล ทับหุน
กลุมพัฒนาระบบสาธารณสุข 0 2590 3963 kanthabhon@gmail.com
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน กรมควบคุมโรค ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มิติที่ 1: ด้านประสิทธิผล
1. ตัวชี้วัดที่ 1.1.1_2:ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน
ผ่านระบบสุขภาพอําเภอหรืออําเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน (DHS-RTI)
2. หน่วยวัด :ระดับ
3. น้ําหนัก :7.5
4. คําอธิบายตัวชี้วัด :
4.1 อุบัติเหตุทางถนน หมายถึง อุบัติเหตุจากการใช้ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งบุคคลหรือสิ่งของที่
เกิดขึ้นบนทางสาธารณะ ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดการบาดเจ็บ พิการ และเสียชีวิต ทั้งที่เป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร หรือ
คนเดินเท้า รหัส ICD 10 คือ V01-V89
4.2 ระบบสุขภาพอําเภอ (District Health System; DHS)หมายถึง ระบบการทํางานด้านสุขภาพ
ระดับอําเภอร่วมกันของทุกภาคส่วนด้วยการบูรณาการทรัพยากรภายใต้บริบทของพื้นที่ผ่านการจัดการความรู้
เชื่อมโยงสู่กระบวนการป้องกัน โดยมีเป้าหมายร่วมกันเพื่อสุขภาวะของประชาชนโดยมีใจความสําคัญ 3 ส่วน
ดังนี้ 1) มีระบบการทํางานด้านสุขภาพระดับอําเภอ ร่วมกันของทุกภาคส่วนที่ประสานและเชื่อมโยงกับศูนย์
ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับอําเภอ (ศปถ.อําเภอ) 2) มีความร่วมมือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
ในระดับอําเภอโดยมีเป้าหมายและแผนงานร่วมกัน3) มีการบูรณาการทรัพยากร ทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ
วัสดุอุปกรณ์ ระบบข้อมูล สารสนเทศและเทคโนโลยีร่วมกับองค์กรภาคีต่างๆ
การดํ า เนิ น งานป้ อ งกั น การบาดเจ็ บ จากอุ บั ติ เ หตุ ท างถนน(DHS-RTI)หมายถึ ง อํ า เภอมี ก าร
ดําเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน โดยใช้กระบวนการระบบสุขภาพอําเภอ (DHS) หรือ
อําเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน (DC) เพื่อป้องกันและลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
กรอบการดําเนินงานและเป้าหมาย:การดําเนินงานDHS-RTI มีกรอบกิจกรรมดําเนินงาน 10 กิจกรรม
และให้อําเภอเลือกดําเนินงานอย่างน้อย 6 กิจกรรม ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดี (Good)โดยมีเป้าหมาย
ดําเนินการ DHS-RTI ร้อยละ 30 ของอําเภอทั้งประเทศ และผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีร้อยละ 50 ของอําเภอ
ที่ดําเนินการ รายละเอียดอยู่ในแนวทางการดําเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการการจราจรทางถนนผ่าน DHSRTIและสามารถ Download ได้ที่เวบไซต์สํานักโรคไม่ติดต่อwww.thaincd.com
กรอบกิจกรรมDHS-RTI

ระดับดี(Good)

กรอบกิจกรรมDHS-RTI

ระดับดี(Good)

1) การจัดการข้อมูล การเฝ้าระวังและ
จัดทําสถานการณ์ปัญหา
2) การสอบสวนสาเหตุการบาดเจ็บ
และเสียชีวิต
3) การขับเคลื่อนการดําเนินงานแบบมีส่วนร่วม
ของทีมสหสาขา โดยประชุมเพื่อนําข้อมูลมาใช้
ประโยชน์ ผลักดันให้เกิดมาตรการป้องกัน
4) มีแผนงาน/โครงการ
5) การขับเคลื่อนทีมระดับตําบล/หมู่บ้าน

ย้อนหลัง
2 ปี
3 ครั้ง/ปี

6) การชี้เป้าและจัดการจุดเสี่ยง
หรือความเสี่ยง
7) การดําเนินงานมาตรการ
ชุมชน/ด่านชุมชน
8) การดําเนินงานมาตรการ
องค์กรความปลอดภัยทางถนน

3 จุด/ปี

3 ครั้ง/ปี
1 แผนงาน
3 ทีม/อําเภอ

9) การสื่อสารความเสี่ยง
10) การสรุปผลการดําเนินงาน

3 ตําบลหรือ
5 ด่าน/อําเภอ
3 หน่วยงาน
3 ครั้ง/ปี
1 ฉบับ
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5. เกณฑ์การให้คะแนน: ข้อมูลที่นํามาคํานวณคะแนนคิดในช่วง 1 ตุลาคม 2559 -30 กันยายน 2560
ค่าคะแนน
1
1
1
1
1

ขั้นตอนที่ 1






ระดับขั้นตอนความสําเร็จ (Milestone)
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4









ขั้นตอนที่ 5






รายละเอียดการดําเนินงาน :
ขั้นตอน
เอกสาร/หลักฐาน
รายละเอียดการดําเนินงาน
คะแนน
ที่
การประเมินผล
1
มี แ ผนงานและกิ จ กรรมขั บ เคลื่ อนการดํ า เนิ นงานป้ องกั น การบาดเจ็ บ จาก
1
- แผนงาน
อุบัติเหตุทางถนนผ่านระบบสุขภาพอําเภอหรืออําเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบ
- เอกสารที่แสดงถึง
การจัดกิจกรรม
ยั่งยืน(DHS-RTI) เช่น การจัดประชุมถ่ายทอดนโยบาย/แนวทางการดําเนินงาน
/การอบรมเชิงปฏิบัติการ หรือการลงพื้นที่สนับสนุน/ติดตาม/ประเมินผล
- ภาพถ่าย
อย่างน้อย 1 กิจกรรม
2
ร้อยละของอําเภอที่ดําเนินการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน
1
สรุปจํานวนและ
(DHS-RTI)ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30ของอําเภอในพื้นที่รับผิดชอบ
รายชื่ออําเภอที่
ดําเนินการ
คะแนน
ตัวชี้วัด
DHS-RTI
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
ร้อยละของอําเภอที่ ≥10% ≥15% ≥20% ≥25% ≥30%
ดําเนินงานDHS/RTI
3

ร้อยละของอําเภอที่ดําเนินการ DHS-RTIมีการขับเคลื่อนด่านชุมชน
ช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ 2560 ได้อย่างน้อย 5 ด่าน/อําเภอ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30ของอําเภอในพื้นที่รับผิดชอบ
คะแนน
ตัวชี้วัด
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
ร้อยละของอําเภอที่ดํา
ขับเคลื่อนมาตรการ
≥10% ≥15% ≥20% ≥25% ≥30%
ชุมชน/ด่านชุมชน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่
และสงกรานต์ ได้อย่าง
น้อย 5 ด่าน/อําเภอ
หมายเหตุ : แยกเทศกาลปีใหม่ และ สงกรานต์

1

1.จํานวนอําเภอที่มี
การขับเคลื่อนด่าน
ชุมชน ไม่น้อยกว่า 5
ด่าน/อําเภอ
- เทศกาลปีใหม่
- เทศกาลสงกรานต์
2.สรุปผลการ
ดําเนินงาน
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ขั้นตอน
เอกสาร/หลักฐาน
รายละเอียดการดําเนินงาน
คะแนน
ที่
การประเมินผล
4
ร้ อยละของอํ า เภอที่ ดํ า เนิ น การป้ องกั น การบาดเจ็ บ จากอุ บั ติ เหตุ ท างถนน
1
- สรุปจํานวนอําเภอ
(DHS-RTI) ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับดี (Good) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50ของ
ทีด่ ําเนินการ
อําเภอที่ดําเนินการ
(DHS/RTI) ผ่าน
เกณฑ์ประเมิน
คะแนน
ตัวชี้วัด
ระดับดี (Good)
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
2.สรุปผลการ
ร้อยละของอําเภอที่ ≥10% ≥20% ≥30% ≥40% ≥50%
ประเมิน
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับดี (Good)
5

จํานวนผูบ้ าดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของอําเภอที่ดําเนินการ
1
DHS-RTI ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับดี (Good) ลดลงร้อยละ 5
คะแนน
ตัวชี้วัด
0.2 0.4
0.6
0.8
1.0
จํานวนผูบ้ าดเจ็บและ ≥1% ≥2% ≥3% ≥4% ≥5%
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ทางถนนของอําเภอที่
ดําเนินการผ่านเกณฑ์
ประเมินระดับดี
(Good) ลดลงร้อยละ 5
หมายเหตุ : ใช้ฐานข้อมูลบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด
ระยะเวลา 10 เดือน : ตุลาคม 2559 – กรกฎาคม 2560
ตัดข้อมูลวันที่ 31 สิงหาคม 2560
หมายเหตุ:
1. คะแนนเต็ม เท่ากับ 5 คะแนน (ข้อละ 1 คะแนน)
2. ขั้นตอนที่ 1 – 4 หากดําเนินการได้ < 10 % ได้ 0 คะแนน และขั้นตอนที่ 5
หากดําเนินการได้ < 1% ได้ 0 คะแนน

สรุปรายงานข้อมูล
ผลการดําเนินงาน
- ข้อมูลจาก
บริษัทกลางคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ
จํากัด
- วิเคราะห์โดย
สํานักโรคไม่ติดต่อ
กรมควบคุมโรค

6. ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด:
ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2557

2558

2559

ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานป้องกัน ขั้นตอน
เริ่มใช้ตัวชี้วัดนี้ ปี พ.ศ.2560
การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนผ่านระบบ
สุขภาพอําเภอหรืออําเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง
ยั่งยืน (DHS/RTI)
7. เป้าหมาย: รอบ 3 เดือน ถึงขั้นตอนที่ 1
รอบ 6 เดือน ถึงขั้นตอนที่ 1+2
รอบ 9 เดือน ถึงขั้นตอนที่ 1+2+3+4
รอบ 12 เดือน ถึงขั้นตอนที่ 1+2+3+4+5
8. แหล่งข้อมูล
1) ข้อมูลจากการดําเนินงานของอําเภอ:
- รายงานการดําเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนผ่าน DHS/RTIจากแบบฟอร์มรายงาน
ของจังหวัด และ สคร.1-12
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- ระบบรายงานผ่าน Web Baseของสํานักสาธารณสุขฉุกเฉิน สป.
http://ict-pher.moph.go.th/quickwin
2) ข้อมูลจํานวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ที่ดําเนินการ DHS/RTIจากบริษัท
กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจํากัดวิเคราะห์โดย: สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรคระยะเวลา 10 เดือน :
ตุลาคม 2559 – กรกฎาคม 2560ตัดข้อมูลวันที่ 31 สิงหาคม 2560
สูตรการคํานวณ:จํานวนผู้บาดเจ็บรวมกับผู้เสียชีวิตในอําเภอDHS-RTI ปี 2560 – ปี2559X 100
จํานวนผู้บาดเจ็บรวมกับผู้เสียชีวิตในอําเภอDHS-RTIปี2559
9. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล:
ไตรมาสที่ 2 ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2560
ไตรมาสที่ 3 ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2560
ไตรมาสที่ 4 ภายในวันที่ 25 กันยายน 2560
10.วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
แบบ 1รายงานผลลัพธ์เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยใช้ข้อมูลจํานวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ที่ดําเนินการ DHS/RTIจากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจํากัด
แบบ 2รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานรอบ 6, 9 และ 12 เดือน ดังนี้
1. รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ตามคํารับรองฯ
ของหน่วยงานรอบ 6 เดือน (ภายในวันที่ 25 มี.ค. 60) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการดําเนินงานลงในระบบ
Estimates
2. รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตามคํารับรองฯ
ของหน่วยงานรอบ 9 เดือน (ภายในวันที่ 25 มิ.ย.60) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการดําเนินงานลงในระบบ
Estimates
3.รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตามคํารับรองฯ
ของหน่วยงานรอบ 12 เดือน (25 ก.ย. 60) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการดําเนินงานลงในระบบ Estimates
10. ผู้กํากับตัวชี้วัด
ระดับหน่วยงาน: สํานักโรคไม่ติดต่อ
ชื่อผู้กํากับตัวชี้วัด
1. นางนงนุช ตันติธรรม
2. นายแพทย์ไผท สิงห์คํา
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด :
ระดับหน่วยงาน: สํานักโรคไม่ติดต่อ
ชื่อผู้จัดเก็บตัวชี้วัด
1. นายขจรศักดิ์ จันทร์พาณิชย์
2.นางสาวสุธาทิพย์ ภัทรกุลวณิชย์
3. นางสาวพรรษา สวนพุฒ

โทรศัพท์
08 9788 3020
02 5903 967

E-mail
nuchtt@hotmail.com
zalenxxx@gmail.com

โทรศัพท์
064 2428855
0 2590 3967
0818188915
0 2590 3967
0 2590 3967

E-mail
khajohn_j@hotmail.com
suthathip.ncd@gmail.com
Pansa_3@hotmail.com
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จํานวนอําเภอเป้าหมายในการดําเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน
ผ่านระบบสุขภาพอําเภอ (DHS-RTI) ปี 2560
เขตสคร.

จํานวน
อําเภอ

เป้าหมายดําเนินการ
30% ของอําเภอ
ในพื้นที่รับผิดชอบ

เป้าหมายผ่านเกณฑ์
ระดับดี (Good)50%
ของอําเภอที่ดําเนินการ

ประเทศ
เขต/สคร. 1
เขต/สคร. 2
เขต/สคร. 3
เขต/สคร. 4
เขต/สคร. 5
เขต/สคร. 6
เขต/สคร. 7
เขต/สคร. 8
เขต/สคร. 9
เขต/สคร. 10
เขต/สคร. 11
เขต/สคร. 12

878
103
47
54
70
62
69
77
87
88
70
74
77

264
31
15
17
21
19
21
24
27
27
21
23
24

132
16
8
9
11
10
11
12
14
14
11
12
12
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กรอบการดําเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน
ผ่านระบบสุขภาพอําเภอ (DHS-RTI)
กรอบกิจกรรมการดําเนินงานDHS-RTI

ระดับดี
(Good)
ย้อนหลัง
2 ปี
3 ครั้ง/ปี

ระดับดีมาก
(Excellent)
ย้อนหลัง
3 ปี
5 ครั้ง/ปี

ระดับดีเยี่ยม
(Advanced)
1) การจัดการข้อมูล การเฝ้าระวังและจัดทําสถานการณ์ปัญหา
ย้อนหลัง
มากกว่า 3 ปี
2) การสอบสวนสาเหตุการบาดเจ็บและเสียชีวิตฯ
มากกว่า
จากอุบัติเหตุทางถนน
5 ครั้ง/ปี
3) การขับเคลื่อนการดําเนินงานแบบมีส่วนร่วมของทีมสหสาขา
3 ครั้ง/ปี
5ครั้ง/ปี
มากกว่า
โดยนําข้อมูลมาใช้ประโยชน์ผลักดันให้เกิดมาตรการป้องกัน
5ครั้ง/ปี
4) มีแผนงาน/โครงการ
1 แผนงาน 1 แผนงาน
1 แผนงาน
5) การขับเคลื่อนทีมระดับตําบล/หมู่บ้าน/หน่วยงาน
3 ทีม
5 ทีม
มากกว่า
(RTI Team ตําบล)
5 ทีม
6) การชี้เป้าและจัดการจุดเสี่ยง/ความเสี่ยง
3 จุด/ปี
5 จุด/ปี
มากกว่า 5 จุด/ปี
7) การดําเนินงานมาตรการชุมชน/ด่านชุมชน
3 ตําบลหรือ
5 ตําบล
มากกว่า
5 ด่าน
หรือ 10 ด่าน
5 ตําบล
หรือ 15 ด่าน
8) การดําเนินงานมาตรการองค์กรความปลอดภัยทางถนน
3 หน่วยงาน 5 หน่วยงาน
มากกว่า
5 หน่วยงาน
9) การสื่อสารความเสี่ยง
3 ครั้ง
5 ครั้ง
มากกว่า
5 ครั้ง
10) การสรุปผลการดําเนินงาน
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
เกณฑ์การประเมิน
ดําเนินการได้ ดําเนินการได้ ดําเนินการได้
6 กิจกรรม
7 กิจกรรม
8 กิจกรรม
หมายเหตุ :- ในกรณีที่มีการดําเนินงานนอกเหนือ 10 กิจกรรม
เป้าหมายการดําเนินงานปีงบประมาณ 2560
นี้ ที่เป็นนวัตกรรมใหม่และดําเนินงานประสบความสําเร็จเป็นที่ เชิงปริมาณ : ดําเนินการ 30% ของอําเภอในจังหวัด
ยอมรับ ที่วัดผลผลิตหรือผลลัพธ์ได้สามารถนําเสนอเพิ่มเติมได้
(264อําเภอ)
โดยให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการประเมิน
เชิงคุณภาพ : ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดี (Good)
50% (132 อําเภอ)
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน กรมควบคุมโรค ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มิติที่ 1: ด้านประสิทธิผล
(ตัวชี้วัดระดับ สํานัก/สถาบัน)
1) ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาความเข้มแข็งแผนงานควบคุมโรค (RDCP)
2) หน่วยวัด: ระดับ
3) น้ําหนัก: ร้อยละ 10
4) คําอธิบายตัวชี้วัด :
4.1 การพัฒนาความเข้มแข็ง หมายถึงการพัฒนาแผนงานควบคุมโรคระดับชาติ(National Program)
ที่มีความสํา คัญ เพื่อปิด ช่องว่า งที่จํา เป็น ในการดํา เนิน งานให้บรรลุเ ป้า หมายของแผนงานควบคุมโรค โดย
หน่วยงานที่รับผิดชอบแผนงานวิเคราะห์ผลการประเมินความเข้มแข็งแผนงาน ปี 2559ตามคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 10 ด้านและจัดทําแผนปิด gap 3 อันดับแรกโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นที่ปรึกษาแผนงานนั้นร่วม
พิจารณาด้วย โดยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของแผนงานควบคุมโรค 10 ด้านประกอบด้วย
1) ได้รับการยอมรับสถานะของแผนงาน (Program)จากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทีส่ อดคล้องกับ
บทบาทNational Health Authority(NHA) ตามการปฏิรูประบบสุขภาพ 11 + 1 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย
1.1 กําหนดนโยบายยุทธศาสตร์กลางของประเทศบนข้อมูลและฐานความรู้โดยมี
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพแห่งชาติที่เป็นเอกภาพมี
การส่งมอบให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายนําไปใช้
1.2สร้ า งและจัด การความรู้ วิจั ย และพั ฒ นาที่ต อบสนองและแก้ ปั ญ หาโรค/ภั ย
สุขภาพของประเทศ
1.3 ประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพเพื่อใช้ในการพิจารณามาตรการในการป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ และช่วยในการตัดสินใจเชิงนโยบาย
1.4 กําหนดรับรองมาตรฐานบริการเพื่อเป็นหลักประกันให้ประชาชนได้รับบริการ
เพื่อการป้องกันควบคุมโรคที่ถูกต้อง ทันสมัยและมีคุณภาพ
1.5 พัฒนาระบบกลไกการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ และตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขเพื่อให้สามารถติดตามสถานการณ์ของปัญหาสาธารณสุข และชี้
เป้าปัญหาที่ต้องได้รับการป้องกัน ควบคุมและแก้ไขได้อย่างถูกต้อง
1.6 พัฒนากลไกด้านกฎหมายเพื่อเป็นเครื่องมือพัฒนาและดูแลสุขภาพประชาชน
1.7 พัฒนางานด้านสุขภาพโลกและความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
1.8กํากับ ติดตาม ประเมินผลการป้องกันควบคุมโรคของภาครัฐ ท้องถิ่นและเอกชน
เพื่อเป็นข้อมูลในการวัดผลสําเร็จของการดํา เนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพ
1.9พัฒนาระบบการเงิน การคลัง ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพเพื่อเป็น
กลไกขั บ เคลื่ อ นให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านเกิ ด ความคล่ อ งตั ว และช่ ว ยสะท้ อ นรวมทั้ ง ปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
1.10 พัฒนาข้อมูลข่าวสารให้เป็นระบบเดียวเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยง ประสาน การ
จัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ
1.11 พัฒนากําลังคนด้านการควบคุมโรค เพือ่ ให้มีการวางแผนพัฒนาบุคลากรในการ
ดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ ง
1.12 สนับสนุนทางวิชาการและติดตามกํากับการดําเนินงานของเขตสุขภาพและ
จังหวัด

45
3) มีการกําหนดเป้าหมายที่ชัดเจนของ National Programโดยมีการกําหนดเป้าหมายการ
ดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคในระดับประเทศ และมีการกระจายเป้าหมายในระดับเขต และเป้าหมายดังกล่าว
อาจมีได้ตั้งแต่ระดับ Process ถึงระดับ Impact
3) มีการกําหนดยุทธศาสตร์สําคัญของ Programโดยการมีส่วนร่วมจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
4) มีผู้รับผิดชอบหลักของแผนงาน(Program Manager: PM) และกําหนดบทบาทหน้าที่ของ
Program Manager ที่ชัดเจน
5) มีทีมงานหลักที่ทําหน้าที่บริหารจัดการแผนงาน (Program management coreteam)
6) มีบุคลากรที่จะดําเนินการในแผนงานอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพในทุกระดับ
7) มีโครงสร้างการดําเนินงานที่เชื่อมต่อจากส่วนกลาง สู่ระดับเขต นําสู่การปฏิบัติ
ระดับจังหวัด อําเภอ ท้องถิ่นและพื้นที่
8) มีการกําหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ที่สําคัญระดับกรมและกระทรวง
รวมทั้งกําหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9) มีงบประมาณและทรัพยากรที่จะบริหารแผนงานอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง
10) มีการทบทวนและประเมินผลการดําเนินการแผนงานอย่างสม่ําเสมอ และมีคณะที่ปรึกษา
ทางวิชาการ (Strategic Technical Advisory Group : STAG)
4.2) แผนงานควบคุมโรค หมายถึง แผนงานหลักที่กําหนดนโยบายระดับชาติและดําเนินงานด้านวิชาการ
กําหนดมาตรการสําคัญในการป้องกันควบคุมโรค และติดตามประเมินผลความสําเร็ จในการป้องกันควบคุมโรค
ระดับประเทศทีเ่ ป็นความรับผิดชอบของกรมควบคุมโรค ซึ่งประกอบด้วย 19 แผนงาน และ 1 ระบบงาน ดังนี้
แผนงานควบคุมโรค
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. แผนงานควบคุมโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน
กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน
2.แผนงานควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ํา
3.แผนงานควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์และคน
สํานักโรคติดต่อทั่วไป
4.แผนงานควบคุมโรคหนอนพยาธิ
5.แผนงานควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
สํานักโรคติดต่ออุบัติใหม่
6.แผนงานควบคุมโรคมาลาเรีย
สํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง
7.แผนงานควบคุมโรคไข้เลือดออก
8.แผนงานควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
สถาบันบําราศนราดูร
9.แผนงานควบคุมโรคเอดส์
สํานักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทาง
10.แผนงานควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
เพศสัมพันธ์
11.แผนงานควบคุมโรคตับอักเสบจากไวรัส
12.แผนงานควบคุมวัณโรค
สํานักวัณโรค
13.แผนงานควบคุมโรคเรื้อน
สถาบันราชประชาสมาสัย
14.แผนงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
สํานักโรคไม่ติดต่อ
15.แผนงานควบคุมการบาดเจ็บ
16.แผนงานควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
17.แผนงานควบคุมการบริโภคยาสูบ
สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ
18.แผนงานควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ
สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
19.แผนงานควบคุมโรคจากสิ่งแวดล้อม
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แผนงานควบคุมโรค
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
20.ระบบงานระบาดวิทยา
สํานักระบาดวิทยา
5)สูตรการคํานวณผลงาน:
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาความเข้มแข็งแผนงานควบคุมโรค (RDCP)=คะแนนขั้นตอนที่ 1 +
คะแนนขั้นตอนที่ 2 + คะแนนขั้นตอนที่ 3 + คะแนนขั้นตอนที่ 4 + คะแนนขั้นตอนที่ 5
6)เกณฑ์การให้คะแนน:
ค่าคะแนน
ขั้นตอนที่ 1

1
1
1
1
1

ระดับขั้นตอนความสําเร็จ (Milestone)
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4


โดยที่รายละเอียดการดําเนินการแต่ละขั้นตอน มีดังนี้
ขั้นตอนที่
รายละเอียดการดําเนินงาน
1

ขั้นตอนที่ 5

• จัดทําแผนปิด gap 3 อันดับแรก จากการ
วิ เ คราะห์ ผ ลการประเมิ น ความเข้ ม แข็ ง
แผนงาน ปี 2559โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็น
ที่ ป รึ ก ษาแผนงานนั้ น ร่ ว มพิ จ ารณาด้ ว ย
(0.5คะแนน)
ตามเอกสารภาคผนวก 1

• ส่งเสริม/ผลักดัน การปิด Common gap ใน
ภาพรวมอย่างน้อย 1 ใน 3 อันดับแรก ของ
แผนงานที่รับผิดชอบระดับ สคร.(ตามเอกสาร
ภาคผนวก 2สรุป Common gap 3 อันดับ
แรกของ สคร. จํ า แนกรายแผนงาน)
(0.5คะแนน)
หมายเหตุขั้นตอนนี้ยกเว้นในแผนงานควบคุม
โรคหนอนพยาธิ และแผนงานควบคุมโรคตับ
อักเสบจากไวรัส เนื่องจากเป็นแผนงานใหม่ยัง
ไม่มีผลประเมินจาก สคร. โดยให้นําคะแนนไป
รวมกับขั้นตอนการจัดทําแผนปิด gap




เอกสารประกอบการประเมิน
และเกณฑ์การให้คะแนน
• มี แ ผนพั ฒ นาความเข้ ม แข็ ง ของ
แผนงานควบคุมโรคระดับ ชาติของ
หน่ ว ยงานที่ ป ระกอบด้ ว ยกิ จ กรรม
ระยะเวลาดํา เนิ น การ งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบดําเนินการโดยผ่านความ
เห็ น ชอบของผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ เ ป็ น ที่
ปรึ ก ษาแผนงาน ตามเอกสาร
ภาคผนวก 1
(- กิ จ กรรมในแผนมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
gap ได้ 0.25คะแนน
- มี อ งค์ ป ระกอบของแผนครบได้ 0.25
คะแนน)
• มี เ อกสารที่ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า มี ก าร
ส่งเสริม/ผลักดัน การปิด Common
gap ในภาพรวม อย่างน้อย 1 ใน3
อันดับแรก ของแผนงานที่รับผิดชอบ
ระดับ สคร.เช่น สนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพของCore Team ของ สคร.
หรือสนับสนุนการประเมินผลแผนงาน
ระดับ สคร. เป็นต้น(0.5คะแนน)
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ขั้นตอนที่

รายละเอียดการดําเนินงาน

2

• มี ก ารถ่ า ยทอดเป้ า หมาย มาตรการ
ยุ ท ธศาสตร์ ป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคสู่ สคร.
(0.5คะแนน)
• ประชุมทีมงานหลัก(Core Team)ที่ทํา
หน้ า ที่ บ ริ ห าร จั ด กา รแ ผ น งา นอ ย่ า ง
สม่ําเสมอ โดยมีการประชุมอย่างน้อยไตร
มาสละ 1 ครั้ง ในช่วงไตรมาสที่ 2 ไตรมาส
ที3่ และไตรมาสที่ 4
(0.5คะแนน)

3
4

5

• มี โ ครงการ/กิ จ กรรมที่ ดํ า เนิ น การตาม
บทบาท NHAอย่ า งน้ อ ย 2 โครงการ/
กิจกรรม (1 คะแนน)
• มี ก ารประเมิ น ความเข้ ม แข็ ง แผนงาน
ควบคุมโรคตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
10 ด้าน (ยกเว้นด้านที่ 1)
(ประเมินต่อเนื่อง)(1 คะแนน)
• มีการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานพัฒนา
ความเข้มแข็งแผนงานควบคุมโรคที่มีผล
ต่อเป้าหมายการป้องกันควบคุมโรคที่
เกิดขึ้นของแผนงานในปี 2560 โดยมี
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นที่ปรึกษาแผนงาน ให้
คําแนะนําในประเด็น ดังนี้
1) การดํ า เนิน งานพั ฒ นาความเข้ม แข็ ง
แผนงานควบคุมโรคส่งผลอย่างไรหรือไม่
ต่ อ เป้ า หมายของแผนงานควบคุ ม โรค
(0.5 คะแนน)
2) ข้อเสนอในการพั ฒ นาความเข้ มแข็ ง
แผนงานควบคุมโรคในระยะต่อไป
(0.5 คะแนน)
ตามแนวทางเอกสารภาคผนวก 3

เอกสารประกอบการประเมิน
และเกณฑ์การให้คะแนน
• มี เ อกสารที่ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า มี ก าร
ถ่ า ย ท อ ด เ ป้ า ห ม า ย ม า ต ร ก า ร
ยุทธศาสตร์ป้องกันควบคุมโรคสู่สคร.
(0.5 คะแนน)
• มีรายงานการประชุมทีมงานหลัก
(Core Team)ที่ทําหน้าที่บริหาร
จัดการแผนงานที่แสดงถึงการติดตาม
ความก้าวหน้าในการดําเนินงานของ
แผนงาน โดยมีการประชุมอย่างน้อย
ไตรมาสละ 1 ครั้ง ในช่วงไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 (มี
รายงานการประชุมที่มีเนื้อหาดังกล่าว
อย่างน้อย 3 ฉบับ ที่จัดการประชุม
ในช่วงไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 และ
ไตรมาสที่ 4 มีครบได้ 0.5คะแนน หาก
ไม่ครบปรับลดตามสัดส่วน) (0.5 คะแนน)
• มีรายงานผลการดําเนิ นงานโครงการหรื อ
กิ จกรรมที่ ดํ าเนิ นการตามบทบาท NHA
อย่างน้อย 2 โครงการ/กิจกรรม(1 คะแนน)
• มีรายงานผลการประเมินความเข้มแข็ง
แผนงานควบคุมโรคตามคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 10 ด้าน (ยกเว้นด้านที่ 1)
ซึ่ ง ผ่ า นความเห็ น ชอบของผู้ บ ริ ห าร
หน่ ว ยงาน และสํ า เนาส่ ง สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (1 คะแนน)
• รายงานสรุ ปผลการวิ เ คราะห์ ผ ลการ
ดําเนินงานพัฒนาความเข้มแข็งของแผนงาน
ควบคุ มโรคที่ มี ต่ อเป้ าหมายของแผนงาน
ควบคุ มโรค โดยมี ผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ ที่ เป็ นที่
ปรึ กษาแผนงานให้ คํ า แนะนํ า และมี
องค์ประกอบอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
- มีผลการวิเคราะห์ว่าการดําเนินงาน
พัฒนาความเข้มแข็งแผนงานควบคุม
โรคส่งผลอย่างไรหรือไม่ต่อเป้าหมาย
ของแผนงานควบคุมโรค (0.5 คะแนน)
- มีรายงานข้อเสนอในการพัฒนาความ
เข้มแข็งแผนงานควบคุมโรคในระยะ
ต่อไป (0.5 คะแนน)
ตามแนวทางเอกสารภาคผนวก 3
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7) เงื่อนไขของตัวชี้วัด: (ถ้ามี)
สํานัก/สถาบันที่รับผิดชอบ แผนงานควบคุมโรคระดับ National Programดําเนินการตามตัวชี้วัดนี้ทุก
แผนงานโดยให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2560 ตัวชี้วัดที่ 1.1.1
8)ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด:
ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาความเข้มแข็งแผนงาน
ควบคุมโรค (RDCP)

ขั้นตอน

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
5 ขั้นตอน 5 ขั้นตอน

9) เป้าหมาย :
เนื่องจากตัวชี้วัดนี้เป็นตัวชี้วัดกระบวนการพัฒนาความเข้มแข็งแผนงานควบคุมโรค ดังนั้นเพื่อให้สามารถ
ติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ได้ จึงกําหนดเป้าหมาย รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน ดังนี้
รอบ 6 เดือนหน่วยงานดําเนินกิจกรรมตามกระบวนการพัฒนาความเข้มแข็งแผนงานควบคุมโรคอย่างน้อย2
ขั้นตอนขึ้นไป
รอบ 9 เดือนหน่วยงานดําเนินกิจกรรมตามกระบวนการพัฒนาความเข้มแข็งแผนงานควบคุมโรคอย่างน้อย 3
ขั้นตอนขึ้นไป
รอบ 12 เดือนหน่วยงานดําเนินกิจกรรมตามกระบวนการพัฒนาความเข้มแข็งแผนงานควบคุมโรคครบทุก
ขั้นตอน
10)แหล่งข้อมูล:กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน, สํานักโรคติดต่อทั่วไป, สํานักโรคติดต่ออุบัติใหม่, สํานักโรคติดต่อนําโดย
แมลง, สํ านั กโรคเอดส์ วั ณโรคและโรคติ ดต่ อทางเพศสั มพั นธ์ , สํ านั กวั ณโรค, สํ านั กโรคไม่ ติ ดต่ อ, สํ านั กงาน
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ, สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม, สํานักระบาดวิทยา, สถาบันบําราศนราดูร และสถาบันราชประชาสมาสัย
11)วิธีการจัดเก็บข้อมูล:
11.1รายงานความก้าวหน้าในการดําเนินงานพัฒนาความเข้มแข็งแผนงานควบคุมโรคที่เกี่ยวข้อง รอบ 6 เดือน
และแบบรายงาน SAR ในระบบ Estimates ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2560
11.2รายงานความก้าวหน้าในการดําเนินงานพัฒนาความเข้มแข็งแผนงานควบคุมโรคที่เกี่ยวข้อง รอบ 9 เดือน
และแบบรายงาน SAR ในระบบ Estimates ภายในวันที่ 25 มิถนุ ายน 2560
11.3 รายงานความก้าวหน้าในการดําเนินงานพัฒนาความเข้มแข็งแผนงานควบคุมโรคที่เกี่ยวข้อง รอบ 12
เดือนและแบบรายงาน SAR ในระบบ Estimates ภายในวันที่ 25 กันยายน 2560
12)ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล:ทุกรายไตรมาส
13)ผู้กํากับตัวชี้วัด:
ชื่อผู้กํากับตัวชี้วัด

แผนงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
แพทย์หญิงสุมนี วัชรสินธุ์
นางสาวณัฐธิวรรณ พันธ์มุง
แผนงานควบคุมการบาดเจ็บ
นางนงนุช ตันติธรรม

โทรศัพท์

E-mail

02 590 3965
086 4099 794

wsu_1978@hotmail.com
nuttiwan2516@hotmail.com

02 590 3967

nuchtt@hotmail.com

49
14)ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด:
ชื่อผู้จัดเก็บตัวชี้วัด

แผนงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
1. นางอัจฉรา ภักดีพินิจ
2.นางสาวอามีนะห์ เจะปอ
3. นางเพชราภรณ์ วุฒิวงศ์ชัย
4. นางสาวเพียงใจ ทองวรรณดี
5. นางสาวธิดารัตน์ อภิญญา
6. นางสาวรักนิรันดร์ เครือประเสริฐ
แผนงานควบคุมการบาดเจ็บ
1.นายปัญณ์ จันทร์พาณิชย์
2.นายศาสตรา รีพรม
3.นายพานนท์ ศรีสุวรรณ

โทรศัพท์

081 4552249
082 190 5832
087 0894 054

E-mail

087 4935 574
061 7720 757

aodzy35@hotmail.com
marieskiku32@gmail.com
tumpet@hotmail.com
phiengjait@hotmail.com
tuangruithai0312@gmail.com
ruknirun.bow@hotmail.com

02 590 3967
02 590 3967
02 590 3967

khajohn_j@hotmail.com
sattrar_reprom@hotmail.co.th
ppanon025@gmail.com

15) หน่วยงานประสานงานรายละเอียดตัวชี้วัด :
ผู้ประสานงาน
สํานักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

หมายเลขโทรศัพท์
0-2590-3006, 0-29659569

เอกสารภาคผนวก 1 51
แผนพัฒนาความเข้มแข็งแผนงานควบคุมโรคปี 2559
หน่วยงาน................................................
แผนงาน............................................
GAP ที่สําคัญของแผนงานควบคุมโรค
(gap 3 อันดับแรก จากการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินความเข้มแข็งแผนงาน ปี 2559)

โครงการ/กิจกรรม เพื่อปิด GAP

ระยะเวลาดําเนินการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
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ตารางสรุป Common gap 3 อันดับแรกของ สคร. จําแนกรายแผนงาน
แผนงาน

Common gap

1. แผนงานควบคุมโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

1.ด้านที่ 10 การทบทวนและประเมินผลที่สม่ําเสมอ และ
มีที่ปรึกษา (STAG)
2.ด้านที่ 1 การได้รับการยอมรับที่สอดคล้องกับ
บทบาทNHA
3.ด้านที่ 6 การมีบุคลากรที่เหมาะสมและมีคุณภาพ
2. แผนงานควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ํา 1.ด้านที่ 10 การทบทวนและประเมินผลที่สม่ําเสมอ และ
มีที่ปรึกษา (STAG)
2.ด้านที่ 6 การมีบุคลากรที่เหมาะสมและมีคุณภาพ
3.ด้านที่ 5 การมี Core Team
3. แผนงานควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์และคน 1.ด้านที่ 10 การทบทวนและประเมินผลที่สม่ําเสมอ และ
มีที่ปรึกษา (STAG)
2. ด้านที่ 1 การได้รับการยอมรับที่สอดคล้องกับ
บทบาทNHA
3. ด้านที่ 5 การมี Core Team
4. แผนงานควบคุมโรคหนอนพยาธิ
-

5. แผนงานควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่

6. แผนงานควบคุมโรคมาลาเรีย

7. แผนงานควบคุมโรคไข้เลือดออก

8. แผนงานควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล

1.ด้านที่ 10 การทบทวนและประเมินผลที่สม่ําเสมอ และ
มีที่ปรึกษา (STAG)
2.ด้านที่ 6 การมีบุคลากรที่เหมาะสมและมีคุณภาพ
3.ด้านที่ 3 การกําหนดยุทธศาสตร์ที่สําคัญ
1.ด้านที่ 10 การทบทวนและประเมินผลที่สม่ําเสมอ และ
มีที่ปรึกษา (STAG)
2.ด้านที่ 1 การได้รับการยอมรับที่สอดคล้องกับบทบาท
NHA
3.ด้านที่ 9 การมีงบประมาณที่เหมาะสมและต่อเนื่อง
1.ด้านที่ 10 การทบทวนและประเมินผลที่สม่ําเสมอ และ
มีที่ปรึกษา (STAG)
2.ด้านที่ 6 การมีบุคลากรที่เหมาะสมและมีคุณภาพ
3. ด้านที่ 1 การได้รับการยอมรับที่สอดคล้องกับ
บทบาท NHA
1.ด้านที่ 10 การทบทวนและประเมินผลที่สม่ําเสมอ และ
มีที่ปรึกษา (STAG)
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แผนงาน

9. แผนงานควบคุมโรคเอดส์

10. แผนงานควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

11. แผนงานควบคุมโรคตับอักเสบจากไวรัส

12. แผนงานควบคุมวัณโรค

13. แผนงานควบคุมโรคเรื้อน

14. แผนงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ

15. แผนงานควบคุมการบาดเจ็บ

16. แผนงานควบคุมการบริโภคเครื่องดื่ม

Common gap
1.ด้านที่ 6 การมีบุคลากรที่เหมาะสมและมีคุณภาพ
2.ด้านที่ 3 การกําหนดยุทธศาสตร์ที่สําคัญ
1.ด้านที่ 10 การทบทวนและประเมินผลที่สม่ําเสมอ และ
มีที่ปรึกษา (STAG)
2.ด้านที่ 6 การมีบุคลากรที่เหมาะสมและมีคุณภาพ
3.ด้านที่ 8 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder)
1.ด้านที่ 10 การทบทวนและประเมินผลที่สม่ําเสมอ และ
มีที่ปรึกษา (STAG)
2.ด้านที่ 8 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder)
3. ด้านที่ 1 การได้รับการยอมรับที่สอดคล้องกับ
บทบาท NHA
-

1.ด้านที่ 10 การทบทวนและประเมินผลที่สม่ําเสมอ และ
มีที่ปรึกษา (STAG)
2. ด้านที่ 1 การได้รับการยอมรับที่สอดคล้องกับ
บทบาท NHA
3. ด้านที่ 6 การมีบุคลากรเหมาะสมและมีคุณภาพ
1.ด้านที่ 10 การทบทวนและประเมินผลที่สม่ําเสมอ และ
มีที่ปรึกษา (STAG)
2.ด้านที่ 6 การมีบุคลากรที่เหมาะสมและมีคุณภาพ
3. ด้านที่ 1 การได้รับการยอมรับที่สอดคล้องกับ
บทบาท NHA
1.ด้านที่ 10 การทบทวนและประเมินผลที่สม่ําเสมอ และ
มีที่ปรึกษา (STAG)
2.ด้านที่ 5 การมี Core Team
3. ด้านที่ 1 การได้รับการยอมรับที่สอดคล้องกับ
บทบาท NHA
1.ด้านที่ 10 การทบทวนและประเมินผลที่สม่ําเสมอ และ
มีที่ปรึกษา (STAG)
2. ด้านที่ 1 การได้รับการยอมรับที่สอดคล้องกับ
บทบาท NHA
3. ด้านที่ 6 การมีบุคลากรที่เหมาะสมและมีคุณภาพ
1.ด้านที่ 10 การทบทวนและประเมินผลที่สม่ําเสมอ และ
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แผนงาน
แอลกอฮอล์

Common gap

มีที่ปรึกษา (STAG)
2.ด้านที่ 1 การได้รับการยอมรับ
3.ด้านที่ 6 การมีบุคลากรที่เหมาะสมและมีคุณภาพ
17. แผนงานควบคุมการบริโภคยาสูบ
1.ด้านที่ 10 การทบทวนและประเมินผลที่สม่ําเสมอ และ
มีที่ปรึกษา (STAG)
2. ด้านที่ 1 การได้รับการยอมรับที่สอดคล้องกับ
บทบาท NHA
3.ด้านที่ 6 การมีบุคลากรที่เหมาะสมและมีคุณภาพ
18. แผนงานควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ 1.ด้านที่ 10 การทบทวนและประเมินผลที่สม่ําเสมอ และ
มีที่ปรึกษา (STAG)
2.ด้านที่ 6 การมีบุคลากรที่เหมาะสมและมีคุณภาพ
3. ด้านที่ 1 การได้รับการยอมรับที่สอดคล้องกับ
บทบาท NHA
19. แผนงานควบคุมโรคจากสิ่งแวดล้อม
1.ด้านที่ 10 การทบทวนและประเมินผลที่สม่ําเสมอ และ
มีที่ปรึกษา (STAG)
2. ด้านที่ 1 การได้รับการยอมรับที่สอดคล้องกับ
บทบาท NHA
3. ด้านที่ 6 การมีบุคลากรที่เหมาะสมและมีคุณภาพ
20. ระบบงานระบาดวิทยา
1.ด้านที่ 10 การทบทวนและประเมินผลที่สม่ําเสมอ และ
มีที่ปรึกษา (STAG)
2. ด้านที่ 1 การได้รับการยอมรับที่สอดคล้องกับ
บทบาท NHA
3. ด้านที่ 6 การมีบุคลากรที่เหมาะสมและมีคุณภาพ
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แนวทางการจัดทํารายงานสรุป
ผลการวิเคราะห์การดําเนินงานพัฒนาความเข้มแข็งของแผนงานควบคุมโรค
(ขั้นตอนที่ 5)
องค์ประกอบของรายงานประกอบด้วย
1. บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)
2. บทนํา
3. วัตถุประสงค์
4. วิธีดําเนินการ
5. ผลการดําเนินการ (ใช้ข้อมูลบางส่วนจากขั้นตอนที่ 2 และ 4)
6. วิเคราะห์ผล
 มีผลการวิเคราะห์ว่าการดําเนินงานพัฒนาความเข้มแข็งแผนงานควบคุมโรคส่งผลอย่างไรหรือไม่ต่อ
เป้าหมายของแผนงานควบคุมโรค
7. สรุป และข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอในการพัฒนาความเข้มแข็งแผนงานควบคุมโรคในระยะต่อไป
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการหนวยงาน กรมควบคุมโรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
มิติที่ 1 : ดานประสิทธิผล
1) ตัวชี้วัดที่ 1.1.3 : ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานวิจัยดานการปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
2) หนวยวัด : ระดับ
3) น้ําหนัก
: รอยละ 5
4) คําอธิบายตัวชี้วัด :
งานวิจัยดานการปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ หมายถึง
(1) วิจัยพื้นฐาน (Basic research หรือ Pure research หรือ Theoretical research) วิจัยประยุกต
(Applied research) การพัฒนาทดลอง (Experimental development) และ การวิจัยประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย
และสาธารณสุข (Health Technology Assessment) ดานการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่ดําเนินการใน
ปงบประมาณ 2560 โดยใชงบประมาณจากทุกแหลงทุนทั้งภายในและภายนอกกรมฯ ซึ่งเปนงานวิจัยที่หนวยงาน เปน
ผูวิจัยหลักและวิจัยรวมโดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการและพัฒนางานวิจัยการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ และ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย หรือ
(2) งานประจําสูงานวิจัย (Routine to Research: R2R) ที่หนวยงานดําเนินการเองและแลวเสร็จภายใน
ปงบประมาณ 2560 โดยใชงบประมาณจากทุกแหลงทุนทั้งภายในและภายนอกกรมฯ
การนําไปใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม ไดแก ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย การตีพิมพในวารสารหรือการนําเสนอ
ในการประชุมวิชาการ การถายทอดใหชุมชนหรือองคกร ผลิตเชิงพาณิชย พัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนงาน
เปาหมาย: หนวยงานเลือกดําเนินการตาม (1) หรือ (2) อยางนอยหนวยงานละ 1 เรื่อง (นับรวมโครงการวิจัยที่
กรมฯสนับสนุนใหดําเนินการวิจัยปงบประมาณ 2560)
หน วยงานที่ ดํ าเนิ นการ 41 หน วยงาน ประกอบด วย กองแผนงาน กองการเจ าหน าที่ กองคลั ง สํ านั กงาน
เลขานุ การกรม ศู นย สารเทศ กลุ มตรวจสอบภายใน กลุ มพั ฒนาระบบบริ หาร สํ านั กงานบริ หารโครงการกองทุ นโลก
สํานักงานคณะกรรมการผูทรงคุ ณวุฒิ สํานั กสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สํานั กงานความร วมมื อ
ระหวางประเทศ ศูนยอํานวยการบริหารจัดการปญหาเอดสแหงชาติ ศูนยกฎหมาย กลุมคุมครองจริยธรรม สํานักระบาด
วิ ทยา สํ านั กโรคจากการประกอบอาชี พและสิ่ งแวดล อม สํ านั กโรคติ ดต อทั่ วไป สํ านั กโรคติ ดต อนํ าโดยแมลง สํ านั ก
โรคติดตออุบัติใหม สํานักโรคไมติดตอ สํานักโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ สํานักวัณโรค สํานักงาน
คณะกรรมการควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล สํานักควบคุมการบริ โภคยาสูบ สถาบันบําราศนราดูร สถาบันราชประชา
สมาสัย สถาบันวิจัย จัดการความรู และมาตรฐานการควบคุมโรค กองโรคปองกันดวยวัคซีน สถาบันปองกันควบคุมโรค
เขตเมือง และสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 1-12
*กรณี มีหลายหนวยงานของกรมฯ รวมกันดําเนินโครงการจะนับผลงาน เปนของหนวยงานที่ผูวิจัยหลัก
*กรณี ที่ หน วยงานเป นผู วิ จั ยร วมและทํ าโครงการร วมกั บหน วยงานนอกสั งกั ดกรมฯ ให นั บเป นผลงานของ
หนวยงานได
5) สูตรการคํานวณผลงาน : 6) เปาหมายความสําเร็จระดับ สํานัก สถาบัน สคร. : ขั้นตอน
เปาหมาย (พ.ศ.)
ตัวชี้วัด
หนวยวัด
2556 2557 2558 2559 2560
ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานวิจัยดานการปองกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ระดับ

- เปนตัวชี้วัดใหมป 2560-
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7) เกณฑการใหคะแนนระดับ สํานัก สถาบัน สคร. :
7.1 ความสําเร็จของการดําเนินงาน ระดับ สํานัก สถาบัน สคร. แบงเปน 5 ขั้นตอน
ความสําเร็จ
คะแนน
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 5
1
/
2
/
3
/
4
/
5
/
8. ขั้นตอนการดําเนินการ
กรณีหนวยงานเลือก 1) วิจัยพื้นฐาน /วิจัยประยุกต /การพัฒนาทดลอง 2) การวิจัยประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย
และสาธารณสุข
โดยที่ : พิจารณาจากความกาวหนาของการดําเนินงานตามเปาหมายของแตละขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่
รายละเอียดการดําเนินงาน
เอกสารประกอบการประเมิน
1
วิเคราะหสถานการณ ปญหา ชองวางองคความรูเ พื่อมา - รายงานผลความกาวหนาการดําเนินโครงการ
จัดตั้งโจทยวิจัย
พรอมแนบโครงรางงานวิจัย รอบ 3 เดือน (สิ้นสุด
25 ธันวาคม 2559) ในแบบรายงาน SAR ในระบบ
2
พัฒนาโครงรางงานวิจัยที่ระบุการนําไปใชประโยชน
Estimates SM ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2559
อยางเปนรูปธรรม
3
ดํ า เนิ น การตามแผนงานวิ จั ย ที่ ร ะบุ ไ ว ใ นโครงการได - รายงานผลความกาวหนาการดําเนินโครงการ
รอยละ 50
รอบ 6 เดือน (สิ้นสุด 25 มีนาคม 2560 ) ในแบบ
คะแนน 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
รายงาน SAR ในระบบ Estimates SM ภายใน
รอยละ 30 35 40 45 50
วันที่ 25 มีนาคม 2560
4

5

*คํานวณคารอยละจากกิจกรรมตามแผนงาน

ดํ า เนิ น การตามแผนงานวิ จั ย ที่ ร ะบุ ไ ว ใ นโครงการได - รายงานผลความกาวหนาการดําเนินโครงการ
รอยละ 80
รอบ 9 เดือน (สิ้นสุด 25 มิถุนายน 2560)
คะแนน 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
ในแบบรายงาน SAR ระบบ Estimates SM
รอยละ 60 65 70 75 80
ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2560
*คํานวณคารอยละจากกิจกรรมตามแผนงาน

จัดทํารายงาน
กรณีกําหนดแผนการดําเนินงานแลวเสร็จภายใน
ปงบประมาณ 2560
- ไมมีรายงาน
(0 คะแนน)
- จัดทํารายงานความกาวหนา (Progress report)
(0.5 คะแนน)
- รายงานฉบับสมบูรณ (Full paper) (1 คะแนน)
กรณีกําหนดแผนการดําเนินงานเกินปงบประมาณ 2560
- จัดทํารายงานความกาวหนา (Progress report)
(1 คะแนน)
- ไมมีรายงาน
(0 คะแนน)

- รายงานผลความกาวหนาการดําเนินโครงการ
รอบ 12 เดือน ในรายงาน SAR ระบบ
Estimates SM (สิ้นสุด 25 กันยายน 2560)
- หนวยงานจัดสงรายงานความกาวหนา (Progress
report) หรือรายงานฉบับสมบูรณ (Full paper)
พรอมอิเล็คโทรนิกไฟล มายังผูจัดเก็บที่ กลุมวิจัย
การควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สถาบันวิจัย
จัดการความรู และมาตรฐานการควบคุมโรค
ภายในวันที่ 25 กันยายน 2560
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กรณีหนวยงานเลือก งานประจําสูงานวิจัย (Routine to Research: R2R)
โดยที่ : พิจารณาจากความกาวหนาของการดําเนินงานตามเปาหมายของแตละขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่
รายละเอียดการดําเนินงาน
เอกสารประกอบการประเมิน
1
วิเคราะหสถานการณ ปญหา ชองวางจากการ
- รายงานผลความกาวหนาการดําเนินโครงการพรอม
ทํางานประจํา เพื่อตั้งโจทยวิจัยงานประจําสู
แนบโครงการวิจัย รอบ 3 เดือน (สิ้นสุด 25 ธันวาคม
งานวิจัย (Routine to Research: R2R) ในการ 2559) ในแบบรายงาน SAR ในระบบ Estimates SM
พัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนงาน
ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2559
2
พัฒนาโครงการวิจัยที่ระบุการนําไปใชประโยชน
อยางเปนรูปธรรม
3
ดําเนินการตามแผนงานวิจัยที่ระบุไวในโครงการ - รายงานผลความกาวหนาการดําเนินโครงการ
ไดรอยละ 50
รอบ 6 เดือน (สิ้นสุด 25 มีนาคม 2560 ) ในแบบ
คะแนน 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
รายงาน SAR ในระบบ Estimates SM ภายในวันที่
รอยละ 30 35 40 45 50
25 มีนาคม 2560
4

5

*คํานวณคารอยละจากกิจกรรมตามแผนงาน

ดําเนินการตามแผนงานวิจัยที่ระบุไวในโครงการ - รายงานผลความกาวหนาการดําเนินโครงการ
ไดรอยละ 80
รอบ 9 เดือน (สิ้นสุด 25 มิถุนายน 2560)
คะแนน 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
ในแบบรายงาน SAR ระบบ Estimates SM
รอยละ 60 65 70 75 80
ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2560
*คํานวณคารอยละจากกิจกรรมตามแผนงาน

จัดทํารายงาน
- ไมมีรายงาน
(0 คะแนน)
- จัดทํารายงานความกาวหนา
(Progress report) (0.5 คะแนน)
- รายงานฉบับสมบูรณ
(Full paper)
(1 คะแนน)

- รายงานผลความกาวหนาการดําเนินโครงการรอบ
12 เดือน ในรายงาน SAR ระบบ Estimates SM
(สิ้นสุด 25 กันยายน 2560)
- หนวยงานจัดสงรายงานความกาวหนา (Progress report)
หรือรายงานฉบับสมบูรณ (Full paper) พรอม
อิเล็คโทรนิกไฟล มายังผูจัดเก็บที่ กลุมวิจัยการควบคุม
โรคและภัยสุขภาพ สถาบันวิจัย จัดการความรู และ
มาตรฐานการควบคุมโรค ภายในวันที่ 25 กันยายน 2560

9) เปาหมายการดําเนินการ
9.1 ดําเนินการไดขอที่ 1 และ 2 ในไตรมาสที่ 1 (25 ธันวาคม 2559)
9.2 ดําเนินการไดขอที่ 3 ในไตรมาสที่ 2 (25 มีนาคม 2560)
9.3 ดําเนินการไดขอที่ 4 ในไตรมาสที่ 3 (25 มิถุนายน 2560)
9.3 ดําเนินการไดขอ ที่ 5 ในไตรมาสที่ 4 (25 กันยายน 2560)
10) เงื่อนไขตัวชี้วัด : 11) ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด: 12) แหลงขอมูล :สํานัก/ สถาบัน/ กอง/ ศูนย/ กลุม/ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 1-12
13) วิธีการจัดเก็บขอมูล
13.1 รายงานผลความกาวหนาการดําเนินโครงการ รอบ 3 เดือน (สิ้นสุด 25 ธันวาคม 2559) ในแบบรายงาน SAR
ระบบ Estimates SM ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2559
13.2 รายงานผลความกาวหนาการดําเนินโครงการ รอบ 6 เดือน (สิ้นสุด 25 มีนาคม 2560) ในแบบรายงาน SAR
ระบบ Estimates SM ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2560
13.3 รายงานผลความกาวหนาการดําเนินโครงการ รอบ 9 เดือน (สิ้นสุด 25 มิถุนายน 2560) ในแบบรายงาน
SAR ระบบ Estimates SM ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2560
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13.4 รายงานผลความกาวหนาการดําเนินโครงการรอบ 12 เดือน ในแบบรายงาน SAR ระบบ Estimates SM
(สิ้นสุด 25 กันยายน 2560) และ
13.5 จัดสงรายงานความกาวหนา (Progress report) หรือรายงานฉบับสมบูรณ (Full paper) พรอมอิเล็คโทรนิก
ไฟล มายังผูจัดเก็บที่ กลุมวิจัยการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สถาบันวิจัย จัดการความรู และมาตรฐานการควบคุมโรค
ภายในวันที่ 25 กันยายน 2560
14) ความถีใ่ นการจัดเก็บขอมูล :
14.1 หนวยงานจัดสงตามขอกําหนดในขอ 13
15) ผูกํากับตัวชี้วัด :
ชื่อผูกํากับตัวชี้วัด

นางนิตยา พันธุเวทย
16) ผูจัดเก็บตัวชี้วัด:

ชื่อผูจัดเก็บตัวชี้วัด

1. นางสาวธาริณี พังจุนันท
2. นางสาวปยนุช จันทรอักษร

โทรศัพท

02 590 3979

โทรศัพท

02 590 3979
02 590 3979

E-mail

nitayabh@gmail.com

E-mail

sendtokob@gmail.com
piya-chan@hotmail.com
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการหนวยงาน กรมควบคุมโรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
มิติที่ 1 : ดานประสิทธิผล
ยุทธศาสตรที่ 1 : สรางความรวมมือและสนับสนุนภาคีเครือขายภายในประเทศและนานาชาติ
เปาประสงคยุทธศาสตรที่ 1.1 : มีภาคีเครือขายเขารวมพัฒนาและขับเคลื่อนงานสาธารณสุข ดานการปองกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ตัวชี้วัดระดับหนวยงาน(สํานัก/สถาบัน/ สคร.)
1. ตัวชี้วัดที่ 1.2.1. ระดับความสําเร็จ ของภาคีเครือขายระดับนานาชาติ ประเทศ ภูมิภาค และทองถิ่นมีสวนรวม
ขับเคลื่อนการดําเนินงานปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
2. หนวยวัด :
ระดับ
3. น้ําหนัก
: รอยละ 3
4. คําอธิบายตัวชี้วัด :
1. ภาคีเครือขาย (Partner Network) หมายถึง กลุมคน องคกร สถาบัน หนวยงานภาครัฐ เอกชน องคกร
ระหวางประเทศ ภายนอกกรมควบคุมโรค ที่มีเปาหมาย วัตถุประสงค หรือความตองการบางอยางรวมกัน และดําเนิน
กิจกรรมรวมกัน โดยทีภ่ าคี (Partner) หรือสมาชิกยังคงความเปนอิสระตอกัน1
2. ประเภทภาคี เ ครื อข า ย(Category)2 เป น การวิ เคราะห ห รื อจํ าแนกลั ก ษณะบทบาท ภารกิ จ ของ
ภาคี เครื อข าย เพื่ อวางแผนการทํางานโดยการเชื่ อมโยงพันธกิจใหสอดคลองกั บกลุ มเปาหมาย ซึ่ งอาจพิ จารณาจาก
รู ป แบบ วิ ธี การ บทบาทภารกิ จ และเครื่ องมื อที่ ใช ในการทํ างาน เป น ต น ทั้ งนี้ ภาคี เครื อข ายสามารถจํ าแนก
ออกเปน 3 ประเภท ดังนี้
2.1) ประเภทนโยบาย หรื อเชิ งยุ ทธศาสตร หมายถึ ง ภาคี เ ครื อ ข า ยที่ เป น ผู กํ า หนดนโยบาย
ให มีก ารดํ า เนิ น การ เพื่ อขั บเคลื่ อนให หน วยงานภายใต สั งกั ดหรื อที่ เกี่ ยวข องร วมดํ าเนิ น งาน โดยอาจอยู ในรู ปแบบ
ของคณะกรรมการ คณะทํางาน แผนยุทธศาสตร นโยบาย กฎหมาย ขอตกลงความรวมมือ(MOU)หรืออื่นๆ
ใน
การรวมดําเนินงาน
2.2) ประเภทวิชาการ หรือสนับสนุนภารกิจ หมายถึง ภาคีเครือขายที่มีบทบาทสนับสนุนการเขาถึง
กลุมเป าหมาย โดยอาศัย หรื อมีความสัมพัน ธ (Relationship) ในรูปแบบตางๆ เปน ชองทางในการเขาถึ ง เชน ที ม
นักวิชาการมหาวิทยาลัย ทีมองคกรวิชาชีพ ผูปกครองของเด็กนักเรียน หัวหนาผูดูแลคนงาน มามาซังของพนักงานหญิง
บริการ เปนตน รวมทั้งที่มีบทบาทในการสนับสนุนการสรางทักษะหรือใหความรูกับผูปฏิบัติงาน และมีหนาที่ในการ
สรางหรือพัฒนาผลิตภัณฑ ตามคําจํากัดความตามยุทธศาสตรที่ 2 โดยแบงผลิตภัณฑ
ออกเปน 2 กลุม คือ
2.2.1 ผลิ ต ภั ณ ฑฯ หลั ก คื อ ผลิ ตภั ณฑ ฯ ที่ กรมมีภ ารกิ จ โดยตรงในการจั ดหาใหได มา หมายถึ ง
มาตรการ มาตรฐาน คูมือ แนวทางและหลักสูตร สําหรับการเฝาระวังปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
2.2.2 ผลิ ต ภั ณ ฑ ฯ ทางวิ ช าการ คื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ ฯ ที่ ก รมฯจํ า เป น ต อ งจั ด หาให ไ ด ม าเพื่ อ สร า ง
ผลิตภัณฑฯ หลัก หมายถึง นวัตกรรม วิชาการ (องคความรู งานวิจัย ผลการสํารวจ ผลการประเมิน ขาวกรอง ฐานขอมูล
วิชาการ ฐานขอมูลเพื่อการอางอิง ฐานขอมูลระบาดวิทยา)
2.3) ประเภทปฏิบัติการ หรือรวมปฏิบัติงาน หมายถึง ภาคีเครือขายที่เปนผูใหบริการ หรือทํางานกับ
กลุมเปาหมายตามภารกิจของหนวยงานโดยตรง เชน ครู พยาบาล เจาหนาที่สาธารณสุข เจาหนาที่พัฒนาชุมชน กํานัน
ผูใหญบาน อสม. เปนตน
ทั้งนี้ ประเภทของภาคีเครือขายสามารถจําแนกออกเปน 4 ระดับ ดังนี้

1
2

ปรับปรุงจาก เสรี พงศพิศ. (2548). เครือขาย: ยุทธวิธีเพื่อประชาคมเขมขน ชนชนเขมแข็ง. กรุงเทพฯ: สถาบันสงเสริมวิสาหกิจชุมชน
ปรับปรุงจาก วิพุธ พูลเจริญ. (2557). กรอบและเกณฑการพัฒนาและรับรองโครงการที่มีประสิทธิผล. มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย
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1) ระดับนานาชาติ หมายถึง องคการที่ประเทศหรือรัฐตั้งแตสองรัฐขึ้นไปรวมกัน เพื่อเปนกลไกอยาง
หนึ่งในการดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศ รวมทั้งสนับสนุนความรวมมือและพัฒนากิจกรรมตางๆ
เพื่อ
ประโยชน ทางเศรษฐกิ จ และสั งคมของรั ฐ สมาชิ กและมวลมนุ ษยชาติ เช น องค การอนามั ยโลก (World Health
Organization: WHO ) กองทุนสงเคราะหเด็กแหงสหประชาชาติ (United Nations Children Fund: UNICEF) องคกร
เอกชนที่ไดรับเงินสนับสนุนจากตางประเทศ เชน มูลนิธิรักษไทย เปนตน ทั้งนี้ยังรวมถึงการดําเนินงานระหวางประเทศที่
อาจอยูในรูปแบบหรือความรวมมืออื่นๆที่ไมไดจัดตั้งเปนองคกรดังกลาวขางตน
2) ระดับประเทศ หมายถึง องคกรของสวนราชการกระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ รัฐวิสาหกิจ องคกร
อิส ระ คณะกรรมการ ซึ่งมีบทบาทในการกํ าหนดนโยบายการดํ าเนินงานระดั บประเทศ ทั้งภายในและภายนอกภาค
สาธารณสุข
3) ระดับสวนภูมิภาค หมายถึง องคกรของสวนราชการกระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ รัฐวิสาหกิจ องคกร
อิสระ คณะกรรมการ ซึ่งไดแบงอํานาจการบริหารออกมาจากสวนกลางมาดําเนินการใหเปนไปตามนโยบาย โดยการ
แปลงนโยบายสูการปฏิบัติใหสอดคลองกับบริบท ไดแก สํานักงานเขต/กลุมจังหวัด จังหวัด และอําเภอ ทั้งภายในและ
ภายนอกภาคสาธารณสุข
4) ระดับทองถิ่น หมายถึง หนวยงานของรัฐที่มีการดําเนินงานเปนอิสระจากสวนกลาง ทําหนาที่บริหาร
จัดการกิจการตางๆ ในทองถิ่นของตน ไดแก องคการบริการสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล สุขาภิบาล
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคกรอิสระ คณะกรรมการ ชุมชน และหนวยงานภาคสวนตั้งแตระดับตําบลอื่นๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกภาคสาธารณสุข
3. การดํ าเนิ นงานป องกัน ควบคุ มโรคและภั ยสุ ขภาพ(Disease control) หมายถึ ง ระบบ กลไก
ทรัพยากรที่จําเปน หรือเกี่ยวของ ในการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่จะทําใหเกิดผลลัพธ ไดแก การลดจํานวน
การระบาดของการเกิดโรค การบรรเทาความรุนแรงและลดการตาย ซึ่งประกอบดวย 3 กระบวนการ ไดแก
1) กระบวนการเฝาระวังทางระบาดวิทยา ไดแก การจัดทําระบบฐานขอมูลเฝาระวัง และวิเคราะห
สถานการณทางระบาดวิทยา การกํากับ การประเมินความเสี่ยง การประเมินการระบาด
2) กระบวนการปองกันโรค ไดแก การลดโอกาสเสี่ยง ลดแหลงกระจายโรค และลดปจจัยเสี่ยงของการ
เกิดโรคในสิ่งแวดลอมในชุมชน
3) กระบวนการควบคุมโรค ไดแก การสอบสวนหาสาเหตุ ปจจัยเสี่ยง แหลงโรค และใชมาตรการที่
เหมาะสมเพื่อควบคุมการระบาดใหสงบโดยเร็ว ซึ่งครอบคลุมการควบคุมแหลงโรคในคนและในสถานบริการสุขภาพ
รวมทั้งการบริการควบคุมความรุนแรงของการดําเนินโรค
4. การมีสวนรวมขับเคลื่อนงาน3 หมายถึง ภาคีเครือขายของแตละฝายมีความเต็มใจในการชวยเหลือซึ่ง
กันและกัน เพื่อไปสูเปาหมายใดเปาหมายหนึ่ง หรือตามเปาหมายขององคการ หรือหนวยงานความรวมมือที่ฝายใดฝาย
หนึ่งเปน “เจาของหรือเจาภาพ” งานหรือกิจกรรมนั้นๆ แลวขอใหฝายอื่นเขามารวม โดยมุงใหกิจกรรมนั้นๆ แลวเสร็จ
ตามความตองการของฝายเจาของงาน และเปนความรวมมือดวยความสมัครใจ
5. สูตรการคํานวณ :

รอยละของภาคีเครือขายระดับนานาชาติ ประเทศ ภูมิภาค และทองถิ่นมีสวนรวมขับเคลื่อน
การดําเนินงานปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

5.1 รอยละของภาคีเครือขายระดับนานาชาติ =

ผลรวมของจํานวนภาคีเครือขายระดับนานาชาติทุกประเภท(นโยบาย+วิชาการ+ปฏิบัติการ)
ที่ดําเนินการครบ 5 ขั้นตอน
ผลรวมจํานวนภาคีเครือที่ดําเนินการในขั้นตอนที่ 1 ของภาคีเครือขายระดับนานาชาติ

× 100

5.2 รอยละของภาคีเครือขายระดับประเทศ =

ผลรวมของจํานวนภาคีเครือขายระดับประเทศทุกประเภท(นโยบาย+วิชาการ+ปฏิบัติการ)
ที่ดําเนินการครบ 5 ขั้นตอน
ผลรวมจํานวนภาคีเครือที่ดําเนินการในขั้นตอนที่ 1 ของภาคีเครือขายระดับประเทศ

× 100

3
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5.3 รอยละของภาคีเครือขายระดับภูมิภาค=

ผลรวมของจํานวนภาคีเครือขายระดับภูมิภาค ทุกประเภท(นโยบาย+วิชาการ+ปฏิบัติการ)
ที่ดําเนินการครบ 5 ขั้นตอน
ผลรวมจํานวนภาคีเครือที่ดําเนินการในขั้นตอนที่ 1 ของภาคีเครือขายระดับภูมิภาค

× 100

5.4 รอยละของภาคีเครือขายระดับทองถิน่ =

ผลรวมของจํานวนภาคีเครือขายระดับทองถิ่นทุกประเภท(นโยบาย+วิชาการ+ปฏิบัติการ)
ที่ดําเนินการครบ 5 ขั้นตอน
ผลรวมจํานวนภาคีเครือที่ดําเนินการในขั้นตอนที่ 1 ของภาคีเครือขายระดับทองถิ่น

× 100

5=

5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4

5. สูตรการคํานวณ : คิดคะแนนเปนความสําเร็จ โดยพิจารณาจากที่ดําเนินการแตละระดับ
6. เกณฑการใหคะแนน :
ระดับคะแนน

ขั้นตอนที่ 1

1
2
3
4
5







เกณฑการใหคะแนน
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5














7. เงื่อนไข :
7.1 หนวยงานสวนกลาง(สํานัก/สถาบัน) ใหดําเนินการกับภาคีเครือขายระดับนานาชาติและระดับประเทศ
ทั้งนี้หากหนวยงานไมมีเนื้องานที่จะดําเนินการตามกรอบการจัดทํารายละเอีย ดของตัวชี้วัดนี้ ใหพิจารณา
ดําเนินการตามความเหมาะสม ซึ่งจะดําเนินการหรือไมก็ได หากเลือกไมดําเนินการใหปรับน้ําหนักกระจายให
ตัวชี้วัดอื่นๆตามความเหมาะสม
7.2 สํานักงานปองกันควบคุมโรค ใหดําเนินการกับภาคีเครือขายระดับภูมิภาคและระดับทองถิ่น รวมทั้งวิเคราะห
และพิ จ ารณา กํ าหนดประเด็ น โรคและภั ย สุ ขภาพที่ เป น ป ญหาสาธารณสุ ขที่ สํ าคั ญและจํ าเป น ต องเร งรั ด
ดําเนินการแกไขในภาพรวมของพื้นทีร่ ะดับเขต สคร.อยางนอย 5 โรคหรือภัยสุขภาพภายใตแตละกลุมแผนงาน
โรค (Cluster RDCP) กลุมแผนงานโรคละ 1 โรค ทั้งนี้ สามารถพิจารณาเลือกโรคตามตัวชี้วัด 1.1.1 และ
1.1.2 ก็ไดตามความเหมาะสม หากหนวยงาน สคร. ใดมีการดําเนินความรวมมือกับภาคีเครือขายระหวาง
ประเทศหรือนานาชาติ ใหรายงานการดําเนินงานในระดับนานาชาติดวย
ทั้งนี้ กรณีการดําเนินงานตามยุทธศาสตร ขอใหดําเนินการทุกระดับ
กรณีคํารับรองการปฏิบัติราชการฯ ใหพิจารณาเลือกดําเนินการระดับใด ระดับหนึ่งที่มีบทบาท
สงผลตอการบรรลุเปาหมายสูงสุด หรือดําเนินการทุกระดับก็ได
กรณีที่หนวยงานไมมีเนื้องานที่จะดําเนินการในบางระดับตามกรอบการจัดทํารายละเอียดของ
ตัวชี้วัดนี้ ใหพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม ซึ่งจะดําเนินการหรือไมก็ได
7.3 กรณีเลือกการวัดความพึงพอใจภาคีเครือขาย ใหใชแบบสอบถามความพึงพอใจของภาคีเครือขายฯตามที่แนบ
ทายนี้ ยกเวนภาคีเครือขายประเภทปฏิบัติการที่จะวัดความพึงพอใจตอการใชผลิตภัณฑทางวิชาการของกรมฯ
โดยใชแบบสอบถามการใชประโยชนความพึงพอใจและความไมพงึ พอใจของผลิตภัณฑในยุทธศาสตรที่ 2
8. ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด :
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ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หนวยวัด

ระดั บ ความสํ าเร็ จ ของภาคี เครื อ ข า ยระดั บ
น า น า ช า ติ มี ส ว น ร ว ม ขั บ เ ค ลื่ อ น ก า ร
ดํ า เ นิ น ง า น ป อ ง กั น ค ว บ คุ ม โ ร ค แ ล ะ
ภัยสุขภาพ
ระ ดั บ ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ขอ ง ภ า คี เค รื อข า ย
ระดั บ ประเทศ มี ส ว นร ว มขั บ เคลื่ อ นการ
ดํ า เ นิ น ง า น ป อ ง กั น ค ว บ คุ ม โ ร ค แ ล ะ
ภัยสุขภาพ
ระดั บ ความสํ าเร็ จ ของภาคี เครื อ ข า ยระดั บ
ภูมิภาค มีสวนรวมขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ระดั บ ความสํ าเร็ จ ของภาคี เครื อ ข า ยระดั บ
ทองถิ่น มีสวนรวมขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ระดับ

ผลการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
N/A

ระดับ

N/A

ระดับ

N/A

ระดับ

N/A

9. รายละเอียดการดําเนินการ :
ขั้นตอน
รายละเอียดการดําเนินการ
คะแนน เอกสาร/หลักฐานประกอบการติดตามงาน
ที่
1 วิเคราะห และกําหนดภาคีเครือขายเปาหมาย
1
แบบฟอร ม 1 สรุ ป ผลการวิ เ คราะห ภ าคี
ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ โรคและภั ย สุ ข ภาพในแต ล ะ คะแนน เครือขาย
ประเภทและระดับตาม ขั้นตอนและรายละเอียด
- สํานัก/สถาบัน รหัส 001
ในภาคผนวก หนา ......... )
- สคร. รหัส 002
2 กํ า หนดเป า หมาย แนวทาง หรื อ แผนการ
1
1. แบบฟอรม 2 แบบรายงานแผนและผลการ
ดํ าเนิ นงานร วมและบทบาท ของภาคี เครื อข าย คะแนน พัฒนาภาคเครือขายฯ (แผนการปฏิบัติงาน)
รวมดําเนินงาน
2. เอกสารอื่นที่เกี่ยวของ เชน บันทึกขอตกลง
รวมกัน (MOU) หรือ บันทึกการประชุม ฯลฯ
(ถามี)
3 3.1 จัด ทํ าวิ ธีการ หรื อแนวทางการสนั บสนุ น
1
1. เอกสารหรือสิ่งที่บงบอกวิธีการ หรือแนวทาง
การขับเคลื่อน หรือ แนวทางการรวมขับเคลื่อน คะแนน การสนับสนุนการขับเคลื่อน หรือแนวทางรวม
งานใหเกิดกลไกการดํ าเนิน งานป องกั นควบคุ ม
ขับเคลื่อนงานฯ (0.2 คะแนน)
โรคและภัยสุขภาพ เชน
2. เอกสารหรือสิ่งที่บ งบอกถึงการดํ าเนิน การ
- มาตรการ และแนวทางการสนับสนุน
สนับสนุนฯ (0.2 คะแนน)
- แนวทางการสื่อสาร
3. เอกสารหรื อสิ่ งที่ บงบอกถึงการดํ าเนิน งาน
- แนวทางการพัฒนาศักยภาพเครือขาย
ตามแนวทาง หรื อ แผนฯ แบบมี ส ว นร ว มกั บ
- อื่นๆที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานแบบมี
ภาคีเครือขาย เชน บันทึกการประชุม ภาพถาย
สวนรวมกับภาคีเครือขาย เปนตน
(ภาพนิ่ ง /เคลื่ อ นไหว) หรื อ อื่ น ๆ อย า งใด
3.2 ดําเนินการสนับสนุนฯ และมีการดําเนินงาน
อยางหนึ่งหรือมากกวาก็ได (0.4 คะแนน)
ตามแนวทาง หรือแผนฯ แบบมีสวนรวมกับภาคี
4. รายงานสรุปผลการดําเนินงาน แบบฟอรม 1
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ขั้นตอน
ที่

รายละเอียดการดําเนินการ

คะแนน

เครือขาย
4

สรุปรอยละของภาคีเครือขายที่รวมดําเนินการ
พัฒนางานปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ปงบประมาณ 2560
สูตรคํานวณ :

จํานวนภาคีเครือขายที่ดําเนินการไดตาม
ขั้นตอนที่ 3
จํานวนภาคีเครือขายที่ดําเนินการ
ในขั้นตอนที่ 1

เกณฑการใหคะแนน
คะแนน
0.2
60%

5

คะแนน
0.4
65%

คะแนน
0.6
70%

คะแนน
0.8
75%

X 100

เอกสาร/หลักฐานประกอบการติดตามงาน

แบบรายงานแผนและผลการพั ฒ นาภาค
เครือขายฯ (ผลการปฏิบัติงาน) (0.2 คะแนน)
1
แบบฟอรม 1 สรุปจํานวนและรอยละของภาคี
คะแนน เครื อข ายที่ ร ว มดํ าเนิ น การพั ฒ นางานป องกั น
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ใชแบบฟอรมการ
รายงานในขั้นตอนที่ 1 โดยเลือกไตรมาสการ
รายงาน
- สํานัก/สถาบัน รหัส 001
- สคร. รหัส 002

คะแนน
1
80%

ข อ มู ล สะท อ น กลั บ (Feedback) ของภ าคี
1
1. เอกสารหรือสิ่งที่แสดงถึงขอมูลการสะทอน
เครื อ ข า ยในขั้ น ตอนที่ 3 เพื่ อ การพั ฒ นางาน คะแนน
ของการรวมดําเนินงานปองกันควบคุมโรค
ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ของภาคี เ ครื อ ข า ย เช น ข อ เสนอแนะ
ขอสังเกตร วมดํ าเนิน การ หรือผลประเมิ น
ความพึงพอใจ หรืออื่นๆที่เกี่ยวของ เปนตน
สูตรคํานวณ :

รอยละของ
จํานวนภาคีเครือขายที่มีความ
ภาคีเครือขายที่ พึงพอใจฯในระดับมากกวา
มีความพึง
หรือเทากับรอยละ 75 หรือมี
พอใจและหรือ
ผลขอมูลการสะทอนฯ
มีผลขอมูลการ จํานวนเครือตามขั้นตอนที่ 3
สะทอนฯ =

เกณฑการใหคะแนน
คะแนน
0.2
70%

คะแนน
0.4
75%

คะแนน
0.6
80%

คะแนน
0.8
85%

X 100

คะแนน
1
90%

2. กรณี ที่ เ ลื อ กใช ผ ลการประเมิ น ความพึ ง
พอใจใหใชแบบสอบถามความพึงพอใจของ
เครือขาย

หมายเหตุ :
1. เอกสาร/ หลักฐานประกอบการติดตามงาน ขั้นตอนที่ 2-3 หากเปนชุดขอมูลที่อยูดวยกันสามารถใชรวมกันได
2. แหลงขอมูลเอกสาร/ หลักฐานประกอบการติดตามงานในขั้นตอนที่ 5 สามารถจัดเก็บขอมูลจาก social media ได

9.1 การนับภาคีเครือขาย ใหนับเปนรายหนวยงานแตละหนวย หรือแตละกลุมบุคคล หรือแตละองคกรหรืออื่นๆ
เปน 1 ภาคีเครือขาย
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10. เปาหมายความสําเร็จ : ขั้นตอนที่ 5 ของภาคีเครือขายทุกระดับ
10.1) เปาหมาย: ตามรายไตรมาส
ไตรมาสที่
1
เปาหมาย (หนวยงาน)
ขั้นตอนที่ 1, 2

2
ขัน้ ตอนที่ 3

3
ขั้นตอนที่ 4

4
ขั้นตอนที่ 5

11. แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล
สํานักวิชาการ/ สถาบัน/ สคร. : จัดทําแบบรายงาน SAR ในระบบ Estimates SM : ESM พรอมแนบไฟล
ตามเอกสาร/หลักฐานประกอบการติดตามงานแตละขั้นตอน ของไตรมาสที่ตองรายงาน
12. ความถีใ่ นการจัดเก็บขอมูล : ทุกไตรมาส
13. ผูกํากับดูแลตัวชี้วัดระดับกรม :
นางสาวพรทิพย ศิริภานุมาศ ผูอํานวยการกองแผนงาน

เบอรติดตอ : 0 2590 3081

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัดระดับหนวยงาน :
แผนควบคุมโรคไมติดตอ
แพทยหญิงสุมนี วัชรสินธุ
แผนควบคุมการบาดเจ็บ
นางนงนุช
ตันติธรรม

wsu_1978@hotmail.com เบอรติดตอ: 02 590 3965
nuchtt@hotmail.com

เบอรติดตอ: 02 590 3967

14. ผูจัดเก็บขอมูลระดับกรม :
นางสาวกัญญารัช
นางนาถลดา
นางสาวอภิญญา
นายนัฐวุธ
นายชาญคณินท

วงคภูคา
ประสงคศรี
หอมอินจันทร
แกวสมบัติ
ธีระสูตร

กองแผนงาน
กองแผนงาน
กองแผนงาน
กองแผนงาน
กองแผนงาน

เบอรติดตอ:
เบอรติดตอ:
เบอรติดตอ:
เบอรติดตอ:
เบอรติดตอ:

0 2590 3091
0 2590 3091
0 2590 3084
0 2590 3084
0 2590 3084

ผูจัดเก็บขอมูลระดับหนวยงาน :
แผนควบคุมโรคไมติดตอ
นางสาวศศมน
ศรีสุทธิศักดิ์
นายกัณฑพล
ทับหุน
แผนควบคุมการบาดเจ็บ
นางสาวกมลทิพย วิจิตรสุนทรกุล
นายปญณ
จันทรพาณิชย
นางสาวชลธิชา
คําสอ

ssrisuthisak@hotmail.com เบอรติดตอ: 082 450 2778
kanthabhon@gmail.com เบอรติดตอ: 087 849 7840
kamolthipph@gmail.com เบอรติดตอ: 02 590 3967
khajohn_j@hotmail.com เบอรติดตอ: 02 590 3967
c.kamsor@gmail.com
เบอรตดิ ตอ: 02 590 3967

แบบฟอรมรายงาน รหัส 001 :
สํานัก/สถาบัน
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แบบฟอรมสรุปผลการวิเคราะหเครือขาย
 ไตรมาสที่ 1  ไตรมาสที่ 3

1) หนวยงาน(สํานัก/สถาบัน)................................................................................................................
2) กลุมโรคและภัยสุขภาพ
 1. Cluster CD : โรค..................................  2. Cluster SALT : โรค........................................................
 3. Cluster NATI : โรค.............................  4. En-occ : โรค...................................................................
 5. ระบบระบาดวิทยา/ระบบควบคุมโรค ……………………….  6. ปญหาในพื้นที่ : โรค....................................
3) โปรดระบุจํานวนและชื่อเครือขายเปาหมายทีจ่ ะดําเนินการ(จากแนวทางการวิเคราะหศักยภาพเครือขาย)

เครือขายกลุมที่มีชวงคะแนนมากกวา 45 (Q 1 : สูง/สูง )
มีจํานวนทั้งสิ้น........................เครือขาย ไดแก
1…………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………
3…………………………………………………………………………………………
4. ………………………………………………………………………................
5. ………………………………………………………………………………………
เครือขายกลุมที่มีชวงคะแนน 16 - 30 (Q 3 : ต่ํา/สูง )
มีจํานวนทั้งสิ้น........................เครือขาย ไดแก
1…………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………
3…………………………………………………………………………………………
4. ………………………………………………………………………................
5. ………………………………………………………………………………………

เครือขายกลุมที่มีชวงคะแนน 31 - 45 (Q 2 : สูง/ต่ํา )
มีจํานวนทั้งสิ้น........................เครือขาย ไดแก
1…………………………………………………………………………………………….
2. …………………………………………………………………………………………
3…………………………………………………………………………………………..
4. ………………………………………………………………………..................
5. ……………………………………………………………………………………….
เครือขายกลุมที่มีชวงคะแนนต่ํากวา 15 (Q 4 : ต่ํา/ต่ํา )
มีจํานวนทั้งสิ้น........................เครือขาย ไดแก
1…………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………
3…………………………………………………………………………………………
4. ………………………………………………………………………................
5. ………………………………………………………………………………………

หมายเหตุ : Q: Quadrant หรือจตุภาค

4) สรุปจํานวนภาคีเครือขายเปาหมายแตละประเภทและระดับ
ประเภท
ระดับ

นโยบาย
จํานวน

วิชาการ

ปฏิบัติการ

ชื่อ
จํานวน
ชื่อ
จํานวน
ชื่อ
เครือขาย
เครือขาย
เครือขาย

นานาชาติ
ประเทศ
จํานวนรวม

(นานาชาติ+ประเทศ)

คิดเปนรอยละ

12

จํานวนรวม
(นโยบาย+
วิชาการ+
ปฏิบัติการ)

คิดเปนรอยละ
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ภาคผนวก

กรอบแนวทางการวิเคราะหภาคีเครือขาย1
ขั้นตอนที่ 1 : พิจารณาเลือกประเด็นปญหาตามกลุมโรคและภัยสุขภาพ หรือแผนงาน/โครงการ
 1. Cluster CD : โรค..................................  2. Cluster SALT : โรค
........................................................
 3. Cluster NATI : โรค.............................  4. En-occ : โรค
...................................................................
 5. ระบบระบาดวิทยา/ระบบควบคุมโรค ……………………….  6. ปญหาในพื้นที่ : โรค
....................................
ขั้นตอนที่ 2 : พิจารณาภาคีเครือขายทีเ่ กี่ยวของกับประเด็นโรคและภัยสุขภาพ หรือแผนงาน/โครงการ
1) .................................................................................
2) .................................................................................
3) .................................................................................
ขั้นตอนที่ 3 : วิเคราะหองคประกอบของภาคีเครือขายทีเ่ กี่ยวของกับประเด็นโรคและภัยสุขภาพหรือแผนงาน/โครงการ
ลําดับ
กรอบการวิเคราะหเครือขาย
น้ําหนัก
คะแนน
ผลรวม
(1)
(2)
(3)
(4)
(3)*(4) = (5)
1
ขอบเขตขายงานของภาคีเครือขายมีความสอดคลองกับ
2
5
10
กิจกรรม/โครงการ
2
โครงสราง/ องคประกอบ/ คุณลักษณะของภาคีเครือขาย
2
5
10
มีความสอดคลองกับกิจกรรม/โครงการ
3
เปาหมาย พันธกิจ และขอบเขตขายงานของภาคีเครือขาย
4
5
20
มีความสอดคลองกับกิจกรรม/โครงการ
4
รูปแบบ/ วิธีการ/ เครื่องมือและทรัพยากรในการดําเนินการ
2
5
10
ของภาคีเครือขายมีความสอดคลองกับกิจกรรม/โครงการ
รวม
10
20
50
หมายเหตุ : ตัวเลขในตาราง เปน ตัวอยางคาน้ําหนักและคะแนน

ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน

1

5
4
3
2
1

หมายความวา
หมายความวา
หมายความวา
หมายความวา
หมายความวา

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยมาก

ปรับปรุงจากกรอบและเกณฑการพัฒนาและรับรองโครงการที่มีประสิทธิผล 2557 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย(สวน.)
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ขั้นตอนที่ 4 : ประเมินศักยภาพผูภ าคีเครือขายทีเ่ กี่ยวของกับประเด็นโรคและภัยสุขภาพหรือแผนงาน/โครงการ
วิธีการ : ใหนําคะแนนผลรวม(ขั้นตอนที่ 3) ของแตละเครือขายมาจัดลงตามชวงคะแนน (ตามกรอบ Q: Quadrant) ดังนี้
ชวงคะแนน
มากกวา 45
ตําแหนง (Q 1 : สูง/สูง )
ชวงคะแนน
31 - 45
ตําแหนง (Q 2 : สูง/ต่ํา )
ชวงคะแนน
16 - 30
ตําแหนง (Q 3 : ต่ํา/สูง )
ชวงคะแนน
ต่ํากวา 15
ตําแหนง (Q 4 : ต่ํา/ต่ํา )

สูง

สูง ความสนใจ ใสใจ กับการขับเคลื่อนขายงาน

Q3

บทบาทอํานาจหนาที่ตอการขับเคลื่อนงาน และกิจกรรม

Q1

Q2
ความสนใจ ใสใจ กับการขับเคลื่อนขายงาน

Q4

ต่ํา
ภาพที่ 1 แสดงกรอบการวิเคราะห เพื่อจําแนกศักยภาพของภาคีเครือขายที่ควรเขารวมดําเนินงาน ตามบทบาทหนาที่
สมรรถนะการปฏิบัติงาน รวมทั้งความสนใจและใสใจ
คํานิยาม
(Q 1 : สูง/สูง ) หมายความวา ภาคีเครือขายมีบทบาทอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติการสูง มีความสนใจและใสใจใน
ระดับสูง
(Q 2 : สูง/ต่ํา ) หมายความวา ภาคีเครือขายมีบทบาทอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติการสูง แตยังใหความสนใจและใส
ใจ
ในการดําเนินงานในระดับต่ํา
(Q 3 : ต่ํา/สูง ) หมายความวา ภาคีเครือขายมีบทบาทอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติการต่ํา แตยังใหความสนใจและใส
ใจในการดําเนินงานในระดับสูง
(Q 4 : ต่ํา/ต่ํา ) หมายความวา ภาคีเครือขายมีบทบาทอํานาจหนาทีใ่ นการปฏิบัติการต่ํา แตยังใหความสนใจและใส
ใจในการดําเนินงานในระดับต่ํา
หมายเหตุ : Q: Quadrant หรือจตุภาค

ต่ํา
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ขั้นตอนที่ 5 : สรุปจํานวนภาคีเครือขายเปาหมายแตละประเภทและระดับ
ประเภท
ระดับ
นานาชาติ
ประเทศ
ภูมิภาค

ทองถิ่น

จํานวนรวม
(นานาชาติ+
ประเทศ+
ทองถิ่น+
ภูมิภาค)
คิดเปนรอยละ

นโยบาย
จํานวน

เขต/
กลุม
จังหวัด
จังหวัด
อําเภอ
ทองถิ่น/
ตําบล/
ชุมชน

ชื่อ
เครือขาย

วิชาการ
จํานวน

ชื่อ
เครือขาย

ปฏิบัติการ
จํานวน

ชื่อ
เครือขาย

จํานวนรวม
(นโยบาย+
วิชาการ+
ปฏิบัติการ)

คิดเปนรอยละ

แบบฟอรม 2 แบบรายงานแผนและผลการพัฒนาเครือขายแยกตามประเภทเครือขายสําหรับตอบตัวชี้วัดผลผลิตที่ 2 , 7, 8 , 9 และผลผลิตที่ 10 ปงบประมาณ 2560

 ผลผลิตที่ 2  ผลผลิตที่ 7  ผลผลิตที่ 8  ผลผลิตที่ 9  ผลผลิตที่ 10
หนวยงาน (ชื่อสํานัก/สคร.) .....................................................................

 1. Cluster CD : โรค...................................................................  2. Cluster SALT : โรค................................................. 3. Cluster NATI : โรค........................................
 4. En-occ : โรค................................................................... 5. ระบบระบาดวิทยา/ระบบควบคุมโรค ……………………….  6. ปญหาในพื้นที่ : โรค...........................................

ประเภท
เครือขาย
(1)
1. ประเภท
นโยบาย
2. ประเภท
วิชาการ
3.ประเภท
ปฏิบัติการ

ระดับเครือขาย
(2)
รวม
1.ระดับนานาชาติ
2.ระดับประเทศ
3. ระดับภูมิภาค(เขต/จังหวัด/อําเภอ)
4. ทองถิ่น (ทองถิ่น/ตําบล/ชุมชน)
1.ระดับนานาชาติ
2.ระดับประเทศ
3. ระดับภูมิภาค(เขต/จังหวัด/อําเภอ)
4. ทองถิ่น (ทองถิ่น/ตําบล/ชุมชน)
1.ระดับนานาชาติ
2.ระดับประเทศ
3. ระดับภูมิภาค(เขต/จังหวัด/อําเภอ)
4. ทองถิ่น (ทองถิ่น/ตําบล/ชุมชน)

แผนการปฏิบัติงาน
จํานวน
ชื่อเครือขาย
(หนวยงาน) (ระบุชื่อหนวยงาน)
(3)
(4)

เปาหมาย การดําเนินงาน
ประเด็น/แผน/
(5)
กิจกรรมที่ทํารวมกัน
เพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงค (6)

จํานวน
(หนวยงาน)
(7)

ผลการปฏิบัติงาน
ผลการดําเนินงาน
(8)

ผลการประเมิน
ความพึงพอใจ/
ขอมูลสะทอน
กลับ (9)
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แบบสอบถามความพึงพอใจของเครือขายตอการสนับสนุนใหสามารถดําเนินการงาน
เฝาระวัง ปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สําหรับตอบตัวชี้วัดผลผลิตที่ 2, 7, 8, 9, 10 ปงบประมาณ 2560
 ผลผลิตที่ 2  ผลผลิตที่ 7  ผลผลิตที่ 8  ผลผลิตที่ 9  ผลผลิตที่ 10
หนวยงาน (ชื่อสํานัก/สคร.).....................................................................

 1. Cluster CD : โรค..................................  2. Cluster SALT : โรค........................................................
 3. Cluster NATI : โรค.............................  4. En-occ : โรค...................................................................
 5. ระบบระบาดวิทยา/ระบบควบคุมโรค ……………………….  6. ปญหาในพื้นที่ : โรค....................................

------------------------------------คําชี้แจง กรุณา ตอบแบบสอบถามโดยทําเครื่องหมาย  หนาขอความที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด และแสดงขอเสนอแนะ
หรือความคิดเห็นเพื่อใชเปนขอมูลประกอบการปรับปรุงพัฒนาดําเนินการงานเฝาระวัง ปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพตอไป
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตําแหนง
[ ] หัวหนากลุม/ฝาย/งาน .............
[ ] นักวิชาการ...............................................
[ ] อื่นๆ (ระบุ).............................
หนวยงาน
[ ] สสจ.
[ ] สสอ.
[ ] โรงพยาบาล
[ ] รพสต
[ ] อปท.
[ ] อื่นๆระบุ................
ตอนที่ 2 ขอมูลความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจในการสนับสนุนใหหนวยงานทานสามารถดําเนินการงานเฝาระวัง ปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
มากนอยเพียงใด และมีขอเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาอะไรบาง
รายการ
ระดับความพึงพอใจ (กรณีมีกิจกรรม)
ขอเสนอ
แนะ
มากที่สุด
มาก
นอย
นอยที่สุด ไมพอใจ
=4
=3
=2
=1
=0
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน คะแนน
1.ดานบุคลากร
1.1 มีความรูและความเชี่ยวชาญในงานที่ใหบริการสนับสนุน
การดําเนินงาน
1.2 มี ความกระตื อ รื อ ร นและเต็ มใจให บ ริก ารสนั บสนุ น การ
ดําเนินงาน
1.3 ใหบริการดวยความสุภาพ
2. ดานบริการ
2.1 ชี้แจง ถายทอด นโยบาย กรอบแนวคิดการดําเนินงาน ให
สามารถเขาใจไดอยางชัดเจน
2.2 ใหความรูที่สอดคลองกับความตองการ
2.3 ใหคําปรึกษาและนําไดอยางถูกตองและชัดเจน
2.4 มี ชอ งทางและสื่อ ประชาสั มพั น ธใ ห สามารถรั บ รู เขา ถึ ง
ขอมูลที่ตองการไดงาย
3. ดานสิ่งสนับสนุนทางวิชาการ
3.1 สื่อ/คูมือ/แนวทาง/วัสดุอุปกรณ สอดคลองกับความ
ตองการ
3.1 สื่อ/คูมือ/แนวทาง/วัสดุอุปกรณ เพียงพอกับความตองการ
ขอเสนอแนะอื่น ๆ ที่ตองการใหสํานักงานปองกันควบคุมโรคหรือกรมควบคุมโรค ปรับปรุง หรือสนับสนุน
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
ขอขอบคุณที่กรุณาตอบแบบสอบถาม
โปรดสงแบบสอบถามกลับมายัง สํานัก...................................../ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่......... จังหวัด.................โทรศัพท ............................
โทรสาร........................................................................ภายในวันที.่ ........................................................................
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการหนวยงาน กรมควบคุมโรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
มิติที่ 1 : ดานประสิทธิผล
(ระดับสํานัก/สถาบัน/สคร.)
1. ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 : ระดับความสําเร็จในการสื่อสารความเสี่ยงเพื่อใหประชาชนกลุมเปาหมายมีพฤติกรรมสุขภาพที่ ถูกตอง เหมาะสมในการ
ปองกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ

2. หนวยวัด : ระดับ
3. น้ําหนัก : รอยละ 3
4. คําอธิบายตัวชี้วัด :
4.1 การสื่อสาร (Communication) หมายถึง การที่ผูสงซึ่งอาจเปนบุคคล กลุมชน หรือสถาบัน ถายทอดสารที่อาจ
เปน เรื่องราว ขาวสาร ขอมูล ความรู แนวคิด เหตุการณตางๆ ฯลฯ โดยอาศัยชองทางในการถายทอดไปยังผูรับ ซึ่งอาจเปนบุคคล กลุม
ชน หรือสถาบัน เพื่อใหผูรับ รับทราบสารนั้นรวมกัน
4.2 ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาสอันที่จะเกิดผลอันไมพึงประสงค หรือโอกาสที่จะเกิดผลเสียตอสุขภาพ
4.3 ประชาชนกลุมเปาหมาย หมายถึง ประชาชนที่หนวยงานมีความตองการพัฒนาใหมีพฤติกรรมปองกันควบคุมโรค
หรือภัยสุขภาพที่ถูกตองและเหมาะสม
4.4 โรค และภัยสุขภาพ หมายถึง โรคและภัยสุขภาพ ที่เปนจุดเนนของกรมฯ และ/หรือ โรคและภัยสุขภาพ ที่เปน
ปญหาของพื้นที่ โดยหนวยงานคัดเลือกใหเปนตัวชี้วัดของหนวยงาน อยางนอย 1 โรค หรือ 1 กลุมโรค
4.5 มีความรู หมายถึง ประชาชนกลุมเปาหมายมีความรูเรื่อง โรคหรือภัยสุขภาพที่หนวยงานคัดเลือกใหเปนตัวชี้วัด
ในประเด็น 1.สาเหตุของโรค 2.สถานการณโรค 3.การติดตอ 4.อาการความรุนแรง 5.การรักษา 6.การปองกันและควบคุมโรค (อาจครบ
หรือไมครบทุกประเด็นก็ได)
การจัดระดับความรูคิดจากคะแนนการทดสอบความรู ดังนี้
ระดับสูง
คะแนน ≥ รอยละ 67
ระดับปานกลาง
คะแนน = รอยละ 34 – 66.9
ระดับต่ํา
คะแนน ≤ รอยละ 33.9
4.6 ความพึงพอใจตอการสื่อสารความเสี่ยง หมายถึง ภาพรวม/ความคิดเห็นของประชาชนกลุม เปาหมายที่มีความ
พึงพอใจตอความรู ขอมูลขาวสาร รูปแบบสื่อสารความเสี่ยงฯ ผานชองทาง การที่ไดรับเกี่ยวกับโรคหรือภัยสุขภาพที่หนวยงาน
คัดเลือกใหเปนตัวชี้วัดโดยมีความเห็นวา (1) มีประโยชน (2) นาสนใจ (3) เขาใจงาย (4) ถูกตอง (5) รวดเร็ว (6) พอเพียง
การจัดระดับความพึงพอใจ คิดจากคะแนนการทดสอบความพึงพอใจ ดังนี้
ระดับมาก
คะแนน ≥ รอยละ 67
ระดับปานกลาง
คะแนน = รอยละ 34 – 66.9
ระดับนอย
คะแนน ≤ รอยละ 33.9

4.7 พฤติกรรมสุขภาพที่ ถูกตอง เหมาะสม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติตัวของกลุมเปาหมาย ที่ทําใหตนเอง
ครอบครัว และชุมชน ไมเสี่ยงตอโรคหรือภัยสุขภาพที่หนวยงานคัดเลือกใหเปนตัวชี้วัด
การจัดระดับพฤติกรรมสุขภาพคิดจากคะแนนทดสอบ พฤติกรรมสุขภาพ ดังนี้
ระดับเหมาะสมมาก
คะแนน ≥ รอยละ 67
ระดับเหมาะสมปานกลาง คะแนน = รอยละ 34 – 66.9
ระดับเหมาะสมนอย
คะแนน ≤ รอยละ 33.9
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5. สูตรการคํานวณ :
5.1 รอยละของประชาชนกลุมเปาหมายมีความรูระดับสูง
= จํานวนประชาชนกลุมเปาหมายที่มีคะแนนความรูระดับสูงX 100
ประชาชนกลุมเปาหมายทั้งหมดที่ทําการสํารวจ
5.2 รอยละของประชาชนกลุมเปาหมายที่มีความพึงพอใจตอการสื่อสารความเสี่ยงระดับมาก
= จํานวนประชาชนกลุมเปาหมายที่มคี ะแนนความพึงพอใจระดับสูงX 100
ประชาชนกลุมเปาหมายทั้งหมดที่ทําการสํารวจ
5.3 รอยละของประชาชนกลุมกลุมเปาหมายที่มีพฤติกรรมสุขภาพเหมาะสมมาก
= จํานวนประชาชนกลุมเปาหมายที่มีคะแนนพฤติกรรมสุขภาพเหมาะสมมากX 100
ประชาชนกลุมเปาหมายทั้งหมดที่ทําการสํารวจ
5.4 ระดับความสําเร็จในการสื่อสารความเสี่ยงเพื่อใหประชาชนกลุมเปาหมายมีพฤติกรรมสุขภาพที่
ถูกตอง เหมาะสมในการปองกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ = ขั้นตอนที่ 1 + ขั้นตอนที่ 2 + ขั้นตอนที่ 3 + ขั้นตอนที่ 4
+ ขั้นตอนที่ 5
6. เกณฑการใหคะแนน :
ระดับความสําเร็จในการสื่อสารความเสี่ยงเพื่อใหประชาชนกลุมเปาหมายมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตอง เหมาะสมในการ
ปองกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ
ระดับคะแนน

ระดับขั้นของความสําเร็จ
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 5
1 คะแนน

1 คะแนน


1 คะแนน



0.5 คะแนน




1.5 คะแนน





เปาหมายความสําเร็จ : ขั้นตอนที่ 3 (รอบ 6 เดือน) /ขั้นตอนที่ 4 (รอบ 9 เดือน) /ขั้นตอนที่ 5 (รอบ 12 เดือน)
7. เงื่อนไขของตัวชี้วัด : ไมมี

8. ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด :
ขอมูลพื้นฐาน
ระดับความสําเร็จในการสื่อสารความเสี่ยง
เพื่อใหประชาชนกลุมเปาหมายมี
พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตอง เหมาะสมใน
การปองกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ

หนวยวัด
ระดับ

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ
2558
2559
2560
หนวยงาน
รายงาน

9. รายละเอียดการดําเนินงาน :
กําหนดเปนตัวชี้วัดแบบผสมผสาน (Hybrid) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจากความกาวหนา
ของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายของแตละระดับ ดังนี้
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ขั้นตอน
รายละเอียดการดําเนินงาน
ที่
1
1.1 มีการวิเคราะหความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ ที่
รับผิดชอบ หรือ ตามบริบทปญหาในพื้นที่ 0.3 คะแนน
1.2 มีการกําหนดพฤติกรรมสุขภาพที่ตองการ 0.3 คะแนน
1.3 มีการวิเคราะหพฤติกรรมที่หนวยงานคัดเลือกและ
แกไขตามหลักทฤษฏีพฤติกรรมศาสตร 0.4 คะแนน
เกณฑการใหคะแนน :
1.1 มีการวิเคราะหสถานการณและความเสี่ยง โรคและภัย
สุขภาพที่รับผิดชอบ หรือ ตามบริบทปญหาในพื้นที่ ได 0.3
คะแนน
- หากไมมีการอางอิงตามหลักทฤษฏี หรือ ขอมูลทาง
ระบาดวิทยา หัก 0.1 คะแนน
1.2 มีการกําหนดพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงคใหเชื่อมโยง
หรือสอดคลองกับขอ 1.1 ได 0.3 คะแนน
- ไมมีความเชื่อมโยงหรือสอดคลองกับขอ 1.1
หัก 0.1 คะแนน
1.3 มีการวิเคราะหปจจัยพฤติกรรมที่เกี่ยวของ ที่หนวยงาน
คัดเลือกและแกไขตามหลักทฤษฏีพฤติกรรมศาสตร
ได 0.4 คะแนน
- หากไมมีการอางอิงตามหลักทฤษฎี หัก 0.3 คะแนน
2
มีการจัดทําแผนการสื่อสารความเสี่ยงเพื่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ 1 คะแนน
เกณฑการใหคะแนน :
2.1 มีแผนการดําเนินงานทีส่ อดคลองกับขั้นตอนที่ 1
ได 1 คะแนน
- ไมมีรายละเอียดกิจกรรม หัก 0.1 คะแนน
- ไมมีรายละเอียดระยะเวลาการดําเนินการหัก 0.1
คะแนน
- ไมมีผลผลิตกิจกรรม หัก 0.1 คะแนน
2.2 ไมมีแผนการดําเนินงานที่สอดคลองกับขั้นตอนที่ 1
ได 0 คะแนน

เอกสารประกอบการประเมิน
1.1รายงานการประชุมการวิเคราะห
ความเสี่ ย งโรคและภั ย สุ ข ภาพที่
รับผิดชอบ หรือ ตามบริบทปญหา
ในพื้นที่
1.2 รายงานการประชุมการกําหนด
พฤติกรรมสุขภาพ
1.3 รายงานการวิเคราะห
พฤติกรรมที่หนวยงานคัดเลือกและ
แกไขตามหลักทฤษฏีพฤติกรรม
ศาสตร

1 แผนการสื่ อ สารความเสี่ ย งเพื่ อ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพป
2560 ที่สอดคลองกับขั้นตอนที่ 1
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ขั้นตอนที่
รายละเอียดการดําเนินงาน
3
มีการดําเนินการตามแผนการสื่อสารความเสี่ยงเพื่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 1 คะแนน
เกณฑการใหคะแนน :
มีการดําเนินงานกิจกรรมตามแผนครบถวน
1.1 รอบ 6 เดือนดําเนินการครบถวนได 0.3 คะแนน
1.2 รอบ 9 เดือนดําเนินการครบถวนไดคะแนนเพิ่ม 0.3
คะแนน
1.3 รอบ 12 เดือนดําเนินการครบถวนไดคะแนนเพิ่ม
0.4 คะแนน
(ทุกไตรมาสหากไมมีการระบุปญหา อุปสรรค และขอคนพบ
หักขอละ 0.05 คะแนน)
4
ดําเนินการสํารวจ ความรู ความพึงพอใจ พฤติกรรมฯ
ของประชาชนกลุมเปาหมาย 0.5 คะแนน
เกณฑการใหคะแนน :
4.1 ดําเนินการสํารวจฯ ของกลุมเปาหมายที่กําหนด ได
0.5 คะแนน
4.2 ไมไดดําเนินการสํารวจ ได 0 คะแนน
(หากไมมีการระบุปญหา อุปสรรค และขอคนพบ หักขอละ
0.05 คะแนน)
5
ผลการสํารวจความรูของประชาชนกลุมเปาหมายเรื่องโรค
และภัยสุขภาพที่หนวยงานกําหนด 0.5 คะแนน
เกณฑการใหคะแนน
หนวย
กิจกรรม
ระดับการใหคะแนน
วัด
รอยละของ
รอย 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
ประชาชน
ละ 76 78 80 82 84
กลุมเปาหมายมี
ความรูเรื่องโรคและ
ภัยสุขภาพ
ระดับสูง

เอกสารประกอบการประเมิน
1 รายงานผลการดําเนินการตาม
กิจกรรมที่กําหนดในแตละไตรมาส
ตามเวลาที่กําหนด โดยมีการระบุ
ปญหา อุปสรรค และขอคนพบ

1.หลักฐานการดําเนินการสํารวจฯ
ของกลุมเปาหมาย เชน รูปถายการ
ดําเนินการสํารวจฯ, รายงานบันทึก
การสํารวจ เปนตน
๒.รายงานผลการสํารวจและสรุปผล
การดําเนินงานพรอมทั้งระบุ ปญหา
อุปสรรค และขอคนพบ
1.สรุปรายงานผลการสํารวจความรู
เรื่องโรคและภัยสุขภาพที่หนวยงาน
กําหนดของประชาชนกลุมเปาหมาย
ฯ
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ขั้นตอน
รายละเอียดการดําเนินงาน
ที่
5
ผลการสํารวจความพึงพอใจตอการสื่อสารความเสี่ยงของ
(ตอ) ประชาชนกลุมเปาหมาย เรื่องโรคและภัยสุขภาพที่
หนวยงานกําหนด 0.5 คะแนน
เกณฑการใหคะแนน
หนวย
กิจกรรม
ระดับการใหคะแนน
วัด
รอยละของประชาชน รอย 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
กลุมเปาหมายมี
ละ 86 88 90 92 94
ความพึงพอใจตอการ
สื่อสารความเสี่ยง
ระดับมาก
ผลการสํารวจพฤติกรรมสุขภาพที่หนวยงานกําหนด ของ
ประชาชนกลุมเปาหมาย 0.5 คะแนน
เกณฑการใหคะแนน
หนวย
กิจกรรม
ระดับการใหคะแนน
วัด
รอยละของ
รอย 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
กลุมเปาหมายที่มี
ละ 76 78 80 82 84
พฤติกรรมสุขภาพ
เหมาะสมมาก

เอกสารประกอบการประเมิน
1. สรุปรายงานผลการสํารวจความ
พึงพอใจตอการสื่อสารความเสี่ยง
เรื่องโรคและภัยสุขภาพที่หนวยงาน
กําหนดของประชาชนกลุมเปาหมาย

1.สรุปรายงานผลการสํารวจ
พฤติกรรมสุขภาพที่หนวยงาน
กําหนด ของประชาชน
กลุมเปาหมาย

10. เปาหมาย : รอบ 6 เดือน ถึงขั้นตอนที่ 3
รอบ 9 เดือน ถึงขั้นตอนที่ 4
รอบ 12 เดือน ถึงขัน้ ตอนที่ 5
11. แหลงขอมูล : จากเอกสารแผนงานโครงการ รายงานการประชุม สรุปเอกสารผลการดําเนินงาน รายงานในระบบ Estimates SM และ
ผลการสํารวจ

12.วิธีการจัดเก็บขอมูล : ในระบบ Estimates SM
13. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล :
ไตรมาสที่ 2 ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2560
ไตรมาสที่ 3 ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2560
ไตรมาสที่ 4 ภายในวันที่ 25 กันยายน 2560
14. แบบฟอรมที่ใช : ไมมี
15. ผูกํากับตัวชี้วัด : สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ โทรศัพท : 0-2590-3860
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ระดับหนวยงาน : สํานักโรคไมติดตอ
ชื่อผูกํากับตัวชี้วัด
นางสาวนิพา ศรีชาง

โทรศัพท
02 590 3967

E-mail
srichang_ncd@hotmail.com

โทรศัพท
02 590 3967
02 590 3967

E-mail
srichang_ncd@hotmail.com
kookkik.lawitra@gmail.com

16. ผูจัดเก็บตัวชี้วัด :
ระดับหนวยงาน : สํานักโรคไมติดตอ
ชื่อผูจ ัดเก็บตัวชี้วัด
1. นางสาวนิพา ศรีชาง
2. นางสาวลวิตรา กาวี
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการหนวยงาน กรมควบคุมโรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
มิติที่ 1 : ดานประสิทธิผล
ตัวชี้วัดระดับกรม (กอง สํานัก และ สถาบัน)
1. ตัวชี้วัดที่ 1.2.3 : ระดับความสําเสร็จของศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค
2. หนวยวัด : ระดับ
3. น้ําหนัก : รอยละ 4
4. คําอธิบายตัวชี้วัด :
ศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center, EOC) หมายถึง ศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน
กรมควบคุมโรค ที่ประกอบดวย 1) โครงสรางการบริหารสั่งการในการตอบโตภาวะฉุกเฉิน 2) ระบบสารสนเทศที่สามารถ
สงตอขอมูลการเฝาระวังโรคและภัยทางสาธารณสุขที่ไดรับการวิเคราะหประมวลผลแลวไปยัง EOC เพื่อแจงเตือน
ผูบริหารและหนวยงานที่เกี่ยวของในสวนกลาง และเพื่อใชขอมูลประกอบการตัดสินใจสั่งการตอบโตภาวะฉุกเฉินจน
สามารถควบคุมโรคและภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ
Incident Command System (ICS) หมายถึง ระบบการบัญชาการเหตุการณฉุกเฉินทางสาธารณสุข ของ
กรมควบคุมโรค ไดแก โครงสรางการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งบทบาทหนาที่ของหนวยงานภายใต ICS, แนว
ทางการประสานงาน, การสงต อขอมู ล, และสายการบั ญชาการ เพื่ อสนับสนุนการดําเนิ นงานของ Emergency
Operation Center (EOC) กรมควบคุมโรค
Incident Action Plan (IAP) หมายถึง แผนยุทธวิธีสําหรับการตอบโตภาวะฉุกเฉิน ที่กําหนดขึ้นโดยผู
บัญชาการเหตุการณรวมกับกลุมยุทธศาสตรภายใต ICS ที่กําหนดเปาหมาย ระยะเวลา ยุทธศาสตร และวิธีการปฏิบัติการ
ตอบโตภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งหนวยงานที่นําไปปฏิบัติ
แผนประคองกิจการสําหรับการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (BCP) หมายถึง แผนปฏิบัติการที่
ถูกจัดเตรียมในภาวะปกติ เพื่อใชในการระดมอัตรากําลังบุคลากรในหนวยงานสังกัดกรมควบคุมโรคเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุข โดยจัดสรรบุคลากรสําหรับประคองกิจการที่จําเปนและสําคัญของหนวยงานตนเองไว และสนับสนุน
บุคลากรที่เหลือใหกับศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรคในอัตรารอยละ 10 25 50 หรือทั้งหมดขึ้นอยูกับระดับ
ภาวะฉุกเฉินที่กรมควบคุมโรคกําหนด
All-Hazards Plan หมายถึง แผนปฏิบัติการควบคุมทุกโรคและภัยสุขภาพ สําหรับหนวยงานและเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติเตรียมความพรอมดานการเฝาระวัง ปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพไดทันตอ
สถานการณ และมีประสิทธิภาพ ใชในกรณีที่มีการประกาศภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
5. สูตรการคํานวณ : นับจากขั้นตอนการดําเนินงานตามหัวขอที่ 9
6. เกณฑการใหคะแนน : ….
กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ขั้นตอน พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอน
การดําเนินงานตามเปาหมายแตละขั้นตอน ดังนี้
เกณฑการใหคะแนน
ระดับคะแนน
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5
1

2

3

4

5
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7. เงื่อนไขของตัวชี้วัด : ไมมี
8. ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด :
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หนวยวัด

จํ า นวนศู น ย ป ฏิ บั ติ ก ารภาวะฉุ ก เฉิ น ทาง จํานวน
สาธารณสุข
ระดับความสําเสร็จของศูนยปฏิบัติการภาวะ ระดับ
ฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค
9. รายละเอียดการดําเนินงาน :
ขั้นตอน
รายละเอียดการดําเนินงาน
ที่
1

2
3

4

5

ผลการดําเนินงานในอดีต
ปงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
1
14
ตัวชี้วัดใหม ป 2560

ระดับ
เอกสาร/หลักฐาน
คะแน
ประกอบการประเมินผล
น
ทบทวนและปรับปรุงแผน BCP รวมถึงการ 1 - แผน BCP ของแตละหนวยงานที่ไดรับ
จั ด การอบรม ICS เบื้ อ งต น เพิ่ ม เติ ม ให
การทบทวนปรั บปรุ ง และเห็ นชอบจาก
เจ า หน า ที่ รั บ ทราบร อ ยละ 100 (กรณี ที่ มี
ผูอํานวยการหนวยงาน
บุคลากรใหมและผูที่ยังไมผานการอบรม)
- รายชื่อผูผานการอบรม ICS เบื้องตน
(หลักสูตร ICS 9 ชั่วโมง)
มีแผน All-Hazards Plan ไม น อยกว า 1 - EOC กรมควบคุ มโรค มี แผน All5 โรค/ภัยสุขภาพ
Hazards Plan ไมนอยกวา 5 โรค/
ภัยสุขภาพ
มี ก ารนํ า ระบบการบั ญ ชาการเหตุ ก ารณ 1 - มีการจัดทําและปฏิบัติงานตาม IAP
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข (ICS) มาใชจริงอยาง
ของเหตุการณฉุกเฉินทางสาธารณสุข
นอย 1 ครั้ง (กรณีไมมีเหตุการณฉุกเฉินทาง
- หรือ รายงานการซอมแผนในภาวะ
สาธารณสุขเกิดขึ้น ตองกําหนดการซอมแผน
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข
ซึ่งอาจเปนการซอมอภิปรายบนโตะ หรือฝก
ปฏิบัติจริง)
เจาหนาที่ในแผน BCP ไดรับการอบรมตาม 1 - รายชื่อผูผานการอบรมบทบาทหนาที่
บทหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ดังนี้
Situation Awareness Team
- บทบาทหน าที่ Situation Awareness
- รายชื่อผูผานการอบรมบทบาทหนาที่
Team อบรมอยางนอย รอยละ 80
Operation Team
- บทบาทหนาที่ Operation Team อบรม
- รายชื่อผูผานการอบรมบทบาทหนาที่
อยางนอย รอยละ 80
อื่ น ๆตามกลุ ม ภารกิ จ ในโครงสร า ง
- บทบาทหน าที่ อื่น ๆตามกลุ มภารกิ จ ใน
ICS&EOC
โครงสราง ICS&EOC อบรมอยางนอย รอยละ 50
นําผลการปฏิบั ติงานมาปรั บปรุงหรื อพั ฒนา 1 - มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOPs) ใน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOPs)
แต ล ะกลุ ม ภารกิ จ ตามโครงสร า ง
ICS&EOC
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10. เปาหมาย : ขั้นตอนที่ 1 - 5 สามารถดําเนินการไปพรอมๆ กันได ตั้งแตเริ่มตนปงบประมาณ โดย
ไตรมาสที่ 1 (รอบ 3 เดือน)
ทุกหนวยงานดําเนินการตามขั้นตอนที่ 1 ได
ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน)
ทุกหนวยงานดําเนินการตามขั้นตอนที่ 2 ได
ไตรมาสที่ 3 (รอบ 9 เดือน)
ทุกหนวยงานดําเนินการตามขั้นตอนที่ 3 และ 4 ได
ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน)
ทุกหนวยงานดําเนินการตามขั้นตอนที่ 5 ได
11. แหลงขอมูล : รวบรวมขอมูลจากแบบรายงาน SAR ของหนวยงาน ในระบบ Estimates SM
12.วิธีการจัดเก็บขอมูล : ในระบบ Estimates SM
13. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล :
ไตรมาสที่ 1 ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2559
ไตรมาสที่ 2 ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2560
ไตรมาสที่ 3 ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2560
ไตรมาสที่ 4 ภายในวันที่ 25 กันยายน 2560
14. แบบฟอรมที่ใช : ไมมี
15. ผูกํากับตัวชี้วัด :
ระดับกรม
ชื่อผูกํากับตัวชี้วัด
โทรศัพท
E-mail
นายแพทยธนรักษ ผลิพัฒน
0 2590 1776
kepidem@gmail.com
ผูอํานวยการสํานักระบาดวิทยา
ระดับหนวยงาน
ชื่อผูก ํากับตัวชี้วัด
นางนิตยา พันธุเวทย

16. ผูจัดเก็บตัวชี้วัด :
ระดับกรม
ชื่อผูกํากับตัวชี้วัด
น.พ.เจษฎา ธนกิจเจริญกุล
นายแพทยชํานาญการ
น.ส.ประภาศรี สามใจ
นักวิชาการสาธารณสุข
น.ส.วัชราภรณ ยุบลเขต
นักวิชาการสาธารณสุข
น.ส.วรรณี ศรีสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
ระดับหนวยงาน
ชื่อผูจ ัดเก็บตัวชี้วัด

โทรศัพท
02 590 3979

E-mail
nitayabh@gmail.com

โทรศัพท
0 2590 1793

E-mail
Jessada.tha@gmail.com

0 2590 1793

Pat172012@gmail.com

0 2590 1793

aun-aun-@hotmail.com

0 2590 1793

Ta-liw-o@hotmail.com

โทรศัพท

E-mail
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1. นางสาวปยนุช จันทรอักษร
02 590 3979
piya-chan@hotmail.com
2. นายจําเริญ บุญยรังษี
02 590 3979
aum0908@gmail.com
17. หนวยงานประสานงานรายละเอียดตัวชี้วัด :
17.1 สํานักวิชาการสวนกลาง และสถาบัน
17.2 กองบริหาร รวมดําเนินการเฉพาะขั้นตอนที่เกี่ยวของกับ ICS & EOC กรมควบคุมโรค
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการหนวยงาน กรมควบคุมโรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
มิติที่ 1 : ดานประสิทธิผล
1. ตัวชี้วัดที่ 1.3.2 : ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพ NCD Clinic Plus
2. หนวยวัด : ระดับ
3. น้ําหนัก : 10
4. คําอธิบายตัวชี้วัด :
NCD Clinic Plus หมายถึง คลินิก/ศูนย/เครือขายของคลินิกในสถานบริการ ที่เชื่อมโยงในการ
บริหารจัดการและดําเนินการทางคลินิกใหเกิดกระบวนการ ปองกัน ควบคุมและดูแลจัดการโรคเรื้อรังแกบุคคล
ที่เขามารับการวินิจฉัยโรค กลุมเสี่ยงสูงมาก และกลุมปวยเพื่อการดูแลลดปจจัยเสี่ยง/โอกาสเสี่ยง รักษา ควบคุม
ความรุนแรงของโรค เพิ่มความสามารถการจัดการตนเอง และสงตอการรักษาดูแลที่จําเปนในระหวางทีมใน/
ระหวางทีมและเครือขายการบริการ โดยมีการประเมินคุณภาพครอบคลุมทั้งการประเมินกระบวนการตาม 6
องคประกอบ และการประเมินผลลัพธตัวชี้วัดการบริการ
สถานบริการ หมายถึง คลินิกโรคไมติดตอ ของโรงพยาบาลศูนย (รพศ.) โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.)
โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) โดยมุงเนน 4 โรคเปาหมายหลัก ไดแก โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ
ขาดเลือด และโรคหลอดเลือดสมอง (อัมพฤกษ อัมพาต)
กลุมเปาหมายผูรับบริการ ไดแก กลุมเสี่ยงสูง ในที่นี้หมายถึง pre-DM , pre-HT กลุมปวยที่เปนโรค
และกลุมปวยที่มีภาวะแทรกซอน
เปาประสงคของการพัฒนาคุณภาพ NCD Clinic Plus
1. กลุมโรค/ปวยสามารถควบคุมสภาวะของโรคไดตามคาเปาหมาย (Controllable)
2. ลดภาวะแทรกซอนของระบบหลอดเลือด (Vascular Complication and Related)
3. ผูมารับบริการในสี่โรคเปาหมายหลักขางตนสามารถควบคุม ปองกันปจจัยเสี่ยงรวม/โอกาสเสี่ยง
ไดหรือดีขึ้น (Control Behavioral, Physiological, Biochemical Risk, Social and
Environmental Determinants)
4. ลดอัตราการเสียชีวิตที่สัมพันธโดยตรงจากโรคเรื้อรังในผูปวยที่มารับบริการ ในชวงอายุ 30 - 70
ป (Premature Death Rate)
องคประกอบหลักของการพัฒนาคุณภาพ NCD Clinic Plus
การประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus ครอบคลุมทั้ง 2 สวน ไดแก
1. การประเมินกระบวนการ ตาม 6 องคประกอบ ไดแก ทิศทางและนโยบาย ระบบสารสนเทศ การ
ปรับระบบและกระบวนการบริการ ระบบสนับสนุนการจัดการตนเอง ระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจ จัดบริการเชื่อมโยงชุมชน (50 คะแนน)
2. การประเมินผลลัพธตัวชี้วัดการบริการ (50 คะแนน)
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วิธีการดําเนินงานเพื่อประเมินรับรองการพัฒนาคุณภาพ NCD Clinic Plus
1. สถานบริการสาธารณสุข (รพศ. รพท. รพช.) ทุกแหงประเมินตนเอง พรอมทั้งสงรายงานผลการ
ประเมินตนเอง
2. ทีมประเมินลงพื้นที่ประเมินกระบวนการดําเนินงาน NCD Clinic Plus ของสถานบริการ
สาธารณสุข พรอมทั้งสงรายงานผลสรุปการลงพื้นที่
3. สถานบริการสาธารณสุข (รพศ. รพท. รพช.) สงรายงานผลลัพธการบริการตามตัวชี้วัด
5. สูตรการคํานวณ : รอยละของสถานบริการที่ผานเกณฑการประเมินฯ
จํานวนสถานบริการสาธารณสุข (รพศ. รพท. รพช.) ที่ผานเกณฑ
การประเมินคุณภาพNCD Clinic Plus ตั้งแตระดับดีขึ้นไป
จํานวนสถานบริการสาธารณสุข (รพศ. รพท. รพช.) ทั้งหมด

x 100

จํานวนสถานบริการสาธารณสุข (รพศ. รพท. รพช.) ที่ผานเกณฑการประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus
ระดับดีขึ้นไป หมายถึง ผานเกณฑการประเมิน คะแนน 70-100 คะแนน มากกวาหรือเทากับรอยละ 60
6. เกณฑการใหคะแนน : กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ แบงเกณฑการใหคะแนนเปน ๕ ขั้นตอน
พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละขั้นตอน ดังนี้
ชื่อตัวชี้วัด
ระดับขั้นของความสําเร็จ
ระดับ
คะแนน ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขัน้ ตอนที่ 5

ระดับความสําเร็จ
1
ของการดําเนิน


2
งานพัฒนา



3
คุณภาพ.NCD




4
Clinic Plus





5
7. เงื่อนไขของตัวชี้วัด : 8. ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด :
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
ตัวชี้วัด
หนวยวัด
2558
2559
2560
ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
รอยละ
เปนตัวชี้วัด
พัฒนาคุณภาพ NCD Clinic Plus
ใหม
9. รายละเอียดการดําเนินงาน :
ขั้นตอน
รายละเอียดการดําเนินงาน
ที่
1
การจัดทําแนวทางมาตรฐานการดําเนินงาน
ประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus ป
2560
- วิเคราะหผลการดําเนินงานป 2559
พรอมทั้งวางแนวทางการดําเนินงาน

คะแนน

เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล

1

1. แตงตั้งคณะที่ปรึกษา และ
คณะทํางาน
2. รายงานการประชุมการปรึกษาหารือ
จัดทําคูมือดําเนินงานประเมินคุณภาพ
NCD Clinic Plus ป 2560 พรอมเสนอ
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ขั้นตอน
ที่

2

รายละเอียดการดําเนินงาน

คะแนน

ประเมินคุณภาพNCD Clinic Plus ป
2560
การสื่อสารชุดมาตรฐานการบริการปองกัน
ควบคุ ม โรคเบาหวานความดั น โลหิ ต สู ง
สํ าหรั บ สถานบริ การสาธารณสุ ข และแนว
ทางการประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus
ผานชองทางตางๆอยางนอย 2 ชองทาง
การติ ดตามผลการประเมิ น คุ ณภาพ NCD
Clinic Plus ป 2560 รอบ 6 เดือนแรก
(ต.ค.59-มี.ค.60)

1

4

การติดตามผลการประเมินคุณภาพ NCD
Clinic Plus ป 2560 รอบ 6 เดือนหลัง
(เม.ย.-ก.ย.60)

1

5

5.1 จัดทํารายงานผลการดําเนินงานพัฒนา
คุณภาพ NCD Clinic Plus ป 2560 พรอม
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย เสนอตอสํานัก
ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
เกณฑการวัด วันที่สงรายงานจาก
ความสําเร็จ
สํานักฯไปยังสํานัก
(คะแนน)
ตรวจราชการ
0.1
29 กันยายน 2560
0.2
28 กันยายน 2560
0.3
27 กันยายน 2560
0.4
26 กันยายน 2560
0.5
25 กันยายน 2560

0.5

5.รอยละของสถานบริการที่ผานเกณฑ
NCD Plus ระดับดีขึ้นไป
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
40
45
50
55
60

0.5

3

1

เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล
ผูบริหารรับทราบ
3. คูมือดําเนินงานประเมินคุณภาพNCD
Clinic Plus ป 2560
1. หนังสือเชิญประชุม
- เอกสารประกอบการประชุม
- สรุปผลการประชุมพรอมเสนอ
ผูบริหารรับทราบ
2. การสื่อสารผานชองทาง Web site
1.หนังสือติดตามผลการประเมิน
คุณภาพ NCD Clinic Plus ฯ
2.รายงานผลการประเมินคุณภาพ NCD
Clinic Plus ป 2560 รอบ 6 เดือนแรก
(ต.ค.59-มี.ค.60) รายเขตบริการ
สาธารณสุขและในภาพรวมประเทศ
1.หนังสือติดตามผลการประเมิน
คุณภาพ NCD Clinic Plus ฯ
2.รายงานผลการประเมินคุณภาพ NCD
Clinic Plus ป 2560 รอบ 6 เดือนหลัง
(เม.ย.-ก.ย.60) รายเขตบริการ
สาธารณสุขและในภาพรวมประเทศ
รายงานผลการดําเนินงานพัฒนา
คุณภาพ NCD Clinic Plus ป 2560
พรอมขอเสนอแนะเชิงนโยบาย เสนอ
ตอสํานักตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข
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10. เปาหมาย : รอบ 6 เดือน ถึงขั้นตอนที่ 2
รอบ 9 เดือน ถึงขั้นตอนที่ 3
รอบ 12 เดือน ถึงขั้นตอนที่ 5
11. แหลงขอมูล :
1. สคร.1-12 จัดสงรายงานผลการประเมินคลินิก NCD คุณภาพมายังกลุมพัฒนาระบบ
สาธารณสุข สํานักโรคไมติดตอ
2. กลุมพัฒนาระบบสาธารณสุข สํานักโรคไมติดตอ รวบรวมรายงานจากขอ 1 มาจัดทําเปน
รายงานผลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพ NCD Clinic Plus ป 2560 รายเขตบริการสาธารณสุขและใน
ภาพรวมประเทศ
12.วิธีการจัดเก็บขอมูล :
1. รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตาม
คํารับรอง ฯ ของหนวยงานรอบ 6 เดือน (ภายในวันที่ 25 มี.ค. 60) พรอมแนบเอกสารหลักฐานการดําเนินงาน
ลงในระบบ Estimates
2. รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตาม
คํารับรอง ฯ ของหนวยงานรอบ 9 เดือน (ภายในวันที่ 25 มิ.ย.60) พรอมแนบเอกสารหลักฐานการดําเนินงานลงใน
ระบบ Estimates
3. รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตาม
คํารับรอง ฯ ของหนวยงานรอบ 12 เดือน (25 ก.ย. 60) พรอมแนบเอกสารหลักฐานการดําเนินงานลงในระบบ
Estimates
13. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล :
ไตรมาสที่ 2 ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2560
ไตรมาสที่ 3 ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2560
ไตรมาสที่ 4 ภายในวันที่ 25 กันยายน 2560
14. แบบฟอรมที่ใชประกอบดวย : 15. ผูกํากับตัวชี้วัด
ระดับหนวยงาน : สํานักโรคไมติดตอ
ชื่อผูกํากับตัวชี้วัด
กลุม
1. แพทยหญิงสุมนี วัชรสินธุ กลุมพัฒนาระบบสาธารณสุข

โทรศัพท
0 2590 3965

E-mail
wsu_1978@hotmail.com

16. ผูจัดเก็บตัวชี้วัด :
ระดับหนวยงาน : สํานักโรคไมติดตอ
ชื่อผูจัดเก็บตัวชี้วัด
กลุม
โทรศัพท
1.นางสาวศกลวรรณ แกวกลิ่น กลุมพัฒนาระบบสาธารณสุข 0 2590 3963
2.นางสาวอามีนะห เจะปอ
กลุมยุทธศาสตรและแผนงาน 02 590 3963

E-mail
annyou@live.com
marieskiku32@gmail.com
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการหนวยงาน กรมควบคุมโรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
มิติที่ 1 : ดานประสิทธิผล
1. ตัวชี้วัดที่ 1.3.3 : ระดับความสําเร็จของการปองกันการจมน้ํา
2. หนวยวัด : ระดับ
3. น้ําหนัก : 10
4. คําอธิบายตัวชี้วัด :
4.1 เด็ก หมายถึง เด็กอายุต่ํากวา 15 ป ซึ่งตามอุบัติการณจะพบวาการจมน้ําเปนสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่ง
ของเด็กไทยอายุต่ํากวา 15 ป
4.2 การตกน้ํา จมน้ํา (Drowning) หมายถึง กระบวนการซึ่งบุคคลใดเสียภาวะของการหายใจหรือการหายใจ
ออนแรงไป อันเนื่องมาจากทุกสวนของรางกายรวมทั้งระบบทางเดินหายใจอยูใตน้ําหรืออยางนอยใบหนาหรือ
ระบบทางเดินหายใจถูกปกคลุมอยูใตน้ําในน้ําหรือของเหลวชนิดอื่นใด ซึ่งมีผลทําใหบุคคลนั้นถึงแกความเสียชีวิต
หรือรางกายผิดปกติหรือไมผิดปกติไปก็ได
4.3 การดําเนินงานปองกันการจมน้ํา หมายถึง การดําเนินกิจกรรมการตางๆ เพื่อปองกันเด็กจมน้ํา เชน การดําเนินงาน
ปองกันการจมน้ําในเรื่องนโยบาย การบริหารจัดการ สถานการณและขอมูล การจัดการแหลงน้ําเสี่ยง การดําเนินการ
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การใหความรู การเรียนการสอนหลักสูตรวายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด การสอนฝกปฏิบัติการ
ชวยฟนคืนชีพ (CPR) การสื่อสารประชาสัมพันธ และการศึกษาวิจัยหรือติดตามประเมินผล
4.4 ผูกอการดี หมายถึง ทีมที่มีการดําเนินงานปองกันการจมน้ําในมาตรการตางๆ
4.5 ผูกอการดีที่ผานการรับรอง หมายถึง ทีมที่มีผลการดําเนินงานปองกันการจมน้ําในมาตรการตางๆ ผานตามเกณฑ
ทีก่ ําหนดใน 10 องคประกอบไดแก องคประกอบดานนโยบาย การบริหารจัดการ สถานการณและขอมูล การจัดการ
แหลงน้ําเสี่ยง การดําเนินการในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การใหความรู การเรียนการสอนหลักสูตรวายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด
การสอนฝกปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพ (CPR) การสื่อสารประชาสัมพันธ และการศึกษาวิจัยหรือติดตามประเมินผล
4.6 ผูกอการดีระดับทองแดง หมายถึง ทีมที่มีผลการดําเนินงานปองกันการจมน้ําในมาตรการตางๆ ผานตามเกณฑ
ที่กําหนดใน 6 องคประกอบไดแก องคประกอบดานสถานการณและขอมูล การจัดการแหลงน้ําเสี่ยง การดําเนินการ
ในศู น ย พัฒ นาเด็ กเล็ ก การให ความรู การเรี ย นการสอนหลั ก สู ต รว า ยน้ํา เพื่ อ เอาชี วิ ต รอด และการสื่ อ สาร
ประชาสัมพันธ
5. สูตรการคํานวณ : คิดคะแนนเปนระดับขั้นตอนของความสําเร็จ แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ
6. เกณฑการใหคะแนน : กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ขั้นตอน พิจารณาจาก
ความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละขั้นตอน ดังนี้
ชื่อตัวชี้วัด
ระดับขั้นของความสําเร็จ
ระดับ
คะแนน ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5

ระดับความสําเร็จของการ
1
ปองกันการจมน้ํา


2



3




4





5
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7. เงื่อนไขของตัวชี้วัด : 8. ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด :
ตัวชี้วัด

หนวยวัด

ระดับความสําเร็จของการปองกันการจมน้ํา

ขั้นตอน

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
5
5

9. รายละเอียดการดําเนินงาน :
ขั้นตอน
รายละเอียดการดําเนินงาน
คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล
ที่
1
จัดทําสถานการณขอมูลการเสียชีวิตจากการจมน้ําของเด็ก 0.5 สถานการณการเสียชีวิตจากการจมน้ํา
และกําหนดค า เป าหมายในการสร า งที มผู ก อ การดี ฯ
ของเด็ก และคาเปาหมายในการสราง
ในแตละจังหวัด
ทีมผูกอการดีฯ
2
พั ฒ นาศั กยภาพเครื อ ข ายและสนั บ สนุ น การสร างที ม
1
- สรุปการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ผูกอการดีฯ ในระดับพื้นที่
พัฒนาศักยภาพเครือขายฯ
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือขาย
- สรุ ป การประชุ ม ปฏิ บั ติ การเพื่ อ
ในการเปนวิทยากรตามหลักสูตรวายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด
ถอดบทเรียนฯ
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนการดําเนินงาน
- แนวทางการดําเนินงานผูก อการดี
ผูกอการดี (Merit Maker) ปองกันการจมน้ํา
(Merit Maker) ปองกันการจมน้ํา
(ฉบับปรับปรุง)
3
จัดเวทีสัมมนา: Merit Maker… Drown No More 2016 1 สรุปการประเมินผลการจัดเวทีสัมมนาฯ
เพื่อสรางแรงจูงใจในการสรางทีมเครือขายผูกอการดีฯ
(ทีมใหม) ในระดับพื้นที่
4
5

ผลักดันและสนับสนุนการดําเนินงานของพื้นที่ และติดตาม
การดําเนิน งานของพื้นที่เพื่ อใหเกิ ดผูกอการดีป องกัน
การจมน้ําระดับทองแดง
- เกิดทีมเครือขายผูกอการดีฯ ระดับทองแดง (ทีมใหม)
เกณฑการวัดความสําเร็จ
คะแนน
< 50 ทีมผูกอการดีระดับทองแดง
0
51 - 100 ทีมผูกอการดีระดับทองแดง
0.3
101 - 150 ทีมผูกอการดีระดับทองแดง
0.6
151 - 200 ทีมผูกอการดีระดับทองแดง
0.8
> 200 ทีมผูกอการดีระดับทองแดง
1.0
- ทบทวนวรรณกรรมแผนความปลอดภัยทางน้ํา

10. เปาหมาย : รอบ 6 เดือน

ถึงขั้นตอนที่ 3

1

หนังสื อหรื อสื่ อหรื อเอกสารเพื่ อ
สนับสนุนใหแกพื้นที่

1.5

- สรุปผลการการดําเนินงาน
“ผูกอการดี...ปองกันการจมน้ํา”
พรอมระบุปญหา อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะเสนอผูบริหารสํานัก
โรคไมติดตอ
- รายงานการทบทวนวรรณกรรมแผน
ความปลอดภัยทางน้ํา (ฉบับราง)
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รอบ 9 เดือน ถึงขั้นตอนที่ 4
รอบ 12 เดือน ถึงขั้นตอนที่ 5
11. แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :
12. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล :
ไตรมาสที่ 2 ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2560
ไตรมาสที่ 3 ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2560
ไตรมาสที่ 4 ภายในวันที่ 25 กันยายน 2560
13. แบบฟอรมที่ใชประกอบดวย : –
14. ผูกํากับตัวชี้วัด
ระดับหนวยงาน : สํานักโรคไมติดตอ
ชื่อผูกํากับตัวชี้วัด
1. นางสุชาดา เกิดมงคลการ

โทรศัพท
0 2590 3976

E-mail
jew_suchada@hotmail.com

15. ผูจัดเก็บตัวชี้วัด :
ระดับหนวยงาน : สํานักโรคไมติดตอ
ชื่อผูจ ัดเก็บตัวชี้วัด
1. นางสาวสม เอกเฉลิมเกียรติ
2. นางสาวนันนภัส กันตพัตชญานนท

โทรศัพท
0 2590 3976
0 2590 3976

E-mail
som_atat@yahoo.com
nannaphatmuoy@gmail.com
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน กรมควบคุมโรค ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มิติที่ 2 : ด้านคุณภาพการให้บริการ
1) ตัวชี้วัดที่ 2.1 : ระดับความสําเร็จของการสํารวจความพึงพอใจของลูกค้าหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อการป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของหน่วยงาน
2) หน่วยวัด : ระดับ
3) น้ําหนัก : ร้อยละ 5
4) คําอธิบายตัวชี้วัด:
ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์เพื่อการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพหมายถึง กลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มผู้ใช้
ผลิตภัณฑ์ฯมีความเห็นว่าได้รับประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ฯของหน่วยงานหรือมีการนําผลิตภัณฑ์ฯไปใช้ประโยชน์
ผลิตภัณฑ์ฯหลักที่นํามาประเมินความพึงพอใจ คือ ผลิตภัณฑ์ที่กรมมีภารกิจโดยตรงในการจัดหาให้ได้มา
หมายถึง มาตรการ มาตรฐาน คู่มือ แนวทางและหลักสูตร สําหรับการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพซึ่งเป็น
ผลิตภัณฑ์ฯ หลักที่ผ่านมาตรฐานที่กรมฯกําหนด
ผลิตภัณฑ์ฯทางวิชาการที่นํามาประเมินความพึงพอใจ คือ ผลิตภัณฑ์ฯ ที่กรมฯจําเป็นต้องจัดหาให้ได้มา
เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ฯ หลัก หมายถึง นวัตกรรม วิชาการ(องค์ความรู้ งานวิจัย ผลการสํารวจ ผลการประเมิน ข่าวกรอง
ฐานข้อมูลวิชาการ ฐานข้อมูลเพื่อการอ้างอิง ฐานข้อมูลระบาดวิทยา) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ฯที่ผ่านมาตรฐานที่กรมฯกําหนด
หมายเหตุ : ผลิตภัณฑ์ฯ ที่นํามาประเมินความพึงพอใจ คือผลิตภัณฑ์ที่ดําเนินการแล้วเสร็จในปี 2554-2559
5) สูตรการคํานวณ :
ผลรวมของจํานวนลูกค้าหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ตอบแบบสอบถามที่มีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ฯ ของทุกผลิตภัณฑ์ X 100
ผลรวมของจํานวนลูกค้าหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ฯ ที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
ตัวอย่างเช่น
ผลิตภัณฑ์ ที่ 1 ประเมิน 100 คน มีความพึงพอใจ 70 คน
ผลิตภัณฑ์ ที่ 2 ประเมิน 200 คน มีความพึงพอใจ 130 คน
เพราะฉะนั้น ความพึงพอใจเท่ากับ
X 100 = 66.66 %
(70+130)
(100+200)
6) เกณฑ์การให้คะแนน:
6.1ความสําเร็จสําเร็จของการดําเนินงาน ระดับ สํานัก สถาบัน สคร. แบ่งเป็น 5 ขั้นตอน
คะแนน

ขั้นตอนที่ 1
1
/
2
/
3
/
4
/
5
/
7) เงื่อนไขของตัวชี้วัด : ไม่มี
8) ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด:

ขั้นตอนที่ 2

ความสําเร็จ
ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 5

/
/
/
/

/
/
/

/
/

/
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ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

2554

ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555
2556
2557
2558

2559

สั ด ส่ ว น ข อ ง ลู ก ค้ า ห รื อ ผู้ ใ ช้
ผลิตภัณฑ์เพื่อการป้องกันควบคุม ร้อยละ
81.10
86.10
90.80
93.22
94.35
โรคและภัยสุขภาพมีความพึงพอใจ
ในผลิตภัณฑ์ฯ ของกรมควบคุมโรค
9)รายละเอียดการดําเนินการ
โดยที่ :พิจารณาจากความก้าวหน้าของการดําเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละขั้นตอน ดังนี้
ขั้น
รายละเอียดการดําเนินงาน
เอกสารประกอบการประเมิน
ตอนที่
1
จัดทําแผนงานประเมินความพึงพอใจของลูกค้าหรือผู้ใช้ แนบหลักฐาน : ในระบบ EstimatesSMดังนี้
ผลิตภัณฑ์ฯโดยมีการกําหนดผลิตภัณฑ์ฯหลักที่จะทําการ 1.แผนการดําเนินงานประเมินความพึงพอใจฯ
สํารวจความพึงพอใจ
2.หน่วยงานจัดส่งแบบรายงานผลงานตาม
(หรือกรณีที่หน่วยงานไม่มีผลิตภัณฑ์ฯ หลักสามารถเลือก ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปีงบประมาณ 2560
ผลิตภัณฑ์ฯ วิชาการที่ลูกค้าได้นําไปใช้ประโยชน์ มา
ภายในวันที่ 25ธันวาคม 2559
ประเมินได้) โดยผลิตภัณฑ์ฯหลัก(หรือผลิตภัณฑ์วิชาการ)
นั้นต้องสนับสนุนจุดเน้นของกรมควบคุมโรคหรือแก้ปัญหา
ในพืน้ ที่
หมายเหตุ:
1. สัดส่วนของผลิตภัณฑ์ฯหลักที่ดําเนินการเสร็จสิ้นและ
ได้มาตรฐาน ที่ ทํา การประเมิ น ความพึ งพอใจมีจํ า นวน
อย่างน้อยร้อยละ 50ของผลิตภัณฑ์ฯหลักที่ผลิตทั้งหมด
ในปี 2554-2559
2. ในกรณีที่ประเมินฯผลิตภัณฑ์ครบ ร้อยละ 50 แล้ว
ในปีที่ผ่านมา จะต้องทําการประเมินเพิ่มเติมอีก
อย่างน้อย จํานวน 1 เรื่อง ในปีงบประมาณนี้
3. กรณีที่ ยังมีผ ลิต ภั ณฑ์ฯ หลักที่ ยัง ไม่ป ระเมิน ต้ องทํ า
การประเมินผลิตภัณฑ์ฯ หลักให้ครบทั้งหมดก่อนจึงจะ
สามารถเลือกผลิตภัณฑ์ฯ วิชาการมาประเมินแทนได้
2
จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจฯที่สามารถระบุได้ว่าผู้ใช้ แนบหลักฐาน : ในระบบ Estimates SM ดังนี้
ผลิตภัณฑ์ฯ พึงพอใจหรือไม่พึงพอใจตามที่กรมฯแนะนํา 1. รายงานผลความก้าวหน้าการดําเนินโครงการ
ในแบบรายงาน SAR ในระบบ Estimate SM
2.แบบประเมินความพึงพอใจฯ
ภายในวันที่ ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2560
หมายเหตุ :แนะนํ า ให้ ใ ช้ แ บบฟอร์ ม ในการ
ประเมินความพึงพอใจที่กําหนดในยุทธศาสตร์ที่ 2
3
ดํา เนิ น การเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล ผลการประเมิ น ความพึ ง แนบหลักฐาน : ในระบบ Estimates SM ดังนี้
พอใจเรียบร้อยโดยให้มีจํานวนผู้ประเมินมากพอที่จะเป็น 1.รายงานผลความก้าวหน้าการดําเนินโครงการ
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ขั้น
ตอนที่

4

5

รายละเอียดการดําเนินงาน

เอกสารประกอบการประเมิน

ตัวแทนกลุ่มลูกค้าหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ฯ
หมายเหตุ :
1.แนะนําให้มผี ู้ตอบแบบประเมิน อย่างน้อย140 คน
2. ถ้ากลุ่มเป้าหมายต่ํากว่า 140 คน ให้เก็บข้อมูลทุกคน
จัดทําสรุปรายงานสิ่งที่ลูกค้าพึงพอใจและไม่พึงพอใจ การ
นําไปใช้ประโยชน์ (โดยระบุสัดส่วนของผู้ถูกประเมินที่มี
การนําไปใช้ประโยชน์ และระบุประเภทของการนําไปใช้
ประโยชน์)และสิ่งที่ควรปรับปรุงสําหรับผลิตภัณฑ์ฯ
แต่ละชิ้นที่ทําการประเมินดําเนินการ
สัดส่วนของลูกค้าหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อการป้องกันควบคุม
โรคและภั ย สุ ขภาพมี ความพึ งพอใจในผลิ ต ภั ณฑ์ ฯ ของ
หน่วยงานตามสูตรคํานวณ

SAR โดยให้ระบุจํานวนผู้ตอบแบบประเมินที่เก็บ
รวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ 25
มิถุนายน 2560

คะแนน
ร้อยละ

0.2
79

0.4
80-84

0.6
85-89

0.8
90-94

แนบหลักฐาน : ในระบบ Estimates SM ดังนี้
1. สรุปรายงานสิ่งที่ลูกค้าพึงพอใจและสิ่งที่ไม่
พอใจ และการนําไปใช้ประโยชน์และสิ่งที่ควร
ปรับปรุงสําหรับผลิตภัณฑ์ฯหลักแต่ละชิน้ ที่ทํา
การประเมิน(ภายในวันที่ 25 กันยายน 2560)
แนบหลักฐาน : ในระบบ Estimates SM ดังนี้
1.หน่วยงานจัดส่งแบบรายงานผลงานตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปี 2560
2. พร้อมส่งอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ผลิตภัณฑ์ฯ ที่ทํา
1.0 การประเมินความพึงพอใจมาทีส
่ ถาบันวิจัยและ
95
จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค
3.รายงานผลความก้าวหน้าการดําเนินใน
รายงาน SAR ระบบ Estimates SM
(ภายในวันที่ 25 กันยายน 2560)

10) เป้าหมาย: ขั้นตอน
ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

เป้าหมาย (พ.ศ.)
2555 2556 2557 2558 2559 2560

ระดับความสํา เร็จ ของการสํา รวจความพึงพอใจ
ของลู ก ค้ า หรื อ ผู้ ใ ช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ การป้ อ งกั น ขั้นตอน
4
5
5
5
5
5
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ของหน่วยงาน
เป้าหมายการดําเนินการ
10.1ดําเนินการได้ข้อที่ 1 ในไตรมาสที่ 1(25ธันวาคม 2559)
10.2ดําเนินการได้ข้อที่ 2 ในไตรมาสที่ 2 (25มีนาคม 2560)
10.3ดําเนินการได้ข้อที่ 3 ในไตรมาสที่ 3(25มิถุนายน 2560)
10.4 ดําเนินการได้ข้อที่4 และ 5 ในไตรมาสที่ 4(25กันยายน 2560)
11) แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล : สํานัก / สถาบัน / สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 – 12
11.1 แนบหลักฐาน : แผนการดําเนินงานประเมินความพึงพอใจฯ และ หน่วยงานจัดส่งแบบรายงานผลงานตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 ภายในวันที่ 25ธันวาคม 2559
11.2แนบหลักฐาน : รายงานผลความก้าวหน้าการดําเนินโครงการในแบบรายงาน SAR ในระบบ Estimate SM และ
แบบประเมินความพึงพอใจฯภายในวันที่ ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2560
11.3 แนบหลักฐาน : รายงานผลความก้าวหน้าการดําเนินโครงการ SAR โดยให้ระบุจํานวนผู้ตอบแบบประเมินที่เก็บ
รวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ในแบบรายงาน ภายในวันที2่ 5 มิถุนายน 2560
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11.4 แนบหลักฐาน :
11.4.1สรุปรายงานสิ่งที่ลูกค้าพึงพอใจและสิ่งที่ไม่พอใจ และการนําไปใช้ประโยชน์และสิ่งที่ควรปรับปรุงสําหรับ
ผลิตภัณฑ์ฯหลักแต่ละชิ้นที่ทําการประเมิน(ภายในวันที่ 25 กันยายน 2560)
11.4.2หน่วยงานจัดส่งแบบรายงานผลงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ปี 2560พร้อมส่งอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ผลิตภัณฑ์ฯ ที่
ทําการประเมินความพึงพอใจมาทีส่ ถาบันวิจัยและ จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรคและ รายงานผล
ความก้าวหน้าการดําเนินในรายงาน SAR (ภายในวันที่ 25 กันยายน 2560)
12) ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล :
12.1 หน่วยงานจัดส่งตามข้อกําหนดในข้อ 11
12.2 รายงานความก้าวหน้า ตามรายไตรมาส
13) ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด:
ชื่อผู้กํากับตัวชี้วัด

นางสาวณัฐธิวรรณ พันธ์มุง

โทรศัพท์

086 4099 794

E-mail

nuttiwan2516@hotmail.com

14)ผูจ้ ัดเก็บตัวชี้วัด:
ชื่อผู้จัดเก็บตัวชี้วัด

1. นางสาวอลิสรา อยู่เลิศลบ
2. นางสาวขนิษฐา ศรีสวัสดิ์
3. นางสาวเบญจมาศ วังนุราช

โทรศัพท์

095 9450 033
095 9049 654
091 0462 232

E-mail

alissara2559@gmail.com
forfayfu@gmail.com
ple856@hotmail.com
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แบบสอบถามเรื่อง การใช้ประโยชน์ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจต่อ……ชื่อผลิตภัณฑ์.……
คําชี้แจงแบบสอบถามนี้จัดทําขึ้นเพื่อสํารวจความคิดเห็นเรื่องการใช้ประโยชน์ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ
ต่อ…………………………..ข้อมูลจากแบบสอบถามครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของ..................................
ส่วนที่ 1 โปรดกรอกข้อความลงในช่องว่างหรือใส่เครื่องหมาย ในช่องคําตอบตามความคิดเห็นของท่าน
1. ข้อมูลทั่วไป(ปรับเลือกตามความต้องการ)
เพศ

[ ] หญิง

[ ]ชาย

อายุ

[ ] ต่ํากว่า 25 ปี
[ ] 26 – 35 ปี
[ ] 36 – 45 ปี
[ ]46 – 55 ปี
[ ]มากกว่า 55 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา
[ ] ต่ํากว่าปริญญาตรี
[ ]สูงกว่าปริญญาตรี

[ ]ปริญญาตรี

ตําแหน่งงาน
[ ] แพทย์
[ ]นักวิชาการ

[ ] พยาบาล
[ ] นักวิทยาศาสตร์

[ ] สสจ.
[ ] โรงพยาบาล
[ ]อปท.

[ ] สสอ.
[ ] รพสต
[ ]อื่นๆระบุ................

[ ]อื่นๆ ระบุ...................
หน่วยงาน

ท่านทํางานในตําแหน่งปัจจุบัน เป็นระยะเวลา...................ปี
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2. ข้อมูลการใช้ประโยชน์
ใส่รูปหรือชื่อผลิตภัณฑ์

รูป

1. ท่านเคยเห็น/เคยได้ยิน/เคยทราบ........................... มาก่อนหรือไม่
2. ท่านเคยใช้............../อ่าน.............../เข้าร่วม.................. หรือไม่
[ ] เคย
[ ] ไม่เคย
3. ท่านได้รับ .....ผลิตภัณฑ์.........เมื่อใด ระบุ (เดือน/ปี)…………….
4. ท่านได้รับ ...ผลิตภัณฑ์... โดยวิธีการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
[
[
[
[

]สืบค้นเอง [ ] เข้าร่วมอบรม/ประชุม
]ได้รับต่อจากเพื่อน/คนรู้จัก [ ]ได้รับแจกจากการทํางานปกติ
]ได้รับทางไปรษณีย์
[ ]ได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด
]อื่นๆ.......................................

5. ท่านได้ประโยชน์จาก .........ผลิตภัณฑ์.................ในเรื่องใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
(จําเป็นต้องมีคําถามนี)้
[ ]ไม่ได้ประโยชน์(จําเป็นต้องมีคําตอบนี้)
[ ]ติดตามข้อมูลข่าวสาร
[ ]สืบค้นข้อมูล [ ]อ้างอิง
[ ]เผยแพร่[ ]ใช้เป็นแนวทางในการทํางาน
[ ] ใช้ในการดําเนินชีวิต [ ]ใช้เป็นตัวอย่างในการสร้างผลิต
[ ]อื่นๆ……………….............…….
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ส่วนที่ 2แบบสอบถามส่วนนี้ เป็นการประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของท่านต่อผลิตภัณฑ์ โดยความหมายของ
ระดับความพึงพอใจ มีดังนี้
oหมายถึงไม่พึงพอใจ
1 หมายถึง พอใจน้อยที่สุด
2 หมายถึง พอใจน้อย
3 หมายถึง พอใจมาก
4 หมายถึง พอใจมากที่สุด

ประเด็นความพึงพอใจ
1. ความพึงพอใจต่อเนื้อหา
– มีความเป็นปัจจุบัน
– สอดคล้องตามวัตถุประสงค์
– ตรงตามความต้องการของท่าน
– ครบถ้วนตามความต้องการ
– เข้าใจง่าย
– มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ
– ลําดับเนื้อหาต่อเนื่อง
2. รูปแบบของผลิตภัณฑ์
กรณีหนังสือ/เอกสาร กรณีหลักสูตร/อบรม
ปกน่าสนใจ
ชื่อน่าสนใจ
– ขนาดตัวอักษรอ่าน – กิจกรรม
เหมาะสมกับท่าน
ง่าย
และผู้เข้าร่วม
– ขนาดรูปเล่ม

– ระยะเวลา
เหมาะสมกับท่าน
และผู้เข้าร่วม

– ภาพประกอบ
สอดคล้องกับเนื้อหา

– กิจกรรม
สอดคล้องกับ
เนื้อหา

*3. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในระดับใด

ความพึงพอใจ
4
3
2
1
พอใจ พอใจ พอใจ พอใจ
มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด

0
ไม่พึง
พอใจ

(ให้ระบุ)
สาเหตุไม่
พึงพอใจ
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หมายเหตุ * เพื่อตอบตัวชี้วัดคํารับรองปฏิบัติราชการหน่วยงานให้ใช้คําตอบช่อง 3 และ 4
โดยมีวิธีคํานวณดังนี้ ถ้าตอบ 3 (พอใจมาก) หรือ 4 (พอใจมากที่สุด)ให้นับเป็นพึงพอใจ
ส่วนที่ 3
ท่านมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง...............ผลิตภัณฑ์................ดังนี้
• ด้านเนื้อหา..........................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
• ด้านรูปแบบ.......................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ท่านต้องการผลิตภัณฑ์อะไรอีกบ้าง จากกรมควบคุมโรค
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
กรุณาส่งแบบสอบถามกลับมาที่
ชื่อ.............................
ที่อยู.่ .........................................................
หมายเลขโทรศัพท์..............................
E-mail :……………………………………………..........
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ตัวอยาง
รายงานผลการ.............ความพึงพอใจผลิตภัณฑกลุมที่.....
ชื่อผลิตภัณฑ..........................................

ชื่อหนวยงาน................................................................
ประจําปงบประมาณ 2559
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คํานํา
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ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ . ..................(ให ร ะบุ ชื่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ ) ..........................เป น ผลิ ต ภั ณ ฑ กี่ ย วกั บ
.................................................................... งบประมาณ.......................... มี วัตถุ ป ระสงค ห ลั กเพื่ อ
.......................................... โดยผลิตภัณฑ..........ประจําป............(ใหระบุชื่อผลิตภัณฑ)............................มี
วัตถุประสงค หลักคือ ( ใหระบุวัตถุประสงคของผลิตภัณฑ ) ซึ่งจะเปนประโยชน ( ใหระบุประโยชนที่คาดวา
จะไดรับ ) ตอไป

98

สารบัญ
เรื่อง
1.
2.
3.
4.

หนา

บทนํา .............................................................................................................................................
เครื่องมือที่ใชวัด......ผลิตภัณฑ........................................................................................................
ผลการวิเคราะห .............................................................................................................................
สรุปและขอเสนอแนะ.....................................................................................................................

บทที่ 1
บทนํา
( ใหนําเนื้อหาจากผลิตภัณฑมาเขียน )
1.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ
1.2 วัตถุประสงค
1.3 ประชากรเปาหมาย
1.4 ขนาด/จํานวนลูกคาที่จะทําการวัด
1.5 การสุมตัวอยาง
1.6 ระยะเวลาดําเนินการ
1.7 ขั้นตอนการดําเนินการสรางผลิตภัณฑ (ขึ้นอยูกับขั้นตอนการดําเนินงานตาม
มาตรฐาน)
1.8 เครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูล
1.9 วิธีการรวบรวมขอมูล
1.10 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
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บทที่ 2
เครื่องมือที่ใชวัด......ผลิตภัณฑ

( ใหนําเนื้อหาจากขอ 1.7-1.9 มาเขียน )
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บทที่ 3
ผลการวิเคราะห
3.1 ผลการดําเนินงานตามกิจกรรม
( ใหนําเสนอสรุปผลการดําเนินงานจากบทที่ 2 พอสังเขป เพื่อสงตอในหัวขอ 3.2)
3.2 ผลการประเมินความพึงพอใจ
ตัวอยาง

การประเมินความพึงพอใจของกลุมลูกคาตอผลิตภัณฑ โครงการสงแบบสอบถามไปให.........................
(ระบุกลุมเปาหมาย.... เครือขาย..... ) จํานวน....................ฉบับ จําแนกเปน .......................... (ระบุวาแตละ
เครือขายสงไปให ใครบาง จํานวนเทาไร.... ฉบับ) จํานวนเครือขายรวมทั้งสิ้น.............. เครือขาย ไดแก.........
(ระบุชื่อเครือขาย) แบบประเมินความพึงพอใจไดรับคืนจํานวนทั้งสิ้น............ ฉบับจํานวน............... คน คิด
เปนรอยละ.................... จําแนกเปน .............................ฉบับ คิดเปนรอยละ............. (คิดรอยละตามจํานวน
แบบประเมินที่รับคืนของแตละเครือขาย) ไดผลดังนี้
3.2.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน
ผูตอบแบบประเมินสวนใหญเปนหญิง รอยละ ….. เปนชาย รอยละ …… สวนมากอายุระหวาง 20 –
30 ป รอยละ ….. รองลงมา คือ อายุ 31-40 ป คิดเปนรอยละ ….. อายุ 41 – 50 ป คิดเปนรอยละ ….. อายุ
10-20 ป คิดเปนรอยละ ….. อายุ 51 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ ……. ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบประเมิน (n = ……..)
ขอมูลสวนบุคคล
จํานวน
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
นอยกวา 25 ป
25 – 30 ป
31 – 35 ป
36 – 00 ป
41 – 45 ป
46 – 50 ป
51 – 55 ป
55 ปขึ้นไป

( รอยละ )
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3.2.2 ความพึงพอใจตอผลิตภัณฑ......................
จากการวิเคราะหพบวา ภาพรวมลูกคามีความพึงพอใจตอผลิตภัณฑในระดับ............. ....................
( x = ......)
ลูกคามีความพึงพอใจตอผลิตภัณฑรายดาน ดาน.........................มีความพึงพอใจมากที่สุด ในระดับ...
ในระดับ............... ( x = ......) รองลงมาคือดาน.........................ในระดับ............... ( x = ......) ดาน.........................
ในระดับ............... ( x = ......) ดาน.........................ในระดับ............... ( x = ......) ตามลําดับ
ดังตารางที่ 2
เมื่อพิจารณารายขอในแตละดาน พบวา ลูกคามีความพึงพอใจตอผลิตภัณฑรายขอสูงสุดในดาน
................... ไดแก ...................................................ในระดับ............... (รอยละ = ......) (เรียงตามดานทุกดาน)
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ตารางที่ 2 แสดงคารอยละและคาเฉลี่ยของความพึงพอใจตอผลิตภัณฑ..................... ในภาพรวมและรายด้าน (n = ……..)
ความพึงพอใจที่มีตอผลิตภัณฑ
............................
1. ดาน
2. ดาน
3. ดาน
4. ดาน
5. ดาน
6. ดาน

ภาพรวม
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
พอใช
ควรปรับปรุง
ไมทราบ/ไมตอบ
รวม
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
100
100
100
100
100
100
100

คาเฉลี่ย

SD

คาเฉลี่ย

SD

ระดับความพึง
พอใจ
มาก
มากที่สุด
ปานกลาง
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก

ตารางที่ แสดงคารอยละและคาเฉลี่ยของความพึงพอใจตอผลิตภัณฑ..................... รายข้อ (n = ……..)
ความพึงพอใจที่มีตอผลิตภัณฑ
............................
1. ดาน ...................................
1.1 .....................................
1.2 .....................................
2. ดาน ...................................
2.1 .....................................
6. ดาน ...................................
6.1 .....................................

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
พอใช
ควรปรับปรุง
ไมทราบ/ไมตอบ
รวม
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
100
100
100

ระดับความพึง
พอใจ
มากที่สุด
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บทที่ 4
สรุปและขอเสนอแนะ

(ใหสรุปเปนขอ ๆ ตามวัตถุประสงคของโครงการ พรอมอภิปรายวาทําไมจึงเปนเชนนั้น _why
พรอมใหขอเสนอการปรับปรุงผลิตภัณฑจากผลการวิเคราะหขอมูล_how)
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ภาคผนวก

(รูปภาพผลิตภัณฑ พรอมคําบรรยายใตภาพ ) (ถามี)

....................................................................... ..................................................................

....................................................................... ....................................................................

....................................................................... ....................................................................
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการหนวยงาน กรมควบคุมโรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
มิติที่ 2 : ดานคุณภาพการใหบริการ
(ตัวชี้วัดระดับหนวยงาน (กลุม /กอง /สํานัก /สถาบัน /สคร.1-12)
1. ตัวชี้วัดที่ 2.2 : ระดับความสําเร็จของหนวยงานในการดําเนินการประเมินความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย ตามเกณฑที่กรมควบคุมโรคกําหนด
2. หนวยวัด

: ระดับ

3. น้ําหนัก

:5

4. คําอธิบายตัวชี้วัด :
4.1 หนวยงาน หมายถึง หนวยงานภายในกรมควบคุมโรค จํานวน 39 หนวยงาน ประกอบดวย กลุมตรวจสอบภายใน กลุมพัฒนา
ระบบบริหาร สํานักงานเลขานุการกรม กองการเจาหนาที่ กองคลัง กองแผนงาน ศูนยสารสนเทศ สถาบันวิจัย จัดการความรูฯ สํานักสื่อสารความเสี่ยง
และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สํานักระบาดวิทยา สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม สํานักโรคติดตอทั่วไป สํานักโรคติดตอนําโดยแมลง
สํานักโรคติดตออุบัติใหม สํานักโรคไมติดตอ สํานักโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ สํานักวัณโรค สํานักงานคณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ สถาบันบําราศนราดูร สถาบันราชประชาสมาสัย สํานักงานความรวมมือระหวางประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ สํานักงานบริหารโครงการกองทุนโลก กลุมคุมครองจริยธรรม ศูนยกฎหมาย สถาบันปองกันควบคุม
โรคในเขตเมือง และสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 1 – 12
4.2 การประเมินความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูร ับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย หมายถึง กระบวนการพัฒนาคุณภาพการ
ใหบริการของหนวยงาน เพื่อยกระดับความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย โดยพิจารณา ๒ มิติ
ประกอบดวย มิติกระบวนการและมิติผลลัพธโดยใชมุมมองของ ADLI
Approach หมายถึง การกําหนดแนวทาง วิธีการที่เปนระบบชัดเจนทําซ้ําได
Deployment หมายถึง การนําไปปฏิบัติอยางครอบคลุมทุกขั้นตอนตามแผนและทุกหนวยงาน
Learning หมายถึง การติดตามประเมินผล เรียนรูสิ่งที่ดําเนินการ และนํามาปรับปรุงแกไข
Integration หมายถึง การดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่มีความสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกันทั้งระบบ ไดแก
เปาหมาย แผน การดําเนินงาน การวัดวิเคราะห และการปรับปรุง ทั้งในระดับกระบวนงาน หนวยงาน และองคกร
 มิติกระบวนการ พิจารณาจากกระบวนการที่หนวยงานดําเนินการเพื่อทําใหเกิดผลลัพธตามเปาหมายที่กําหนดไว
 มิติผลลัพธ พิจารณาจากผลการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการในงานบริการของหนวยงาน
โดยพิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจ และไมพึงพอใจของผูรับบริการของหนวยงาน ดังนี้
(1) ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ
(2) ดานเจาหนาที่หรือบุคลากรที่ใหบริการ
(3) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
(4) ดานคุณภาพของการใหบริการ
- ความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย หมายถึง ความรูสึกของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน
เสียที่มีตอการใหบริการของกรมควบคุมโรค ประกอบดวยความรูสึกในทางบวก และความรูสึกในทางลบ (ไมพึงพอใจ)
- รอยละความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย หมายถึง ความคิดเห็นของผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสียตอกระบวนการใหบริการของหนวยงาน ใชการคํานวณจากผลคะแนนความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสียเฉลี่ยรวมทุกดาน ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียตองานบริการของหนวยงาน
4.3 เกณฑที่กรมควบคุมโรคกําหนด หมายถึง เกณฑการดําเนินงาน เพื่อใหหนวยงานใชเปนแนวทางในการพัฒนากระบวนการ
ใหบริการ และประเมินความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียตอกระบวนการตางๆ ประกอบดวย
4.3.1 การวิเคราะห จําแนกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงาน พิจารณาจากการวิเคราะหใหสอดคลอง
กับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกรมฯ
สําหรับหนวยงานบริหาร : ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย หมายถึง ประชาชนผูมารับบริการโดยตรง หรือเจาหนาที่
ของรัฐ หรือหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการจากหนวยงาน โดยการประเมินความพึงพอใจและไมพึงพอใจของหนวยงานภายใน
ของกรมที่เปนลูกคาหลัก ซึ่งแตละหนวยงานบริหารจะมีกลุมลูกคาที่แตกตางกันไปตามบทบาทหนาที่
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สําหรับสํานัก/สํานักงาน : ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย หมายถึง ประชาชนผูมารับบริการโดยตรง หรือเจาหนาที่
ของรัฐ หรือหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการจากหนวยงาน โดยการประเมินความพึงพอใจและไมพึงพอใจของหนวยงาน
ภายใน/ภายนอกของกรมที่เปนลูกคาหลัก ซึ่งแตละสํานัก/สํานักงาน จะมีกลุมลูกคาที่แตกตางกันไปตามบทบาทหนาที่
สําหรับสถาบัน : ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย หมายถึง ประชาชนผูมารับบริการโดยตรง หรือเจาหนาที่ของรัฐ (ที่ไมใช
เจาหนาที่ของหนวยงาน ผูใหบริการ) หรือหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการจากสวนราชการ
สําหรับ กลุมเปาหมายผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกรมควบคุมโรค แตละหนวยงานควรคํานึงผูรับบริการ
ตนทาง ผูรับบริการปลายทาง (โดยพิจารณา วา เปนประเภทนโยบาย ประเภทวิชาการ หรือ ประเภทปฏิบัติการ) และสอดคลองกับ
สายโซแหงคุณคา (Value Chain) ทั้งระดับกรม และหนวยงาน อนึ่ง แมวาผูรับบริการเปนสวนหนึ่งในกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย แต
ควรแยกผูรับบริการที่ไดรับผลกระทบโดยตรงออกมาเปนอีกกลุมหนึ่งเพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการและความคาดหวังไดอยาง
ชัดเจนในหมวด 3 (การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย)
4.3.2 การวิเคราะหกระบวนงานของหนวยงาน พิจารณาจากกระบวนการสรางคุณคาและกระบวนการสนับสนุนตาม
สายโซแหงคุณคา (Value Chain) ใหสอดคลองกับกรมฯ
4.3.3 การคัดเลือกกระบวนงานที่จะประเมินความพึงพอใจและไมพึงพอใจ โดยทุกหนวยงานดําเนินการคัดเลือก
กระบวนงานบริการอยางนอย 2 งานบริการ เปนกระบวนงานเดิม 1 กระบวนงาน เพื่อเปนขอมูลในการเปรียบเทียบผลลัพธกับปที่ผาน
มา และกระบวนงานใหมที่ตองการพัฒนาปรับปรุง 1 กระบวนงาน ตามการวิเคราะหสายโซแหงคุณคา (Value Chain) ของหนวยงาน
4.4 เครื่องมือการบริหารจัดการ
1. แบบประเมินใหใชตามที่กลุมพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) กําหนด
** สําหรับหนวยงานที่จําเปนตองใชแบบประเมินเฉพาะ ขอใหสงแบบประเมินให กพร.พิจารณาความสอดคลอง
และเชื่อมโยง ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ 2560
** ทุกหนวยงานขอใหสงแบบประเมินที่จะนําไปใชให กพร. เพื่อนําไปจัดเตรียมในระบบออนไลน ภายในวันที่
28 กุมภาพันธ 2560
2. การเก็บขอมูล ใหทุกหนวยงานจัดเก็บขอมูลเอง และกรอกขอมูลเขาระบบออนไลนที่กลุมพั ฒนาระบบบริหาร
กําหนดให ภายใน 25 มิถุนายน 2560
3. การวิเคราะหขอมูล โดยกลุมพัฒนาระบบบริหาร และแจงผลใหหนวยงานทราบ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560
5. เปาหมาย
ตัวชี้วัด
รอยละความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสีย

หนวยวัด
รอยละ

2559
75

ปงบประมาณ
2560 2561 2562
80
85
90

2563
90
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6. สูตรการคํานวณ :
รอยละความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสีย

เกณฑ/คะแนน
รอยละความพึงพอใจและไมพึงพอใจของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

=

คะแนนความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสียเฉลี่ยรวมทุกดาน
5

0.2 คะแนน
๗0

x 100

0.4 คะแนน 0.6 คะแนน 0.8 คะแนน 1 คะแนน
75
80
85
90

7. เกณฑการใหคะแนน :
ระดับคะแนน
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน

ขั้นตอนที่ 1






ระดับขั้นของความสําเร็จ
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4









ขั้นตอนที่ 5






8. เงื่อนไขของตัวชี้วัด : (ถามี)
9. รายละเอียดขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด :
ตัวชี้วัด

หนวยวัด

รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
รอยละความพึงพอใจของกลุมลูกคาหรือผูใชผลิตภัณฑของกองบริหาร
รอยละของความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสีย

รอยละ

2556
87.80
-

ปงบประมาณ พ.ศ.
2557 2558
87
-

73.38

2559
82.96
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10. รายละเอียดการดําเนินงาน
ขั้นตอน
1

รายละเอียดการดําเนินงาน
1.1 วิเคราะห จําแนกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของ
หนวยงาน
1.2 วิเคราะหความคาดหวัง ความตองการของผูรับบริการและ
ผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงาน

2

2.1 วิเคราะหสายโซแหงคุณคา (Value Chain) ของหนวยงาน
2.2 คั ด เลื อ กกระบวนการของหน ว ยงาน พิ จ ารณาจาก
กระบวนการสรางคุณคาและกระบวนการสนับสนุนตามสายโซ
แหงคุณคา (Value Chain) ทั้งระดับกรม และระดับหนวยงาน

3

กําหนดกลุมตัวอยาง เครื่องมือสําหรับเก็บขอมูล ดําเนินการเก็บ
ขอมูล และกรอกผลลงในระบบออนไลนฯ

4

สรุปผลความพึงพอใจและไมพึงพอใจผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสีย
ตัวชี้วัด

รอยละความพึงพอใจและ
ไมพึงพอใจของผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสีย

5
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สรุปผลการดําเนินการประเมินความพึงพอใจและไมพึงพอใจ
ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

*** หมายเหตุ : หักคะแนนตามเกณฑ ของในแตละขั้น

เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล
1. รายงานการวิเคราะห จําแนกผูร ับบริการและผูมีสวน
ไดสวนเสียของหนวยงาน (ตามประเภทของหนวยงาน)
ตามแบบฟอรม 1 (0.5 คะแนน)
2. รายงานการวิเคราะหความคาดหวัง ความตองการ
ของผูรั บบริก ารและผูมีสว นไดสว นเสีย ของหน วยงาน
ตามแบบฟอรม 2 และ 3 (0.5 คะแนน)
1. รายงานการวิ เ คราะห ส ายโซ แ ห ง คุ ณ ค า (Value
Chain) ตามแบบฟอรม 4 (0.8 คะแนน)
2. สรุปรายงานการคัดเลือกกระบวนการของหนวยงาน
ที่ พิ จ า ร ณ า จ า ก ก ร ะ บ ว น ก า ร ส ร า ง คุ ณ ค า แ ล ะ
กระบวนการสนับ สนุน ตามสายโซ แ หง คุณ ค า (Value
Chain) ทั้ ง ร ะ ดั บ ก ร ม แ ล ะ ร ะ ดั บ ห น ว ย ง า น
(0.2 คะแนน)
กรอกผลลงในระบบออนไลน ฯ ภายในวั น ที่ 25
มิถุนายน พ.ศ.2560 (1 คะแนน) **หากเกินเวลาที่
กําหนด หัก 0.1 คะแนน
ผลคะแนนความพึงพอใจและไมพึงพอใจผูรับบริการและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย (1 คะแนน)

รายงานสรุ ปผลฯ ครบถว นตามรายละเอี ยดทางหลั ก
วิชาการในเชิงคุณภาพ ตามแบบฟอรม 5 (1 คะแนน)
- ความเป นมา: วิเคราะหลูกค า ผูมีสว นไดเสี ย
กระบวนงาน การกํ า หนดกลุ ม ตั ว อย า งตาม
หลักการทางสถิติ (0.5 คะแนน)
- ผลการสํารวจความพึ งพอใจและไม พึงพอใจใน
คุณภาพการใหบริการ (0.5 คะแนน)
- จุดเดนของการใหบริการ
- จุดดอย/ประเด็นที่ไมพึงพอใจ
- ขอคนพบเปรียบเทียบปที่แลว หรือ
ขอคนพบใหม
- ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการใหบริการ
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11. เปาหมายการดําเนินงาน

: รอบ 6 เดือน
: รอบ 9 เดือน
: รอบ 12 เดือน

ดําเนินการไดตามขั้นตอนที่ 2
ดําเนินการไดตามขั้นตอนที่ 3
ดําเนินการไดตามขั้นตอนที่ 5

12. แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :
12.1 จัดเก็บขอมูลจากผูมารับบริการของหนวยงานตามแบบประเมินที่กําหนด
12.2 วิเคราะห สรุปผล ตามขั้นตอนและวิธีการที่กําหนด
12.3 รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานเปนรายไตรมาส ในระบบ Estimates SM
13. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล :
ไตรมาสที่ 2 ภายในวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2560
ไตรมาสที่ 3 ภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2560
ไตรมาสที่ 4 ภายในวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2560
14. แบบฟอรมที่ใชประกอบดวย
14.1 แบบฟอรม 1, 2, 3, 4 และ 5
14.2 แบบสอบถาม
15. ผูกํากับตัวชี้วัด
ระดับกรม :
ชื่อผูกํากับตัวชี้วัด
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร

โทรศัพท
02 590 3395

E-mail
jama_pin@hotmail.com

โทรศัพท

E-mail
sripen_ncd@yahoo.com

ระดับหนวยงาน :

ชื่อผูกํากับตัวชี้วัด
นางศรีเพ็ญ สวัสดิมงคล

02 590 3970

16. ผูประสานตัวชี้วัด :
ชื่อผูจัดเก็บตัวชี้วัด
1. นางสาวอัจฉรา บุญชุม
2. นางสาวรัฐลักษณ พิทักษจักรพิภพ

โทรศัพท
02 590 3346
02 590 3379

ระดับหนวยงาน : ผูรับผิดชอบที่เกี่ยวของ ของทุกหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค
ชื่อผูจัดเก็บตัวชี้วัด
โทรศัพท
1. นางนันทนภัส ภูมิถาวร
02 590 3970
2. นางสาวมรุกัญญา แตงโสภา
02 590 3970

E-mail
achara.mam@gmail.com
Wezer_wezer@hotmail.com
E-mail
ncd.evaluate@gmail.com
matsung@hotmail.com
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แบบฟอรม 1 การวิเคราะหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
ผลผลิต/บริการตามพันธกิจ
ของกรม

ผลผลิต/บริการของ
องคกร

ประโยชนที่ไดรับ

ระดับ
ความสําคัญ

ผูมีสวนได
สวนเสีย

แบบฟอรม 2 วิเคราะหความตองการ/ความคาดหวังขององคกรและผูรับบริการ
แหลงที่มา
ของขอมูล

ความตองการ/ความคาดหวังของ
ผูรับบริการแตละกลุมตอสินคา/
บริการ

สินคา/บริการตามประเด็น
ยุทธศาสตร/พันธกิจ

ผูรบั บริการ(จําแนกแตละ
กลุม)

ผลกระทบ

ระดับ
ความสําคัญ

ความตองการ/ความคาดหวังของ
องคกรตอผูรับบริการแตละกลุม

หมายเหตุ : ขอมูลผูรับบริการแตละกลุมตองสอดคลองกับแบบฟอรม 1
แบบฟอรม 3 วิเคราะหความตองการ/ความคาดหวังขององคกรและผูมีสวนไดสวนเสีย
แหลงที่มาของ
ขอมูล

ความตองการ/ความคาดหวังของ
ผูรับบริการแตละกลุม ตอสินคา/
บริการ

สินคา/บริการตามประเด็น
ยุทธศาสตร/พันธกิจ

ผูรับบริการ(จําแนกแตละ
กลุม)

ความตองการ/ความคาดหวังของ
องคกรตอผูรับบริการแตละกลุม

หมายเหตุ : ขอมูลผูรับบริการแตละกลุมตองสอดคลองกับแบบฟอรม 1

แบบฟอรม 4 การวิเคราะหสายโซแหงคุณคา (Value Chain)

กระบวนการสนับสนุน

กระบวนการสรางคุณคา

ผลผลิต
(สินคา/บริการ)

คุณภาพ/คุณคา
ของผลผลิต

กลุมเปาหมาย

ผลลัพธ

แบบฟอรม 5 สรุปผลการสํารวจ
หนวยงาน.....................................................................
งานบริการ.....................................................................
1. ความเปนมา (วิเคราะหลูกคา ผูมีสวนไดเสีย กระบวนงาน บอกถึงความเชื่อมโยง มีขอมูลสนับสนุนชัดเจน)
2. การกําหนดกลุมตัวอยางตามหลักการทางสถิติ
3. ผลการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ
- จุดเดนของการใหบริการ
- จุดดอย/ประเด็นที่ไมพึงพอใจ
- ขอคนพบ
- ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการใหบริการ
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แบบประเมินความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
งานบริการ..................................................................... หนวยงาน.....................................................................
1. เพศ

[ ] หญิง

[ ] ชาย

2. อายุ
[ ] ต่ํากวา 2๖ ป
[ ] 36 – 45 ป

[ ] 26 – 35 ป
[ ] 46 – 55 ป

[ ] มากกวา 55 ปขึ้นไป

3. วุฒิการศึกษา
[ ] ต่ํากวาปริญญาตรี

[ ] ปริญญาตรี

[ ] สูงกวาปริญญาตรี

4. ตําแหนง (ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม ตามบริบทของผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย)
[ ] นายแพทย
[ ] นักวิชาการสาธารณสุข [ ] นักวิชาการสงเสริมฯ
[ ] นักวิเคราะหนโยบายและแผน [ ] นักวิชาการพัสดุ
[ ] นักวิชาการตรวจสอบภายใน
[ ] นักจัดการงานทั่วไป
[ ] นักวิชาการเงินและบัญชี [ ] นักทรัพยากรบุคคล
[ ] เจาพนักงานการเงินและบัญชี
[ ] เจาพนักงานพัสดุ
[ ] เจาหนาที่ธุรการ
[ ] อื่นๆ ระบุ...................
5. ระดับ (ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม ตามบริบทของผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย)
[ ] ชํานาญการพิเศษ
[ ] อาวุโส
[ ] ชํานาญการ
[ ] ชํานาญงาน
[ ] ปฏิบัติการ
[ ] ปฏิบัติงาน
[ ] ไมมีระดับ
[ ] พนักงานราชการ
[ ] พนักงานกระทรวง [ ] อื่น ๆ ระบุ...........
6. หนวยงาน (ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม ตามบริบทของผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย)
[ ] กองบริหาร
[ ] สํานัก
[ ] สถาบัน
[ ] สคร.
[ ] อื่นๆระบุ................
7. ทานทํางานในตําแหนงปจจุบัน เปนระยะเวลา...................ป (ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม ตามบริบทของผูรับบริการ และผูมีสวนได
สวนเสีย)
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(ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม ตามบริบทของผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย จํานวนขอในแตละดาน อยางนอยมี 3 ขอ)
ไมพึงพอใจ
ไมแนใจ/
ดาน/ประเด็นการประเมิน
ไมพึงพอใจ
พึงพอใจ
อยางมาก




เฉยๆ




พึงพอใจ
อยางมาก


1. กระบวนการ/ ขั้นตอนในการใหบริการ
1) เขาถึงบริการไดงายไมยุงยากซับซอน
2) การประชาสัมพัน ธเกี่ย วกับ กระบวนการ/ ขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการใหบริการ
3) การใหบริการสะดวกรวดเร็ว
4) การใหบริการเปนไปตามกําหนดเวลา
5) การใหบริการมีความเสมอภาคตามลําดับกอน-หลัง
2. เจาหนาที่หรือบุคลากรที่ใหบริการ
1) บริการดวยความสุภาพ เรียบรอยและเปนกันเอง
2) เอาใจใสและกระตือรือรนในการใหบริการ
3) รับฟงปญหาและขอซักถามอยางเต็มใจ
4) ใหคําอธิบายและตอบขอสงสัยไดตรงประเด็น
5) การใหบริการโดยไมเลือกปฏิบัติ ดวยความเสมอภาค
3. สิ่งอํานวยความสะดวก
1) ความสะดวกในการขอรับบริการจากชองทางตางๆ เชน
โทรศัพท โทรสาร ไปรษณีย เว็บไซต อีเมล ฯลฯ
2) ความเพียงพอของชองทางตางๆ ในการขอรับบริการ
3) ความสะดวกในการเขาถึงจุดใหบริการ
4) ความเพียงพอของจุดใหบริการ
5) ความทันสมัยของอุปกรณตางๆ ในการใหบริการ
6) การเป ด รั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ผ า นช อ งทางต า งๆ เช น
โทรศัพท กลองรับความคิดเห็น ฯลฯ
4. คุณภาพของการใหบริการ
1) ไดรับการบริการที่ตรงกับความตองการ
2) การใหบริการมีความถูกตอง
3) การใหบริการครบถวน
4) การใหบริการเปนไปตามกระบวนการ/ขั้นตอนที่กําหนดไว
- สิ่งที่ทําใหทานไมพึงพอใจ ..............................................................................................................................................................................
- จุดเดนของการใหบริการ ...............................................................................................................................................................................
- จุดดอยของการใหบริการ................................................................................................................................................................................
- ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการใหบริการ ........................................................................................................................................................
**ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม**
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1.
2.
3.
4.

รายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการหนวยงาน กรมควบคุมโรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
มิติที่ 3 : ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัดที่ 3 : รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายรวมนําการ
หนวยวัด
: รอยละ
น้ําหนัก
: รอยละ 5
คําอธิบายตัวชี้วัด
• การพิจารณาผลสําเร็จ ของการเบิกจ ายเงิ นงบประมาณรายจ ายรวมจะใชอัตราการเบิ กจายเงิ น
งบประมาณรายจายในภาพรวมของหนวยงาน 5 งบรายจาย ไดแก งบบุคลากร (เฉพาะคาตอบแทนพนักงานราชการ)
งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน และงบรายจายอื่น ทั้ งนี้ ไมรวมรายการผูกพันเงินงบประมาณ เปนตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพการเบิกจายเงินของหนวยงาน
• หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหวางป (รายจายประจําไปรายจายลงทุนหรือรายจายลงทุน
ไปรายจายประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแลวมาเปนฐานในการคํานวณ
• วงเงิ น งบประมาณรายจายรวมที่ ห น ว ยงานไดรั บ หมายถึ ง วงเงิ นงบประมาณรายจ าย เฉพาะ
งบประมาณรายจายที่ไดรับการจัดสรรตั้งแตตนปงบประมาณจนถึงทุกสิ้นไตรมาส รวมที่ไดรับในระหวางป ทั้งนี้ ไม
รวมงบกลาง เงินสํารองจายกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน โดยใชขอมูลการเบิกจายเงินงบประมาณจากระบบการบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
• เนื่องจากตัวชี้วัดนี้กําหนดขึ้นเพื่อผลักดันการเบิกจายเงินงบประมาณในภาพรวมของกรมควบคุมโรคใน
แต ละไตรมาสใหเป นไปตามเป าหมาย การให คะแนนจึ งพิ จารณาความสามารถในการเบิกจ ายงบประมาณของ
หนวยงานเทียบกับเปาหมายอัตราการเบิกจายงบประมาณตามทีค่ ณะรัฐมนตรีกําหนดเปนรายไตรมาส
• หนวยงาน หมายถึ ง หน วยงานในสังกั ดกรมควบคุมโรคที่ ไดจั ดทํ าคํ ารั บรองการปฏิบั ติร าชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ยกเวน สํานักงานบริหารโครงการกองทุนโลก
5. สูตรการคํานวณผลงาน:
เงินงบประมาณรายจายรวมที่หนวยงานเบิกจายตั้งแตตนปจนถึงทุกสิ้นไตรมาส x 100
วงเงินงบประมาณรายจายรวมที่หนวยงานไดรับตั้งแตตนปจนถึงทุกสิ้นไตรมาส

6. เกณฑการใหคะแนน:
กําหนดเกณฑการใหคะแนนเปนรายไตรมาส ดังนี้
ตัวชี้วัด
รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายรวม ณ สิ้นไตรมาสที่ 1
รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายรวม ณ สิ้นไตรมาสที่ 2
รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายรวม ณ สิ้นไตรมาสที่ 3
รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายรวม ณ สิ้นไตรมาสที่ 4

น้ํา
หนัก

เกณฑการใหคะแนน
1 2 3 4
5

5

26

27

28

29

30*

5

48

49

50

51

52*

5

69

70

71

72

73*

5

92

93

94

95

96*

ผลการ คา คะแนน
ดําเนิน คะแนน ถวง
งาน
ที่ได น้ําหนัก

* หมายถึง เปาหมายการเบิกจายงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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7. เงื่อนไขของตัวชี้วัด :
1. ใชผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายรวม ณ สิ้นไตรมาสที่ 1, 2, 3 และ 4 โดยใหน้ําหนักคะแนน
รายไตรมาสเปนรอยละ 5
2. ไตรมาสใดที่ หน วยงานไม สามารถเบิ กจ ายเงิ นงบประมาณได ตามเป าหมายให หั กคะแนนไตรมาสละ
1 คะแนน จากผลคะแนนที่ไดรับ โดยหักจากคะแนนที่ไดรับ ณ สิ้นไตรมาสที่ 4
3. หากผลการดําเนินงานในแตละไตรมาสไมถึงระดับที่ 1 ใหใสคาคะแนนที่ไดเทากับ 1
4. ใชขอมูลสรุปผลการใชจายเงินงบประมาณรายไตรมาสจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) จากรายงานในระบบ GFMIS โดยกองคลังเปนผูจัดทํา
8. ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด:
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หนวยวัด

รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายรวม

รอยละ

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
2556
2557
2558
2559

9. แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล:
1. ใชขอมูลผลการเบิกจายเงินงบประมาณของหนวยงานรายไตรมาสที่กองคลังเปนผูสรุป โดยใชขอมูลจาก
ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ซึ่งจะนําขึ้นเว็บไซต ภายในวันที่ 15 ของเดือน
นับจากเดือนที่สิ้นไตรมาส
2. หนวยงานรายงานผลการเบิกจายจากการประเมินตนเองเปนรายไตรมาสในระบบ EstimatesSM
โดยใชตัวเลขผลการเบิกจายจากทะเบียนคุมงบประมาณของหนวยงาน
10. ความถี่ในการเก็บขอมูล : ไตรมาสที่ 1, 2, 3 และ 4
11. ผูกํากับตัวชี้วัดระดับกรม :

ผูอํานวยการกองคลัง

หมายเลขโทรศัพท :

0 2590 3071

ผูกํากับตัวชี้วัดระดับหนวยงาน: นางสมพร คลายเณร

หมายเลขโทรศัพท :

02 590 3978

1. นางสาวสุณีย สกุลศรีประเสริฐ หมายเลขโทรศัพท :

0 2590 3065

2. นางสาวลัดดาวัลย เชิญทอง

หมายเลขโทรศัพท :

0 2590 3062

หมายเลขโทรศัพท :

02 590 3978

หมายเลขโทรศัพท :

02 590 3978

ผูจัดเก็บตัวชี้วัดระดับกรม:

ผูจัดเก็บตัวชี้วัดระดับหนวยงาน: 1. นางสาวกัญชลี ศรีสุรางค
2. นางสาวพัชชวีร ธัญญเลิศสิริ

12. แนวทางการประเมินผล: ใชขอมูลผลการเบิกจายและคาคะแนนรายหนวยงานที่กองคลังเปนผูจ ัดทํา
13. หนวยงานประสานงานรายละเอียดตัวชี้วัด :
ผูประสานงาน
หมายเลขโทรศัพท
1. นางสาวสุณีย สกุลศรีประเสริฐ
0 2590 3065
2. นางสาวลัดดาวัลย เชิญทอง
0 2590 3062
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการหนวยงาน กรมควบคุมโรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
มิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
1. ตัวชี้วัดที่ 4 : ระดับความสําเร็จของการดําเนินนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ดานสารสนเทศ
2. หนวยวัด : ระดับ
3. น้ําหนัก : 5
4. คําอธิบายตัวชี้วัด :
กระทรวงสาธารณสุขไดจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดาน
สารสนเทศ เพื่อใหหนวยงานใชเปนแนวทางในการดําเนินการในทิศทางเดียวกัน โดยกําหนดเปนเพียง
มาตรการขั้นต่ําที่ชวยลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามของระบบสารสนเทศที่ทุกหนวยงานตองใหความสําคัญและ
จะตองจัดใหมีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งควรมีการปรับปรุงมาตรการเพื่อ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยตามความเหมาะสม ถือเปนนโยบายและแนวปฏิบัติใหทุกกรมภายใตสังกัดกระทรวง
ดําเนินการ อีกทั้งกรมไดถูกกําหนดเปนหนวยงานที่ถือเปนโครงสรางพื้นฐานสําคัญของประเทศในระดับ
เครงครัดตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ หมายถึง การทําใหอุปกรณ Hardware Software
และระบบเครือขาย ที่หนวยงานใชงานอยูสามารถทํางานไดอยางตอเนื่อง และมีความปลอดภัย
แนวปฏิบัติ หมายถึง ขั้นตอนการดําเนินการสําหรับผูใชระบบสารสนเทศในการแกไข หรือดําเนินการ
ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ
เจาหนาที่งาน IT หมายถึง เจาหนาที่ที่ดูแลรับผิดชอบหลักงานดานสารสนเทศของหนวยงาน เชน
ดูแลงานดานระบบเครือขาย ดูแลจัดหาซอมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอรและระบบงานสารสนเทศตาง ๆ เปนตน
5. สูตรการคํานวณ : ไมมี
6. เกณฑการใหคะแนน :
ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone)
ระดับ
ตัวชี้วัด
ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่
คะแนน
1
2
3
4
5
ระดับความสําเร็จของ 1
/
การดําเนินนโยบาย
2
/
/
และแนวปฏิบัติในการ 3
/
/
/
รักษาความมั่นคง
4
/
/
/
/
ปลอดภัยดาน
5
/
/
/
/
/
สารสนเทศ
7. เงื่อนไขของตัวชี้วัด :
7.1 หนวยงานที่ไมมีเจาหนาที่สารสนเทศ หรือหนวยงานที่ไมสามารถหาวิทยากรในการใหความรูดาน
การดําเนินนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ ใหติดตอศูนยสารสนเทศ
7.2 ศูนยสารสนเทศใหดําเนินการในภาพของกรม ตามหนาที่ความรับผิดชอบโดยเปนผูสนับสนุน
ดานวิชาการใหทุกหนวยงาน
7.3 กลุมคุมครองจริยธรรม ใหดําเนินการขั้นตอนที่ 2 ถึงขั้นตอนที่ 5 รวมกับกองการเจาหนาที่
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7.4 สํานักงานบริหารโครงการกองทุนโลก ใหดําเนินการขั้นตอนที่ 1 ถึงขั้นตอนที่ 3 รวมกับศูนย
สารสนเทศ
8. รายละเอียดขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด:
ตัวชี้วัด

หนวยวัด

ระดับความสําเร็จของการดําเนินนโยบายและแนวปฏิบัติใน
ระดับ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ
9. รายละเอียดการดําเนินงาน
ขั้นตอน
รายละเอียดการดําเนินงาน
คะแนน
ที่
1

2

3

มีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานดานการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศของ
หนวยงาน

ปงบประมาณ พ.ศ.
2557 2558 2559
-

-

-

เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล

0.2 คะแนน หนังสือคําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน
ดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศของหนวยงาน โดยมี
ผูบริหารระดับหนวยงาน ลงนาม
สื่อสารใหบุคลากรภายในหนวยงานใหไดรับ 1.3 คะแนน 2.1 เอกสารการจัดประชุม/อบรม
ความรูดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ใหความรูดานการรักษาความมั่นคง
ดานสารสนเทศ ซึ่งกําหนดใหมีการทดสอบ
ปลอดภัยดานสารสนเทศ โดย
กอน และ หลัง การดําเนินการโดยมีหัวขอใน
จะตองมีผเู ขารวมประชุมอยางนอย
การสื่อสารดังนี้
50 % ของจํานวนเจาหนาที่ใน
1.ประกาศคณะกรรมการธุรกรรม
หนวยงานที่ใชเครื่องคอมพิวเตอร
อิเล็กทรอนิกส เรื่องมาตรฐานการรักษา
พรอมระบบเครือขายกรมควบคุมโรค
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
และ 100% ของเจาหนาที่งาน IT
ตามวิธีการแบบปลอดภัย
ของหนวยงาน ซึ่งเจาหนาที่งาน IT
2.แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
ของหนวยงานสามารถเขารวมการ
ความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ
ประชุมในฐานะผูบรรยาย หรือ
กระทรวงสาธารณสุข
ผูเขารวมประชุม
3.พระราชกฤษฎีกาวาดวยวิธีการแบบ
2.2 แบบทดสอบ กอน และ หลัง
ปลอดภัยในการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส
การดําเนินงานตามแบบทดสอบ
พ.ศ. 2553
กอน-หลัง
4.พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550
จัดทําแนวปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุกระทบความ 1 คะแนน แนวปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุกระทบความ
มั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศระดับ
มั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ
หนวยงานจํานวน 5 แนวปฏิบัติ
ระดับหนวยงาน
หมายเหตุ : แนวปฏิบัติละ
0.2 คะแนน โดยใชแบบฟอรมที่ 1
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ขั้นตอน
ที่
4

รายละเอียดการดําเนินงาน

คะแนน

เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล

จัดทําแผนความพรอมใชงานระบบ
สารสนเทศในภาวะฉุกเฉินระดับหนวยงาน

1.5 คะแนน แผนความพรอมใชงานระบบ
สารสนเทศในภาวะฉุกเฉินระดับ
หนวยงานโดยใชแบบฟอรมที่ 2
5
ซอมแผนความพรอมใชงานระบบสารสนเทศ 1 คะแนน เอกสารสรุปการจัดการซอมแผน
ในภาวะฉุกเฉินระดับหนวยงาน
ตามขอ 4 ความพรอมใชงานระบบ
สารสนเทศในภาวะฉุกเฉินระดับ
หนวยงาน
10. เปาหมาย :
รอบ 6 เดือน ถึงขั้นตอนที่ 2
รอบ 9 เดือน ถึงขั้นตอนที่ 4
รอบ 12 เดือน ถึงขั้นตอนที่ 5
11. แหลงขอมูล : รวบรวมขอมูลจากแบบรายงาน SAR ของหนวยงาน ในระบบ Estimates SM
12. วิธีการจัดเก็บขอมูล :
12.1 รายงานผลความกาวหนารอบ 6 เดือน ในระบบ Estimates SM
12.2 รายงานผลความกาวหนารอบ 9 เดือน ในระบบ Estimates SM
12.3 รายงานผลความกาวหนารอบ 12 เดือน ในระบบ Estimates SM
13. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล :
ไตรมาสที่ 2 : ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2560
ไตรมาสที่ 3 : ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2560
ไตรมาสที่ 4 : ภายในวันที่ 25 กันยายน 2560
14. แบบฟอรมที่ใชประกอบดวย :
14.1 แบบทดสอบ กอน และ หลังการดําเนินงาน
14.2 แบบฟอรมที่ 1 แนวปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุกระทบความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศระดับ
หนวยงาน
14.3 แบบฟอรมที่ 2 แผนความพรอมใชงานระบบสารสนเทศในภาวะฉุกเฉินระดับหนวยงาน
15. ผูกํากับตัวชี้วัด
ชื่อผูกํากับตัวชี้วัด
โทรศัพท
E-mail
1.นายสัตวแพทย พรพิทักษ พันธหลา
025903093
ระดับหนวยงาน :
ชื่อผูกํากับตัวชี้วัด
นางศรีเพ็ญ สวัสดิมงคล

โทรศัพท
02 590 3970

E-mail
sripen_ncd@yahoo.com
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16. ผูจัดเก็บตัวชี้วัด
ผูจัดเก็บตัวชี้วัดระดับกรม :
ชื่อผูจัดเก็บตัวชี้วัด
1. นายปรีชา ภูมิพื้นผล
2. นายวรวิทย พยุงเกียรติบวร

โทรศัพท
025903093
025903093

E-mail

ระดับหนวยงาน : ผูรับผิดชอบงานสารสนเทศ ของทุกหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค
ชื่อผูจัดเก็บตัวชี้วัด

โทรศัพท

E-mail

1. นางสาวกุลพิมน เจริญดี

02 590 3970

kulpimol@gmail.com

2. นางสาวสุรัสวดี รุนจํารัส

02 590 3970

roonjumrut@hotmail.com

3. นายณรงครัตน นกสี

02 590 3970

syscosis_1@hotmail.com

17. หนวยงานประสานงานรายละเอียดตัวชี้วัด : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมควบคุมโรค
ชื่อผูประสานงาน

โทรศัพท

1.นายชาญวิทย อมรสุรินทวงศ

025903093

2.นางสาวสุพจนา คุมวงษ

025903093

3. นางสาวจันทรเพ็ญ เอกมอญ

025903093

4. นางสาวกนิษฐนาถ นรภัทรพงศ

025903093

5. นายศุภเสกย ทิพยาวงษ

025903093

6. นายอัษฎางค โชติมัย

025903093

E-mail

แบบฟอรมที่ 1
แนวปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุกระทบความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศระดับหนวยงาน
ชื่อหนวยงาน ........................................................................................................ กรมควบคุมโรค
1. ชื่อแนวปฏิบัติ ........................................................................................................................................................
วัตถุประสงค ..............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
แนวปฏิบัติ .................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
2. ชื่อแนวปฏิบัติ ........................................................................................................................................................
วัตถุประสงค ..............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
แนวปฏิบัติ .................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

3. ชื่อแนวปฏิบัติ ........................................................................................................................................................
วัตถุประสงค ..............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
แนวปฏิบัติ .................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
4. ชื่อแนวปฏิบัติ ........................................................................................................................................................
วัตถุประสงค ..............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
แนวปฏิบัติ .................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

5. ชื่อแนวปฏิบัติ ........................................................................................................................................................
วัตถุประสงค ..............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
แนวปฏิบัติ .................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

.........................................................

แบบฟอรมที่ 2
แผนความพรอมใชงานระบบสารสนเทศในภาวะฉุกเฉินระดับหนวยงาน
ชื่อหนวยงาน ........................................................................................................ กรมควบคุมโรค
ชื่อแผน .......................................................................................................................................................................
ความสําคัญ/วัตถุประสงคของการจัดทําแผนนี้ .........................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
การวิเคราะหภัยคุกคามและผลกระทบตอหนวยงาน .................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
การจัดทําแผนบริหารความตอเนื่อง (BCP – Business Continuity Plan) สําหรับกลุมกิจกรรมที่ไดรับผลกระทบ
จากการหยุดชะงักของระบบสารสนเทศ ...................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
กลยุทธการกูคืนกิจกรรมที่สําคัญและขั้นตอนการปฏิบัติการ .....................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
กําหนดทรัพยากรและบุคลากรสําคัญหรือจําเปนตอการบริหารความตอเนื่อง ..........................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ทีมบริหารความตอเนื่อง
ชื่อ-สกุล
กลุมงาน/ตําแหนงงาน

โทรศัพท
ที่ทํางาน

โทรศัพท
ที่บาน

โทรศัพท
มือถือ

E-mail

วัน-เดือน-ป และสถานที่ ที่จัดการซอมแผน ..............................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
วิธีการซอมแผน .........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
หมายเหตุ หนวยงานอาจนําเสนอขอมูลเปนขอๆ หรือเปน Flow Chart หรือในรูปแบบของตาราง รวมทั้งสามารถ
แทรกรูปภาพและเพิ่มเติมหัวขออื่นๆ ที่เกี่ยวของไดตามความเหมาะสม
.........................................................
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการหนวยงาน กรมควบคุมโรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
มิติที่ 4 : ดานพัฒนาองคกร

ตัวชี้วัดระดับหนวยงาน (กลุม /กอง /ศูนย /สํานัก /สถาบัน /สคร.1-12)

1. ตั วชี้ วัด ที่ 5 : ระดั บ ความสําเร็ จ ของหน ว ยงานในการดําเนิ น การบริ ห ารจั ดการองค กรได ตามเกณฑ
ที่ กรมควบคุ ม โรคกําหนด(ตั วชี้ วัด ยุ ทธศาสตร ที่ 6.1.2.2)
2. หนวยวัด: ระดับ
3. น้ําหนัก: รอยละ 5
4. คําอธิบายตัวชี้วัด :
4.1 หนวยงาน หมายถึง ทุกหนวยงานภายในกรมควบคุมโรค จํานวน 43 หนวยงาน โดยจํานวน 35
หนวยงาน ไดแก กลุมตรวจสอบภายใน กลุมพัฒนาระบบบริหาร สํานักงานเลขานุการกรม กองการเจาหนาที่
กองคลั ง กองแผนงานศูนย ส ารสนเทศ สถาบั นวิ จั ยจั ดการความรูและมาตรฐานการควบคุมโรคสํานั กสื่ อสาร
ความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สํานักระบาดวิทยา สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม
สํานักโรคติดตอทั่วไป สํานักโรคติดตอนําโดยแมลง สํานักโรคติดตออุบัติใหม สํานักโรคไมติดตอ สํานักโรคเอดส
วัณโรคและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ สํานักวัณโรค สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล สํานัก
ควบคุมการบริโภคยาสูบ สํานักงานความรวมมือระหวางประเทศสถาบันบําราศนราดูร สถาบันราชประชาสมาสัย
สถาบั น ป องกั น ควบคุ มโรคเขตเมื อง และสํ านั กงานป องกั น ควบคุ มโรคที่ 1 – 12 ให ดํ าเนิ น การตามเกณฑ ที่
กรมควบคุมโรคกําหนด
สํ า หรั บ หน ว ยงานที่ มีบุ ค ลากรจํ า นวนน อ ยและเป น หน ว ยงานจั ด ตั้ งใหม จํ า นวน 8 หน ว ยงาน ได แ ก
ศูน ย อํานวยการบริ ห ารจั ดการปญหาเอดส แห งชาติ สํานั กงานคณะกรรมการผู ทรงคุ ณวุ ฒิ สํ านั กงานบริ ห าร
โครงการกองทุนโลก ศูนยพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรแผนงานควบคุมโรคไมติดตอ กลุมคุมครองจริยธรรม
ศูนยกฎหมาย กองโรคปองกันดวยวัคซีน และสถาบันเวชศาสตรปองกันศึกษา ใหดําเนินการจัดทํารายงานลักษณะ
สําคัญขององคกรของหนวยงาน และดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของหนวยงาน
4.2 เกณฑที่กรมควบคุมโรคกําหนดหมายถึง เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานฉบับที่ 2 ของ
สํานักงาน ก.พ.ร. ที่กรมควบคุมโรคนํามาเปนกรอบการบริหารจัดการองคกรกําหนดการดํา เนินงานของหนวยงาน
ประจําปพ.ศ.2560 ดังนี้
1. ทบทวนลักษณะสําคัญขององคกรของหนวยงานใหครบถวน ทันสมัย โดยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
ภาพรวมในปจจุบันของหนวยงานทั้งโครงสรางของหนวยงาน จํานวนบุคลากร สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งหน ว ยงานกั บ ผู รั บ บริ ก าร ส ว นราชการอื่ น และประชาชน ความท าทายที่ สํ าคั ญในเชิ ง
ยุทธศาสตรที่กรมควบคุมโรคเผชิญอยู รวมถึงแนวทางการปรับปรุงผลการดําเนินการของสวนราชการ ตามเกณฑ
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
2. ประเมิ นตนเองตามเกณฑคุณภาพการบริ ห ารจัดการภาครั ฐ ระดั บ พื้น ฐานฉบั บที่ 2(ด ว ยโปรแกรม
คํานวณผลการประเมินองคกรดวยตนเองเพื่อรับรองการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน
ฉบับที่ 2) เพื่อหาโอกาสในการปรับปรุง (OFI: Opportunity of Improvement)
3. จัดทําแผนในการปรับปรุงองคกรทุกหมวด เพื่อปดชองวางโดยปพ.ศ.2560 ใหจัดทําแผนฯในหมวด 4
และหมวด 5 ครบทุกประเด็น ที่เปนชองวาง(GAP) สําหรับหมวดอื่นๆ ที่เหลือ จัดทําอยางนอย 1 ประเด็นและ
ใหผลดําเนินการสอดคลองกับตัวชี้วัดความสําเร็จของผลลัพธการดําเนินการ 10 ตัวชี้วัด (ผลลัพธ หมวด 7)
4. ติดตามผลการดําเนินงานปดชองวาง (GAP) ตามแผนปรับปรุงองคกรทุกหมวดรอบ 9 เดือน
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5. ประเมินความสําเร็จของผลลัพธการดําเนินงาน (หมวด7) และสรุปผลการดําเนินงานบริหารจัดการของ
หนวยงาน รอบ 12 เดือน
4.3 ตัวชี้วัดความสําเร็จของผลลัพธการดําเนินการ (ผลลัพธ หมวด 7)

มิติ
RM (Results Management)
7.1 ผลลัพธดานประสิทธิผลและการ RM 1รอยละความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตาม
บรรลุพันธกิจ
แผนปฏิบัติราชการขององคกร
RM 2 รอยละความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดคํา
รับรองการปฏิบัติราชการมิติดานประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
7.2 ผลลั พธด านการใหความสําคั ญ RM 3 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
กับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
7.3 ผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากร RM 4 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล
RM 5 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนสรางความผูกพันของบุคลากร
7.4 ผลลัพธดานการนําองคกรและ RM 6 ระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน (ITA)
การกํากับดูแลสวนราชการ
RM 7 รอยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการนําองคการของผูบริหาร
7.5 ผลลัพธดานงบประมาณ
RM 8 รอยละการเบิกจายของงบประมาณรายจายรวม
การเงิน และการเติบโต
7.6 ผลลัพธดานประสิทธิผลของ
RM 9 รอยละความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดของ
กระบวนการ
กระบวนการที่สําคัญ
RM 10 รอยละความสําเร็จเฉลี่ยถวงน้ําหนักความสําเร็จจากผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการ
ตามแผนการจัดการความรู
หมายเหตุ : ใชเกณฑการใหคะแนนตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 ของสํานักงาน ก.พ.ร. (หนา 87-92)

5.เปาหมายความสําเร็จ :

ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของหนวยงานในการดําเนินการบริหารจัดการ
องคกรไดตามเกณฑที่กรมควบคุมโรคกําหนด

หนวย
วัด
ระดับ

2560
5

ปงบประมาณ พ.ศ.
2561
2562
2563
5
5
5

2564
5

6.สูตรการคํานวณ :คิดคะแนนเปนระดับตามขั้นตอนที่กําหนด
7.เกณฑการใหคะแนน :
กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ขั้นตอน พิจารณาจากความกาวหนา
ของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละขั้นตอน ดังนี้
ชื่อตัวชี้วัด

ระดับความสําเร็จของ
หนวยงานในการดําเนินการ
บริหารจัดการองคกรไดตาม
เกณฑที่กรมควบคุมโรค
กําหนด

ระดับคะแนน
0.5
1.5
3
3.5
5

ขั้นตอนที่ 1






ระดับขั้นของความสําเร็จ(Milestone)
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4












ขั้นตอนที่ 5



8. เงื่อนไขของตัวชี้วัด : รูปแบบรายงาน (ที่ไมใชตาราง) ทุกรายงานใหใช Font “TH SarabunPSK” Size 16
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9. ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด :
หนวย
วัด
ระดับความสําเร็จของหนวยงานในการดําเนินการ ระดับ
ตัวชี้วัด

บริหารจัดการภาครัฐไดตามเกณฑที่ก รมควบคุม
โรคกําหนด

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
2556
2557
2558
2559
5
5
5
5
(ปรับเกณฑฯ) (ปรับเกณฑฯ) (ปรับเกณฑฯ) (ปรับเกณฑฯ)

10. รายละเอียดการดําเนินงาน :

ขั้นตอน
รายละเอียดการดําเนินงาน
เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล
ที่
1
ทบทวนลั ก ษณะสํ า คั ญ ขององค ก ร 1.1 รายงานการทบทวนคําสั่งแตงตั้งฯ / คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการพัฒนา
(0.5 ของหนวยงาน
องคกรและผลงานคุณภาพของหนวยงาน โดยมีผูรับผิดชอบทุกหมวด(Process Owner)
คะแนน)
(ไม มี ร ายงานการทบทวน/การประชุ ม หั ก 0.1 คะแนน ไม มี คํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง ฯหั ก 0.1
คะแนน สงไมทันตามกําหนดหัก 0.1 คะแนน)
1.2. รายงานลักษณะสําคัญขององคกร ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดั บ พื้ น ฐาน ฉบั บ ที่ 2 ของสํ า นั ก งาน ก.พ.ร. (หน า 18-20) โดยจั ด ทํ า ข อ มู ล ให
ครบถวนและทันสมัยจํานวนไมเกิน 10 หนา
(ไมมีรายงานลักษณะสําคัญขององคกร หัก 0.3 คะแนน ไมครบถวนหัก 0.1 คะแนน
ไมเป นปจ จุบัน (ทัน สมัย) หัก 0.1 คะแนน จํ านวนหน าเกิ นกําหนดหั ก 0.1 คะแนน
สงไมทันตามกําหนดหัก 0.1 คะแนน)
สงหนังสือพรอมทั้งบันทึกเปนไฟล word และ pdf ในแผนซีดีรอม ถึงกลุมพัฒนา
ระบบบริหาร ภายในวันที่ 25 ธันวาคม2559
2
ประเมิน ตนเองตามเกณฑคุณ ภาพ
(1
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ภ า ค รั ฐ
คะแนน) ร ะ ดั บ พื้ น ฐ า น ฉ บั บ ที่ 2 ( ด ว ย
โปรแกรมคํ า นวณผลการประเมิ น
องค ก รด ว ยตนเองเพื่ อ รั บ รองการ
ผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2)

2.1 รายงานการประชุมคณะทํางานเพื่อประเมินตนเองตามเกณฑคุณภาพฯ
(ไมมีรายงานการประชุมหัก 0.3 คะแนน ไมเสนอผูบริหารพิจารณาหัก 0.2 คะแนน
สงไมทันตามกําหนดหัก 0.1 คะแนน)
2.2 ผลการประเมินตนเอง จากโปรแกรมคํานวณผลการประเมินองคกรดวยตนเองเพื่อ
รั บ รองการผ า นเกณฑ คุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ระดั บ พื้ น ฐาน ฉบั บ ที่ 2
(Certified Fundamental Level Version 2: Self Certified FL 2.0) เพื่อหาจุดแข็ง
และโอกาสในการปรับปรุง (OFI)
(ไมมีผลการประเมินตนเองจากโปรแกรมฯ หัก 0.5 คะแนน มีผลการประเมินตนเองจาก
โปรแกรมฯ ไมครบทุกหมวดหักหมวดละ 0.1 คะแนน สงไมทันตามกําหนดหัก 0.1 คะแนน)
สงหนังสือพรอมทั้งบันทึกในแผนซีดีรอม ถึงกลุมพัฒนาระบบบริหาร ภายในวันที่ 25
ธันวาคม 2559

3
3.1 จั ด ทํ า แผนในการปรั บ ปรุ ง
(1.5 องคก รทุก หมวดตามโอกาสในการ
คะแนน) ปรั บ ปรุ ง (OFI) ที่ พ บทุ ก หมวด
(6หมวด) โดยคัดเลือก 1 หมวดตอ
1 ประเด็นยกเวนหมวด 4และหมวด
5 ใหทําแผนปรับปรุงฯ ทุกประเด็น
ที่เปนชองวาง(GAP)
3.2 คัดเลือกตัวชี้วัดความสําเร็จของ
ผลลั พ ธ ก ารดํ า เนิ น การ (ตั ว ชี้ วั ด
ผลลัพธ หมวด 7)

3.1 แผนปรับปรุงองคกรของหนวยงาน (ตามคูมือการพัฒนาระบบคุณภาพองคกรกรม
ควบคุมโรค) ครบทุกหมวด(6หมวด) ตามแบบฟอรมหมายเลข 1
(ไมมีแผนปรับปรุงฯ หัก 0.5 คะแนน มีแผนปรับปรุงฯ ไมครบทุกหมวดหักหมวดละ 0.1คะแนน
กรณีหมวดที่ไมพบ OFI เลย ใหสงหลักฐานความสําเร็จของทุกประเด็นในหมวดนั้นดวย
(ไม มีห ลั ก ฐานหั ก 0.2 คะแนน มีห ลั ก ฐานไม ค รบถ ว นทุก ประเด็ น หั ก หมวดละ 0.1
คะแนนและหักเชิงคุณภาพ 0.05 คะแนน สงไมทันตามกําหนดหัก 0.1 คะแนน)
3.2 ผลการคัดเลือกตัวชี้วัดความสําเร็จของผลลัพธการดําเนินการ (หมวด 7) มี 6 มิติ
ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2ของสํานักงาน
ก.พ.ร. (หนา 115-116) ตามแบบฟอรมหมายเลข 2
(มี ตั ว ชี้ วั ด ไมค รบหั ก ตั ว ชี้วั ด ละ 0.1 คะแนน ส งไม ทั น ตามกํา หนดหั ก 0.1 คะแนน
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ขั้นตอน
ที่

รายละเอียดการดําเนินงาน

เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล

กรณี เ ป น ตั ว ชี้ วั ด ที่ ไ ม ไ ด เ ป น คํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการของหน ว ยงานให แ นบ
รายละเอียดตัวชี้วัดพรอมเครื่องมือวัดที่จัดทําขึ้นเองมาดวย หากไมแนบหักตัวชี้วัดละ
0.1 คะแนนและหักเชิงคุณภาพ 0.05 คะแนน)
สงหนังสือพรอมทั้งบันทึกในแผนซีดีรอม ถึงกลุมพัฒนาระบบบริหารภายในวันที่ 31
มกราคม 2560
4
ติดตามผลการดําเนินงานปดชองวาง แบบสรุปการติดตามผลการดําเนินงานปดชองวาง (GAP) ตามแผนปรับปรุงองคกรทุก
(0.5 (GAP) ตามแผนปรับปรุงองคกรทุก หมวด รอบ 9 เดือน ตามแบบฟอรมหมายเลข 3
คะแนน) หมวด
(ไมมีการติดตามผลการดําเนินงานปดชองวางตามแบบฟอรม หักหมวดละ 0.1 คะแนน
สงไมทันตามกําหนดหัก 0.1 คะแนน)
สงหนังสือพรอมทั้งบันทึกในแผนซีดีรอม ถึงกลุมพัฒนาระบบบริหาร ภายในวันที่ 25
มิถุนายน 2560
5
5.1 วัดระดับความสําเร็จของรอยละ
(1.5 เฉลี่ ย ถ ว งน้ํ า หนั ก ในการบรรลุ
คะแนน) เป า หมายความสํ า เร็ จ ของผลลั พ ธ
การดํ า เนิ น การ (ผลลั พ ธ หมวด 7
จํานวน 10 ตัวชี้วัด) (1 คะแนน)
5.2 สรุป ผลการดํา เนินงานบริหาร
จั ด การของหน ว ยงาน รอบ 12
เดือน (0.5 คะแนน)

5.1 สรุปผลตามเกณฑการใหคะแนน (จากการประเมินตนเอง) เทียบกับรอยละของ
ผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัด ตามแบบฟอรมหมายเลข 4
(ไมมีรายงานสรุปผลตามเกณฑการใหคะแนน หักตัวชี้วัดละ 0.1 คะแนน สงไมทันตาม
กําหนดหัก 0.1 คะแนน)
5.2 สรุป ผลการดํ า เนิ นงานบริ หารจั ด การภาครัฐ ของหนว ยงาน รอบ 12 เดื อ นได
ครบถวน ตามแบบฟอรมหมายเลข 5
(ไมมีรายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแบบฟอรม หัก 0.5 คะแนน ไมครบถวนหัก 0.1
คะแนนและหักเชิงคุณภาพ 0.05 คะแนน สงไมทันตามกําหนดหัก 0.1 คะแนน)
สงหนังสือพรอมทั้งบันทึกในแผนซีดีรอม ถึงกลุมพัฒนาระบบบริหาร ภายในวันที่ 25
กันยายน 2560

หมายเหตุ : กรณี ระบุวาสงไมทันตามกําหนดหัก 0.1 คะแนนหากไมสงภายใน 1 สัปดาหของเดือนถัดไป (วันที่ 7) หัก 0.5 คะแนน
เกณฑการใหคะแนน:
ขั้นตอนที่ 4 ตามแบบฟอรมหมายเลข 3

รอยละที่ดําเนินการได
60 70 80 90 100 โดยทีร่ อยละของผลรวมคะแนนเฉลี่ย= (∑SM1-nX 100) ÷ n
SM1-nหมายถึง คะแนนที่ไดจากการเทียบกับรอยละของผลสําเร็จ
การใหคะแนน
0.10 0.20 0.30 0.40 0.50
ตามเปาหมายของตัวชี้วัด
(ทศนิยม 2 ตําแหนง)
คํานวณโดยวิธีการเทียบบัญญัติไตรยางศ
ผลตางของผลการดําเนินงานในแตละระดับตามชวงปรับเกณฑการใหคะแนน(Interval) = 0.1
ยกตัวอยางกรณี รอยละที่ดําเนินการได 88 ตกอยูในระหวางชวงคะแนน 3-4
ผลตางของรอยละที่ดําเนินการได = 8 (ซึ่งไดจาก 88 - 80) เทียบเทาผลตางของเกณฑการใหคะแนน ( 0.1 X 8) /10 = 0.08
ดังนั้น คะแนนของขั้นตอนที่ 4 = 0.3 + 0.08 = 0.38 คะแนน

ขั้นตอนที่ 5.1 ตามแบบฟอรมหมายเลข 4

ผลรวมคะแนนถวงน้ําหนัก 1
2
3
4
5 โดยที่ ผลรวมคะแนนถวงน้ําหนัก = ∑(W1-n x SM1-n) ÷ ∑W1-n
การใหคะแนน
0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 W1-n หมายถึง น้ําหนักของตัวชี้วัดที่เลือกแตละตัว
โดยผลรวมของน้ําหนักของทุกตัวชี้วัดเทากับ 1
(ทศนิยม 2 ตําแหนง)
SM1-nหมายถึง คะแนนที่ไดจากการเทียบกับรอยละของผลสําเร็จ
ตามเปาหมายของตัวชี้วัด
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คํานวณโดยวิธีการเทียบบัญญัติไตรยางศ
ผลตางของผลการดําเนินงานในแตละระดับตามชวงปรับเกณฑการใหคะแนน (Interval) = 0.2
ยกตัวอยางกรณี ผลรวมคะแนนถวงน้ําหนักได 4.45 ตกอยูในระหวางชวงคะแนน 4-5
ผลตางของผลรวมคะแนนถวงน้ําหนัก= 0.45 (ซึ่งไดจาก 4.45 - 4.00) เทียบเทาผลตางของเกณฑการใหคะแนน (0.2X0.45)/1 = 0.09
ดังนั้น คะแนนของขั้นตอน 5.1 = 0.8 + 0.09 = 0.89 คะแนน

สําหรับ 8 หนวยงานใหมมีเกณฑใหคะแนนดังนี้
ขั้นตอน
รายละเอียดการดําเนินงาน
ที่
1
ทบทวนและจั ด ทํ า คํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง
(1
คณะทํ า งานเพื่ อดํ าเนิ นการพั ฒนา
คะแนน) องค ก รและผลงานคุ ณ ภาพของ
หนวยงาน

เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล

รายงานการทบทวนคําสั่งแตงตั้งฯหรือคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการพัฒนาองคกร
และผลงานคุณภาพของหนวยงาน โดยมีผูรับผิดชอบทุกหมวด(Process Owner)
(ไมมีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานฯ หัก 0.6 คะแนน สงไมทันตามกําหนดหัก 0.1 คะแนน
ไมมีรายงานการทบทวน/การประชุมหัก 0.4 คะแนน สงไมทันตามกําหนดหัก 0.1
คะแนน)
สงหนังสือพรอมทั้งบันทึกในแผนซีดีรอม ถึงกลุมพัฒนาระบบบริหาร ภายในวันที่ 25
มีนาคม2560
2-3 ทบทวนและจัดทํารายงานลักษณะ รายงานลั ก ษณะสํ า คั ญ ขององค ก ร ตามเกณฑ คุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ
(2
สําคัญขององคกรของหนวยงาน
ระดั บ พื้ น ฐาน ฉบั บ ที่ 2 ของสํ า นั ก งาน ก.พ.ร. (หน า 18-20) โดยจั ด ทํ า ข อ มู ล ให
คะแนน)
ครบถวนและทันสมัยจํานวนไมเกิน 10 หนา
(ไมมีรายงานลักษณะสําคัญขององคกร หัก 2 คะแนน ไมครบถวนหักขอละ 0.1 คะแนน
ไมเปนปจจุบัน (ทันสมัย) หัก 0.1 คะแนน จํานวนหนาเกินกําหนดหัก 0.1 คะแนน สงไมทัน
ตามกําหนดหัก 0.1 คะแนน)
สงหนังสือพรอมทั้งบันทึกเปนไฟล word และ pdf ในแผนซีดีรอม ถึงกลุมพัฒนา
ระบบบริหาร ภายในวันที่ 25 มีนาคม2560
4-5 สรุปผลการดําเนินงานบริหารจัดการ สรุปผลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของหนวยงาน รอบ 12 เดือน
(2
ของหนวยงาน รอบ 12 เดือน
ไดครบถวน(การดําเนินงานพัฒนาองคกรของหนวยงาน) ตามแบบฟอรมหมายเลข 5
คะแนน) (0.5 คะแนน)
(ไมมีรายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแบบฟอรม หัก 2 คะแนน ไมครบถวนหัก 0.1
คะแนนและหักเชิงคุณภาพ 0.05 คะแนน สงไมทันตามกําหนดหัก 0.1 คะแนน)
สงหนังสือพรอมทั้งบันทึกในแผนซีดีรอม ถึงกลุมพัฒนาระบบบริหาร ภายในวันที่ 25
กันยายน 2560

11. เปาหมาย : รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน

ถึงขัน้ ตอนที่ 2
ถึงขั้นตอนที่ 3
ถึงขั้นตอนที่ 4
ถึงขั้นตอนที่ 5

12. แหลงขอมูล: กลุม /กอง /ศูนย /สํานัก /สถาบัน /สคร.1-12 จํานวน 43 หนวยงาน
13.วิธีการจัดเก็บขอมูล :
12.1 จากแบบรายงานความกาวหนาการดําเนินงานของหนวยงาน (SAR) รายงานในระบบ Estimates SM
12.2 ผูกํากับตัวชี้วัดสรุปและรายงาน SAR ในระบบ Estimates SM ทุกไตรมาส พรอมทั้งแนบไฟลที่
สมบูรณตามทีก่ ําหนดในแตละขั้นตอน
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14. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล :หนวยงานรายงานความกาวหนาผลการดําเนินงาน
ไตรมาสที่ 1 ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2559
ไตรมาสที่ 2 ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2560
ไตรมาสที่ 3 ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2560
ไตรมาสที่ 4 ภายในวันที่ 25 กันยายน 2560
15. ผูกํากับตัวชี้วัด
ระดับกรม : ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค
ชื่อผูกํากับตัวชี้วัด
นางเบญจมาภรณ ภิญโญพรพาณิชย

โทรศัพท
02 590 3395

E-mail
Jama_pin@hotmail.com

ชื่อผูกํากับตัวชี้วัด
นางนิตยา พันธุเวทย

โทรศัพท
02 590 3979

E-mail
nitayabh@gmail.com

ระดับหนวยงาน: ผูอํานวยการ ของทุกหนวยงานในสังกัดกรมฯ
16. ผูจ ัดเก็บตัวชี้วัด :
ระดับกรม : กลุมพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค
ชื่อผูจัดเก็บตัวชี้วัด
1. นางนวพรรณ สันตยากร
2. นางสาวอมรรัตน ศรีเจริญทรรศน
3. นางกนกนารถ สงควอน
4. นางสาวชบาทิพย กันทะสีมา

โทรศัพท
0 2590 3349
0 2590 3379
0 2590 3378
0 2590 3379

E-mail
navaphan.san@gmail.com
amonruts@hotmail.com
sw.guitar789@yahoo.com
ckchabatip@gmail.com

ชื่อผูจัดเก็บตัวชี้วัด
1. นายจําเริญ บุญยรังษี
2. นายชิต หัสชัย

โทรศัพท
02 590 3979
02 590 3979

E-mail
aum0908@gmail.com
jj_hatsachai@hotmail.com

ระดับหนวยงาน: หัวหนากลุมพัฒนาองคกร หรือผูรับผิดชอบงานฯ ของทุกหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค

17. หนวยงานประสานงานรายละเอียดตัวชี้วัด : กลุมพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค
ชื่อผูประสานงาน
1. นางนวพรรณ สันตยากร
2. นางสาวอมรรัตน ศรีเจริญทรรศน
3. นางกนกนารถ สงควอน
4. นางสาวชบาทิพย กันทะสีมา

โทรศัพท
0 2590 3349
0 2590 3379
0 2590 3378
0 2590 3379

E-mail
navaphan.san@gmail.com
amonruts@hotmail.com
sw.guitar789@yahoo.com
ckchabatip@gmail.com
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แผนปรับปรุงองคกร
ชื่อหนวยงาน:
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ชื่อแผนงาน/โครงการปรับปรุง :

แบบฟอรมหมายเลข 1 ยุทธศาสตรที่ 6.1.2.2 (ตัวชี้วัดที่ 5/2560)

วัตถุประสงค:

โอกาสในการปรับปรุง :
(หมวด....)
ผูรับผิดชอบหลัก:
ชื่อกลุม/ศูนย/งาน :
งบประมาณ:

ตัวชี้วัดหลักของแผนงาน/โครงการ :
รายละเอียดโดยยอ:

ระยะเวลาดําเนินการ:
วันที่จัดทํา:

ลําดับ

1

กิจกรรม/ขั้นตอน

ต.ค.59

พ.ย.59

ธ.ค.59

ม.ค.60

ปงบประมาณ พ.ศ.2560

ก.พ.60

มี.ค.60

เม.ย.60

พ.ค.60

มิ.ย.60

ก.ค.60

ส.ค.60

ก.ย.60

ผลลัพธการดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

ผูเกี่ยวของ

งบประมาณ

2
3
...
...

ลงนาม ...............................................................
(...............................................................)
ตําแหนง...............................................................
อนุมัตวิ ันที่................./..................../.................

ดําเนินการรอบ 9 เดือน

สําเร็จ (/ )ไมสําเร็จ(X )
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แบบฟอรมหมายเลข 2 ยุทธศาสตรที่ 6.1.2.2 (ตัวชี้วัดที่ 5/2560)
การคัดเลือกตัวชี้วัดความสําเร็จของผลลัพธการดําเนินการ (ผลลัพธ หมวด 7)
มิติ

RM (Results Management)

7.1 ผลลั พ ธ ด า นประสิ ท ธิ ผ ล RM 1 รอยละความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
และการบรรลุพันธกิจ
ในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ
องคกร
RM 2 รอยละความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ในการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการมิติดานประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
7 . 2 ผ ล ลั พ ธ ด า น ก า ร ใ ห RM 3 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมี
ความสํ า คั ญ กั บ ผู รั บ บริ ก าร สวนไดสวนเสีย
และผูมีสวนไดสวนเสีย
7.3 ผลลัพธดานการมุงเนน
RM 4 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผน
บุคลากร
กลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล
RM 5 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผน
สรางความผูกพันของบุคลากร
7.4 ผลลัพธดานการนําองคกร RM 6 ระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการ
และการกํากับดูแลสวน
ดําเนินงานของหนวยงาน (ITA)
ราชการ
RM 7 รอยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการนํา
องคการของผูบริหาร
7.5 ผลลัพธดานงบประมาณ RM 8 รอยละการเบิกจายของงบประมาณรายจายรวม
การเงิน และการเติบโต
7.6 ผลลัพธดานประสิทธิผล RM 9 รอยละความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ของกระบวนการ
ในการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดของกระบวนการที่สําคัญ
RM 10 รอยละความสําเร็จเฉลี่ยถวงน้ําหนักความสําเร็จ
จากผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการตามแผนการจัดการความรู

เลือกใชตัวชี้วัดคํารับรองฯของหนวยงาน
(ตัวอยาง)

1

2

เกณฑการใหคะแนน
3

4

5

รอยละความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการขององคกร
การบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ

65

70

75

80

85

รอยละเฉลี่ยความสําเร็จถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดคํา
รับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงาน มิติที่ 1 ดานประสิทธิผล การ
บรรลุเปาหมายดานประสิทธิผล

65

70

75

80

85

ตัวชี้วัดที่ 2.2 รอยละของระดับความพึงพอใจและไมพึงพอใจของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย(ปรับตามชื่อตัวชี้วัดของกลุมพัฒนา
ระบบบริหารแลว)

65

70

75

80

85

ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสําเร็จของการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
หนวยงาน(ปรับตามชื่อตัวชี้วัดของกองการเจาหนาทีแ่ ลว)

60

70

80

90

100

ขอคะแนนของหนวยงานจากกองการเจาหนาที่

60

70

80

90

100

ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระดับคุณธรรมความโปรงใส
ในหนวยงานภาครัฐโดยผานเกณฑประเมินคุณธรรมความโปรงใสในการ
ดําเนินงาน(ปรับตามชื่อตัวชี้วัดของกลุมคุมครองจริยธรรมแลว)
กองแผนงาน ทําทุกป ??? (หนวยงานวัดเอง)
อาจขอคะแนนของหนวยงานจากกองแผนงาน

1

2

3

4

5

65

70

75

80

85

ตัวชี้วัด 3 รอยละของอัตราการเบิกจายงบประมาณรายจายรวม
(ปรับตามชื่อตัวชี้วัดของกองคลัง)

80

85

90

95

100

(หน ว ยงานวั ด เอง โดยกํ า หนดให ส อดคล อ งกั บ ตั ว ชี้ วั ด 2.2 จาก
กระบวนการสรางคุณคา และกระบวนการสนับสนุนของกรมควบคุมโรค)

65

70

75

80

85

ตัวชี้วัด 7 ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูของหนวยงาน(ปรับตาม
ชื่อตัวชี้วัดของสถาบันวิจัยจัดการความรูและมาตรฐานการควบคุมโรค)

80

85

90

95

100

หมายเหตุ ; กรณีเปนตัวชี้วัดที่ไมไดเปนคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงาน ใหแนบรายละเอียดตัวชี้วัดที่จัดทําขึ้นเองมาดวย

129

แบบฟอรมหมายเลข 3 ยุทธศาสตรที่ 6.1.2.2 (ตัวชี้วัดที่ 5/2560)
แบบสรุปการติดตามผลการดําเนินงานปดชองวาง(GAP) ตามแผนปรับปรุงองคกรทุกหมวด รอบ 9 เดือน(ขั้นตอนที่ 4)
หมวด
1
2
3
4
5
6

จํานวนกิจกรรมทั้งหมด
ชื่อแผนงาน/โครงการ
1. …………………………………………………………………………
2. .............................................................................................
1. …………………………………………………………………………
1. …………………………………………………………………….……
2. ..............................................................................................
3. .............................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................

จํานวน

จํานวนกิจกรรม
ที่ดําเนินการสําเร็จ

................

…………..…

................

................

................

................

................
................
................
รวม .................
รอยละของจํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการสําเร็จ
คะแนนที่ได(ขั้นตอนที่ 4)

ระบุปญหาและแนวทางการแกปญหา
กรณี ไมเปนไปตามแผน

................
................
................
................
................
................

ลงนาม ...............................................................
(...............................................................)
ตําแหนง...............................................................
ติดตามวันที่................./ มิถุนายน / 2560

130

แบบฟอรมหมายเลข 4 ยุทธศาสตรที่ 6.1.2.2 (ตัวชี้วัดที่ 5/2560)
สรุปผลตามเกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัด (ขั้นตอนที่ 5.1)
มิติหมวด7

ตัวชี้วัด
(RM)
7.1
RM1
RM2
7.2
RM3
7.3
RM4
RM5
7.4
RM6
RM7
7.5
RM8
7.6
RM9
RM10
รวมน้ําหนักของ RM∑W1-10

หมายเหตุ :

น้ําหนัก
(W1-10)
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
= 1 คะแนน

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัด
คะแนนที่ได คะแนนถวงน้ําหนัก
(SM1-10)
(Wn x SMn)
1
2
3
4
5
65
70
75
80
85
SM1
65
70
75
80
85
SM2
65
70
75
80
85
SM3
60
70
80
90
100
SM4
60
70
80
90
100
SM5
1
2
3
4
5
SM6
65
70
75
80
85
SM7
80
85
90
95
100
SM8
65
70
75
80
85
SM9
80
85
90
95
100
SM10
ผลรวมคะแนนถวงน้ําหนัก∑(W1-10 x S M1-10)

- สําหรับกองบริหารคิดคะแนนมิติประสิทธิผล (RM2) ใชเฉพาะตัวชี้วัดภารกิจหนวยงาน
- “คะแนนที่ได” ไดจากการประเมินผลการดําเนินงานตนเอง

ลงนาม ...............................................................
(.........................................................)
ตําแหนง.........................................................
วันที่............/ กันยายน / 2560

การใหคะแนน

..... ... ... ... ..
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เกณฑการใหคะแนน:
ผลรวมคะแนนถวงน้ําหนัก
1
2
3
4
5 โดยที่ W1-10 หมายถึง น้ําหนักของตัวชี้วัดที่เลือกแตละตัวโดยผลรวมของน้ําหนักของทุกตัวชี้วัดเทากับ 1
SM1-10 หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเทียบกับรอยละของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัด
การใหคะแนน(ทศนิยม 2 ตําแหนง) 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00
คํานวณโดยวิธีการเทียบบัญญัติไตรยางศผลตางของผลการดําเนินงานในแตละระดับตามชวงปรับเกณฑการใหคะแนน(Interval) = 0.2
กรณีผลรวมคะแนนถวงน้ําหนักได 4.45 ตกอยูในระหวางชวงคะแนน 4-5
ผลตางของผลรวมคะแนนถวงน้ําหนัก= 0.45 (ซึ่งไดจาก 4.45 - 4.00) เทียบเทาผลตางของเกณฑการใหคะแนน (0.2X0.45)/1 = 0.09
ดังนั้น คะแนนของขั้นตอน 5.1 = 0.8 + 0.09 = 0.89 คะแนน
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แบบฟอรมหมายเลข 5 ยุทธศาสตรที่ 6.1.2.2(ตัวชี้วัดที่ 5/2560)
สรุปผลการดําเนินงานบริหารจัดการภาครัฐของหนวยงาน รอบ 12 เดือน
หนวยงาน.............................................................................................................................................................................
1. โครงการ/กิจกรรม……………………………………………………………………………………………………………………..………….….……
2.วัตถุประสงค …………………………………………..………………………………………………..………….………………………………………..
...............................................................................................................................................................................................
3.ผลการดําเนินงาน
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
4. ปญหาในการดําเนินงาน
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
5. การแกไขปญหาที่หนวยงานไดดําเนินการ
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
6. แนวทางการปองกันและแกไขปญหา
6.1 การดําเนินการโดยหนวยงาน
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
6.2 ขอเสนอตอผูบริหาร เพื่อการกําหนดเปนนโยบายและยุทธศาสตร
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
7.ปจจัยความสําเร็จของการดําเนินงาน
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
ลงนาม ...............................................................
(.........................................................)
ตําแหนง.........................................................
วันที่............/ กันยายน / 2560
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการหนวยงาน กรมควบคุมโรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
มิติที่ 4 : ดานพัฒนาองคกร
1) ตั วชี้ วัด ที่ 6 : ระดั บ ความสํา เร็ จ การบริ ห ารทรั พยากรบุ คคลหน ว ยงาน
2) หนวยวัด : ระดับ
3) น้ําหนัก : รอยละ 5
4) คําอธิบายตัวชี้วดั :
ความสําเร็จของการบริหารทรัพยากรบุคคลหนวยงาน หมายถึง การดําเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ของหนวยงาน ไดอยางครบถวน ถูกตอง ตามแนวทางที่กรมฯ กําหนด และใหความสําคัญกับประเด็นมุงเนน จํานวน 4 เรื่อง
คือ 1) การวางแผนบริหารกําลังคน 2) การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 3) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ และ 4) การสราง
ความผาสุกและความผู กพัน ของบุคลากร ซึ่ งมี ที่มาจากชองวาง (Gap) ของการประเมิ นผลการดําเนิน งานบริ หาร
ทรัพยากรบุคคลของกรมฯ โดยหนวยงานภายนอก
โดยปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทุกหนวยงานมีการดําเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคลของหนวยงานตาม
ประเด็นมุงเนนดังกลาว นับตั้งแตการทบทวนวิเคราะหเพื่อประเมินสถานภาพการดําเนินงาน การจัดทําแผนปฏิบัติการ
การดํ าเนิ น งานตามแผน การวั ด ผลการดํ าเนิ น งาน โดยการดํ า เนิ น งานดั ง กล า วให มีค วามเชื่ อ มโยงกั บ แผนกลยุ ท ธ
การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค ปงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562
5) สูตรการคํานวณ : คิดคะแนนเปนระดับขั้นตอนที่กําหนด
6) เกณฑการใหคะแนน :
กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ แบงเกณฑการใหคะแนนเปน ๕ ขั้นตอน พิจารณาจากความกาวหนาของ
ขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละขั้นตอน ดังนี้
ชื่อตัวชี้วัด
ระดั บ ความสําเร็ จ การ
บริ ห ารทรั พยากร
บุ คคลหน ว ยงาน

ระดับ
คะแนน
1
2
3
4
5

ขั้นตอนที่ 1






ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone)
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4












ขั้นตอนที่ 5



7) เงื่อนไข: ไมมี
8) ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด :
ตัวชี้วัด

ระดั บ ความสําเร็ จ การบริ ห ารทรั พ ยากร
บุ คคลหน ว ยงาน

หนวยวัด
ระดับ

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
2556
2557
2558
2559
เปนตัวชี้วัดที่กําหนดในป 2560
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9) รายละเอียดการดําเนินงาน :
ขั้นตอน
รายละเอียดการดําเนินงาน
คะแนน
เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล
ที่
1
- ประเมิ นสถานภาพการดํ าเนิ น งาน 1
- หลักฐานที่แสดงถึงการประเมินสถานภาพ
ดานบริหารทรัพยากรบุคคลของหนวยงาน
การดํ า เนิ น งานบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลของ
ประกอบดวย 1) โครงสราง/การบริหาร
หนวยงาน (ตามแบบฟอรม 1 และ 2)
กําลังคน 2) การพัฒนาบุคลากร 3) การ
- หลั ก ฐานที่ แ สดงถึ ง การดํ า เนิ น งานเพื่ อ
ประเมิ น ผลการป ฏิ บั ติ ร าช การขอ ง
ถายทอดตัวชี้วัดคาเปาหมายของหนวยงานไปยัง
หนวยงานและบุคคล 4) การดําเนินงาน
บุ ค ลากรในหน ว ยงาน อาทิ การจั ด ประชุ ม /
เสริ ม สร า งความผาสุ ก /ความผู ก พั น
หนังสือแจงเวียน ฯลฯ
บุคลากร และการดําเนินงานในสวนตาง ๆ
ที่เกี่ยวของ
2

- จั ดทํ าแผนบริ หารทรั พยากรบุ คคล
ของหน วยงาน ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ.
2560 โดยนําขอมูลที่ไดจากการดําเนินงาน
ตามขั้ น ตอนที่ 1 มาประกอบการจั ด ทํ า
แผนปฏิ บั ติ ก ารบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล
ประจําปของหนวยงาน ที่เชื่อมโยงกับแผน
กลยุ ท ธ ก ารบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล
ก ร ม ค ว บ คุ ม โ ร ค ป ง บ ป ร ะ ม า ณ
พ.ศ. 2558 - 2562

1

- แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ห น ว ย ง า น ป ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ . 2 5 6 0
โดยครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวของกับประเด็นสําคัญ
ของการดํ า เนิ น งานบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล
หนวยงาน ที่มีการลงนามโดยผูบริหารหนวยงาน
(ตามแบบฟอรม 3)

3

- ดํ า เนิ น การตามแผนปฏิ บั ติ ก าร
บริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลของหน ว ยงาน
ป ง บประมาณ พ.ศ. 2560 และติ ดตาม
ผลการดําเนินการตามแผนฯ

1

- รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบั ติ
การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลของหน ว ยงาน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 9 เดือน
(ตามแบบฟอรม 4)

4

- ส รุ ป ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม
แผนปฏิ บั ติ ก ารบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล
ของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
พร อ มป ญ หาอุ ป สรรค และเสนอแนว
ทางการดําเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ในปงบประมาณตอไป
- สรุปผลการประเมินความสําเร็จของ
การดําเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคลของ
หนวยงาน
- ดานการพัฒนาบุคลากร
- ดานการประเมิน ผลการปฏิ บั ติ
ราชการ

1

- รายงานผลการดํ า เนิ น งานตามแผนฯ
รอบ 12 เดือน พรอมทั้งประเมินผลสําเร็จตาม
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร บ ริ ห ร ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล
(ตามแบบฟอรม 4)

1

- รายงานสรุปผลความสําเร็จการดําเนินงาน
บ ริ ห า ร ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล ข อ ง ห น ว ย ง า น
ครบทั้ง 4 ดาน

5
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ขั้นตอน
ที่

รายละเอียดการดําเนินงาน

คะแนน

เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล

- ด า นการสร า งความผาสุ ก และ
ความผูกพันของบุคลากร
โดยนําขอมูลจาก
1. ประเมินผล ผานระบบออนไลน
(ตามที่กองการเจาหนาที่กําหนด*)
1) ความพึ ง พอใจที่ มี ต อ การ
พัฒนาบุคลากร
2) ความพึ ง พอใจและความ
เชื่อมั่นของบุคลากรตอระบบบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน
3) ความผูกพันของบุคลากร
2. นําขอมูลจากกองการเจาหนาที่
มาวิเคราะห พรอมทั้งขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงการดําเนินงาน
3. จั ด ทํ า รายงานเสนอผู บ ริ ห าร
หนวยงานรับทราบ

* หมายเหตุ : กองการเจาหนาที่จะแจงกําหนดเวลาการประเมินแตละดานใหทราบอีกครัง้ หนึ่ง
10) เปาหมาย : รอบ 6 เดือน ถึงขั้นตอนที่ 2
รอบ 9 เดือน ถึงขั้นตอนที่ 3
รอบ 12 เดือน ถึงขั้นตอนที่ 5
11) แหลงขอมูล/ วิธีการจัดเก็บขอมูล: กลุม /กอง /ศูนย /สํานัก /สถาบัน /สคร.1-12 จํานวน 40 หนวยงาน
11.1 จากแบบรายงานความกาวหนาการดําเนินงานของหนวยงาน (SAR) รายงานในระบบ Estimates SM
11.2 ผู กํ า กั บ ตั ว ชี้ วั ดสรุ ป และรายงานตามตั ว ชี้ วั ด นี้ ของหน ว ยงานในแบบรายงาน SAR ในระบบ
Estimates SM และแนบไฟลที่กําหนดในแตละขั้นตอน
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12) ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล : รายงานความกาวหนาการดําเนินการ
ไตรมาสที่ 1 ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2559
ไตรมาสที่ 2 ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2560
ไตรมาสที่ 3 ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2560
ไตรมาสที่ 4 ภายในวันที่ 25 กันยายน 25560
13) ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด
ระดับกรม :
ชื่อผูกํากับตัวชี้วัด
โทรศัพท
E-mail
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที
0-2590-3041
yutthapong.k@gmail.com
ระดับหนวยงาน :
ชื่อผูกํากับตัวชี้วัด
โทรศัพท
E-mail
นางนิตยา พันธุเวทย
02 590 3979
nitayabh@gmail.com
14) ชื่อผูจัดเก็บตัวชี้วัด :
ระดับกรม :
ชื่อผูจัดเก็บตัวชี้วัด
โทรศัพท
E-mail
นางธัญลักษณ เอกอุน
0-2590-3046
t.eakune@gmail.com
นางยุพิน รุนประพันธ
0-2590-3879
yuroony@hotmail.com
นางพิชญสินี พุมเหรียญ
0-2590-3049
sineeph@gmail.com
ระดับหนวยงาน :
ชื่อผูจัดเก็บตัวชี้วัด
โทรศัพท
E-mail
นางสาวจริยา บัวอยู
02 590 3979
aya.yabber@gmail.com
นางสาวธาริณี พังจุนันท
02 590 3979
sendtokob@gmail.com
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แบบฟอรมที่ 1

หนวยงาน
วิสัยทัศน :
พันธกิจ :

การทบทวนผลการดําเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคลของหนวยงาน

1. สภาพปญหาดานโครงสราง / การบริหารกําลังคน
1) .......................................................................................................................................................................
2) .......................................................................................................................................................................
3) .......................................................................................................................................................................
2. สภาพปญหาดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1) .......................................................................................................................................................................
2) .......................................................................................................................................................................
3) .......................................................................................................................................................................
3. สภาพปญหาดานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหนวยงานและบุคลากร
1) .......................................................................................................................................................................
2) .......................................................................................................................................................................
3) .......................................................................................................................................................................
4. สภาพปญหาดานการเสริมสรางความผาสุก / ความผูกพันของบุคลากร
1) .......................................................................................................................................................................
2) .......................................................................................................................................................................
3) .......................................................................................................................................................................
5. สภาพปญหาดานการบริหารทรัพยากรบุคคลในสวนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
1) .......................................................................................................................................................................
2) .......................................................................................................................................................................
3) .......................................................................................................................................................................
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ผังโครงสรางหนวยงานและอัตรากําลัง
หนวยงาน....................................................
ชื่อผูบริหารหนวยงาน........................................

แบบฟอรมที่ 2
จํานวน
บุคลากร
ทั้งหมด

ชื่อ...................................................................
รองผูบริหารหนวยงาน (ถามี)

จํานวน
รอง
ผูบริหารฯ

กลุม....................................................
ชื่อ.......................................(หัวหนากลุม)
ชื่อ.............................................(หัวหนางาน)

จํานวน
บุคลากร
ในกลุม

กลุม....................................................
ชื่อ.......................................(หัวหนากลุม)
ชื่อ.............................................(หัวหนางาน)

จํานวน
บุคลากร
ในกลุม

กลุม....................................................
ชื่อ.......................................(หัวหนากลุม)
ชื่อ.............................................(หัวหนางาน)

จํานวน
บุคลากร
ในกลุม

กลุม....................................................
ชื่อ.......................................(หัวหนากลุม)
ชื่อ.............................................(หัวหนางาน)

จํานวน
บุคลากร
ในกลุม

กลุม....................................................
ชื่อ.......................................(หัวหนากลุม)
ชื่อ.............................................(หัวหนางาน)

จํานวน
บุคลากร
ในกลุม

กลุม....................................................
ชื่อ.......................................(หัวหนากลุม)
ชื่อ.............................................(หัวหนางาน)

จํานวน
บุคลากร
ในกลุม

กลุม....................................................
ชื่อ.......................................(หัวหนากลุม)
ชื่อ.............................................(หัวหนางาน)

จํานวน
บุคลากร
ในกลุม

กลุม....................................................
ชื่อ.......................................(หัวหนากลุม)
ชื่อ.............................................(หัวหนางาน)

จํานวน
บุคลากร
ในกลุม

1.
2.
3.
4.
5.

บุคลากรจําแนกตามสายงาน

รวมทั้งสิ้น

จํานวน
.......

วิชาการ
ผูทรงคุณวุฒิ
เชี่ยวชาญ
ชํานาญการพิเศษ
ชํานาญการ
ปฏิบัติการ
รวมทั้งสิ้น

ขาราชการ
จํานวน
ทั่วไป
อาวุโส
ชํานาญงาน
ปฏิบัติงาน
รวมทั้งสิ้น

จํานวน

ลูกจางประจํา

รวมทั้งสิ้น

จํานวน

พนักงานราชการ

จํานวน

อื่น ๆ

จํานวน
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แบบฟอรมที่ 3

แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ 2560
หนวยงาน..................................................

ดานโครงสราง / การบริหารกําลังคน
กลยุทธ : วางแผนกําลังคนอยางเปนระบบ (การวิเคราะหโครงสรางอัตรากําลัง)
ลําดับ
กิจกรรม/โครงการ
ตัวชี้วัด ระดับกิจกรรม/
กลุมเปาหมายและจํานวน
โครงการ
กลุมเปาหมาย
(ระบุตัวชี้วัดและเปาหมาย)

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

ดานการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร และเตรียมความพรอมบุคลากร เพื่อการปฏิบัติงานในการปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
กลยุทธ : การพัฒนาคุณภาพบุคลากรตามสมรรถนะ.....(ความรู/ทักษะ) / การพัฒนาบุคลากรใหเปนคนดี (มีวินัย ปองกันการทุจริตฯ) / การพัฒนาบุคลากรใหเปนผูนําการ
เปลี่ยนแปลง .....ฯลฯ
ลําดับ
กิจกรรม/โครงการ
ตัวชี้วัด ระดับกิจกรรม/
กลุมเปาหมายและจํานวน
ระยะเวลา
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
โครงการ
กลุมเปาหมาย
ดําเนินการ
(ระบุตัวชี้วัดและเปาหมาย)
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ดานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหนวยงานและบุคลากร
กลยุทธ : พัฒนาการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ลําดับ
กิจกรรม/โครงการ
ตัวชี้วัด ระดับกิจกรรม/
โครงการ

กลุมเปาหมายและจํานวน ระยะเวลาดําเนินการ
กลุมเปาหมาย

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

ดานการเสริมสรางความผาสุก / ความผูกพันของบุคลากร
กลยุทธ : พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร
ลําดับ
กิจกรรม/โครงการ
ตัวชี้วัด ระดับกิจกรรม/
โครงการ

กลุมเปาหมายและจํานวน ระยะเวลาดําเนินการ
กลุมเปาหมาย

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

(ระบุตัวชี้วัดและเปาหมาย)

(ระบุตัวชี้วัดและเปาหมาย)

ดานการบริหารทรัพยากรบุคคลในสวนอื่นที่เกี่ยวของ (ถามี)
กลยุทธ : การแตงตั้งโยกยายใหโปรงใส เปนธรรมฯ /การพัฒนาระบบคุณธรรม จริยธรรม และปองกันการทุจริตฯ ฯลฯ
ลําดับ
กิจกรรม/โครงการ
ตัวชี้วัด ระดับกิจกรรม/ กลุมเปาหมายและจํานวน ระยะเวลาดําเนินการ
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โครงการ

(ระบุตัวชี้วัดและเปาหมาย)

กลุมเปาหมาย

อนุมัติ
ลงชื่อ .............................................................
(
)
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รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ 2560
หนวยงาน..................................................
ดานโครงสราง / การบริหารกําลังคน
กลยุทธ : วางแผนกําลังคนอยางเปนระบบ (การวิเคราะหโครงสรางอัตรากําลัง)
ลําดับ
กิจกรรม/โครงการ
ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงาน /
ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงาน

ปญหาอุปสรรค

แบบฟอรมที่ 4

แนวทางการแกไขปญหา

ดานการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร และเตรียมความพรอมบุคลากร เพื่อการปฏิบัติงานในการปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
กลยุทธ : การพัฒนาคุณภาพบุคลากรตามสมรรถนะ.....(ความรู/ทักษะ) / การพัฒนาบุคลากรใหเปนคนดี (มีวินัย ปองกันการทุจริตฯ) / การพัฒนาบุคลากรใหเปนผูนําการ
เปลี่ยนแปลง .....ฯลฯ
ลําดับ
กิจกรรม/โครงการ
ตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงาน /
ปญหาอุปสรรค
แนวทางการแกไขปญหา
ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงาน

ดานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหนวยงานและบุคลากร
กลยุทธ : พัฒนาการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

143
ลําดับ

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

ดานการเสริมสรางความผาสุก / ความผูกพันของบุคลากร
กลยุทธ : พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร
ลําดับ
กิจกรรม/โครงการ
ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงาน /
ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงาน

ปญหาอุปสรรค

แนวทางการแกไขปญหา

ผลการดําเนินงาน /
ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงาน

ปญหาอุปสรรค

แนวทางการแกไขปญหา

ปญหาอุปสรรค

แนวทางการแกไขปญหา

ดานการบริหารทรัพยากรบุคคลในสวนอื่นที่เกี่ยวของ (ถามี)
กลยุทธ : การแตงตั้งโยกยายใหโปรงใส เปนธรรมฯ /การพัฒนาระบบคุณธรรม จริยธรรม และปองกันการทุจริตฯ ฯลฯ
ลําดับ
กิจกรรม/โครงการ
ตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงาน /
ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงาน
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*รอยละของผลสําเร็จตามแผนบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของหนวยงาน
* หมายเหตุ : คํานวณจาก

..................

จํานวนกิจกรรม/โครงการ ที่บรรลุตามตัวชี้วัดและคาเปาหมาย x 100
จํานวนกิจกรรม/โครงการ ทั้งหมดที่ระบุในแผน
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการหนวยงาน กรมควบคุมโรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
มิติที่ 4 : ดานการพัฒนาองคกร
(สํานัก/สถาบัน/กอง/สคร.)
1. ตัวชี้วัดที่ 7 : ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูข องหนวยงาน
2. หนวยวัด : ระดับ
3. น้ําหนัก: รอยละ 5
4. คําอธิบายตัวชี้วัด :
 ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูของหนวยงาน พิจารณาความสําเร็จจากการใชแนวคิด หรือนํา
เครื่องมือการจัดการความรูมาประยุกตใช การปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนางานใหมีคุณภาพมากขึ้น พัฒนาคนใหมีความรู
ความสามารถในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น มีกระบวนการ ดังนี้
1) KM Team (ผูรับผิดชอบงาน KM) ของหนวยงานดําเนินการทบทวนและคัดเลือกหัวขอความรูสําคัญของ
หน ว ยงานที่ ต อ งดํ า เนิ น การเร ง ด ว น (ตามที่ ไ ด ร ะบุ ใ นโครงสร า งความรู ห น ว ยงาน (Knowledge
Structure) เพื่อกําหนดเปนโจทยในการนํามาจัดการความรู (สํานักวิชาการ, สถาบัน, สคร.อยางนอย 3
เรื่อง กองบริหารและหนวยงานขนาดเล็ก อยางนอย 1 เรื่อง)
หมายเหตุ :
1.1) รายละเอี ย ดของโครงสร า งความรู ห น ว ยงาน (Knowledge Structure) ดู ไ ด ที่ เ ว็ บ ไซต
สถาบันวิจัย จัดการความรูและมาตรฐานการควบคุมโรค ที่ http://irem.ddc.moph.go.th
1.2) “การบันทึกความรูดานประวัติศาสตรงานปองกันควบคุมโรค” สามารถเปนหัวขอความรูสําคัญ
ที่หนวยงานอาจเลือกมาเปนแผนจัดการความรูของหนวยงานได โดยในป 2560 สถาบันวิจัยฯ
จะมีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อบันทึกความรูดานประวัติศาสตรงานปองกันควบคุมโรค
2) หนวยงานจัดทําโครงการและแผนปฏิบัติการตามจํานวนของหัวขอความรูตามที่กําหนดไว โดยเลือก
เครื่องมือการจัดการความรูตามความเหมาะสมของงาน (อยางนอย 1 เครื่องมือ/หัวขอความรู) ไดแก
2.1) การถอดบทเรียน
-ถอดบทเรียนจากตัวคน (Tacit K. to Explicit K.) ในกรณีผูรูที่มีประสบการณสูงและ
ใกลเกษียณอายุราชการ หรืองานนั้นมีการเปลี่ยนแปลงผูรับผิดชอบงานบอย (ยายงาน
หรือลาออก)
-ถอดบทเรียนจากโครงการ
2.2) การจัดตลาดนัดความรู
2.3) การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
2.4) ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)
2.5) การเปนพี่เลี้ยง (Mentoring)
2.6) การใชมาตรฐานเปรียบเทียบ (Benchmarking)
3) หนวยงานดําเนินการตามแผนปฏิบัติการที่วางไว โดย KM Team ของหนวยงานใหการสนับสนุน
ชวยเหลือ ใหคําปรึกษา ชี้แนะ
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4) เมื่อสิ้นสุดโครงการ KM Team ของหนวยงานดําเนินการ
4.1) สรุ ป ผลการดํ าเนิ น งานตามรายหั ว ข อความรู โดยในเอกสารสรุ ป ผลการดํ าเนิ น งานของแต ล ะ
หัวขอความรู ใหระบุเนื้อหาเพิ่มเติมดังนี้
4.1.1) ความรูที่ไดจากประสบการณของผูรู หรือจากการดําเนินงาน หรือจากผลงานวิจัยมี
อะไรบาง (เชน ไดความรูอะไร, อะไรที่ควรทํา, อะไรที่ไมควรทํา, มีขอควรระวังอะไรบาง)
4.1.2) ความรูที่ไดนั้น สามารถนําไปใชประโยชนอยางเปนรูปธรรมอะไรไดบาง โดยสามารถ
ระบุไดดังนี้
- ดานการพัฒนางาน ไดแก แกปญหาและขอติดขัดในการปฏิบัติงาน ปรับปรุงงานใหดี
ขึ้นกวาเดิม เปนแหลงอางอิงที่ใชในการปฏิบัติงาน ใชในการตัดสินใจเพื่อประกอบการกําหนดนโยบาย กําหนดวิธีการ
ทํางานและมาตรการตางๆ ดานการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ฯลฯ หรือ
- ดานการพัฒนาบุคลากร ไดแก นําองคความรูที่ไดไปใชในการทํางาน และเกิดเปน
องคความรูใหม นําไปถายทอดหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทํางานของบุคลากรหรือขององคกร
4.2) ทบทวนผลการดําเนินงานภาพรวมของหนวยงานพรอมเขียนสรุปบทเรียน (ภาพรวมหนวยงาน)
5. สูตรการคํานวณผลงาน : ผลรวมการดําเนินงานของหัวขอความรูสําคัญของหนวยงานตามคาเปาหมาย แตละเรื่อง
ทําครบทั้ง 5 ขั้นตอนตามที่กําหนด
6. เกณฑการใหคะแนน : แตละหัวขอความรูคิดคะแนนตามลําดับขั้นตอนที่กําหนด
ระดับ
คะแนน
1
2
3
4
5

ขั้นตอนที่ 1






ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone)
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4












ขั้นตอนที่ 5



7. เงือ่ นไขของตัวชี้วัด : (ถามี)
8. ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด :
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูข องหนวยงาน

หนวยวัด
ระดับ

ผลการดําเนินงานในอดีต
ปงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559

9. รายละเอียดการดําเนินงาน
ขั้นตอน
รายละเอียดการดําเนินงาน
ที่
1
KM Team ทบทวนและคัดเลือกหัวขอ ความรูสําคัญ
ของหนวยงานที่ตองดําเนินการเรงดวน ตามที่ระบุใน
โครงสรางความรูหนวยงาน (Knowledge Structure)
เพื่อกําหนดเปนโจทยในการนํามาจัดการความรู
(จํานวนตามที่ระบุ)
2

3

4

หนวยงานจัดทําโครงการและแผนปฏิบัติการ
ตามจํานวนของหัวขอความรูที่กําหนดไว เสนอ
ผูบริหารรับทราบ โดยเลือกเครื่องมือการจัดการ
ความรูตามความเหมาะสมของงาน ไดแก
1) การถอดบทเรียน
2) การจัดตลาดนัดความรู
3) การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
4) ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)
5) การเปนพี่เลี้ยง (Mentoring)
6) การใชมาตรฐานเปรียบเทียบ (Benchmarking)
ฯลฯ
 KM Team ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กําหนด

- สรุปผลการดําเนินงานของแตละหัวขอความรูตาม
เปาหมายที่กําหนด ดังนี้
สํานัก/สถาบัน/สคร.1-12 เปาหมาย 3 เรื่อง
 ดําเนินการได 3 เรื่อง = 1.00 คะแนน
 ดําเนินการได 2 เรื่อง = 0.66 คะแนน
 ดําเนินการได 1 เรื่อง = 0.33 คะแนน
กองบริหาร/หนวยงานขนาดเล็ก เปาหมาย 1 เรื่อง
 ดําเนินการได 1 เรื่อง = 1.00 คะแนน
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คะแนน

หลักฐานประกอบการประเมิน

1
- สรุปผลการทบทวนและคัดเลือกหัวขอ
คะแนน ความรูสําคัญของหนวยงานที่ตอง
ดําเนินการ พรอมระบุเครื่องมือ KM ที่จะ
นํามาประยุกตใช
*สงใหสถาบันวิจัยฯ ภายในวันที่ 25
ธันวาคม 2559 (อยางเปนทางการ)
1
- โครงการและแผนปฏิบัติการของหัวขอ
คะแนน ความรูตามที่กําหนดไวทุกเรื่อง (แบบฟอรม
ที่ 1)
*สงใหสถาบันวิจัยฯ ภายในวันที่ 25
ธันวาคม 2559 (อยางเปนทางการ)

1
-รายงานความกาวหนาในระบบ Estimates
คะแนน SM รอบ 6 เดือน (0.50 คะแนน)
-รายงานความกาวหนาในระบบ Estimates
SM รอบ 9 เดือน (0.50 คะแนน)
หมายเหตุ: สถาบันวิจัยฯ จะเขาไปดึงขอมูล
จากระบบเอง หนวยงานไมตองสงรายงาน
1
- เอกสารสรุปผลการดําเนินงานของ
คะแนน แตละหัวขอความรู (ตามประเภทเครื่องมือ
KM ที่ใช) โดยตองเปนหัวขอความรูที่
ปรากฏในแผนการปฏิบัติการ
*สงใหสถาบันวิจัยฯ ภายในวันที่ 25
กันยายน 2560 (อยางเปนทางการ)
หมายเหตุ:
1. ถาเปนการถอดบทเรียนแลวนําไปจัดทํา
คูมือการปฏิบัติงานใหสงคูมือดังกลาวมาให
ดวย
2. สถาบันวิจัยฯ ไดจัดทําแบบฟอรมถอด
ความรูจากผูรูหนวยงานแนบมาใหตาม
แบบฟอรมที่ 3 สวนประเภทเครื่องมือ KM
อื่นๆ หนวยงานสามารถเลือกรูปแบบไดเอง
ตามเหมาะสม

ขั้นตอน
ที่

5

รายละเอียดการดําเนินงาน

คะแนน

- ในเอกสารสรุปผลการดําเนินงานของแตละหัว
ขอความรู ใหระบุเนื้อหาเพิ่มเติม ไดแก
1) ความรูที่ไดจากประสบการณของผูรู หรือ
จากการดําเนินงาน หรือจากผลงานวิจัยมีอะไรบาง
(ไดความรูอะไร, อะไรที่ควรทํา, อะไรที่ไมควรทํา, มีขอ
ควรระวังอะไรบาง)
2) ความรูที่ไดนั้น สามารถนําไปใชประโยชน
อยางเปนรูปธรรมอะไรไดบาง
สรุปบทเรียนเมื่อสิ้นสุดโครงการ

หลักฐานประกอบการประเมิน
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1
1. ความครบถวนของเอกสาร (0.3 คะแนน)
คะแนน ประกอบดวย
1.1 เอกสารสรุปบทเรียนการจัดการ
ความรูของภาพรวมหนวยงาน (ตาม
แบบฟอรมที่ 4) ความยาว 5-6 หนา
(รวมภาพ)
1.2 เอกสารสกัดความรูจากการถอด
บทเรียนตามแบบฟอรมที่ 5
2. คุณภาพของการเขียนเอกสารในขอ 1
(0.7 คะแนน) (หมายถึง การเขียนบทความ
ที่อานแลวรูเ รื่องวาใคร ทําอะไร
เกิดประโยชนอะไร)
*สงใหสถาบันวิจัยฯ ภายในวันที่ 25
กันยายน 2560 (อยางเปนทางการ)

10. เปาหมายหนวยงาน จํานวน 35 หนวยงาน ดําเนินการสําเร็จขั้นตอนที่ 5 ในทุกหัวขอความรู
หนวย
งาน

ส.
แมลง

ส.
CD.

ส.
EID

เรื่อง
ขั้นตอน

3
5

3
5

3
5

3
5

3
5

3
5

หนวยงาน

กอง
จ.

กอง
แผน

สลก.

กพร.

กอง
คลัง

ตรวจ
สอบฯ

1
5

1
5

1
5

1
5

1
5

เรื่อง
ขั้นตอน

ส.
ส.
Enocc NCD

1
5

ส.
ส.
ระบาด เอดส

3
5

ส.
วัณ
โรค

ส.
ส.
ส.
ส.
แอลกอ ยาสูบ บําราศ ราช
ฮอลล
ประชา

3
5

3
5

3
5

ส.สื่อ ศูนยสาร ส.ความ
สารฯ สนเทศ ความ
1
5

1
5

รวมมือฯ

1
5

3
5

สถาบัน
วิจัยฯ

3
5

3
5

สป
คม.

3
5

หนวยงาน สคร.

เรื่อง
ขั้นตอน

สคร. สคร. สคร.4 สคร.5 สคร.6 สคร.7 สคร. สคร. สคร.10 สคร.
สคร.
1
2
3
สระ ราช ชลบุรี ขอน 8 อุดร
9
อุบล
11
12 สง
เชียง พิษณุ นคร
บุรี
บุรี
แกน ธานี
นคร ราชธานี นครศรี ขลา
ใหม โลก สวรรค
ราชสีมา
ธรรมราช
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
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เปาหมายการดําเนินงาน :
รอบ 6 เดือน ถึงขั้นตอนที่ 3
รอบ 9 เดือน ถึงขั้นตอนที่ 3
รอบ 12 เดือน ถึงขั้นตอนที่ 5
11. แหลงขอมูล: สํานักฯ/สถาบัน/กอง/สคร.1-12 จํานวน 35 หนวยงาน ไดแก กลุมตรวจสอบภายใน กลุมพัฒนาระบบ
บริหาร สํานักงานเลขานุการกรม กองการเจาหนาที่ กองคลัง กองแผนงาน ศูนยสารสนเทศ สถาบันวิจัย จัดการความรูและ
มาตรฐานการควบคุมโรค สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สํานักระบาดวิทยา สํานักโรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดลอม สํานักโรคติดตอทั่วไป สํานักโรคติดตอนําโดยแมลง สํานักโรคติดตออุบัติใหม สํานักโรคไมติดตอ สํานัก
โรคเอดส วัณโรคและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ สํานักวัณโรค สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล สํานัก
ควบคุ มการบริ โภคยาสูบ สถาบั นบํ าราศนราดู ร สถาบั นราชประชาสมาสั ย สถาบั นป องกั นควบคุ มโรค
เขตเมื อง
สํานักงานความรวมมือระหวางประเทศ และสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 1 - 12 ยกเวน 7 หนวยงาน ไดแก สํานักงาน
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ สํานักงานบริหารโครงการกองทุนโลก ศูนยกฎหมาย กลุมคุมครองจริยธรรม
ศูนย
อํานวยการบริ หารจัดการปญหาเอดสแหงชาติ กองโรคปองกั นดวยวั คซีน ศู นยพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรแผนงาน
ควบคุมโรคไมติดตอ และสถาบันเวชศาสตรปองกันศึกษา
12.วิธีการจัดเก็บขอมูล :
12.1 จากแบบรายงานความกาวหนาการดําเนินงานของหนวยงาน (SAR) รายงานในระบบ Estimates SM
13. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล :
ไตรมาสที่ 2 ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2560
ไตรมาสที่ 3 ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2560
ไตรมาสที่ 4 ภายในวันที่ 25 กันยายน 2560
15. ผูกํากับตัวชี้วัด :
ระดับกรม:
ชื่อผูกํากับตัวชี้วัด
ผูอํานวยการสถาบันวิจัย จัดการ
ความรูและมาตรฐานการควบคุมโรค

หมายเลขโทรศัพท
0 2590 3251-3

ระดับหนวยงาน: ผูอํานวยการ ของทุกหนวยงานในสังกัดกรมฯ
ชื่อผูกํากับตัวชี้วัด
หมายเลขโทรศัพท
นางนิตยา พันธุเวทย
02 590 3979

E-mail

E-mail
nitayabh@gmail.com

150
16. ผูจัดเก็บตัวชี้วัด :
ระดับกรม :
ชื่อผูจัดเก็บตัวชี้วัด
1. นางมณี สุขประเสริฐ
2. นางสาวเพียงใจ ศรีเพ็ชร

หมายเลขโทรศัพท
0 2590 3251-3 ตอ 19
0 2590 3251-3 ตอ 18

E-mail

ระดับหนวยงาน : ผูรับผิดชอบงานจัดการความรู ของทุกหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค
ชื่อผูจัดเก็บตัวชี้วัด
1. นางสาวธาริณี พังจุนันท
2. นางสาวจริยา บัวอยู

หมายเลขโทรศัพท
02 590 3979
02 590 3979

E-mail
sendtokob@gmail.com
aya.yabber@gmail.com
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แบบฟอรมที่เกี่ยวของ
- แบบฟอรม 1 โครงการและแผนปฏิบัติการ
- แบบฟอรม 2 รายงานผลการปฏิบัติงาน
(แบบฟอรม SAR)
- แบบฟอรม 3 ถอดความรูจากผูรูหนวยงาน

(กรณีเลือกเครื่องมือการถอดความรูจากตัวคน)

- แบบฟอรม 4 สรุปบทเรียนการจัดการความรู
ภาพรวมของหนวยงาน
- แบบฟอรม 5 สกัดความรูจากการถอดบทเรียน
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แบบฟอรมที่ 1 โครงการและแผนปฏิบัติการ KM
ชื่อโครงการ..........................................................................................................
ยุทธศาสตรท.ี่ .........................................................................................................................................
ผลผลิตที.่ ..............................................................................................................................................
กิจกรรมหลักที.่ ...................................................................................................................................
ผลผลิตยอย..........................................................................................................................................

1. หลักการและเหตุผล
......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
2. วัตถุประสงค
.....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
4. เครื่องมือKM ที่ใชในโครงการ
ชื่อหัวขอความรู

เครื่องมือ KM ที่ใช

3. เปาหมายผลผลิตโครงการและตัวชี้วัดความสําเร็จโครงการ
ลําดับ
ผลผลิตโครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จโครงการ
ผลผลิต

จํานวน

หนวยนับ

ตัวชี้วัด

จํานวน

หนวยนับ

5. ระยะเวลาดําเนินการ……………………………………………………………………………………………………..
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6. แผนปฏิบัติการ KM

กิจกรรม

หัวขอความรูที่ 1 เรื่อง
....................................
-ใหระบุกิจกรรมที่จะ
ดําเนินการ
หัวขอความรูที่ 2 เรื่อง
....................................
-ใหระบุกิจกรรมที่จะ
ดําเนินการ
หัวขอความรูที่ 3 เรื่อง
....................................
-ใหระบุกิจกรรมที่จะ
ดําเนินการ

ตค.

พย. ธค.

มค.

ปงบประมาณ 2559
กพ. มีค. เมย. พค. มิย.

กค.

สค.

กย.

งบประ
มาณ

ผูรับผิด
ชอบ

154
7. กลุมเปาหมาย
- กลุมเปาหมายที่ใชประโยชน
8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ...................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
9. ผูรับผิดชอบโครงการ............................................................................................................................................
10. ผูอนุมัตโิ ครงการ..........................................................................................................................................…..
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แบบฟอรมที่ 2 รายงานผลการปฏิบัติงาน (แบบฟอรม SAR)

ตามขอปฏิบัติของกรมควบคุมโรค ทุกโครงการที่ใชเงินงบประมาณ ตองจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน โดยรายงานในระบบ EstimateSM ของกองแผนงาน

แบบฟอรม SAR

สําหรับตัวชี้วัดที่เปนเชิงคุณภาพ / ขั้นตอนการดําเนินงาน
แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงาน
กรมควบคุมโรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

ชื่อหนวยงาน :
 รอบ……. เดือน
ชื่อตัวชี้วัด :
มิติที่ ___
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผูจัดเก็บขอมูล :
โทรศัพท :
โทรศัพท :
คําอธิบายตัวชี้วัด :
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
เกณฑการใหคะแนน :
1 คะแนน

2 คะแนน

3 คะแนน

4 คะแนน

5 คะแนน

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน:
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หนวยวัด

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
2556
2557
2558

ขอมูลผลการดําเนินงาน : อธิบายผลการดําเนินงานที่ดําเนินการไดจนถึงปจจุบันวา มีความกาวหนาอยางไร
บาง
1) อธิบายกระบวนการทํางานที่ดําเนินการไปแลวตามแผนปฏิบัติการที่ไดกําหนดไว
2) ปจจุบันทํากิจกรรมอะไร(ใครทําอะไรกับใคร ทําอยางไร มีปญหาอุปสรรคอะไรบาง ไดแกไขปญหาดวย
วิธีการใด ผลเปนอยางไร)
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การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

น้ําหนัก

(รอยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
ปญหาอุปสรรคตอการดําเนินงาน :
ความตองการสนับสนุนจากสวนกลางและหนวยงานที่เกี่ยวของ :
ขอเสนอแนะ :
หลักฐานอางอิง : ชื่อเอกสาร / หลักฐานอางอิง

คาคะแนน
ที่ได

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก

157

แบบฟอรมที่ 3 ถอดความรูจากผูรูหนวยงาน (Tacit K.to Explicit K.)
(กรณีเลือกเครื่องมือการถอดความรูจากตัวคน)
1. ผูรู (ขอมูลผูร)ู
-ชื่อผูร.ู ............................................................................................................................
-ตําแหนง.........................................................................................................................
-ภูมิลําเนา (ระบุที่อยูที่ผูรูพักอาศัยหรือสถานที่ทํางานที่สามารถติดตอได)......................
-มือถือ..............................................................................................................................
-งานอดิเรก.......................................................................................................................
-คติประจําใจ....................................................................................................................
2. ผูถอดความรู (รายชื่อ ตําแหนงของผูถอดความรู)
1......................................................................................................................................
2......................................................................................................................................
3......................................................................................................................................
3. ชื่อหัวขอความรู ...........................................................................................................................
......................................................................................................................................................
4. ประโยชนของความรู (ความรูของหัวขอเรื่องนี้ จะเกิดประโยชนอยางไรบาง)
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
5. เนื้อหาและสาระสําคัญของความรู( ตามหัวขอความรู) เขียนบรรยายอธิบายสาระสําคัญของการ
ดําเนินงานตามหัวขอความรู ซึ่งระบุถึง
- เทคนิค วิธีคิด วิธีการ กลยุทธ เคล็ดลับที่ทําใหงานดังกลาวประสบความสําเร็จ ควรระบุใหชัดเจนวา
อยูในขั้นตอนไหน
-ใชเครื่องมือหรือวัสดุอุปกรณอะไร
-ปญหา/อุปสรรคที่พบ
-เรามีวิธีการแกไขปญหา/อุปสรรคนั้นอยางไร ที่ทําใหปญหาคลี่คลาย
-ขอคิด ขอเสนอแนะ(ที่เกี่ยวของกับหัวขอความรูนี้)
6. วิธีการนําความรูไปใช (ถาจะนําหัวขอความรูนี้ใหเกิดประโยชนสูงสุด ควรนําไปใชในรูปแบบใด เชน
นําไปสูการจัดทําคูมือปฏิบัติงาน, ทําเปนคลิปวีดีโอ, ฝกปฏิบัต,ิ ฯลฯ
7. ผูเรียนรู (ระบุคุณสมบัติที่พึงมีของผูเรียนรู)
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
8. ประสบการณที่ประทับใจ (บรรยายถึงเหตุการณหรือสิ่งที่ประทับใจในการทํางาน โดยบอกเหตุผลที่ทํา
ใหประทับใจดวย)
9. ขอคิด (บอกขอคิดหรือคติประจําใจของผูร)ู
หมายเหตุ สามารถศึกษาเพิ่มเติมที่คูมือ KM ประจําป 2559 ภาคผนวก
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แบบฟอรมที่ 4 สรุปบทเรียนการจัดการความรูภาพรวมหนวยงาน
การจัดทําสรุปบทเรียนการจัดการความรู (ภาพรวมหนวยงาน) เปนเหมือนบทสรุปผูบริหาร (Executive
Summary) เพื่อแสดงผลการดําเนินงานดานการจัดการความรูของหนวยงาน โดยเขียนรอยเรียงใหเห็นความ
เชื่อมโยงของกิจกรรมดานการจัดการความรูที่หนวยงานไดดําเนินการ นําไปสูเปาหมายอะไร สงผลดีอะไรกับ
หนวยงาน ไดความรูและบทเรียนในเรื่องอะไรบาง บทความมีความยาว 5 – 6 หนากระดาษ A4 (รวมภาพ)
ซึ่งประกอบดวยหัวขอดังนี้
1. ชื่อเรื่อง
2. เนื้อหาประกอบดวย
1)หลักการและเหตุผล (โดยสังเขป)
2)ภาพรวมโครงการ+ผลการดําเนินงาน
-อธิบายโครงการโดยสังเขปใหมองเห็นภาพวาโครงการนี้มีวัตถุประสงคอะไร มีกิจกรรมอะไรบาง
แลวไดดําเนินการอะไร ไดพบปญหา/อุปสรรค(ที่สําคัญ)อะไรบาง แลวแกไขหรือทําใหคลี่คลายไดอยางไร
แลวผลสุดทายเปนอยางไร
-บทสรุปการเรียนรู จากโครงการนี้เราไดเรียนรูในเรื่องใดบาง (องคความรู และบทเรียนที่ได )
ทานจะนําความรูที่ไดนี้ไปพัฒนาตอยอดในงานอยางไร ถาจะนําไปประยุกตใชหรือไปขยายผลที่อื่น ตอง
พึงระวังในเรื่องอะไรบาง หรือถาไมเกิดผลตามที่เราตั้งใจไว ขอใหทบทวนและระบุวาเปนเพราะปจจัย
หรือเหตุผลอะไร
3. รายชื่อคณะทํางาน
 การเขียน ควรเขียนในลักษณะบรรยายรอยเรียงเชิงบทความใหเห็นรายละเอียด (โดยเฉพาะประเด็นที่สําคัญ)
ใชคําศัพทที่เขาใจงายๆ กินใจ ใชศัพทภาษาที่เปนทางการเฉพาะเทาที่จําเปน แตมีหัวขอตามที่ระบุครบ
 ควรแทรกภาพกิจกรรมที่เห็นวาสําคัญ ซึ่งคาดวาจะชวยใหผูอานเขาใจเนื้อหาไดมากยิ่งขึ้น การแทรกภาพ
ควรแทรกในระหวางเนื้อหาที่กําลังกลาวถึง หรืออาจเปนภาพกิจกรรมที่เกี่ยวของกับเนื้อหา ภาพบุคคลที่
เปนผูปฏิบัติงานนั้น อาจมีคําพูด “โดนใจ” แทรกเปนกรอบคําพูดดวยก็ได ทั้งนี้ใหสงภาพเปน JPG File มาดวย
 ขอพึงระวัง การเขียนสรุปบทเรียนการจัดการความรู (ภาพรวมหนวยงาน)นี้ มิใชการเขียนสรุปรายงานการประชุม
ทั้งนี้ กรุณาศึกษาขอมูลเพิ่มเติมจากคูมือ KM ประจําป 2559 ซึ่งสามารถดาวนโหลดไดที่เว็บไซตของสํานักฯ
ที่ www.kmddc.go.th
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แบบฟอรมที่ 5 สกัดความรูจากการถอดบทเรียน

แบบฟอรมนี้จัดทําขึ้น โดยมีจุดมุงหมายใหเปนการรวบรวมความรู (ฝงลึก) จากผูปฏิบัติงาน
ของหนวยงาน ซึ่งสกัดไดจากเวทีตางๆ เชน การถอดบทเรียน , CoPs, เสวนาทางวิชาการ,ตลาดนัด
ความรู ฯลฯ อาจมีมากกวาการที่ระบุในรายงานตามตัวชี้วัด หนวยงานสามารถสะสม Case ไปได
เรื่อยๆ และเปนความสะดวกของผูสนใจ ที่เขามาอานแลวสามารถนําไปประยุกตใชไดโดยงาย (ทาน
สามารถศึกษาตัวอยางการเขียนไดในคูมือ KM ป 2559)
ประเด็น/หัว
ขอความรู

เรื่องเลา (ที่ระบุถึงเทคนิค เคล็ดลับ ที่ทําใหงาน
สําเร็จหรือมีการพัฒนาขึ้น)

อางอิง/แหลงที่มา

หมายเหตุ ถาเปนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในรูปแบบเชิญวิทยากรมาใหความรู (บรรยาย) อาจใช
เปนการสรุปภาพรวมวาจัดประชุมอะไร ไดความรูอะไร พรอมรวบรวม Slide PowerPoint เผยแพร
ในคลังความรูของหนวยงาน ทั้งนี้ เพื่อเปนการเผยแพรผลงานของหนวยงานทานดวย
.
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการหนวยงาน กรมควบคุมโรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
มิติที่ 4 : ดานพัฒนาองคกร
ระดับหนวยงาน (ตอเนื่อง)
ตัวชี้วัดที่ 8 (SDA 1654): ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระดับคุณธรรมความโปรงใสในหนวยงานภาครัฐ โดยผาน
เกณฑประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
2. หนวยวัด : ระดับ
3. น้ําหนัก : รอยละ 5
4. คําอธิบายตัวชี้วัด :
คุณธรรม หมายถึง ความประพฤติที่ดีงาม เพื่อประโยชนสุขแกตนและสังคม ซึ่งมีพื้นฐานมาจาก
หลักศิลธรรมทางศาสนา คานิยมทางวัฒนธรรม ประเพณี หลักกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ การรูจักไตรตรองวาอะไร
ควรทํา ไมควรทํา นํามาปฏิบัติจนเปนนิสัย เชน ซื่อสัตย เสียสละ รับผิดชอบ ฯลฯ
ความโปรงใส หมายถึง การสรางความเปดเผย เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียทั้งจากภายในและ
ภายนอกหน ว ยงานสามารถเข าถึ ง ข อมู ล ด ว ยวิ ธี การต างๆ มี ก ารสื่ อ สาร การแสดงความรั บ ผิ ดชอบ พร อมรั บ การ
ตรวจสอบ รวมทั้งมีกระบวนการในการติดตามและประเมินผลที่ไดรับการยอมรับวาเที่ยงตรงและเชื่อถือได
หนวยงานภาครัฐ หมายถึง หนวยงานที่อยูภายในสังกัดกรมควบคุมโรค (ยกเวน 10 หนวยงาน ไดแก
1.สํ า นั ก งานบริ ห ารโครงการกองทุ น โลก 2.สํ า นั ก งานคณะกรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ 3.กลุ ม คุ ม ครองจริ ย ธรรม
4.ศูนยกฎหมาย 5.ศูนยพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรแผนงานควบคุมโรคไมติดตอ 6.ศูนยบริหารจัดการปญหาเอดส
แห ง ชาติ 7.สํ า นั ก งานโครงการศึ ก ษาวั ค ซี น เอดส ท ดลองระยะที่ 3 8.สถาบั น เวชศาสตร ป อ งกั น การศึ ก ษา
9.กองโรคปองกันดวยวัคซีน 10.สํานักที่ปรึกษากรมควบคุมโรค)
5. สูตรการคํานวณผลงาน : ไมมี
6. เกณฑการใหคะแนน : กําหนดเปนตัวชี้วัดแบบผสมผสาน (Hybrid) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ
พิจารณาจากความกาวหนาของการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้
ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนา
ระดับคุณธรรม
ความโปรงใสใน
หนวยงานภาครัฐ
7. เงื่อนไข: (ถามี)

ระดับคะแนน
0.5
1.5
2
2.5
5

ขั้นตอนที่
1






เกณฑการใหคะแนน
ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่
2
3
4












ขั้นตอนที่
5
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8. ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด :
ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระดับคุณธรรมความโปรงใสใน
หนวยงานภาครัฐ

หนวยวัด
ระดับ

ปงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
-

9. รายละเอียดการดําเนินการ :
ขัน้ ตอน
ที่

รายละเอียดการดําเนินงาน

คะแนน

เอกสารการประเมิน/หลักฐานการ
ประเมิน

1

ทบทวน และวิเคราะหแผนปฏิบัติการสรางเสริม
คุณธรรม จริยธรรม การปองกันและปราบปราม
การทุจริตฯ โดยพิจารณาถึงผลการดําเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 และปญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
การฯ

0.5 คะแนน

1. รายงานการประชุม
ทีแ่ สดงถึงการทบทวน วิเคราะห
แผนปฏิบัติการสรางเสริมคุณธรรม
จริยธรรม การปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตฯ โดย
พิจารณาถึงผลการดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการสรางเสริมคุณธรรม
จริยธรรมฯ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2559 และปญหา อุปสรรคที่
เกิดขึ้นจากดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการฯ
* หักคะแนน กรณี
1.ไมมีเอกสารแนบ หัก 0.1 คะแนน
2. สงลาชาแตไมเกิน 3 วัน หัก 0.1
คะแนน
3. สงลาชาเกิน 3 วัน หัก 0.2
คะแนน

- แจงรายชื่อผูประสานงานประจําหนวยงาน จํานวน
2 คน ใหกลุมคุมครองจริยธรรม ภายในวันที่ 31
ตุลาคม 2557
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ขัน้ ตอน
ที่

รายละเอียดการดําเนินงาน

คะแนน

เอกสารการประเมิน/หลักฐานการ
ประเมิน

2

นําขอมูลที่ไดจากขั้นตอนที่ 1 มาประกอบการ
ทบทวนการจัดทําแผนปฏิบัติ การสรางเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และปองกันการทุจริตประพฤติมิ
ชอบของหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ที่สอดคลองกับ แผนยุทธศาสตรการสรางเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และปองกันการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ กรมควบคุมโรค ป พ.ศ. 2558 – 2561 โดย
กําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดที่สะทอนผลสัมฤทธิ์
(Outcome) ของการดําเนินการตามแผนฯ ที่ใช
วัดผลไดอยางเปนรูปธรรม เสนอผูอํานวยการให
ความเห็นชอบ พรอมทั้งเผยแพรทางเว็บไซตของ
หนวยงาน

1 คะแนน

1. บันทึก/หนังสือเสนอแผนปฏิบัติ
การใหผูอํานวยการลงนามใหความ
เห็นชอบ
2.สําเนาแผนปฏิบัติการฯ ไดกําหนด
เปาหมายและตัวชี้วัดที่สะทอน
ผลสัมฤทธิ์ (Outcome) ของการ
ดําเนินการตามแผนฯ ที่ใชวัดผลได
อยางเปนรูปธรรม
(ตามแบบฟอรม 1)
3. Print Screen หนาเว็บไซต
หนวยงานที่แสดงถึงการเผยแพร
แผนปฏิบัติการสรางเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของหนวยงาน
* หักคะแนน กรณี
1.เอกสารแนบไมครบ หัก 0.1
คะแนน
2. สงลาชาแตไมเกิน 3 วัน หัก 0.1
คะแนน
3. สงลาชาเกิน 3 วัน หัก 0.2
คะแนน
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ขัน้ ตอน
ที่

รายละเอียดการดําเนินงาน

คะแนน

เอกสารการประเมิน/หลักฐานการ
ประเมิน

3

ดําเนินการตามแผนปฏิบัติ การสรางเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

0.5 คะแนน

1. รายงานความกาวหนาตัวชี้วัดรอบ
6 เดือนแรก ในการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ ที่กําหนด ในระบบ
ESM (ตามแบบฟอรม 2)
2. แนบหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการ
ดําเนินงานของกิจกรรมเปนไปตาม
แผนที่กําหนดดังกลาวไดบรรลุผล
ตามขอมูลที่แจงมาจริงหรือเปนไป
ตามเปาหมายที่กําหนดไวในแผนฯ
เชน ภาพถาย รายงานการประชุม
หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการ
ดําเนินงานของหนวยงาน
* หักคะแนน กรณี
1.ไมมีเอกสารแนบ หัก 0.1 คะแนน
2. สงลาชาแตไมเกิน 3 วัน หัก 0.1
คะแนน
3. สงลาชาเกิน 3 วัน หัก 0.2
คะแนน
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ขัน้ ตอน
ที่

รายละเอียดการดําเนินงาน

คะแนน

4

ประเมินตนเองเบื้องตนตามแบบฟอรมการประเมิน
ความโปรงใส

0.50 คะแนน

เอกสารการประเมิน/หลักฐานการ
ประเมิน
1. รายงานความกาวหนาตัวชี้วัด
รอบ 9 เดือน (SAR)
2. รายงานความกาวหนารอบ 9 เดือน
(ตามแบบฟอรม 2)
3. รายงานผลการประเมินตนเอง
เบื้องตนตามแบบฟอรมการประเมิน
ในระบบ ESM (ตามแบบฟอรม 3)
* หักคะแนน กรณี
1.เอกสารแนบไมครบ หัก 0.1
คะแนน
2. สงลาชาแตไมเกิน 3 วัน หัก 0.1
คะแนน
3. สงลาชาเกิน 3 วัน หัก 0.2
คะแนน

5

5.1 ประเมินความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานประจําป พ.ศ. 2560
1. จัดสงตามระยะเวลาที่กําหนด
0.1
0.2
0.3
0. 4
0.5
คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน

0.50 คะแนน

จัดสงแบบประเมินความโปรงใสใน
การดําเนินงานของหนวยงาน
ประจําป พ.ศ. 2560 โดยพิจารณา
คะแนนจาก
1.กําหนด เวลาพรอมหลักฐาน/
เอกสารการประเมินที่อางถึง
(ตามแบบฟอรม 4)

29 กย. 28 กย. 27 กย. 26 กย. 25 กย.
60
60
60
60
60
5.2 คะแนนคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงาน
0.2
0.4
0.6
0.8
1
คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน
20

40

60

80

100

1 คะแนน

2. ผลการประเมินตามแบบฟอรม 4
พรอมเอกสาร และหลักฐานที่อางถึง
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ขัน้ ตอน
ที่

รายละเอียดการดําเนินงาน

คะแนน

เอกสารการประเมิน/หลักฐานการ
ประเมิน

5.3 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ
รอบ 12 เดือน พรอม ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ

1 คะแนน

1. รายงานสรุปผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 12 เดือน
(ตามแบบฟอรม 2) พรอมระบุปญหา
อุปสรรค และขอเสนอแนะ
2. แนบหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการ
ดําเนินการของกิจกรรมตามแผนที่
กําหนดดังกลาวไดบรรลุผลตาม
ขอมูลที่แจงมาจริงหรือเปนไปตาม
เปาหมายที่กําหนดไวในแผนฯ เชน
ภาพถาย รายงานการประชุม หรือ
เอกสารอืน่ ๆ ที่เกี่ยวกับการ
ดําเนินงาน

10. เปาหมาย : ระดับ 5
11. แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : กลุม/กอง/ศูนย/สํานัก/สถาบัน/สคร.1-12 จากแบบรายงานความกาวหนา
การดําเนินงานของหนวยงาน (SAR) รายงานในระบบ Estimates SM
12. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล :
 ไตรมาสที่ 1 ภายในวันที่
 ไตรมาสที่ 2 ภายในวันที่
 ไตรมาสที่ 3 ภายในวันที่
 ไตรมาสที่ 4 ภายในวันที่
13. ชื่อผูกํากับตัวชี้วัด :
ผูกํากับตัวชี้วัดระดับกรม
หัวหนากลุมคุมครองจริยธรรม
ผูกํากับตัวชี้วัดระดับหนวยงาน
นางนิตยา พันธุเวทย

25
25
25
25

ธันวาคม
มีนาคม
มิถุนายน
กันยายน

2559 (ขั้นตอน 1-2)
2560 (ขั้นตอน 3)
2560 (ขั้นตอนที่ 4)
2560 (ขั้นตอนที่ 5)

หนวยงาน
กลุมคุมครองจริยธรรม
หนวยงาน
02 590 3979

หมายเลขโทรศัพท
0 2590 3003
หมายเลขโทรศัพท
nitayabh@gmail.com
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14. ชื่อผูจัดเก็บตัวชี้วัดระดับกรม :
ผูจัดเก็บตัวชี้วัด
นางสาวอรณดี ธีระวตากูร
นางสาวมารยาท พืชพันธุ
นางสาวศิโรรัตน รื่นอารมย
14. ชื่อผูจัดเก็บตัวชี้วัดระดับหนวยงาน :
ผูจัดเก็บตัวชี้วัด
นายจําเริญ บุญยรังษี
นายชิต หัสชัย

หนวยงาน
กลุมคุมครองจริยธรรม
กลุมคุมครองจริยธรรม
กลุมคุมครองจริยธรรม

หมายเลขโทรศัพท
02 590 3044 – 45
02 590 3044 – 45
02 590 3044 - 45

หนวยงาน
02 590 3979
02 590 3979

หมายเลขโทรศัพท
aum0908@gmail.com
jj_hatsachai@hotmail.com

(แบบฟอรม 1)

แผนปฏิบัติการสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม และปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
(ใสชื่อหนวยงาน).....................................
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 การ

สนับสนุนนโยบาย
สรางเสริมการพัฒนา
จิตสํานึกดาน
คุณธรรม จริยธรรม
และการปองกัน
ตอตานการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

ปงบประมาณ พ.ศ 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

งบ
ประมาณ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ
เชน กลุม
บริหารทั่วไป
/กลุมแผนงาน
และ
งบประมาณ /
กลุม
ยุทธศาสตร
และพัฒนา
องคกร

ยุทธศาสตรที่ 2

การสนับสนุน บูรณา
การ และสรางความ
เขมแข็งเครือขายทุก
ภาคสวนทั้งในและ
ระหวางประเทศ ดาน
คุณธรรม จริยธรรม
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และการปองกันการ
ทุจริต
ประพฤติมิชอบ
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 3

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

ปงบประมาณ พ.ศ 2560

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

งบ
ประมาณ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ

การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
ทรัพยากร เทคโนโลยี
สารสนเทศ การ
สื่อสาร การกํากับ
ดูแล และการ
ประเมินผล ดาน
คุณธรรม จริยธรรม
และการ ปองกัน
การทุจริตประพฤติมิ
ชอบใหไดตาม
มาตรฐานที่กําหนด
ยุทธศาสตรที่ 4
การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร ดาน
คุณธรรมจริยธรรม
และการปองกันการ
ทุจริตประพฤติมิ
ชอบ
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ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 5

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

ปงบประมาณ พ.ศ 2560

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

งบ
ประมาณ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ

การพัฒนาศักยภาพ
องคกร และคุณภาพ
ขอมูลขาวสาร ดาน
คุณธรรมจริยธรรม
และการปองกันการ
ทุจริตประพฤติมิ
ชอบ

(...........................................................................................)
ตําแหนง ผูอํานวยการ.......................................................
วันที่.....................................................................................
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แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม และปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
(ใสชื่อหนวยงาน).....................................
ยุทธศาสตร

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย

ผลการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดําเนินการ

งบ
ประมาณ

(แบบฟอรม 2)

ผลการใชงบประมาณ

ยุทธศาสตรที่ 1 การ

สนับสนุนนโยบาย
สรางเสริมการพัฒนา
จิตสํานึกดาน
คุณธรรม จริยธรรม
และการปองกัน
ตอตานการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ยุทธศาสตรที่ 2
การสนับสนุน บูรณา
การ และสรางความ
เขมแข็งเครือขายทุก
ภาคสวนทั้งในและ
ระหวางประเทศ ดาน
คุณธรรม จริยธรรม
และการปองกันการ
ทุจริต
ประพฤติมิชอบ
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ยุทธศาสตร

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย

ผลการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดําเนินการ

งบ
ประมาณ

ผลการใชงบประมาณ

ยุทธศาสตรที่ 3

การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
ทรัพยากร เทคโนโลยี
สารสนเทศ การ
สื่อสาร การกํากับ
ดูแล และการ
ประเมินผล ดาน
คุณธรรม จริยธรรม
และการ ปองกัน
การทุจริตประพฤติมิ
ชอบใหไดตาม
มาตรฐานที่กําหนด
ยุทธศาสตรที่ 4
การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร ดาน
คุณธรรมจริยธรรม
และการปองกันการ
ทุจริตประพฤติมิ
ชอบ
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ยุทธศาสตร

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย

ผลการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดําเนินการ

งบ
ประมาณ

ผลการใชงบประมาณ

ยุทธศาสตรที่ 5

การพัฒนาศักยภาพ
องคกร และคุณภาพ
ขอมูลขาวสาร ดาน
คุณธรรมจริยธรรม
และการปองกันการ
ทุจริตประพฤติมิ
ชอบ

หมายเหตุ รายงานพรอมแนบหลักฐานประกอบการดําเนินงานในระบบ ESM

(...........................................................................................)
ตําแหนง ผูอํานวยการ.......................................................
วันที่.....................................................................................
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คาคะแนนการประเมินตนเอง
ตามแบบประเมินความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประเด็นคําถาม
1 หนวยงานของทานมีการจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามแบบฟอรมที่กําหนด ที่ผูบริหารลง
นามใหความเห็นชอบ หรือไม (ทุกวิธ)ี
2 หนวยงานของทานมีการประกาศเผยแพรแผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจาง ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 บนเว็บไซตของหนวยงานหรือไม
3 หนวยงานของทานมีการบันทึกรายงานผลการจัดซื้อจัดจาง
(ทุกวิธ)ี พรอมระบุวิธีการจัดซื้อ จัดจาง และเหตุผลที่ใชในการ
ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจาง บนเว็บไซต (ตามแบบสขร.1) ที่เปน
ปจจุบัน หรือไม
4 หนวยงานของทานมีการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความ
เกี่ยวของกับผูเสนองานในการจัดซื้อจัดจาง หรือไม (หนวยงานที่
ไมไดดําเนินการเองใหถายสําเนาจากหนวยงานหลักที่ดําเนินการให)
5 หนวยงานของทานมีการจัดทํารายงาน และวิเคราะหผลการจัดซื้อ
จัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือไม
6 หนวยงานของทานมีแนวทางการปฏิบัติงานหรือคูมือกําหนด
มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรือไม
7 หนวยงานของทานมีการเผยแพรแนวทางการปฏิบัติงานหรือคูมือ
กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ผานเว็บไซตของ
หนวยงานหรือไม
8 หนวยงานของทานมีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานหรือคูมือ
กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรือไม
9 หนวยงานของทานมีการประกาศหลักเกณฑการพิจารณาการ
เลื่อนเงินเดือน หรือคาจางใหบุคลากรในหนวยงานทราบหรือไม เชน
ปดประกาศ แจงเวียน เปนตน
10 หนวยงานของทานมีการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อน
เงินเดือน หรือคาจางของบุคลากรในหนวยงานหรือไม

คะแนน
5

หมายเหตุ
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11 หนวยงานของทานมีการประกาศผลการเลื่อนเงินเดือนหรือ
คาจางในระดับดีเดน หรือ 2 ขั้น ใหบุคลากรในหนวยงานทราบ
หรือไม เชนปดประกาศ แจงเวียน เปนตน
12 หนวยงานของทานมีผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน และ
ระยะเวลาที่ใชในการดําเนินการใหผูใชบริการเห็นอยางชัดเจน
หรือไม” เชน ผังแสดงการใหบริการทางการเงิน การจัดซื้อ จัดจาง
การตรวจแล็ป การใหบริการจายยา เปนตน
13 หนวยงานของทานมอบหมายผูรับผิดชอบการประชาสัมพันธ
และตอบขอซักถามตามภารกิจของหนวยงาน หรือไม เชนผูดูแล
เว็บไซต Facebook Lineกลุมหนวยงาน เปนตน”
14 หนวยงานของทานมีการอัพเดตขอมูลการดําเนินงานตามภารกิจ
หลักหลักของหนวยงานที่เปนปจจุบัน และประชาสัมพันธบนเว็บไซต
หนวยงาน หรือไม
15 หนวยงานของทานมีการกําหนดชองทางการรองเรียน พรอมทั้ง
เผยแพรประชาสัมพันธใหทุกหนวยงานในสังกัดกรมทราบ และ
ประชาสัมพันธบนเว็บไซตของหนวยงานหรือไม
16 หนวยงานของทานมีการมอบหมายผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน
พรอมทั้งเผยแพรประชาสัมพันธใหทุกหนวยงานในสังกัดกรมทราบ
และประชาสัมพันธบนเว็บไซตของหนวยงานหรือไม
17 หนวยงานของทานสรุปรายงานผลการจัดการเรื่องรองเรียน
พรอมทั้งระบุปญหา อุปสรรคในการดําเนินงานรายงาน
ผูบังคับบัญชาทราบทุกไตรมาสหรือไม
18 หนวยงานของทานมีการจัดประชุม/สัมมนาอภิปรายภายใน
องคกรเพื่อใหความรูเรื่องประมวลจริยธรรม และการปองกัน
ผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาที่หรือไม
19 หนวยงานของทานมีแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตของหนวยงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 พรอมทั้ง
ประชาสัมพันธผานเว็บไซตหนวยงาน หรือไม
20 หนวยงานของทานมีการรายงานผลการดําเนินการตามแผน
ปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงานในระยะเวลาที่
กําหนด และใหผูบริหารลงนามรับทราบหรือไม

คะแนน
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แบบประเมินความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
กลุ มคุ ม ครองจริ ยธรรม ดํ า เนิ น การประเมิ นความโปร งใสในการดํา เนิน งานของหน ว ยงาน ผลประเมิน จะแสดงถึ ง
ระดับความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานและเปนแนวทางปฏิบัติเพื่อแกไขปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติราชการใหมีความโปรงใส
มากยิ่งขึ้น
ความร วมมื อจากหน วยงานของท านจะสนับ สนุน ใหเ กิ ดการปรั บปรุ ง ด า นความโปร งใสภายในหนว ยงาน ส ง ผลให
หน ว ยงานมี บ รรยากาศและวั ฒ นธรรมในการทํ า งานที่ ดี ตลอดจนช ว ยสร า งความเชื่ อ มั่ น ของประชาชนผู รั บ บริ ก ารที่ มี ต อ หน ว ยงาน
ตอกรมควบคุมโรค และตอประเทศชาติตอไป

ชื่อหนวยงาน

กลุมคุมครองจริยธรรม ขอขอบคุณในความรวมมือมา ณ โอกาสนี้
----------------------------------------------------------------------

1. วิธีการตอบแบบประเมินความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงาน
โปรดใสเครื่องหมาย  ลงในชอง  ที่เปนตัวเลือกคําตอบที่สอดคลองกับขอเท็จจริงสําหรับหนวยงานของทาน และหากมีเอกสาร
หรือหลักฐานอางอิงใหใสเครื่องหมาย  ลงในชอง  พรอมระบุชื่อเอกสารและสงมอบเอกสาร/หลักฐานทีอ่ างอิงนั้น
2. คําอธิบายรายละเอียด คํานิยาม และวิธีการตอบขอคําถาม ดูในคูมือคําอธิบายแบบประเมินความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประเด็นคําถาม

การใหและเปดเผยขอมูลในการจัดซื้อจัดจาง
1) หนวยงานของทานมีการจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ผูบริหารลงนามใหความ
เห็นชอบ หรือไม (ทุกวิธ)ี
มีหลักฐาน คือ
 หลักฐานสําเนาแผนการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ผูบริหารลงนามใหความเห็นชอบ
 อื่นๆ โปรดระบุ...................................................................................................................................
2) หนวยงานของทานมีการประกาศเผยแพรแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 บนเว็บไซตของ
หนวยงานหรือไม
มีหลักฐาน คือ
 Print screen หนาเว็บไซตหนวยงานที่ไดแสดงใหเห็นถึงการประกาศเผยแพร แผนการจัดซื้อจัดจาง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560
 อื่นๆ โปรดระบุ...................................................................................................................................
3) หนวยงานของทานมีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจาง (ทุกวิธี) พรอมระบุวิธีการจัดซื้อ จัดจาง และเหตุผลที่ใชใน
การตัดสินผลการจัดซื้อจัดจาง บนเว็บไซต (ตามแบบสขร.1) ที่เปนปจจุบัน หรือไม
มีหลักฐาน คือ
 Print screen หนาเว็บไซตกรมควบคุมโรคหรือสํานักงานเลขานุการกรม ที่มีการรายงานผลการจัดซื้อ จัดจาง…
 อืน่ ๆ โปรดระบุ ............................…………………………………….....................................………………

มี

ไมมี
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4) หนวยงานของทานมีการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความเกี่ยวของกับผูเสนองานในการจัดซื้อจัดจาง หรือไม
(หนวยงานที่ไมไดดําเนินการเองใหถายสําเนาจากหนวยงานหลักที่ดําเนินการให)
มีหลักฐาน คือ
 สําเนาแบบฟอรมการตรวจสอบบุคลากรฯ ……………………………………...................................
 อื่นๆ โปรดระบุ ............................……………………………………………………….…………………………………
5) หนวยงานของทานมีการจัดทํารายงาน และวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ.

มี

ไมมี

































2559 หรือไม

มีหลักฐาน คือ
 สําเนารายงาน และวิเคราะหผลการจัดซื้อ จัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ผูบริหารลงนามรับทราบ……
 อื่นๆ โปรดระบุ.............................………………………………………………………………..…………….............
6) หนวยงานของทานมีแนวทางการปฏิบัติงานหรือคูมือกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรือไม
มีหลักฐาน คือ
 สําเนาแนวทางการปฏิบัติงานหรือคูมือ………………….……………….....................................
 Print screen หนาเว็บไซตหนวยงาน
 อื่นๆ โปรดระบุ.............................………………………………………………………………………………………….
7) หนวยงานของทานมีการเผยแพรแนวทางการปฏิบัติงานหรือคูมือกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
ผานเว็บไซตของหนวยงานหรือไม
มีหลักฐาน คือ
 Print screen หนาเว็บไซตหนวยงานที่เห็นถึงการเผยแพรแนวทางการปฏิบัติงานหรือคูมือกําหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
 อื่นๆ โปรดระบุ.............................………………………………………………………………………...………………
8) หนวยงานของทานมีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานหรือคูมือกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
หรือไม
มีหลักฐาน คือ
 รายงานการประชุมที่แสดงใหเห็นถึงการทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานหรือคูมือกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจหลัก
 อื่นๆ โปรดระบุ.............................………………………………………………………………..............................
9) หนวยงานของทานมีการประกาศหลักเกณฑการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน หรือคาจางใหบุคลากรในหนวยงาน
ทราบหรือไม เชนปดประกาศ แจงเวียน เปนตน
มีหลักฐาน คือ
 ภาพถายการปดประกาศ ………………………………………………………………………………………....................
 สําเนาหนังสือเวียนภายในหนวยงาน…………………………………………………………....................…………
 อื่นๆ โปรดระบุ.............................………………………………………….…………………………….................
10) หนวยงานของทานมีการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน หรือคาจางของบุคลากรในหนวยงาน
หรือไม
มีหลักฐาน คือ
 สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ ………………………………………………………………………………………....................
 อื่นๆ โปรดระบุ.............................………………………………………….…………………………….................
11) หนวยงานของทานมีการประกาศผลการเลื่อนเงินเดือนหรือคาจางในระดับดีเดน หรือ 2 ขั้น ใหบุคลากรใน
หนวยงานทราบหรือไม เชนปดประกาศ แจงเวียน เปนตน
มีหลักฐาน คือ
 ภาพถายการปดประกาศ ………………………………………………………………………………………....................
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 สําเนาหนังสือเวียนภายในหนวยงาน…………………………………………………………....................…………
 อื่นๆ โปรดระบุ.............................………………………………………….…………………………….................
12) หนวยงานของทานมีผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน และระยะเวลาที่ใชในการดําเนินการใหผูใชบริการเห็นอยาง
ชัดเจน หรือไม” เชน ผังแสดงการใหบริการทางการเงิน การจัดซื้อ จัดจาง การตรวจแล็ป การใหบริการจายยา เปนตน
มีหลักฐาน คือ
 ภาพถายสถานที่ติดผังขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีระยะเวลากํากับ……………………………….....……………………………………
 อื่นๆ โปรดระบุ............................………………………………………..……………………………………………..…
13) หนวยงานของทานมอบหมายผูรับผิดชอบการประชาสัมพันธ และตอบขอซักถามตามภารกิจของหนวยงาน
หรือไม เชนผูดูแลเว็บไซต Facebook Lineกลุมหนวยงาน เปนตน”
มีหลักฐาน คือ
 บันทึกมอบหมายผูรับผิดชอบ...................................................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ ............................………………………………………………………………………………..………..
14) หนวยงานของทานมีการอัพเดตขอมูล ภารกิจหลักของหนวยงานที่เปนปจจุบัน และประชาสัมพันธบนเว็บไซต
หนวยงาน หรือไม
มีหลักฐาน คือ
 Print screen หนาเว็บไซตหนวยงานทีอ่ ัพเดตขอมูลภารกิจหลักของหนวยงานที่เปนปจจุบัน..……………
 อื่นๆ โปรดระบุ..............................…………………………………………………………….……………………………
15) หนวยงานของทานมีการกําหนดชองทางการรองเรียน พรอมทั้งเผยแพรประชาสัมพันธใหทุกหนวยงานในสังกัด
กรมทราบ และประชาสัมพันธบนเว็บไซตของหนวยงานหรือไม
มีหลักฐาน คือ
 บันทึกแจงเวียนชองทางการรองเรียน .....……………………………………………………………………………………………
 Print screen หนาเว็บไซตของหนวยงานที่แสดงใหเห็นถึงการเผยแพรชองทางการรองเรียน.......
 อื่นๆ โปรดระบุ..............................…………………………………………………………………………….……………
16) หนวยงานของทานมีการมอบหมายผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนพรอมทั้งเผยแพรประชาสัมพันธใหทุกหนวยงานใน
สังกัดกรมทราบ และประชาสัมพันธบนเว็บไซตของหนวยงานหรือไม
มีหลักฐาน คือ
 คําสั่งใหปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน.…………………………………………………………………………………………......................
 บันทึกมอบหมายผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน
 อื่นๆ โปรดระบุ.............................…………………………………………………….………………….....................
17) หนวยงานของทานสรุปรายงานผลการจัดการเรื่องรองเรียน พรอมทั้งระบุปญหา อุปสรรคในการดําเนินงาน
รายงานผูบังคับบัญชาทราบทุกไตรมาสหรือไม
มีหลักฐาน คือ
 บันทึกสรุปรายงานการจัดการเรื่องรองเรียน…………………...........….………
 อื่นๆ โปรดระบุ..............................……………………………………………………………………………………..…..
18) หนวยงานของทานมีการจัดประชุม/สัมมนาอภิปรายภายในองคกรเพื่อใหความรูเรื่องประมวลจริยธรรม และการ
ปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาที่หรือไม
มีหลักฐาน คือ
 สําเนาโครงการและบันทึกอนุมัติโครงการ……………………………………………………..…..……………..…...……..……
 ภาพถายการจัดโครงการ/กิจกรรม..…………………………………………………..………………………...……………
 อื่นๆ โปรดระบุ...................................................................................................................................
19) หนวยงานของทานมีแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2560 ที่ผูบริหารลงนามใหความเห็นชอบ พรอมทั้งประชาสัมพันธผานเว็บไซตหนวยงาน หรือไม
มีหลักฐาน คือ
 สําเนาแบบฟอรม 1 และบันทึกขอความเห็นชอบ……………………………………………………..…..……………

มี

ไมมี
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ประเด็นคําถาม
 Print screen หนาเว็บไซตของหนวยงานที่แสดงใหเห็นถึงการเผยแพรแผนปฏิบัติการฯ..……………………………
 อื่นๆ โปรดระบุ...................................................................................................................................

มี

ไมมี

20) หนวยงานของทานมีการรายงานผลการดําเนินการตามแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงานใน
ระยะเวลาที่กําหนด และใหผูบริหารลงนามรับทราบหรือไม
มีหลักฐาน คือ
 สําเนาแบบฟอรม 2 และบันทึกเสนอผูบริหารลงนามรับทราบ…………………………………………………………………
 อื่นๆ โปรดระบุ.............................…………………………………………………..……….…...….……………………





กลุมคุมครองจริยธรรม
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คูมือคําอธิบาย

แบบประเมินความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
 แนวทางการตอบแบบประเมิน
1. กรุณาระบุชื่อหนวยงานใหชัดเจน
2. หนวยงานจะตองตอบขอคําถามตามประเด็นตางๆ วา “มี” หรือ “ไมมี” โดยใสเครื่องหมายถูก ()
ลงในชอง  ทีก่ ําหนดที่สอดคลองกับขอเท็จจริงสําหรับหนวยงาน
3. กรณีที่หนวยงานตอบวา “มี” ใหหนวยงานระบุเอกสารหลักฐานที่ใชอางอิง โดยใสเครื่องหมายถูก ()
ลงในชอง  ที่หนวยงานมีหลักฐานดังกลาว หรือ  อื่นๆ ซึ่งหนวยงานจะตองระบุรายการเอกสาร/
หลั กฐาน ใหชั ดเจนและที่ สําคัญให แนบเอกสาร/หลักฐานเทาที่จํ าเปน สําหรั บการตรวจสอบการให
คะแนน กรณีเปนการอางเอกสาร/หลักฐานซ้ํา หนวยงานไมตองถายเอกสารเพิ่มเพียงแตระบุอางอิงวาใช
เอกสารในขอคําถามใด และโปรดทําสลิป (slip) ที่เอกสาร/หลักฐานแนบดวย
5. กรณีหนวยงานไมสามารถตอบคําตอบขอใดขอหนึ่งได เนื่องจากขอจํากัดหรือขอกําหนดดานกฎหมาย
ใหระบุขอจํากัดหรือขอกําหนดดังกลาวทายขอคําถามนั้นๆ

 คําแนะนําการตอบ
คําถามขอที่ 1 “หนวยงานของทานมีการจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ตามแบบฟอรมที่กําหนด ที่ผูบริหารลงนามใหความเห็นชอบ หรือไม” (ทุกวิธ)ี
หน ว ยงานต อ งแสดงหลั ก ฐานเกี่ ย วกั บ แผนการจั ด ซื้ อ จั ด จ า งที่ ห น ว ยงานได จั ด ทํ า ขึ้ น ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และผูบริหารลงนามใหความเห็นชอบ
คําถามขอที่ 2 “หนวยงานของทานมีการประกาศเผยแพรแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 บนเว็บไซตของหนวยงานหรือไม”
หนวยงานตองแสดงหลักฐานเกี่ยวกับประกาศเผยแพรแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ พ.ศ.
2560 ผานเว็บไซตของหนวยงานที่ประชาชนสามารถเขาตรวจดูได โดยระยะเวลาการนําขึ้นเว็บไซต ไมเกิน
วันที่ 31 ตุลาคม 2559
คําถามขอที่ 3 “หนวยงานของทานมีการบันทึกรายงานผลการจัดซื้อจัดจาง (ทุกวิธี) พรอม
ระบุวิธีการจัดซื้อ จัดจาง และเหตุผลที่ใชในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจาง บนเว็บไซต (ตามแบบสขร.1) ที่
เปนปจจุบัน หรือไม”
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หนวยงานตองแสดงหลักฐานเกี่ยวกับบันทึกขอมูลการจัดซื้อ จัดจางทุกวิธี ตามแบบสขร.1 ที่
สํานักงานเลขานุการกรมดูแลใหเปนปจจุบัน
คําถามขอที่ 4 “หนวยงานของทานมีการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความเกี่ยวของ
กับผูเสนองานในการจัดซื้อจัดจาง หรือไม (หนวยงานที่ไมไดดําเนินการเองใหถายสําเนาจากหนวยงานหลัก
ที่ดําเนินการให)”
หนวยงานตองแสดงหลักฐานวาไดมีการตรวจสอบบุคลากรที่เกี่ยวของในการจัดซื้อ จัดจาง
ของหนวยงาน โดยหนวยงานที่ตองใหศูนยตนทุนดําเนินการใหถายสําเนามาใชแนบเปนหลักฐานได
คําถามขอที่ 5 “หนวยงานของทานมีการจัดทํารายงาน ผลการจัดซือ้ จัดจางประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือไม ”
หนวยงานตองแสดงหลักฐานเกี่ยวกับการสรุปรายงานผลการจัดซื้อ จัดจางวาดําเนินการตาม
แผนที่กําหนดหรือไม ตามแบบฟอรมรายงานผลทีก่ ําหนด
คําถามขอที่ 6 “หนวยงานของทานมีแนวทางการปฏิบัติงานหรือคูมือกําหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรือไม”
หนวยงานตองแสดงหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานหรือคูมือกําหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ของหนวยงาน
คําถามขอที่ 7 “หนวยงานของทานมีการเผยแพรแนวทางการปฏิบัติงานหรือคูมือกําหนด
มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ผานเว็บไซตของหนวยงานหรือไม”
หนวยงานตองแสดงหลักฐานเกี่ยวกับการการเผยแพรแนวทางการปฏิบัติงานหรือคูมือกําหนด
มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ผานเว็บไซตของหนวยงาน ที่ประชาชนหรือหนวยงานอื่นสามารถ
เขามาดูขอมูลดังกลาวได
คําถามขอที่ 8 “หนว ยงานของทานมีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติ งานหรือคูมือกําหนด
มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรือไม”
หนวยงานตองแสดงหลักฐานเกี่ยวกับการทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานหรือคูมือกําหนด
มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก เนื่องจากแนวทางการปฏิบัติงานหรือคูมือกําหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักไดมีการจัดทําและใชงานไประยะหนึ่งแลวตองมีการปรับปรุงใหสอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน ซึ่งอาจจะคอยๆมีการปรับปรุงเปนบางจํานวนกอนก็ได
คําถามขอที่ 9 “หนวยงานของทานมีการประกาศหลักเกณฑการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน
หรือคาจางใหบุคลากรในหนวยงานทราบหรือไม เชนปดประกาศ แจงเวียน เปนตน”
หนวยงานตองแสดงหลักฐานเกี่ยวกับการประกาศหลักเกณฑการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน
หรือคาจางใหบุคลากรในหนวยงานทราบหรือไม เชนปดประกาศ แจงเวียน เปนตน เพื่อใหบุคลากรใน
หนวยงานไดรับทราบ และสรางความโปรงใสในการพิจารณา
คําถามขอที่ 10 “หนวยงานของทานมีการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน
หรือคาจางของบุคลากรในหนวยงานหรือไม”
หนวยงานตองแสดงหลักฐานเกี่ยวกับคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน
หรือคาจางของบุคลากรในหนวยงาน เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนหรือคาจาง
เพื่อลดขอรองเรียนในเรื่องดังกลาว
[180]
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คําถามขอที่ 11 “หนวยงานของทานมีการประกาศผลการเลื่อนเงินเดือนหรือคาจางในระดับ
ดีเดน หรือ 2 ขั้น ใหบุคลากรในหนวยงานทราบหรือไม เชนปดประกาศ แจงเวียน เปนตน”
หนวยงานตองแสดงหลักฐานเกี่ยวกับการประกาศผลการเลื่อนเงินเดือนหรือคาจางในระดับ
ดีเดน หรือ 2 ขั้น ใหบุคลากรในหนวยงานทราบหรือไม เชนปดประกาศ แจงเวียน เปนตน เพื่อความ
โปรงใส และลดขอรองเรียน
คําถามขอที่ 12 “หนวยงานของทานมีผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน และระยะเวลาที่ใช
ในการดําเนินการใหผูใชบริการเห็นอยางชัดเจน หรือไม” เชน ผังแสดงการใหบริการทางการเงิน การจัดซื้อ
จัดจาง การตรวจแล็ป การใหบริการจายยา ฉีดวัคซีน เปนตน”
หนวยงานตองแสดงหลักฐานเกี่ยวกับผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน และระยะเวลาที่ใชใน
การดําเนินการเพื่อใหผูใชบริการเห็นอยางชัดเจน ไมวาผูรับบริการจะเปนบุคคลภายในหนวยงานหรือนอก
หนวยงาน เพื่อความโปรงใสในการดําเนินงาน และลดขอรองเรียน
คําถามขอที่ 13 “หนวยงานของทานมอบหมายผูรับผิดชอบการประชาสัมพันธ และตอบขอ
ซักถามตามภารกิจของหนวยงาน หรือไม เชนผูดูแลเว็บไซต Facebook Lineกลุมหนวยงาน เปนตน
หนวยงานตองแสดงหลักฐานเกี่ยวกับคําสั่งแตงตั้ง หรือบันทึกการมอบหมายผูรับผิดชอบการ
ประชาสัมพันธ และตอบขอซักถามตามภารกิจของหนวยงาน เชนผูดูแลเว็บไซต Facebook Lineกลุม
หนวยงาน เปนตน
คําถามขอที่ 14 “หนวยงานของทานมีการอัพเดตขอมูลการดําเนินงานตามภารกิจหลักหลัก
ของหนวยงานที่เปนปจจุบัน และประชาสัมพันธบนเว็บไซตหนวยงาน หรือไม”
หน ว ยงานต อ งแสดงหลั ก ฐานเกี่ ย วกั บ การนํ า ข อ มู ล การดํ า เนิ น งานตามภารกิ จ หลั ก ของ
หนวยงาน ขึ้นเว็บไซตใหเปนปจจุบันเพื่อใหประชาชนสามารถคนหาขอมูลตางๆ หรือเขาดูขอมูลสําคัญของ
หนวยงานไดตลอดเวลา
คําถามขอที่ 15 “หนวยงานของทานมีการกําหนดชองทางการรองเรียน พรอมทั้งเผยแพร
ประชาสัมพันธใหทุกหนวยงานในสังกัดกรมทราบ และประชาสัมพันธบนเว็บไซตของหนวยงานหรือไม”
หนวยงานตองแสดงหลักฐานเกี่ยวกับชองทางการรองเรียน พรอมทั้งเผยแพรประชาสัมพันธ
ใหทุกหนวยงานในสังกัดกรมทราบ และประชาสัมพันธบนเว็บไซตของหนวยงานเพื่อใหประชาชนสามารถ
รองเรียน หรือดูขอมูลชองทางการรองเรียนไดงายและสะดวก
คําถามขอที่ 16 “หน วยงานของทานมี การมอบหมายผู รับผิดชอบเรื่องร องเรี ยนพร อมทั้ ง
เผยแพรประชาสัมพันธใหทุกหนวยงานในสังกัดกรมทราบ และประชาสัมพันธบนเว็บไซตของหนวยงาน
หรือไม”
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หนว ยงานตองแสดงหลักฐานเกี่ ยวกั บคําสั่งแตงตั้งหรือบั นทึ กมอบหมายผู รับ ผิดชอบเรื่อง
รองเรียนของหนวยงาน พรอมทั้งแจงเวียนทุกหนวยงานในสังกัดกรมทราบ เพื่อสะดวกในการประสานงาน
และประชาสัมพันธบนเว็บไซตของหนวยงานเพื่อใหประชาชนไดทราบและติดตอไดสะดวก
คําถามขอที่ 17 “หนวยงานของทานสรุปรายงานผลการจัดการเรื่องรองเรียน พรอมทั้งระบุ
ปญหา อุปสรรคในการดําเนินงานรายงานผูบังคับบัญชาทราบทุกไตรมาสหรือไม”
หนวยงานตองแสดงหลักฐานเกี่ยวกับการสรุปรายงานผลการจัดการเรื่องรองเรียน พรอมทั้ง
ระบุปญหา อุปสรรคในการดําเนินงานรายงานผูบังคับบัญชาทราบทุกไตรมาสเพื่อที่ผูบริหารจะไดทราบ
สถานการณที่เปนปจจุบัน และจัดการขอรองเรียนไดทันเวลา
คําถามขอที่ 18 “หนวยงานของทานมีการจัดประชุม/สัมมนาอภิปรายภายในองคกรเพื่อให
ความรูเรื่องประมวลจริยธรรม และการปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาที่หรือไม”
หนวยงานตองแสดงหลักฐานเกี่ยวกับการจัดประชุม/สัมมนาอภิปรายภายในองคกรเพื่อให
ความรูเรื่องประมวลจริยธรรม และการปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาที่ เชน สําเนาโครงการที่
ไดรับการอนุมัติจากผูบริหารหนวยงาน บันทึกขออนุมัติจัดโครงการ ภาพถายการจัดโครงการ เปนตน
คําถามขอที่ 19 “หนวยงานของทานมีแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ
หนวยงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 พรอมทั้งประชาสัมพันธผานเว็บไซตหนวยงาน หรือไม”
หนวยงานตองแสดงหลักฐานเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ
หน ว ยงานประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตามแบบฟอร ม 1) พร อมทั้ งประชาสั มพั น ธ ผ านเว็ บ ไซต
หน ว ยงานเพื่ อแสดงถึ งการขั บ เคลื่ อ นงานด านคุ ณธรรม จริ ย ธรรม และผู ส นใจได เข า มาดู ขอมู ล ที่ เป น
ประโยชนและนําไปใชเปนตัวอยางได
คําถามขอที่ 20 “หน วยงานของทานมี การรายงานผลการดําเนินการตามแผนปองกันและ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต ของหน ว ยงานในระยะเวลาที่ กํา หนด และให ผู บ ริ ห ารลงนามรั บ ทราบหรื อ ไม ”
หนว ยงานตองแสดงหลักฐานเกี่ย วกั บการรายงานผลการดําเนิน การตามแผนปองกัน และ
ปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน (ตามแบบฟอรม 2 ) ตามระยะเวลาที่กําหนดในรายละเอียดตัวชี้วัด
และผูบ ริหารตองลงนามรับทราบผลการดําเนินงานนั้นดวย
********************
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กลุมคุมครองจริยธรรม
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กระบวนการจัดทําและติดตามประเมินผลคํารับรองการปฏิบัติราชการสํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค
ประจําปงบประมาณ 2560

วัน/เดือน/ป

ตุลาคม 2559

กิจกรรม

ประชุมผูกํากับตัวชี้วัดเกี่ยวกับการจัดทํารายละเอียด
ตัวชี้วัด (KPI Template)
31 ตุลาคม 2559
เจรจาตัวชี้วัดภารกิจกับหน2วยงาน
17-18 ตุลาคม 2559 ชี้แจงถ2ายทอดรายละเอียดตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการหน2วยงาน ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. 2560
ตุลาคม 2559
หน2วยงานเสนอกรอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ตุลาคม 2559
ลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหน2วยงาน
ธันวาคม 2559
ลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักโรค
ไม2ติดต2อ กรมควบคุมโรค ประจําป7งบประมาณ 2560
25 ธันวาคม 2559
หน2วยงานสรางตัวชี้วัดคํารับรองในระบบ Estimates SM
31 ธันวาคม 2559
หน2วยงานจัดทํารายละเอียดตัวชี้วัดคํารับรองของ
หน2วยงาน (ฉบับสมบูรณI) ส2งไปยัง กพร. จํานวน 2 เล2ม
และซีดี 2 แผ2น ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558
25 ธันวาคม 2559
หน2วยงานรายงานผลการดําเนินงานคํารับรองการปฏิบัติ
25 มีนาคม 2560
ราชการหน2วยงาน ป7 2559 แต2ละไตรมาส ในระบบ
25 มิถุนายน 2560 Estimates SM
25 กันยายน 2560

ตุลาคม – ธันวาคม
2560

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด คือ NCD Clinic Plus และ
Drowning และ PMQA เตรียมเอกสารเพื่อรับการตรวจ
ประเมินตัวชี้วัดคํารับรองจากหน2วยงานภายนอก
สําหรับตัวชี้วัดอื่นๆ หน2วยงานหลักที่กํากับตัวชี้วัดนั้นๆ
จะตรวจสอบเอกสารที่รายงานในระบบ Estimate

ผู)รับผิดชอบ

กพร. และผูกํากับตัวชี้วัด
กพร.
กพร. และผูกํากับตัวชี้วัด
ทุกหน2วยงาน
กพร.
สํานักโรคไม2ติดต2อ
ทุกหน2วยงาน
ทุกหน2วยงาน
ทุกหน2วยงาน
(กลุ2มที่รับผิดชอบส2ง file
รายละเอียดการ
ดําเนินงานใหกลุ2มพัฒนา
องคIกร ภายในวันที่
กําหนด เพื่อใหกลุ2มพัฒนา
องคIกรสามารถรายงานใน
ระบบ Estimates SM
หากเกินวันที่ กลุ2ม พอ.
กําหนด ใหผูรับผิดชอบ
รายงานในระบบ
Estimates SM เองภายใน
วันที่ 25 ของไตรมาสนั้นๆ
ทุกหน2วยงาน
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รอบการรายงานในระบบ Estimate SM
กําหนดใหจัดเก็บตัวชี้วัดดําเนินการเพื่อรายงานผลในระบบ Estimate SM ดังนี้
1. กลุ2มพัฒนาองคIกร ส2งหนังสือแจงเวียนใหทุกกลุ2มส2งผลการดําเนินงานตามไตรมาส ระบุใหรายงาน
ผลมายังกลุ2มพัฒนาองคIกร ภายในวันที่กําหนดในแต2ละไตรมาส
2. กลุ2มต2างๆ รายงานผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดคํารับรองฯ ตามแบบฟอรIม พรอมกับแนบ File
หลักฐานประกอบการดําเนินงานฯ มายังกลุ2มพัฒนาองคIกร เพื่อรายงานในระบบ Estimates SM
หากเกินวันที่ กลุ2ม พอ. กําหนด ใหผูรับผิดชอบรายงานในระบบ Estimates SM เองภายในวันที่
25 ของไตรมาสนั้นๆ โดยรายงานผลการดําเนินงานใหสอดคลองตามขั้นตอนที่ระบุใน Template
ใหเรียบรอยครบถวน
3. รอยละของอัตราการเบิกจ2ายเงินงบประมาณรายจ2ายรวม ใหกลุ2มบริหารงานทั่วไปดําเนินการ
รายงานในระบบ Estimate SM ภายในวันที่ 7 หลังสิ้นไตรมาส
กําหนดสงผลการ
รอบการรายงาน
ดําเนินงาน
จากกกลุมตางๆ
รอบ 3 เดือน
ภายในวันที่
(1 ต.ค. 59 – ธ.ค. 59) 20 ธันวาคม 2559
รอบ 6 เดือน
ภายในวันที่
(1 ต.ค. 59 – มี.ค. 60) 20 มีนาคม 2560
รอบ 9 เดือน
ภายในวันที่
(1 ต.ค. 59 – มิ.ย.60) 19 มิถุนายน 2560
รอบ 12 เดือน
ภายในวันที่
(1 ต.ค. 59 – ก.ย.60) 15 กันยายน 2560

กลุม พอ. รายงาน
ผลการดําเนินงานใน
ระบบ Estimate SM
ภายในวันที่
25 ธันวาคม 2559
ภายในวันที่
25 มีนาคม 2560
ภายในวันที่
25 มิถุนายน 2560
ภายในวันที่
25 กันยายน 2560

กําหนดการรายงานผล
ตัวชี้วัดอัตราการเบิกจายเงินฯ
ในระบบ Estimate SM
ภายในวันที่
7 มกราคม 2559
ภายในวันที่
7 เมษายน 2559
ภายในวันที่
7 กรกฎาคม 2559
ภายในวันที่
7 ตุลาคม 2559

แบบฟอร5มสําหรับตัวชี้วัดที่เป9นเชิงคุณภาพ /ขั้นตอนการดําเนินงาน (SAR)

188

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการของสํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค ประจําป$งบประมาณ 2560
กลุม ..........................................................................................
รอบที่รายงาน
รอบ 3 เดือน (1 ต.ค 59 – ธ.ค 59)
รอบ 6 เดือน (1 ต.ค 59 – มี.ค 60)
รอบ 9 เดือน (1 ต.ค 59 – มิ.ย 60)
รอบ 12 เดือน (1 ต.ค 59 – ก.ย 60)
ชื่อตัวชี้วัด .............................................................................................................................................................................
ผลการดําเนินงานตามขั้นตอน

ที่
1

สรุปรายละเอียดที่สําคัญ

เอกสารอ1างอิงผลการดําเนินงาน
ในแตละขัน้ ตอน
พร1อมแนบ File สงมาด1วย (ถ1ามี)

2
3
4
5

ป<จจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
ความต1องการสนับสนุนจากสวนกลางและหนวยงานที่เกี่ยวข1อง
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........
ป<ญหา อุปสรรคตอการดําเนินงาน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................
ข1อเสนอแนะ
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..........................................ผูจัดเก็บฯ
(.........................................................)
วัน เดือน ป1..................................................

ลงชื่อ..............................................................หัวหนากลุ-ม/ผูกํากับฯ
(.............................................................)
วัน เดือน ป1..................................................
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กลุ่มพัฒนาองค์กร

สํานักโรคไม่ตดิ ต่อ

กรมควบคุมโรค

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของสํานักโรคไม่ติดต่อ
จัดทําโดย

ทบทวนโดย

อนุมัติโดย

นางสาวปิยนุช จันทร์อักษรตําแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางนิตยา พันธุเวทย์

นายแพทย์ดิเรก ขําแป้น

หัวหน้า กลุ่มพัฒนาองค์กร

ผู้อํานวยการสํานักโรคไม่ติดต่อ

วันที่...........................................

วันที่................................... วันที่...........................................

รายละเอียดการแก้ไขเอกสาร
วันที่บังคับใช้

แก้ไขครั้งที่

รายละเอียด

กระบวนการสนับสนุน (Key Support)
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของสํานักโรคไม่ติดต่อ

1.วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้การจัดทําตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักโรคไม่ติดต่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์
และขั้นตอนที่ถูกต้องตามที่ สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด
1.2 เพื่อให้บุคลากรซึ่งเป็นผู้จัดเก็บตัวชี้วัดคํารับรองฯ ของสํานักโรคไม่ติดต่อ สามารถดําเนินงาน
และรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการได้

2.ขอบเขต
คํารับรองการปฏิบัติราชการเป็นการแสดงความจํานงของผู้ทําคํารับรองเกี่ยวกับการพัฒนาการปฏิบัติราชการ
และผลการดําเนินการของส่วนราชการที่ส่วนราชการต้องการบรรลุผล โดยมีตัวชี้วัด เป้าหมาย และเกณฑ์การ
ให้คะแนนที่ชัดเจน ระหว่างผู้ทําคํารับรอง คือ ผู้อํานวยการสํานักโรคไม่ติดต่อ กับผู้รับคํารับรอง คือ
รองผู้อํานวยการสํานักโรคไม่ติดต่อ และหัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม ส่วนราชการจะจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ
เพื่อแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน เป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนน ซึ่งจะใช้เป็นเกณฑ์
ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการต่อไป

3.กรอบแนวคิด
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4.ข้อกําหนดที่สําคัญ
4.1 ข้อมูลถูกต้อง
4.2 ข้อมูลทันสมัย

5.ระบบติดตามประเมินผล
- ติดตามในที่ประชุมกลุ่มงานทุกไตรมาส
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กระบวนการตัวชี้วัดคํารับรอง
6.ชั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ลําดับ

1.

ผังกระบวนการ

รายละเอียด

1. รวบรวม Template ที่จัดทําโดยกลุ่มวิชาการ (กลุ่มโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง กลุ่มพัฒนาระบบสาธารณสุ ข กลุ่มป้ องกั นการ
บาดเจ็บจากจราจร และกลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากสาเหตุ
อื่ น ๆ) ตามแบบฟอร์ ม Template ตั ว ชี้ วั ด คํ า รั บ รอง ซึ่ ง
ประกอบด้วย ชื่อตัวชี้วัดน้ําหนักค่าเป้าหมายและเกณฑ์การให้
คะแนน ที่ผ่านการเห็นชอบจากผู้อํานวยการ/รองผู้อํานวยการ
ที่ได้รับมอบหมาย

มาตรฐาน
คุณภาพ/
สิ่งที่ต้อง
ควบคุม

ผู้รับผิดชอบ

รับการถ่ายทอดรายละเอียดตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการหน่วยงาน ในมิติที่ 1 - 4 จากกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กรมควบคุมโรค

เอกสาร
อ้างอิง

กลุ่มพัฒนา
องค์กร

2. เจรจาตัวชีว้ ัดที่หน่วยงานเพิ่มเติมตามบทบาทภารกิจ
หลักของหน่วยงานในมิติประสิทธิผลโดยกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร กรมควบคุมโรคเป็นผู้พิจารณา และให้ข้อเสนอแนะ
ในรายละเอียดตัวชี้วัด
2.

บันทึก

กลุ่มพัฒนา
องค์กร

แบบฟอร์ม
Template ตัวชี้วัด
คํารับรองฯ
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3.

ผังกระบวนการ

รายละเอียด

1. ชี้แจงถ่ายทอดรายละเอียด และแบ่งน้ําหนักตัวชี้วัดคํา
รับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงานไปยังกลุ่มต่างๆของสํานัก
โรคไม่ติดต่อ

มาตรฐาน
คุณภาพ/
สิ่งที่ต้อง
ควบคุม

ผู้รับผิดชอบ

บันทึก

เอกสาร
อ้างอิง

กลุ่มพัฒนา
องค์กร

รายงานการประชุม
ถ่ายทอดตัวชี้วัดไป
ยังกลุ่มต่างๆ

2. รวบรวมข้อมูลผู้จัดเก็บตัวชี้วัดคํารับรองฯจากทุกกลุ่ม
โดยหัวหน้ากลุ่มเป็นผู้กําหนดรายชื่อผู้จัดเก็บตัวชี้วัด
4.

จัดทําเล่มคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ ของสํานักโรคไม่ติดต่อ ซึ่งมีรายละเอียด
ได้ แก่ วิ สั ยทั ศน์ พันธกิ จประเด็ นยุ ทธศาสตร์ และตั วชี้ วั ดคํ า
รับรองฯ น้ําหนักข้อมูลพื้นฐาน
ค่าเป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนเป็นต้น

กลุ่มพัฒนา
องค์กร

5.

1. ส่งเล่มเล่มคู่มือการประเมินผลฯ ไปยังกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร กรมควบคุมโรค เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
2. ปรั บแก้ ไข และจั ดทํ าเล่ มคู่ มื อการประเมิ นผลฯ (ฉบั บ
สมบูรณ์) ส่งไปยังกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค
3.แจกจ่ายคู่มือการประเมินผลฯ (ฉบับสมบูรณ์) ให้ทุกกลุ่ม
ของสํานักเพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดใช้เป็นแนวทาง
ในการดําเนินการฯ

กลุ่มพัฒนา
องค์กร

คู่มือการประเมิน ผล
การปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ของ
สํานักโรคไม่ติดต่อ
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ผังกระบวนการ

รายละเอียด

มาตรฐาน
คุณภาพ/
สิ่งที่ต้อง
ควบคุม

ผู้รับผิดชอบ

เอกสาร
อ้างอิง

เป็นการลงนามในสัญญา (MOU) ระหว่างผู้อํานวยการสํานัก
โรคไม่ติดต่อ กับรองผู้อํานวยการสํานักโรคไม่ติดต่อ และ
หัวหน้ากลุ่มว่าจะนําไปปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามที่ได้ตกลง
ไว้ในคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ทุกกลุ่มของ

7.

สร้างตัวชี้วัดคํารับรองฯ ในระบบ Estimates SM

กลุ่มพัฒนา
องค์กร

8.

ดําเนินงานตามขั้นตอน และผลลัพธ์ตัวชี้วัดคํารับรองฯให้
บรรลุเป้าหมายที่กําหนดใน รอบ 3, 6, 9 และ
12 เดือน

ทุกกลุ่มของ

6.

บันทึก

สํานักโรคไม่
ติดต่อ

สํานักโรคไม่
ติดต่อ

MOU ตัวชี้วัดคํา
รับรองฯ
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9.

10.

ผังกระบวนการ

รายละเอียด

มาตรฐาน
คุณภาพ/
สิ่งที่ต้อง
ควบคุม

ผู้รับผิดชอบ

บันทึก

เอกสาร
อ้างอิง

ประชุมติดตามผลการดําเนินงาน พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุงการทํางานตามขั้นตอน และผลลัพธ์ตัวชี้วัดคํารับรองฯ
ให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดในรอบ 3, 6, 9 และ
12 เดือน

คณะกรรมการ
อํานวยการ
ติดตาม กํากับ
ดูแลการ
ดําเนินการ
พัฒนา
คุณภาพการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ

ผลการติดตามผล
การดําเนินการรอบ
3, 6, 9 และ

ตรวจประเมินผลการดําเนินงานในทุกตัวชี้วัดยกเว้นตัวชี้วัด
การเบิกจ่ายเงิน พร้อมพิจารณาให้คะแนน และ
ข้อเสนอแนะในผลการดําเนินงานรอบ 6 และ 12 เดือน

คณะทํางาน
การ
ประเมินผล
การปฏิบัติ
ราชการฯ

แบบการตรวจให้
คะแนนการ
ดําเนินงานตัวชี้วัด
ตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ
กรมควบคุมโรค

12 เดือน

คู่มือการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ของ
สํานักโรคไม่ติดต่อ
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11

12

ผังกระบวนการ

รายละเอียด

มาตรฐาน
คุณภาพ/
สิ่งที่ต้อง
ควบคุม

ผู้รับผิดชอบ

บันทึก

เอกสาร
อ้างอิง

ทุกกลุ่มส่งไฟล์ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดคํารับรองฯ
มายังกลุ่มพัฒนาองค์กร เพื่อให้ กลุ่มพัฒนาองค์กร
ตรวจสอบ และรายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรองฯ
รอบ 3, 6, 9 และ 12 เดือน ในระบบ Estimates SM

ทุกกลุ่มของ

หน่วยงานส่วนกลางจะดึงข้อมูลผลการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัดคํารับรองฯ จากระบบ Estimate เพื่อตรวจ และให้
คะแนนผลการดําเนินงานในรอบ 12 เดือน ยกเว้นตัวชี้วัดที่
หน่วยงานเพิ่มเติมตามบทบาทภารกิจหลักของหน่วยงาน
จะมีการตรวจตามผลการดําเนินงานและหลักฐานหรือ
เอกสารอ้างอิงที่ปรากฎ และให้คะแนนโดยหน่วยงาน
ภายนอก

ทุกกลุ่มของ
สํานักโรคไม่
ติดต่อ

สํานักโรคไม่
ติดต่อ

แบบรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัดตามคํา
รับรองการปฏิบัติ
ราชการของสํานัก
โรคไม่ติดต่อ
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๕. แบบฟอร์มที่ใช้ (Form)
1. แบบฟอร์ม Template ตัวชี้วัดคํารับรองฯ
2. แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักโรคไม่ติดต่อ
กรมควบคุมโรค
3. แบบการตรวจให้คะแนนการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค
6. เอกสารอ้างอิง (Reference Document)
- แนวทางการถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัดสู่หน่วยงานและบุคลากร กรมควบคุมโรค
- คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของสํานักโรคไม่ติดต่อ
7. รายละเอียดอื่นๆ
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(ร่าง)
รายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน กรมควบคุมโรค ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มิติที่ 1 : ด้านประสิทธิผล
1. ตัวชี้วัดที่ …… : ชื่อตัวชี้วัด
2. หน่วยวัด : ระดับ/ขั้นตอน
3. น้ําหนัก :
4. คําอธิบายตัวชี้วัด :
………………………………..โปรดระบุ.....................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
5. สูตรการคํานวณ : หากมี โปรดระบุ
6. เกณฑ์การให้คะแนน : กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ขั้นตอน พิจารณา
จากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละขั้นตอน ดังนี้
ชื่อตัวชี้วัด

ระดับขั้นของความสําเร็จ

ระดับ
คะแนน

ขั้นตอนที่ 1

1



2





3







4









5









ระบุชื่อตัวชี้วัด

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 5



7. เงื่อนไขของตัวชี้วัด : หากมี โปรดระบุ
8. ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด :
ตัวชี้วัด
ระบุชื่อตัวชี้วัด
9. รายละเอียดการดําเนินงาน :

หน่วยวัด
ร้อยละ

ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
โปรดระบุ

2558
โปรดระบุ

2559
โปรดระบุ
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ขั้นตอน
ที่

รายละเอียดการดําเนินงาน

คะแนน

1

ระบุรายละเอียด

2

ระบุรายละเอียด

3

ระบุรายละเอียด

4

ระบุรายละเอียด

5

ระบุรายละเอียดผลลัพธ์การดําเนินงาน

เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล

10. เป้าหมาย : รอบ 6 เดือน ถึงขั้นตอนที่ .................(โปรดระบุ)
รอบ 9 เดือน ถึงขั้นตอนที่ .................(โปรดระบุ)
รอบ 12 เดือน ถึงขั้นตอนที่ .................(โปรดระบุ)
11. แหล่งข้อมูล :
………………………………..โปรดระบุ........................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
13. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล :
ไตรมาสที่ 2 ภายในวันที่ 25 มีนาคม ……….
ไตรมาสที่ 3 ภายในวันที่ 25 มิถุนายน …….…
ไตรมาสที่ 4 ภายในวันที่ 25 กันยายน ….…..
14. แบบฟอร์มที่ใช้ประกอบด้วย : 15. ผู้กํากับตัวชี้วัด
ระดับหน่วยงาน : สํานักโรคไม่ติดต่อ
ชื่อผู้กํากับตัวชี้วัด
ระบุชื่อหัวหน้ากลุ่ม

กลุ่ม

โทรศัพท์

E-mail

16. ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด :
ระดับหน่วยงาน : สํานักโรคไม่ติดต่อ
ชื่อผู้จัดเก็บตัวชี้วัด
ระบุชื่อผู้จัดเก็บ

กลุ่ม

โทรศัพท์

E-mail
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการของสํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.25XX
กลุ่ม ..........................................................................................
รอบที่รายงาน  รอบ 3 เดือน (1 ต.ค. – ธ.ค. )  รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. – มี.ค. )
 รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. – มิ.ย. )  รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. – ก.ย. )
ชื่อตัวชี้วัด ...........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
ผลการดําเนินงานตามขั้นตอน

ที่

สรุปรายละเอียดที่สําคัญ

เอกสารอ้างอิงผลการดําเนินงาน
ในแต่ละขัน้ ตอน
พร้อมแนบ File ส่งมาด้วย (ถ้ามี)

1
2
3
4
5

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน (โปรดระบุ)
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
ความต้องการสนับสนุนจากส่วนกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (โปรดระบุ)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ปัญหา อุปสรรคต่อการดําเนินงาน (โปรดระบุ)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ข้อเสนอแนะ (โปรดระบุ)
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..........................................ผูจ้ ัดเก็บฯ
(.........................................................)
วัน เดือน ปี..................................................

ลงชื่อ............................................................หัวหน้ากลุม่ /ผู้กํากับฯ
(.............................................................)
วัน เดือน ปี..................................................
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เกณฑ์ การตรวจให้ คะแนนการดําเนินงานตัวชีว ัดตามคํารั บรองการปฏิบัติราชการกรมควบคุมโรค
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ……. (รอบ 6/12 เดือน) ของสํานักโรคไม่ ตดิ ต่ อ
โดยคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ….…
ผู้ประเมิน (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................................................................
วัน เดือน ปี ที6ทาํ การประเมิน..................................................................................................................................
มิติท6 ี….. มิติด้าน.............................. (นํา หนักร้ อยละ...............)
ตัวชี วัดที ....ระบุลาํ ดับตัวชี วัด และชือตัวชี วัด.................................................... (นํ าหนักร้ อยละ .......................)
ขัน หลักฐานประกอบการดําเนินงานทีต้องแสดง คะแนน คะแนนที รวมคะแนน
ที
หมายเหตุ
ตอน
ต่อผู้ประเมิน
เต็มทีได้ ถูกหัก
ทีได้
1.

รวม
2.

รวม
3.

รวม
4.

รวม
5.

รวม
รวมคะแนนทัง หมด
ข้ อเสนอแนะ
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
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ตัวชี้วัดที่หน่วยงานเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
1. ตัวชี้วัดที่ : ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับ
การประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)
2. หน่วยวัด : ร้อยละ
3. น้ําหนัก :
4. คําอธิบายตัวชี้วัด :
4.1 ผู้ที่ได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) หมายถึง ผู้ป่วย
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
(CVD Risk) ใน 10 ปีข้างหน้า
4.2 จํานวนผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ที่ขึ้นทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ
หมายเหตุ : ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียน Type area 1 และ 3 หมายถึง
1. ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง Type area 1 หมายถึง ผู้ป่วยที่มีที่อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขต
รับผิดชอบและอาศัยอยู่จริง
2. ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง Type area 3 หมายถึง ผู้ป่วยที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบแต่
ไม่มีทะเบียนบ้านอยู่เขตรับผิดชอบ
5. สูตรการคํานวณ : (A/B) x 100
A = จํานวนผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ที่ขึ้นทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบได้รับการประเมินโอกาส
เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) ใน 10 ปีข้างหน้า
B = จํานวนผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ที่ขึ้นทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ
6. เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับขั้นตอนความสําเร็จ (Milestone)
ค่าคะแนน
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 5
0.5

1


1.5



0.5




1.5





7. เงื่อนไขของตัวชี้วัด : ปีละ 1 ครั้ง
8. ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด :
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ
ตัวชี้วัด
หน่วยวัด
2557
2558
2559
77.89
ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน
ร้อยละ
ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียน
(ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน
2559
จากการติดตามผลการ
ได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยง
ดําเนินงานของ สคร1-12)
ต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด
(CVD Risk) ใน 10 ปีข้างหน้า
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9. รายละเอียดการดําเนินงาน :
ขั้นตอน
คะแนน
รายละเอียด
ที่
1
การประชุมชี้แจง เพื่อถ่ายทอดนโยบาย/ตัวชี้วัด/
0.5
ผลลั พ ธ์ การดํ า เนิ น งานเพื่ อ ลดโรคหั ว ใจและ
หลอดเลือด
2

3

พัฒนาการดําเนินงานเพื่อลดโรคหัวใจและหลอด
เลือด
-ประชุมราชการเพื่อปรึกษาหารือการพัฒนาคู่มือ
การป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคหั ว ใจและหลอดเลื อ ด
(CVD) โรคไตเรื้อรัง (CKD) สําหรับ อสม./อสค.
(0.25 คะแนน)
-ประชุมราชการในการพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูล
ตามตัวชี้วัดโรคหัวใจและหลอดเลือดกับระบบ
HDC (0.25 คะแนน)
-ประชุมราชการเพื่อพัฒนาชุดเครื่องมิอและองค์
ความรู้สําคัญในการป้องกันควบคุมโรคหัวใจและ
หลอดเลือดและโรคไตเรื้อรังในสถานบริการ
สุขภาพ (0.25คะแนน)
-ประชุมราชการเพื่อพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวัง
ป้องกันควบคุมโรค และเพิ่มพูนทักษะให้กับ
ผู้รับผิดชอบงานโรคไตเรื้อรัง (CKD) และโรคหัวใจ
และหลอดเลือด (CVD) (0.25 คะแนน)
สนับสนุนการดําเนินงานเพื่อลดโรคหัวใจและ
หลอดเลือด
-คู่มือการป้องกันควบคุมโรคหัวใจและหลอดเลือด
(CVD) โรคไตเรื้อรัง (CKD) สําหรับ อสม./อสค.
(0.4 คะแนน)
-ประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อฝึกการเชื่อมโยงข้อมูลตาม
ตัวชี้วัดโรคหัวใจและหลอดเลือดกับระบบ HDC

(0.4 คะแนน)
-ชุดเครื่องมือและองค์ความรู้สําคัญในการป้องกัน
ควบคุมโรคหัวใจและหลอดเลือดและโรคไตเรื้อรัง
ในสถานบริการสุขภาพ (0.4 คะแนน)
-ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบการเฝ้า
ระวัง ป้องกันควบคุมโรค และเพิ่มพูนทักษะให้กับ
ผู้รับผิดชอบงานโรคไตเรื้อรัง (CKD) และโรคหัวใจ
และหลอดเลือด (CVD) (0.3 คะแนน)

1

1.5

เอกสารประกอบการประเมิน
และเกณฑ์การให้คะแนน
1. หนังสือเชิญประชุม / เอกสาร
ประกอบการประชุม
2. ภาพการประชุม
3. รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. หนังสือเชิญประชุม/เอกสาร
ประกอบการประชุม
2. สรุปรายงานการประชุม
3. (ร่าง)คู่มือการป้องกัน ควบคุม
โรคหัวใจและหลอดเลือด
(CVD) โรคไตเรื้อรัง (CKD)
สําหรับ อสม./อสค.
4. (ร่าง)ชุดเครื่องมิอและองค์
ความรู้สําคัญในการป้องกัน
ควบคุมโรคหัวใจและหลอด
เลือดและโรคไตเรื้อรังใน
สถานบริการสุขภาพ

1. คู่มือการป้องกันควบคุม
โรคหัวใจและหลอดเลือด
(CVD) สําหรับ อสม./อสค.
2. ชุดเครื่องมือและองค์ความรู้
สําคัญในการป้องกันควบคุม
โรคหัวใจและหลอดเลือดและ
โรคไตเรื้อรังในสถานบริการ
สุขภาพ
3.หนังสือเชิญประชุม/เอกสาร
ประกอบการประชุม
4.หนังสือขอส่งคู่มือฯ
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ขั้นตอน
รายละเอียด
ที่
4
เร่งรัดให้เกิดการดําเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

5

5.1 ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้น
ทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อ
โรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)
≥80%
คะแนน

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

ร้อยละ

70

72.5

75

77.5

80

คะแนน
0.5

0.5

5.2 สรุปรายงานผลการดําเนินงานเพื่อลด
โรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD) พร้อมทั้งระบุ
ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข

1

เอกสารประกอบการประเมิน
และเกณฑ์การให้คะแนน
1. หนังสือติดตาม เร่งรัดการ
ประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการ
เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
(CVD Risk)
2. สรุปผลการดําเนินงานเพื่อลด
โรคหัวใจและหลอดเลือด
(CVD) รอบ 6 เดือน
1. ผลการประเมินโอกาสเสี่ยง
ต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด
(CVD Risk) ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ
2. สรุปรายงานผลการ
ดําเนินงานเพื่อลดโรคหัวใจ
และหลอดเลือด (CVD)
พร้อมทั้งระบุปัญหา
อุปสรรคและแนวทางการ
แก้ไขส่งให้ผู้บริหารในสํานัก

10. เป้าหมาย :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน

ถึงชั้นตอนที่
ถึงขั้นตอนที่
ถึงขั้นตอนที่
ถึงขั้นตอนที่

1
2-3
4
5

11. แหล่งข้อมูล : โปรแกรมของสถานบริการสาธารณสุข
12. วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
รายงานผลการคัดกรองโดยสํานักงานป้องกันควบคุมโรคและเทียบกับค่าเป้าหมาย
13. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล :
ไตรมาสที่ 1 ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2559
ไตรมาสที่ 2 ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2560
ไตรมาสที่ 3 ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2560
ไตรมาสที่ 4 ภายในวันที่ 25 กันยายน 2560
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14. แบบฟอร์มที่ใช้ประกอบด้วย : แบบรายงานผลการประเมิน
15. ผู้กํากับตัวชี้วัด
ระดับหน่วยงาน : สํานักโรคไม่ติดต่อ
ชื่อผู้กํากับตัวชี้วัด
โทรศัพท์
1. นางสาวณัฐธิวรรณ พันธ์มุง
02 590 3986

E-mail
nuttiwan2516@hotmail.com

16. ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด :
ระดับหน่วยงาน : สํานักโรคไม่ติดต่อ
ชื่อผู้จัดเก็บตัวชี้วัด
โทรศัพท์
1. นางสาวอลิสรา อยู่เลิศลบ
02 590 3987
2. นางสาวเบญจมาศ วังนุราช
02 590 3987
02 590 3987
3. นางสาวกานติมา ทองคําสุก

E-mail
alissara2559@gmail.com
Benjamat1987@gmail.com
Nanojuly2010@hotmail.com

