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ด้วยรัฐบาลมีนโยบายปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ลักษณะงานของส่วนราชการ
สามารถวัดผล และยกระดับคุณภาพการบริหารงานให้สอดรับกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน กรมควบคุมโรคจึงใช้กลไกการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
เป็ น เครื่ องมื อส าคั ญ ในการผลั ก ดั น การด าเนิ น งาน โดยการถ่ ายทอดตั ว ชี้วัด ค ารับ รองการปฏิ บั ติราชการ
สู่หน่วยงานในสังกัด ตลอดจนมีการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงาน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กองโรคไม่ติดต่อ ต้องดาเนินการตามตัวชี้วัดคารับรองการปฏิบัติราชการ จานวน 10 ตัวชี้วัด โดยมีสาระสาคัญดังนี้
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ กองโรคไม่ติดต่อ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แบ่งเป็น 5 องค์ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน (Functional Base)
องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ที่ได้รับมอบหมาย
เป็นพิเศษ (Agenda Base)
องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่หรือการบูรณาการการ
ดาเนินงานหลายพื้นที่หรือหลายหน่วยงาน (Area base)
องค์ประกอบที่ 4 ประสิ ทธิภ าพในการบริห ารจัดการและพัฒ นานวัตกรรมและการให้ บริการ
ประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation Base)
องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการเป็นส่วนราชการที่มีความสาคัญเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ประเทศ (Potential Base)
โดยกองโรคไม่ติดต่อจะต้องดาเนินการในองค์ประกอบที่ 1 , 2 , 4 และ 5 จานวน 10 ตัวชี้วัด ดังแสดงในตาราง 1
ตาราง 1 ตัวชี้วัด และหน่วยงานที่รับถ่ายทอด
ประเด็นการประเมิน
ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่รับถ่ายทอด
ผลการปฏิบัติราชการ
องค์ประกอบที่ 1 Functional Base
1.1.1 ระดับความสาเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของ กลุ่มพัฒนาองค์กร
หน่วยงาน
1.1.2 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานวิจัยด้านการป้องกัน
1. กลุม่ เทคโนโลยี ระบาดวิทยา
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
และมาตรการชุมชน
2. กลุ่มพัฒนาคุณภาพบริการ
3. กลุ่มพัฒนานโยบายสาธารณะ
และสื่อสารความเสี่ยง
1.2.1 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วย 1. กลุ่มพัฒนาคุณภาพบริการ
โรคเบาหวาน และ/หรือ ความดันโลหิตสูง
2. กลุ่มเทคโนโลยี ระบาดวิทยา
และมาตรการชุมชน
องค์ประกอบที่ 2 Agenda Base
2.2 ระดับความสาเร็จในการพัฒนาระบบสื่อสารความเสี่ยงเพื่อสร้าง กลุ่มพัฒนานโยบายสาธารณะ
เสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ และสื่อสารความเสี่ยง
ระดับหน่วยงาน ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล(JEE/IHR2005)
กองโรคไม่ตดิ ต่อ 221061
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ประเด็นการประเมิน
ตัวชี้วัด
ผลการปฏิบัติราชการ
องค์ประกอบที่ 4 Innovation Base
4.1 ระดับความสาเร็จของนวัตกรรมที่หน่วยงานสร้างใหม่และนาไปใช้
ประโยชน์
4.2 ระดับความสาเร็จของการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงาน
4.3 ระดับความสาเร็จของหน่วยงานในการดาเนินการบริหารจัดการ
องค์กรได้ตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคกาหนด
องค์ประกอบที่ 5 Potential Base
5.1 ระดับความสาเร็จของขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.
2561–2580) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
5.2 ระดับความสาเร็จในการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของ
หน่วยงานภายในกรมควบคุมโรค
5.3 ระดับความสาเร็จในการรวมศูนย์ข้อมูล ประมวลผล และนาเสนอ
ข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ (Data Consolidation and Data Visualization)

หน่วยงานที่รับถ่ายทอด
กลุ่มเทคโนโลยี ระบาดวิทยา
และมาตรการชุมชน
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มพัฒนาองค์กร
กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนและ
ประเมินผล
กลุ่มเทคโนโลยี ระบาดวิทยา
และมาตรการชุมชน
กลุ่มเทคโนโลยี ระบาดวิทยา
และมาตรการชุมชน

แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ
 การจั ด ท าเอกสารประกอบการด าเนิ น งาน ต้ อ งค านึ ง ถึ ง คุ ณ ภาพของเอกสารที่ เกี่ ย วข้ อ ง
ให้ครอบคลุม ครบถ้วน และชัดเจน
 การตรวจติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ มีรายละเอียด คือ
1. ผู้จัดเก็บตัวชี้วัดคารับรองฯ ทาความเข้าใจรายละเอียดตัวชี้วัดคารับรองฯ รวบรวมข้อมูลและ
รายงานผลการดาเนินงานในระบบ Estimate SM โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้
- ให้แนบหลักฐานเอกสารประกอบการประเมินให้ครบทุกเอกสารที่ระบุในรายละเอียดตัวชี้วัด
คารับรองฯ
- กรณี มีไฟล์มากกว่า 1 ไฟล์ ให้ ZIP ไฟล์ ก่อนแนบ
- ให้รายงานก่อนวันที่ 25 ของวันที่กาหนดแต่ละไตรมาส อย่างน้อย 5 วันทาการ เพื่อให้กลุ่ม
พัฒนาองค์กรตรวจสอบในระบบการรายงาน เพราะหากต้องมีการแก้ไขเอกสารที่แนบจะได้มี
ระยะเวลาในการแก้ไขได้ทัน
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และคุณภาพของเอกสารตามที่ระบุในรายละเอียดตัวชี้วัด
เสมอ ก่อนลงรายงาน
- รายงานผลการดาเนินงานตามขั้นตอนการปฏิบัติ ตามที่ปฏิบัติจริง ไม่ใช้ คัดลอกรายละเอียด
ขั้นตอนจากตัวชี้วัดมารายงาน ในระบบ Estimate SM
- วางแผนการติดตาม กากับการดาเนินงานตามตัวชี้วัดคารองการปฏิบัติราชการที่รับผิดชอบ
2. ผู้กากับตัวชี้วัดคารองการปฏิบัติราชการดูแลกากับ การดาเนินงานและให้ข้อเสนอแนะในการ
แก้ปัญหาและพัฒนางาน

กองโรคไม่ตดิ ต่อ 221061
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3. คณะกรรมการการประเมินการปฏิบัติราชการ ตรวจติดตาม และประเมินผลโดยภายในกองโรคไม่
ติดต่อ (Internal Audit) ทั้งนี้ผู้ จัดเก็บตัวชี้วัดคารับรองฯ จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องที่แสดงถึง
ความก้าวหน้าของผลการปฏิบัติราชการในแต่ละตัวชี้วัด พร้อมให้คณะกรรมการ ตรวจติดตาม ให้
คาแนะนา เพื่อปรับ ปรุง แก้ไขให้เป็นไปตามรายละเอียดการดาเนินงานของแต่ละตัวชี้วัด รวมถึง
ประเมินผลคะแนนเบื้องต้น
4. ผู้กากับตัวชี้วัดจากหน่วยงานส่วนกลาง กรมควบคุมโรค ตรวจติดตาม ประเมินผลและให้คะแนน
ตัว ชี้วัด ค ารั บ รองฯ (External Audit) ทั้ งนี้ เมื่ อผู้ ก ากับ ตั ว ชี้ วัด จากหน่ ว ยงานส่ ว นกลางของกรม
ควบคุมโรคประเมินผลการปฏิบัติราชการเรียบร้อยแล้ว กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค
จะแจ้งเวียนผลคะแนนให้ ทุกหน่วยงานของกรมควบคุมโรครับทราบ สาหรับกองโรคไม่ติดต่อ การ
อุท ธรณ์ ผ ลการประเมิ น จากหน่ วยงานผู้ กากับ ตั ว ชี้วัด จากหน่ วยงานส่ ว นกลาง กรมควบคุม โรค
(External Audit) จะผ่านมาทางกลุ่มพัฒนาองค์กรในการตรวจสอบ ประสานกับกลุ่มผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดคารับรองฯ แต่ละกลุ่มงานของกองโรคไม่ติดต่อ เพื่อ ขออุทธรณ์ผลคะแนนประเมินในกรณีที่
ตรวจสอบแล้ว พบว่ามีข้อผิดพลาดที่เกิดจากการให้คะแนน หรืออุทธรณ์เอกสารที่ได้ดาเนินการแล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในรายละเอียดตัวชี้วัดเพิ่มเติม
กรอบระยะเวลาการดาเนินงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ
ตาราง 2 กรอบระยะเวลาการดาเนินงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ
ช่วงเวลา
13 กันยายน 2562

กิจกรรม
ผู้กากับตัวชี้วัดจากหน่วยงานส่วนกลางชี้แจงถ่ายทอดรายละเอียดตัวชี้วัดคารับรอง
การปฏิบัติราชการหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
10 ธันวาคม 2562
ผู้อานวยการกองโรคไม่ติดต่อ และรองอธิบดี กรมควบคุมโรคลงนามคารับรอง
การปฏิบัติราชการของหน่วยงานกับอธิบดีกรมควบคุมโรค
ธันวาคม 2562
รองผู้ อานวยการ และหั วหน้ากลุ่มลงนามคารับรองการปฏิบัติราชการของกอง
โรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กับผู้อานวยการ
กองโรคไม่ติดต่อ
ธันวาคม 2562
กลุ่มพัฒนาองค์กรสร้างตัวชี้วัดคารับรองในระบบ Estimates SM
ธันวาคม 2562
กลุ่มพัฒนาองค์กรจัดทาคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรคส่ง
ให้ทุกกลุ่ม
2 7 – 3 1 ม ก ร า ค ม ผู้ จั ด เก็ บ ตั ว ชี้ วั ด รั บ การตรวจประเมิ น ผลการด าเนิ น งานรอบ 5 เดื อ น และ
2563
11 เดื อ น จากคณะกรรมการการประเมิ น การปฏิ บั ติ ร าชการภายในกอง
2 7 – 3 1 สิ งห า ค ม โรคไม่ติดต่อ (Internal Audit)
2563
20 ธันวาคม 2562
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัดรายงานผลการดาเนินงานคารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน
20 กุมภาพันธ์ 2563 รอบ 3, 5, 9 และ 11 เดือน ในระบบ Estimates SM
20 มิถุนายน 2563
20 สิงหาคม 2563
25 ธันวาคม 2562
กลุ่มพัฒนาองค์กรตรวจสอบ และอนุมัติผลการรายงานตัวชี้วัดคารับรองการปฏิบัติ
25 กุมภาพันธ์ 2563 ราชการหน่วยงาน รอบ 3, 5, 9 และ 11 เดือน ในระบบ Estimates SM และแจ้ง
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ช่วงเวลา
25 มิถุนายน 2563
25 สิงหาคม 2563
มีนาคม 2563
กันยายน 2563
มีนาคม 2563
กันยายน 2563
มีนาคม 2563
กันยายน 2563

กองโรคไม่ตดิ ต่อ 221061

กิจกรรม
ให้มีการแก้ไข หากเอกสารการรายงานไม่ถูกต้อง ครบถ้วน
ผู้ ก ากั บ ตั ว ชี้ วั ด จากหน่ ว ยงานส่ ว นกลาง กรมควบคุ ม โรค (External Audit)
ประเมิ น การปฏิบั ติ ราชการ และกลุ่ ม พั ฒ นาระบบบริห ารแจ้ งเวียนคะแนนให้
หน่วยงานรับทราบเบื้องต้น
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัดของแต่ละหน่วยงานตรวจสอบผลคะแนน และยื่นเอกสารเพิ่มเติม
ที่ดาเนิ น การแล้ ว เสร็จ ภายในระยะเวลาที่ กาหนดไว้ในรายละเอียดตัวชี้วัด เพื่ อ
อุทธรณ์ผลคะแนน
กลุ่ ม พั ฒ นาระบบบริ ห ารแจ้ ง เวี ย นผลคะแนนเพื่ อ ให้ หั ว หน้ า กลุ่ ม ของแต่ ล ะ
หน่ วยงานใช้ในการพิจารณาการประเมิน ผลการปฏิบั ติราชการในระบบ DPIS
(PMS Online)
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รายละเอียดตัวชี้วัดของกองโรคไม่ติดต่อ

รายละเอียดตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน กรมควบคุมโรค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์ประกอบที่ 1 : Functional Base
ตัวชี้วัดถ่ายทอดระดับหน่วยงาน (หน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน)
1. ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 : ระดับความสาเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของหน่วยงาน
2. หน่วยวัด : ระดับ
3. น้าหนัก
: ร้อยละ 10
4. คาอธิบายตัวชี้วัด :
4.1 ความสาเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของหน่วยงาน หมายถึง การดาเนินการ
จัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของหน่วยงาน โดยดาเนินการตามขั้นตอนที่ 1-5
4.1 หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจานวน 12
หน่วยงาน กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กองโรค
ป้องกันด้วยวัคซีน กองโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สถาบันบาราศนราดูร สถาบันราชประชาสมาสัย
กองระบาดวิทยา กองโรคติดต่อทั่วไป กองโรคติดต่อนาโดยแมลง กองโรคไม่ติดต่อ กองวัณโรค และสานักสื่อสาร
ความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
4.3 การประเมิ น ความเสี่ ย งด้ า นโรคและภั ย สุ ข ภาพ (Hazard Risk Assessment) หมายถึ ง
กระบวนการทั้งหมดของการชี้บ่งความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการประเมินผลความเสี่ยง
4.3.1 การชี้บ่งความเสี่ยง (Risk identification) หมายถึง กระบวนการค้นหา การยอมรับและ
การอธิบายความเสี่ยง โดยการชี้บ่งความเสี่ยง ต้องพิจารณาจากการชี้บ่งแหล่งกาเนิดความเสี่ ยง เหตุการณ์ สาเหตุ
และความเป็นไปได้ของผลกระทบที่ตามมา
4.3.2 การวิ เคราะห์ ค วามเสี่ ย ง (Risk analysis) หมายถึ ง กระบวนการที่ ท าความเข้ าใจกั บ
ธรรมชาติของความเสี่ยง และกาหนดระดับของความเสี่ยง ( โดยการพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood)
และผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงนั้นๆ) โดยหมายรวมถึง
- การวิเคราะห์ความเสี่ยงเป็นหลักเบื้องต้นในการประเมินผลความเสี่ยง และการตัดสินใจ
ปฏิบัติต่อความเสี่ยง
- การวิเคราะห์ความเสี่ยงจะรวมถึงการประเมินผลความเสี่ยง
4.3.3 การประเมิน ผลความเสี่ ยง (Risk evaluation) หมายถึง เป็นกระบวนการเปรี ยบเทียบ
ระหว่างผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง กับเกณฑ์ความเสี่ยง เพี่อตัดสินใจว่าความเสี่ยง ดังกล่าวอยู่สามารถยอมรับได้หรือ
สามารถรับได้
4.4 การประเมินความเสี่ยง Rapid Risk Assessment (RRA) หมายถึง การนาข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาด
วิทยาและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มาอธิบายเหตุการณ์/โรค/ภัย ผิดปกติที่เกิดขึ้น โดยทาการรวบรวม และวิเคราะห์ด้าน
ความเสี่ยง ผลกระทบ ความเร่งด่วนของสถานการณ์ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อเตรียมรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น
4.5 แผนประคองกิจ การ (Business Continuity Plan : BCP) หมายถึง แผนงานที่เป็นลายลั ก ษณ์
อักษร โดยกาหนดขั้นตอนและวิธีการดาเนินการที่ชัดเจน เพื่อรองรับหรือเรียกคืนการดาเนินงานให้กลับสู่ภาวะ
ปกติ จะเป็นการสร้างความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานปกติสามารถดาเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อมีเหตุการณ์ต่างๆที่
ทาให้การปฏิบัติงานปกติต้องหยุดชะงัก เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ อัคคีภัย อุทกภัย การก่อวินาศกรรม หรือการ
ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรง เป็นต้น
MR.ROBIN THAISAKONWINDOWS SE7EN V5
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4.6 แผนระดมสรรพกาลัง (surge capacity plan) หมายถึง แผนงานที่จัดทาขึ้นอย่างเป็นลายลักษณ์
อักษรด้านอัตรากาลังคนและทรัพยากร โดยกาหนดขั้นตอน เพื่อรองรับหรือเรียกคืนการดาเนินงานให้กลับสู่ภาวะ
ปกติ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการปฏิบัติงาน สามารถดาเนินการในกิจกรรมหรือกระบวนการหลักในระดับที่กาหนด
ไว้ได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อมีเหตุการณ์ที่ทาให้การปฏิบัติงานปกติต้องหยุดชะงัก
4.7 Activated EOC หมายถึง การนาระบบการบัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุก เฉิน (ICS) มาใช้กรณีเกิด
เหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขเกิดขึ้น
4.8 ระบบการบั ญ ชาการเหตุ ก ารณ์ (Incidence Commander System :ICS) หมายถึ ง ระบบ
บริหาร สั่งการ ประสานงาน และดาเนินงานที่เป็นมาตรฐาน ลดช่องว่างและจุดอ่อนของการทางานตามโครงสร้าง
องค์กรในภาวะปกติ เพื่อสนับสนุนการจัดการภาวะฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพ
5. สูตรการคานวณ : ไม่มี
6. เกณฑ์การให้คะแนน : กาหนดเป็นขั้นตอนแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้า
ของการดาเนินงานตามเป้าหมายแต่ละขั้นตอน ดังนี้
เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ
ชื่อตัวชี้วัด
คะแนน ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5
ระดับความสาเร็จในการ
1
√
จัดการภาวะฉุกเฉินทาง
2
√
√
สาธารณสุขของ
3
√
√
√
หน่วยงาน
4
√
√
√
√
5
√
√
√
√
√
7. เงื่อนไขของตัวชี้วัด : ไม่มี
8 ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด :
ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ระดับความสาเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุขของหน่วยงาน

ระดับ

9. รายละเอียดการดาเนินงาน :
ขั้นตอนที่
รายละเอียดการดาเนินงาน
1
1.1 ประเมินความเสี่ยงสาคัญด้านโรคและภัย
สุขภาพ (Hazard Risk Assessment) ภายใต้
ภารกิจหน่วยงาน ตามแบบฟอร์มที่กาหนด อย่าง
น้อย 3 โรคหรือภัยสุขภาพ
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ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560
2561
2562
-

คะแนน เอกสารประกอบการประเมิน
0.75 รายงานการประเมินความเสี่ยง
สาคัญด้านโรคและภัยสุขภาพ
ตามแบบฟอร์มที่ 1
เสนอผู้บริหารและแนบรายงานใน
ระบบ ESM ภายในวันที่ 25
ธันวาคม พ.ศ.2562
7

ขั้นตอนที่

2

3

รายละเอียดการดาเนินงาน
1.2 สนับสนุนการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉิน โดยส่งรายชื่อบุคลากรในตาแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุข (รวมทั้งตาแหน่งอื่นๆ ตาม
ความเหมาะสม) เพื่อเข้าร่วมการปฏิบัติงานของ
SAT ร้อยละ 30 ของจานวนตาแหน่งนักวิชาการ
สาธารณสุขทั้งหมด

คะแนน เอกสารประกอบการประเมิน
0.25 รายชื่อบุคลากรในตาแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุข (รวมทั้ง
ตาแหน่งอื่นๆ ตามความ
เหมาะสม) และทุกคนที่มีชื่อ
สามารถปฏิบัติงานได้ครบทุกครั้ง
เสนอผู้บริหารและแนบรายงาน
ในระบบ ESM ภายในวันที่ 25
ธันวาคม พ.ศ.2562
2.1 ร่วมจัดทามาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของ
0.5 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)
EOC ตาม EOC Assessment Tool ในหมวด 4
ของ EOC ตาม EOC
และ 5 (ครบทั้ง 9 SOP และผ่านความเห็นชอบ
Assessment Tool ในหมวด 4
ผู้บริหาร)
และ 5 ทีผ่ ่านความเห็นชอบ
คะแนน 0
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
ผู้บริหาร
จานวน < 5
5
6
7
8
9
เสนอผู้บริหารและแนบรายงานใน
SOP SOP SOP SOP SOP SOP
ระบบ ESM ภายในวันที่ 25
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
2.2 จัดทารายงานการประเมินความเสี่ยง (Rapid
0.5 รายงาน RRA ตามแบบฟอร์มที่
Risk Assessment : RRA) ตามแบบฟอร์มที่
2 โดยส่งไปยังกองควบคุมโรค
กาหนด เดือนละ 1 ฉบับ
และภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
เกณฑ์การให้คะแนน รอบเดือน ต.ค.62 – ก.พ.63
ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือนที่
คะแนน 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
อีเมล : DEOC.DDC@gmail.com
จานวน
1
2
3
4
5
เสนอผู้บริหารและแนบรายงาน
ฉบับ ฉบับ ฉบับ ฉบับ ฉบับ
ในระบบ ESM ภายในวันที่ 25
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
3.1 จัดทาแผนประคองกิจการ (Business
0.5 BCP ของหน่วยงานตาม
continuity Plan : BCP) ของหน่วยงาน
แบบฟอร์มที่ 3
ตามแบบฟอร์มที่กาหนด
เสนอผู้บริหารและแนบรายงานใน
ระบบ ESM ภายในวันที่ 25
มิถุนายน พ.ศ.2563
3.2 พัฒนาบุคลากรด้านการจัดการภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข โดย
3.2.1 บุคลากรที่ยังไม่ผ่านการอบรมหลักสูตร
0.25 รายชื่อบุคลากรที่ยังไม่ผ่านการ
ระบบบัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทาง
อบรม
สาธารณสุข (ICS 100) ของกรมควบคุมโรคทุกคน
เสนอผู้บริหารและแนบรายงานใน
เรียนรู้ด้วยตนเองทางระบบ E-learning และผ่าน
ระบบ ESM ภายในวันที่ 25
เกณฑ์การประเมินความรู้ที่ระดับคะแนน (Post
มิถุนายน พ.ศ.2563
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ขั้นตอนที่

4

5

รายละเอียดการดาเนินงาน
คะแนน เอกสารประกอบการประเมิน
Test) ร้อยละ 80
3.2.2 ผู้บริหาร และหัวหน้ากล่องภารกิจหรือผู้ที่
0.25 รายชื่อบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่
ได้รับมอบหมายร้อยละ 100 ผ่านการอบรมฯ โดย
ผ่านการอบรมหลักสูตรระบบ
ครฉ. เป็นผู้จัดอบรม
บัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉิน
หมายเหตุ :
ทางสาธารณสุข
1. กรณีที่หน่วยงานมีกลุ่มเป้าหมายอบรมครบทุก
เสนอผูบ้ ริหารและแนบรายงานใน
หลักสูตรแล้ว ให้คิดคะแนนเป็น 0.5 คะแนน
ระบบ ESM ภายในวันที่ 25
2. ผู้ที่ผ่านการอบรมแล้วไม่จาเป็นต้องเข้ารับ
มิถุนายน พ.ศ.2563
การอบรมซ้า
4.1 นาระบบการบัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉิน
0.5 - เกณฑ์การ Activated EOC
มาใช้ (Activated EOC) (0.5 คะแนน)
- รายงาน AAR ทุกเหตุการณ์
4.1.1 จัดทาเกณฑ์ในการ Activated EOC
หรือ รายงานการฝึกซ้อมแผน
ภายใต้โรคหรือภัยที่รับผิดชอบ
เสนอผู้บริหารและแนบรายงาน
4.1.2 จัดทา AAR ทุกเหตุการณ์กรณีที่เข้าร่วม
ในระบบ ESM ภายในวันที่ 25
เป็นส่วนหนึ่งของระบบบัญชาการเหตุการณ์ (ใน
สิงหาคม พ.ศ.2563
ฐานะ SME/STAG) กรณีที่ไม่ได้ดาเนินการจัดทา
AAR ให้ฝึกซ้อมแผนตามแผน BCP โดย
- กาหนดวัตถุประสงค์การฝึกซ้อมแผน
- จัดทาสถานการณ์สมมุติ
- กาหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรใน
หน่วยงาน
- รูปแบบการฝึกซ้อมแผน (ซึ่งอาจเป็นการ
ซ้อมอภิปรายบนโต๊ะหรือฝึกปฏิบัติจริง)
- สรุปผลการฝึกซ้อมแผน
4.2 จัดทารายงานการประเมินความเสี่ยง (Rapid
0.5 รายงาน RRA ที่มีเนื้อหาครบถ้วน
Risk Assessment : RRA) ตามแบบฟอร์มที่
ตามที่กาหนด ตามแบบฟอร์มที่ 2
กาหนด เดือนละ 1 ฉบับ (0.5 คะแนน)
โดยส่งไปยังกอง ครฉ. ภายในวันที่
(แบบฟอร์มที่ 2)
25 ของทุกเดือนที่ อีเมล :
เกณฑ์การให้คะแนน รอบเดือน มี.ค.63 – ส.ค.63
DEOC.DDC@gmail.com
คะแนน 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
เสนอผู้บริหารและแนบรายงาน
จานวน 1-2
3
4
5
6
ในระบบ ESM ภายในวันที่ 25
ฉบับ ฉบับ ฉบับ ฉบับ ฉบับ
สิงหาคม พ.ศ.2563
สรุ ป ผลการเฝ้ าระวังโรคหรือภั ยสุ ขภาพรวมทั้ งปี 1.0 รายงานผลการเฝ้าระวังโรคหรือ
ตามผลการประเมินความเสี่ยงจากขั้นตอนที่ 1 โดย
ภัยสุขภาพ (Hazard Risk
ผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหาร
Assessment)
เสนอผู้บริหารและแนบรายงาน
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ขั้นตอนที่

รายละเอียดการดาเนินงาน

คะแนน

เอกสารประกอบการประเมิน
ในระบบ ESM ภายในวันที่ 25
สิงหาคม พ.ศ.2563

หมายเหตุ : กรณีไม่รายงานภายในระยะเวลาที่กาหนดแต่ละขั้นตอน หักขั้นตอนละ 0.05 คะแนน
กรณีไม่เสนอผู้บริหาร หักขั้นตอนละ 0.05 คะแนน
10. เป้าหมาย : ไตรมาสที่ 1 ถึงขั้นตอนที่ 1
ไตรมาสที่ 2 ถึงขั้นตอนที่ 2
ไตรมาสที่ 3 ถึงขั้นตอนที่ 3
ไตรมาสที่ 4 ถึงขั้นตอนที่ 4 และ 5
11. แหล่งข้อมูล : รายงานความก้าวหน้าในระบบ Estimates SM กรมควบคุมโรค
12.วิธี การจั ดเก็บข้อมูล : รวบรวมข้อมูลและรายงานตามแบบฟอร์ม SAR ในระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์
(Estimates SM)
13. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล :
ไตรมาสที่ 1 ภายในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2562
ไตรมาสที่ 2 ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
ไตรมาสที่ 3 ภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2563
ไตรมาสที่ 4 ภายในวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2563
14. แบบฟอร์มที่ใช้ประกอบด้วย :
14.1 แบบฟอร์มที่ 1 การประเมินความเสี่ยงสาคัญด้านโรคและภัยสุขภาพ (Hazard Risk Assessment)
14.2 แบบฟอร์มที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Rapid Risk Assessment : RRA)
14.3 แบบฟอร์มที่ 3 แผนประคองกิจการ (Business continuity Plan : BCP)
15. ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ระดับกรม : กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
ชื่อผู้กากับตัวชี้วัด
1. นายสัตวแพทย์พรพิทักษ์ พันธ์หล้า
ผู้อานวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
2.นายแพทย์เจษฎา ธนกิจเจริญกุล
3. นางอัญชลี สิทธิชัยรัตน์

โทรศัพท์
0 2590 3155

E-mail
ppanlar@yahoo.com

0 2590 3238
0 2590 3246

jessada.tha@gmail.com
un_run@yahoo.com

โทรศัพท์
0 2590 3870

E-mail
ncd0424.3@gmail.com

ระดับหน่วยงาน :
ชื่อผู้กากับตัวชี้วัด
นางนิตยา พันธุเวทย์
16. ผู้จัดเก็บข้อมูล :
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ระดับกรม : กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
ชื่อผู้จัดเก็บตัวชี้วัด
หน่วยงาน
โทรศัพท์
1. นางสาวอรณิชชา การคาน
กอง ครฉ.
0 2590 3239
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
2. นางคัดคนางค์ ศรีพัฒนะพิพัฒน์
กอง ครฉ.
0 2590 3158
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
3. นางสาวธนัชชา ไทยธนสาร
กอง ครฉ.
0 2590 3238
นักวิชาการสาธารณสุข
4. นางสาวขวัญเนตร มีเงิน
กอง ครฉ.
0 2590 3238
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
ระดับหน่วยงาน :
ชื่อผู้จัดเก็บตัวชี้วัด
หน่วยงาน
โทรศัพท์
1. นางสาวปิยนุช จันทร์อักษร กองโรคไม่ติดต่อ 0 2590 3870
2. นางสาวสุปราณี แต่งแดน
กองโรคไม่ติดต่อ 0 2590 3870
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E-mail
Onnitcha.k@gmail.com
Kadkanang_tub@gmail.com
milkthanatcha@gmail.com
kwannet@hotmail.com

E-mail
piya-chan@hotmail.com
nuch_stn@hotmail.com
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รายงานสรุปผลประเมินความเสี่ยง
การเกิดโรคและภัยสุขภาพ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ประจาปีงบประมาณ ………….
ผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการเกิดโรคและภัยสุขภาพ
กอง/สานัก/สถาบัน .........................................................กรมควบคุมโรค ปี พ.ศ. 2563

NAME

12

บทนา
ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของสถานะสุขภาพของมนุษย์ มีความซับซ้อนมากกว่าแค่การเป็นโรคหรือไม่เป็น
โรค เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคมเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีผลกระทบ
สูงต่อการเปลี่ยนแปลงสถานะสุขภาพ ดังนั้นกระบวนทัศน์ในการป้องกันผลกระทบเชิงลบจากสิ่งคุกคามสุขภาพจึง
เป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่ง การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพจึงได้ถูกพัฒนาและประยุกต์มาเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการ
คาดการณ์ความเสี่ยง ที่มีโอกาสเกิดขึ้นตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นข้อมูลช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถ
ที่จะตัดสินใจในการกาหนดนโยบาย แผนงาน และกลยุทธ์ในการป้องกันผลกระทบเชิงลบจากสิ่งคุกคามสุขภาพ
วัตถุประสงค์
เพื่อนาผลจากการประเมินความเสี่ยงด้านโรคและภัยสุขภาพมาใช้เป็นข้อมูลที่ช่วยในการกาหนดมาตรการ
แนวทางหรือ จัดทาแผนรับมือกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น เป็นการเตรียมความพร้อมในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข โดยลดโอกาสการเกิด ลดผลกระทบและความรุนแรงจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ที่จะทา
ให้ผลการดาเนินงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และภารกิจ
คาจากัดความ
ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์ใดๆ ก็ตามที่มากระทบต่อวัตถุประสงค์และความคาดหวังของการ
ดาเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งอาจเกิดจากความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง แล้วมี
ผลทาให้เกิดความเสียหาย สูญเสีย หรือขัดขวางความสาเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์
การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment) หมายถึง กระบวนการทั้งหมดของการชี้บ่งความเสี่ยง การ
วิเคราะห์ความเสี่ยง และการประเมินผลความเสี่ยง โดย
การชี้ บ่ ง ความเสี่ ย ง (Risk identification) หมายถึ ง กระบวนการค้ น หา การยอมรั บ และการ
อธิบายความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก การชี้บ่งแหล่งกาเนิดความเสี่ยง เหตุการณ์ สาเหตุ และความเป็นไปได้ของ
ผลกระทบที่ตามมา
การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk analysis) หมายถึง กระบวนการที่ทาความเข้าใจกับธรรมชาติของ
ความเสี่ยง และกาหนดระดับของความเสี่ยง ( โดยการพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ
(Impact) ของความเสี่ยงนั้นๆ)
การประเมินผลความเสี่ยง (Risk evaluation) หมายถึง เป็นกระบวนการเปรียบเทียบ ระหว่างผล
การวิเคราะห์ความเสี่ยง กับเกณฑ์ความเสี่ยง เพี่อตัดสินใจว่าความเสี่ยง ดังกล่าวอยู่สามารถยอมรับได้หรือสามารถ
รับได้
ผลที่เกิดตามมา/ผลกระทบ(Consequence/Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง
โอกาสเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง
จาก ผลการป ระเมิ น ค วาม เสี่ ยงใน การเกิ ด โรค และภั ยสุ ขภ าพ ของ กอ ง /ส านั ก /สถาบั น
............................................................ กรมควบคุมโรค ประจาปีงบประมาณ.............. โดยรวบรวม และวิเคราะห์จากข้อมูล
สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพต่างๆ ได้แก่ ข่าวสถานการณ์โรคและภัยพิบัติต่างๆ, สถานการณ์โรคจากระบบเฝ้าระวังโรค
(รายงาน 506) ของกองระบาดวิทยา, รายงานข่าวกรองโรคติดต่ออุบัติใหม่ และเครือข่าย ผลการประเมินพบว่า
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 โรคและภัยสุขภาพที่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงมาก (Very High) ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องมีการเร่ง
จัดการความเสี่ยงทันที เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และมีการประเมินซ้า และจัดทาแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ได้แก่.
 …………………………………………
 ...............................................
 โรคและภัยสุขภาพที่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง (High) ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องมีการจัดการ
ความเสี่ยง หรือกระจายถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้สู่
ระดับที่ยอมรับได้ อาจมีมาตรการป้องกันเฉพาะ และ/หรือ จัดทาแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ได้แก่
 ...............................................
 ...............................................

ผลกระทบที่ตามมา
(Consequence หรือ Impact)

สามารถสรุปเป็นแผนภาพแสดงระดับความรุนแรงของความเสี่ยง (Risk Matrix) ได้ดังนี้
 ตารางที่ 1 แสดงผลการจัดลาดับความเสี่ยง (Risk Matrix)



5
4
3
2
1

โรค.............. โรค..............
โรค.............. โรค..............
โรค..............

1


2

3

โรค..............
โรค..............
โรค..............
โรค..............

โรค..............
โรค..............
โรค..............
โรค..............

4

5

โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

** สรุปผลการประเมินความเสี่ยง ของหน่วงงาน กอง/สานัก/สถาบัน ...................................................... กรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อนาไปจัดทาแผนฉุกเฉิน ดังนี้
กรณีโรค
 ..............................................
 ...............................................
กรณีภัยสุขภาพ
 …………………………………………
 ..............................................
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ชื่อเรื่อง..............................................................................................................................
..........................................................................................................................................
วันที่........................................

ส่วนที่ 1 บทสรุปสำหรับผู้บริหำร (Executive summary)
บทสรุปหลัก (Main conclusions)
........... สรุปข้อมูลพื้นฐานของโรคจากรายละเอียดในส่วนที่ 2 .....................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ .........................
........... สรุปข้อมูลพื้นฐานของเหตุการณ์จากรายละเอียดในส่วนที่ 2 ............................................................
.....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. ...
.....................................................................................................................................................................................
........... สรุปข้อมูลการประเมินความเสี่ยงจากรายละเอียดในส่วนที่ 2 ..........................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

ทำงเลือกและข้อเสนอแนะสำหรับกำรตอบโต้ (Options for response)
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

คำถำมกำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk assessment question(s))
............................................................................................................................. .....................................................................
..................................................................................................................................................................................................
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....................................................................................................................................................................................
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( BCP Template )

แผนความต่อเนื่องภารกิจขององค์กร
(Business Continuity Plan: BCP)

กอง/สานัก/สถาบัน ....................................................
ปี ................

TRUEFASTERUSER
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Owner (ผูจ้ ด
ั ทำ)

กอง/สานัก/สถาบัน.............................................

BCP-EOC-01

ระเบียบปฏิบัติ
แผนความต่อเนื่องภารกิจขององค์กร
(Business Continuity Plan: BCP)

วันที่มีผลบังคับใช้
..……/……..../……..
แผ่นที่....…/….. หน้า

กอง/สานัก/สถาบัน .........................................................................

Version (ฉบับที่)

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

Date last reviewed
(วัน- เดือน-ปี ที่ทบทวน)

...................................
1. ผู้อานวยการ..............................................
2. กลุม่ งาน.....................................................
3. กลุม่ งาน.....................................................

ทบทวนโดย

รายการแจกจ่ายเอกสาร
ถึง
1
2.
ประวัติการปรับปรุงแก้ไข
เวอร์ชั่น
วันที่

วันที่

ที่อยู่ /ติดต่อ

รายละเอียด

ผู้ทบทวน/ปรับแก้ไข

ผู้ตรวจสอบ

ผู้อนุมัติ

………………………………………………………………………
(
)
…………………./……………………../………………..

………………………………………………………………………
(
)
…………………./……………………../………………..

กอง/สานัก /สถาบัน............................................... กรมควบคุมโรค
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สารบัญ
1.

บทที่
การบริหารความต่อเนื่องในการดาเนินงาน (BCM)
1.1 วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนความต่อเนื่องทางภารกิจ
1.2 ขอบเขตของแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Scope of BCP)
1.3 สรุปเหตุการณ์ภัยคุกคามและผลกระทบ
1.4 การใช้แผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)
1.5 การทบทวนแผนบริหารความต่อเนื่อง
1.6 สมมติฐานในการจัดทาแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP Assumptions)
1.7 แนวทางการบริหารความต่อเนื่องรายกิจกรรมที่มีระดับความสาคัญสูง

หน้า

2.
3.
ภาคผนวก

กอง/สานัก /สถาบัน............................................... กรมควบคุมโรค

ห น้ า | 21

บทที่ 1 การบริหารความต่อเนื่องภารกิจขององค์กร
(Business Continuity Management : BCM)
บทนา
ปัจจุบันการเกิดโรคและภัยสุขภาพนับเป็นปัญหาที่สาคัญ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาพแวดล้อม
และภูมิอากาศของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป เชื้อโรคก่อตัวและเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ตลอดเวลา หากเกิดการแพร่ระบาด
ของโรคและขยายวงกว้าง เกิดเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหายรุนแรงด้านสุขภาพ
สังคมและเศรษฐกิจ ทั้งในระดับประเทศและทั่วโลกได้ ..............................................................................................................
กอง/สานัก/สถาบัน ......................................กรมควบคุมโรคได้กาหนดยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อม
และดาเนินการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในสถานการณ์ฉุกเฉิน มีกลไกการจัดการเตรียมความพร้อมและ
บูรณาการระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรคและภัยสุขภาพ ส่วนหนึ่งของกลไกคือ หน่วยงานต้องดาเนินการจัดทา
แผนความต่อเนื่องภารกิจขององค์กร (Business continuity plan: BCP) เพื่อให้สามารถรองรับหรือเรียกคืนการ
ดาเนินงานให้สู่ภาวะปกติเร็วที่สุด และสร้างความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานสามารถดาเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
นโยบาย
1. สนับสนุนให้หน่วยงานมีการจัดทาแผนความต่อเนื่องภารกิจขององค์กร (Business continuity plan)
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
วัตถุประสงค์ (Objectives)
1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในบริหารจัดการในสภาวะวิกฤต/เหตุการณ์ฉุกเฉิน/สถานการณ์ภัยพิบัติ /ใช้กาหนด
ทรัพยากรที่จาเป็นเพื่อให้สามารถปฏิบัตภิ ารกิจได้ต่อเนื่อง
2. เพื่อ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ขอบเขตแผนความต่อเนื่องภารกิจขององค์กร (Scope of BCP)
แผนความต่อเนื่องทางภารกิจ (BCP) ฉบับนี้ ใช้สาหรับเป็นแนวทางในการปฏิบัติ กรณีเกิดสภาวะวิกฤติ
หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน เหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกิจกรรมหลักของกอง/สานัก/สถาบัน ......................................
กรมควบคุมโรค ที่ประกอบด้วยเหตุการณ์ต่อไปนี้ (คือโรคหรือภัยสุขภาพ ได้จากการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง)
1 โรค ……………………………….
2. ภัยสุขภาพ ……………………
3 ……………………………………..
สรุปเหตุการณ์ ภัยคุกคาม และผลกระทบต่อกระบวนงานหลัก
เมื่อได้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อระบุความเสี่ยง/ภัยคุกความ และผลกระทบที่มีโอกาสเกิด โดยอาศัยแนวทางการ
วิเคราะห์ผลกระทบที่มตี ่อภาพลักษณ์ชื่อเสียงและทรัพยากร 6 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านภาพลักษณ์ชื่อเสียง (2) ด้านอาคาร/
สถานที่ปฏิบัติงานหลัก (3) ด้านวัสดุอุปกรณ์/การจัดหา-จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ (4) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ข้อมูลที่สาคัญ (5) ด้านบุคลากรหลัก และ (6) ด้านคู่ค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วนามาสรุปได้ ตามตัวอย่าง ดังต่อไปนี้
กอง/สานัก /สถาบัน............................................... กรมควบคุมโรค
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ตารางที่ 1 ตัวอย่างผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพที่ส่งผลกระทบ (ทาให้ภารกิจหลักของกอง /
สานัก/สถาบัน............ต้องหยุดชะงัก)
ผลกระทบ (ด้าน)
ภาพลักษณ์ สถานที่
วัสดุ
เทคโนโลยี ด้าน
คู่ค้า
ความเสี่ยงและ
ชื่อเสียง ปฏิบัติงาน อุปกรณ์ที่ สารสนเทศ บุคลากร /ผู้ให้บริการ/
ภัยคุกคาม
หลัก
สาคัญ และข้อมูล หลัก ผู้มีส่วนได้-เสีย
1.โรคระบาด/โรคติดต่ออุบัติใหม่
√
√
√
√
2. อุทกภัย /วาตภัย
√
√
√
√
√
√
3. Cyber attack
√
√
√
หมายเหตุ : ผลจากการประชุมคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน (BCM) ณ วันที่ ….…………………
การใช้แผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)
แผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) ของกอง/สานัก/สถาบัน............ จะถูกประกาศใช้โดย ............................
ซึ่งเป็นประธานบริหารความต่อเนื่องทางภารกิจของหน่วยงาน (BCM)
การทบทวนแผนบริหารความต่อเนื่อง
แผนความต่อเนื่อง ฯ ฉบับนี้ ต้องได้รับการทบทวนและฝึกซ้อมแผนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่า
แผนสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และนาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สมมุติฐานของแผนความต่อเนื่อง (BCP Assumption)
เอกสารฉบับนี้จัดทาขึ้นภายใต้สมมติฐาน ดังตัวอย่างต่อไปนี้
1. แผนความต่อเนื่องภารกิจขององค์กร ต้องครอบคลุมถึงสถานการณ์ หรือเหตุการณ์จะทาให้เกิดความ
เสียหายอย่างต่อสถานที่ ระบบงาน อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการทางาน และเอกสารข้อมูลที่สาคัญที่เป็นไปได้
ในแต่ละกรณี ทั้งนี้เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น มิได้ส่งผลกระทบต่อสถานที่ปฏิบัติ งานสารอง ระบบงาน อุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ในการทางาน และเอกสารข้อมูลที่สาคัญที่ได้มีการจัดเตรียมไว้
2 ผู้บริหารระดับสูงให้การสนับสนุนการดาเนินงาน และได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานหลักจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3............................................................................................................................................................
อย่างไรก็ตาม แผนความต่อเนื่องฉบับนี้ได้จัดทาขึ้น เพื่อให้หน่วยงานพร้อมที่จะนาแผนความต่อเนื่องทาง
ภารกิจ (Business Continuity Plans) ไปใช้ในหลากหลายรูปแบบของสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน โดย
พิจารณาถึงผลกระทบต่อทรัพยากรที่สาคัญในการดาเนินงาน ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่
1. ผลกระทบด้ านชื่ อเสี ยง หมายถึ ง เหตุ การณ์ ที่ เกิ ดขึ้ นท าให้ ประชาชนขาดความเชื่ อมั่ นไม่ พึ งพอใจ
ในการป้องกัน ควบคุมโรค หรือเกิดการร้องเรียน ก่อให้เสียภาพลักษณ์ชื่อเสียงของหน่วยงาน
2. ผลกระทบด้านอาคาร / สถานที่ปฏิบัติงานหลัก หมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้สถานที่ปฏิบัติงาน
หลั ก ได้ รับ ความเสี ย หายหรื อ ไม่ ส ามารถใช้ ส ถานที่ ป ฏิ บั ติ งานหลั ก ได้ และส่ งผลให้ บุ ค ลากรไม่ ส ามารถเข้ าไป
ปฏิบัติงานได้ชั่วคราวหรือระยะยาว
3. ผลกระทบด้านวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ/การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ หมายถึง วัสดุอุปกรณ์ป้องกัน
ร่างกาย และเวชภัณฑ์ยา ไม่เพียงพอ หรือ ไม่สามารถจัดส่งได้
กอง/สานัก /สถาบัน............................................... กรมควบคุมโรค
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4. ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้ไม่สามารถใช้
ระบบงานเทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ หรือข้อมูลที่สาคัญที่ใช้อยู่ในปัจจุบันตามช่องทางปกติได้
5. ผลกระทบด้านบุคลากรหลัก หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้บุคลากรหลักไม่สามารถมาปฏิบัติงาน
ได้ตามปกติ หรือส่งผลต่อภารกิจหลักจนทาให้บุคลากรดาเนินงานสะดุด หยุดชะงัก จนเกิดความเสียหาย
6. ผลกระทบด้านคู่ค้า/ ผู้ให้บริการที่สาคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้คู่ค้า/ผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียไม่สามารถติดต่อหรือให้บริการหรือส่งมอบงานได้
แนวทางการบริหารความต่อเนื่องรายกิจกรรมที่มีระดับความสาคัญสูง
ผลกระทบ
กิจกรรมที่มีระดับความสาคัญสูง
1.ภาพลักษณ์/ชื่อเสียง 1. กาหนดแนวทางการสื่อสารความเสี่ยง /ประชาสัมพันธ์สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ
ข้อมูลที่สาคัญ ที่เป็นปัจจุบันและช่องทางการสื่อสาร ให้กลุ่มเป้าหมายได้ติดตาม
2.กาหนดบุ คลากรในการให้ ข้อมูล ประชาสั มพั นธ์ประชาชน ให้สามารถรับบริการจาก
หน่วยงานในภาวะฉุกเฉินได้
2.สถานที่ปฏิบัติงาน
1. สรรหาและเตรียมการ อาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานสารองกับหน่วยงาน ราชการอื่น ๆ ใน
สังกัดหรือนอกสังกัด
2. สรรหาและเตรียมอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานสารองกับภาคเอกชน อาทิ โรงแรม มูลนิธิ
3. กาหนดแนวทางให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานที่บ้านได้
3.วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ 1. จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์สารองเพื่อใช้ในสภาวะวิกฤต
2. ทาข้อตกลงกับหน่วยงานราชการหรือภาคเอกชน เพื่อขอยืมเครื่องมือและอุปกรณ์
4.ระบบเทคโนโลยีสาร
1.ประสานงานกับหน่วยงานเทคโนโลยี เพื่อจัดเตรียมและให้ มีระบบงานเทคโนโลยี
สนเทศและข้อมูลที่สาคัญ หรือระบบสารสนเทศสารอง
2. ปฏิบัติงานโดยไม่ใช้ระบบงานเทคโนโลยี (Manual) ไปก่อน แล้วจึงป้อนข้อมูลเข้าใน
ระบบ เมื่อกลับคืนสู่สภาวะปกติ
5.บุคลากรหลัก
1. กาหนดให้มีบุคลากรหลักและบุคลากรสารอง ทางานทดแทนกันได้ ในสภาวะวิกฤต
2. กาหนดแนวทางกลุ่มบุคลากรที่สามารถขอให้ช่วยปฏิบัติงานชั่วคราว จากหน่วยงาน
ราชการอื่น ในสังกัดหรือส่วนกลาง
6. คู่ค้า/ ผู้ให้บริการ
1. กาหนดให้ มีคู่ค้า/ผู้ ให้ บริการสารอง/ผู้ มีส่ วนได้ส่วนเสี ย เพื่อเรียกใช้บริการได้ใน
สภาวะวิกฤต
2. พิจารณากระจายความเสี่ยง โดยมีคู่ค้า/ผู้ให้บริการมากกว่า 1 ราย สาหรับให้บริการ
แก่หน่วยงาน
คาจากัดความ
BCM : Business Continuity Management หมายถึง …………………………………………………………….
BCP : Business Continuity Plans หมายถึง .....................................................................................
BIA : Business Impact Analysis หมายถึง การวิเคราะห์ภารกิจหรือกิจกรรมภายใต้ภารกิจต่างๆ
และผลกระทบต่อภารกิจหรือผลกระทบต่อกิจกรรมขององค์กร หากเกิดการหยุดชะงัก
MTPD : Maximum Tolerable Period of Disruption คือ ช่วงเวลาการหยุดชะงักที่ยอมรับได้สูงสุด
ต่อการให้บริการการดาเนินงาน/กิจกรรม
กอง/สานัก /สถาบัน............................................... กรมควบคุมโรค
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RTO : Recovery Time Objective คือระยะเวลาในการกู้กิจกรรมวิกฤตให้ กลับมาดาเนินกิจกรรมหรือเวลา
หยุดดาเนินการที่ยอมรับได้
MBCO : Minimum Business Continuity Objective คือ กาหนดบริการขั้นต่าของการให้บริการของหน่วยงาน
+ คาจัดกัดความเฉพาะ อื่น ๆ ที่สาคัญ ฯลฯ
การบริหารความต่อเนื่องภารกิจขององค์กร (Business Continuity Management)
1.โครงสร้างและทีมงานแผนความต่อเนื่อง
กอง/ส านั ก/สถาบั น ......................................กรมควบคุมโรค จึงได้แต่งตั้งคณะทางานบริห ารความ
ต่อเนื่องภารกิจขององค์กร Business continuity Managementn: BCM) เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในภารกิจ
หลักหรืองานบริการที่สาคัญได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ แม้เกิดสภาวะวิกฤต โดยมีองค์ประกอบ และ
อานาจหน้าที่ ดังตัวอย่าง
องค์ประกอบ
1.1 ผู้อานวยการกอง/สานัก/สถาบัน ..............
1.2 รองผู้อานวยการ.....................
1.3 ผู้แทนกลุ่ม…………………..…….
1.4 กลุ่ม……………………….

ประธานคณะทางาน
รองประธาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
และเลขานุการ

ผังโครงสร้างคณะทางานบริหารความต่อเนื่องภารกิจ กอง/สานัก/สถาบัน ....................

เพื่ อให้ แผนบริ ห ารความต่ อเนื่ อง (Business Continuity Plan : BCP) ของก อ ง/ส านั ก /ส ถาบั น
...................................... กรมควบคุมโรค สามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างเกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ จึงได้
กาหนดตัวบุ คลากรหลั กและบุ คลากรส ารอง และบทบาทหน้าที่ ของคณะทางานบริหารความต่อเนื่องภารกิจ และ
ทีมงานความต่อเนื่องแต่ละทีมไว้ ดังนี้
1. ประธานคณะทางานบริหารความต่อเนื่องภารกิจ รับผิดชอบงานอานวยการ /สั่งการ……………………..
2. รองประธานคณะทางานบริหารความต่อเนื่องภารกิจ รับผิดชอบงานช่วยอานวยการ ……………………..
3. ผู้ ป ระสานงานคณะบริห ารความต่อเนื่อง รับผิ ดชอบ งานประสานงานทีม BCM ในกอง/ส านัก/
สถาบัน ...................................... กรมควบคุมโรค
4. คณะทางานบริหารความต่อเนื่องภารกิจ ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้าทีมตามและสมาชิกทีมงาน ได้แก่
จานวน ……. ทีม ดังนี้
4.1 ทีม.................... : รับผิดชอบ ................................................................................................................
4.2 ทีม..................... รับผิดชอบ ................................................................................................................
กอง/สานัก /สถาบัน............................................... กรมควบคุมโรค
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การวิเคราะห์ผลกระทบทางภารกิจ (Business Impact Analysis) ประเมินความเสี่ยงภัยคุกคาม
จากการวิเคราะห์งานตามภารกิจของหน่วยงาน เพื่อพิจารณาถึง“ระดับของผลกระทบ”และ“ระยะเวลาที่
ยอมให้งานสะดุดหยุดชะงัก ”พบว่ามีกระบวนการดาเนินงานภาพรวม ที่จะได้รับผลกระทบจากสภาวะวิกฤตใน
ระดับสูง และไม่สามารถยอมให้งานสะดุด/ชะงักได้ จานวน ............ กิจกรรม ตามตาราง ดังนี้
ตารางที่1 ผลการวิเคราะห์กระบวนงาน/กิจกรรม ตามภารกิจของกอง/สานัก/สถาบัน.................................
กระบวนงาน /กิจกรรม
1.ทีม...............................................
1......................................................................
........................................................................
2. ………………………………………………………………..

ผู้รับผิดชอบ/
ระดับ
ระยะเวลาที่ยอม ระยะเวลาใน
ผู้เกี่ยวข้อง ผลกระทบ ให้งานหยุดชะงัก การฟื้นสภาพ
L-M-H
MTPD
RTO
ทีม……………….
ทีม..................

สูง/
กลาง/ต่า
สูง

........ ชม.
........ วัน
2 ชม

........ ชม.
........ วัน
ชม

ตารางที่ 2 ตัวอย่าง เกณฑ์การประเมินผลกระทบต่อกระบวนการดาเนินงาน กอง/สานัก/สถาบัน...................................................................................................
ระดับผลกระทบ

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลกระทบ
- เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็นจานวนเงินในระดับสูง-สูงมาก
สูง/สูงมาก
- ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดาเนินงานหรือให้บริการลดลงมากกว่าร้อยละ50
- เกิดการสูญเสียชีวิตและ/หรือภัยคุกคามต่อสาธารณชนเป็นจานวนมาก /
- ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความมั่นใจต่อองค์กรในระดับประเทศ
- เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็นจานวนเงินในระดับปานกลาง
ปานกลาง
- ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดาเนินงานหรือให้บริการลดลงร้อยละ 25-50
- มีการบาดเจ็บต่อผู้รับบริการ /กลุ่มคน/บุคล ต้องมีการรักษาพยาบาล
- ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความมั่นใจต่อองค์กรในระดับปานกลาง/แก้ไขได้ง่าย
- เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็นจานวนเงินในระดับต่า
ต่า
- ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดาเนินงานหรือให้บริการลดลงน้อยกว่าร้อยละ 10-25
- บาดเจ็บเล็กน้อย /ไม่เกิดการสูญเสียชีวิตและ/หรือภัยคุกคามต่อสาธารณชน
- ไม่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความมั่นใจต่อองค์กร
ไม่เป็นสาระสาคัญ -ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดาเนินงานหรือให้บริการลดลงน้อยกว่าร้อยละ 10
รายละเอียดการเรียกใช้แผน
ระบุ ถึงขั้ น ตอน/แนวทางที่ ผู้ เกี่ย วข้อ งจะต้อ งถื อปฏิ บั ติต ามห้ ว งเวลาของการเกิ ด เหตุ การณ์ ในแต่ ล ะ
เหตุการณ์ ออกเป็น 3 ห้วงเวลา ประกอบด้วย
1. เมื่อเริ่มมีสถานการณ์
2. เมื่อเหตุการณ์พัฒนาเข้าสู่สภาวะวิกฤต ซึ่งจะเป็นผลทาให้การปฏิบัติงานต้องหยุดชะงักลง
3. เมื่อเหตุการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติ

กอง/สานัก /สถาบัน............................................... กรมควบคุมโรค
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แผนผังที่ 1 แสดง ขั้นตอนการประกาศใช้แผนของเหตุการณ์ :
เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน/วิกฤติ

no
ทีมเฝ้าระวังตรวจสอบ
ข้อมูลและยืนยัน

END

yes
รายงานสถานการณ์ต่อ
ผู้บริหาร/ผู้บัญชาการเหตุการณ์

yes
no
IC ประกาศเรียกใช้
แผน BCP

END

yes
Start call tree
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กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน Call Tree
- หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องภารกิจแจ้งให้ผู้ประสานงาน โดยผู้ประสานงานฯจะแจ้งให้หัวหน้าทีม
แต่ละทีมรับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้แผนความต่อเนื่อง /หัวหน้าทีมคณะทางานฯ แต่ละทีม แจ้ง
ทีมงานฯ (บุคลากรหลัก) คนที่ 1 และ ทีมงานฯ (บุคลากรหลัก) คนที่ 1 แจ้งทีมงานฯ (บุคลากรหลัก) คนที่ 2 และ
3 ต่อเนื่องไปจนครบคนในทีม
- เมื่อทีมงานฯ คนสุดท้ายในทีม ได้รับแจ้งข้อมูลแล้วให้ติดต่อกลับไปยังหัวหน้าทีม ยืนยันการรับทราบข้อมูล
*** กรณีที่ไม่สามารถติดต่อบุคลากรหลักได้ ให้ติดต่อบุคลากรสารอง ตามลาดับที่ที่กาหนดไว้ในรายชื่อ
กรณีที่ไม่สามารถติดต่อหัวหน้าทีมได้ให้ติดต่อไปยังบุคลากรสารองโดยพิจารณา:
 ถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นในเวลาทาการให้ดาเนินการติดต่อบุคลากรหลักโดยติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ของ
กอง/สานัก/สถาบัน ................................ หมายเลข .............................. เป็นช่องทางแรกและหากไม่สามารถใช้ได้
สามารถติดต่อผ่านมือถือได้
 ถ้าเหตุการณ์ เกิดขึ้น นอกเวลาทาการหรือสถานที่ปฏิบัติงานหลักได้รับผลกระทบให้ดาเนินการติดต่อ
บุคลากรหลักโดยติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือเป็นช่องทางแรก
 ถ้าสามารถติดต่อบุคลากรหลักได้ให้แจ้งข้อมูลแก่บุคลากรหลัก ทราบดังต่อไปนี้:
- สรุปสถานการณ์ของเหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้แผนความต่อเนื่อง
- เวลาและสถานที่สาหรับการนัดประชุมเร่งด่วน รวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานต่อไป เช่น สถานที่รวมพล
ในกรณีที่มีการย้ายสถานที่ทาการ
ตัวอย่างแผนผังที่ 2 กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree)
.

.

081-356-1791

081-356-1791

086-685-9675

089-923-7193

086-562-3356

089-923-7193
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ตารางที่ 4 แสดงรายชื่อบุคลากรหลักและบทบาทของทีมแผนความต่อเนื่อง (BCP Team)
รายชื่อบุคลากรหลัก
ชื่อ

เบอร์มือถือ

รายชื่อบุคลากรสารอง

บทบาท

ชื่อ

เบอร์มือถือ

**บุคลากรในทีมงานต้องสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา
กรณีที่บุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บุคลากรสารองรับผิดชอบบทบาทของบุคลากรหลักไป
ก่อนจนกว่าจะได้มีการมอบหมายและแต่งขึ้น
กลยุทธ์/มาตรการการจัดการความเสี่ยง (Business Continuity Strategy)
จากการวิเคราะห์ พบว่าทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบ คือ ด้านชื่อเสียง ด้านบุคลากร ด้านวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ/
การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ และคู่ค้าผู้ให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล ซึ่งการพิจารณาทรัพยากรใน 6 ด้าน ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 5 ตัวอย่าง กลยุทธ์แผนความต่อเนื่องภารกิจ (Business Continuity Strategy)
ผลกระทบต่อ
ผลกระทบ
ทรัพยากร
ด้านชื่อเสียง/  ประชาชนขาดความ
ภาพลักษณ์
เชื่อมั่นในการป้องกัน
ควบคุมโรคของกอง
ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
ด้านบุคลากร  บุคลากรป่วยและหยุดงาน
หลัก
 ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานลดลงหรือหยุดชะงัก
(ส่งผลต่อภารกิจงาน)

กลยุทธ์ความต่อเนื่อง
 จัดทาแผนสื่อสารความเสี่ยง /ประชาสัมพันธ์สถานการณ์โรคและ
ภัยสุขภาพ ข้อมูลที่สาคัญ ที่เป็นปัจจุบัน ให้ประชาชนได้ติดตาม
 กาหนดบุคลากรในการให้ข้อมูล ประชาสัมพันธ์ประชาชน ให้
สามารถรับบริการจากกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะ
ฉุกเฉินได้
 กาหนดให้ใช้บุคลากรสารอง ทดแทนภายในฝ่ายงานหรือกลุ่มงาน
เดียวกัน
 ให้ ใช้ บุ คลากรนอกฝ่ ายงานหรื อกลุ่ มงานอื่ นทดแทนในกรณี ที่
บุคลากรไม่เพียงพอหรือขาดแคลน
 จัดทาแผนปฏิบัติงาน ให้บุคลากรที่ไม่จาเป็นต้องมาปฏิบัติงานที่
กอง สามารถปฏิบัติงานที่บ้านได้

ผู้รับผิดชอบ
ทีมความ
ร่วมมือ
เครือข่าย

ทีมแผน
ฉุกเฉิน
ทีม SAT
ทีม EOC

ความต้องการด้านทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ในการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่เป็นผลให้ กอง/สานัก/สถาบัน ...................................... ต้องหยุดชะงัก
หรือไม่สามารถปฏิบัติงานในกระบวนงานที่สาคัญได้อย่างต่อเนื่อง ให้หน่วยงานวิเคราะห์ทรัพยากรที่จาเป็น (ขั้น
ต่า) ที่ต้องใช้เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ ในภาวะวิกฤต ของแต่ละ
กระบวนงาน ตัวอย่าง ดังนี้
ตารางที่ 7 แสดงความต้องการด้านทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ในการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
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กระบวนงาน /กิจกรรม

สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี
ปฏิบัติงาน
ที่สาคัญ
สารสนเทศ
หลัก
และข้อมูล

งานตระหนักรู้สถานการณ์
1. ติ ด ตาม เฝ้ า ระวั ง วิ เคราะห์ และประเมิ น สถานที่ คอมพิวเตอร์/
ระบบ
สถานการณ์ของโรคและภัยสุขภาพทั้งในภาวะ ปฏิบัติงาน แบบพกพา เชื่อมโยง
ปกติ และภาวะฉุกเฉิน
สารอง
3 เครือ่ ง อินเตอร์เน็ต
(3 คน/เวร) -เครื่องพิมพ์ -ระบบ
พร้อมหมึกฯล e-Plan

บุคลากร
หลัก

คู่ค้า/ผู้ให้
บริการ/ผู้มี
ส่วนได้-เสีย

บุคลากร
หลัก 3
คน/เวร

ผู้ให้บริการ
เชื่อมโยง
เครือข่าย
อินเตอร์เน็ต

ตารางที่ 8 การระบุจานวนบุคลากรที่จาเป็น (ปรับเพิ่ม–ลด ตามขนาดเหตุการณ์และการบริหารของผู้บัญชาการณ์)
ประเภทบุคลากร
1 วัน
2-7 วัน
8 วัน+
นายแพทย์/พยาบาล
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการคอมพิวเตอร์/เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
นักวิชาการเงินและบัญชี/พัสดุ
นักจัดการงานทั่วไป/ธุรการ
พนักงานขับรถยนต์
รวม
ขั้นตอนการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการ
 วันที่ 1 (ภายใน 24 ชั่วโมง) การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที
ขั้นตอนและกิจกรรม
บทบาท/ความรับผิดชอบ
 แจ้งเหตุฉุกเฉิน วิกฤต ตามกระบวนการ Call Tree
 จัดประชุมทีมคณะทางานบริหารความต่อเนื่องภารกิจ
ประเมินความเสียหาย ผลกระทบต่อการดาเนินงาน การ
ให้บริการ และทรัพยากรสาคัญที่ต้องใช้ในการบริหารความ
พร้อมต่อสภาวะวิกฤต
 ทบทวนกระบวนงานที่มีความเร่งด่วน หรือส่งผลกระทบ
อย่างสูง(หากไม่ดาเนินการ) ดังนั้นจึง
 ระบุ แ ละสรุ ป รายชื่ อบุ คลากร ที่ ได้ รั บ ผลกระทบจาก
สภาวะวิกฤต

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

หั ว หน้ า คณะบริ ห ารความต่ อ เนื่ อ ง
ผู้ประสานงาน BCP
-หั ว หน้ า คณ ะท างานบริ ห ารความ
ต่อเนื่องภารกิจ สั่งการประชุม
-ผู้ประสานงาน กองควบคุมโรคและภัย
สุ ข ภาพในภาวะฉุ ก เฉิ น ประสานแจ้ ง
หน.ทีมที่เกี่ยวข้อง
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 วันที่ 2 การตอบสนองในระยะสั้น (2-7 วัน)
ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

ด าเนิ น กา
รแล้วเสร็จ

ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรคานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่นๆ และปฏิบัติ
ตามแนวทางของแผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤตที่กาหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อกลับสู่ภาวะปกติ (ฟื้นฟู )
ผู้รับผิดชอบ
1

ผู้ประสานงาน BCP

ขั้นตอนปฏิบัติ
ก่อนเกิดวิกฤต
ปรับปรุงเอกสารเหล่านี้ให้เป็นปัจจุบนั และจัดเก็บ:
 ข้อมูลที่จาเป็นสาหรับการฟืน้ ฟูสถานทีท่ ี่ได้รับความเสียหาย
เช่น แผนผังสถานทีท่ างานของหน่วยงาน (ซึ่งมีรายละเอียดของ
การวางเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ต่างๆ), แผนผังการเดิน
สายโทรศัพท์ต่างๆ และเงื่อนไขพิเศษ เป็นต้น (เช่น ภาพถ่าย
สถานทีท่ างานปัจจุบัน แผนผังสถานที่ทางานปัจจุบนั )
 รายละเอียดการติดตัง้ ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ การสารองข้อมูล
โดยเฉพาะอย่างยิง่ สาหรับระบบทีไ่ ม่มี DRP server
ภายในเวลา 1-7 วัน
ภายใน 14 วัน
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แผนในการฟื้นฟูการกลับสู่ภาวะปกติ
1. ติดตามสถานภาพการกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบ และประเมินระยะเวลาที่ต้องใช้ในการ
กลับมาดาเนินงานหรือให้บริการได้ตามปกติ
2. ทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบและเสียหายจนไม่สามารถนากลับมาใช้งานได้อีก เป็นหน้าที่ของคณะ
บริหารความต่อเนื่องของหน่วยงานที่ต้องพิจารณาและจัดหาทรัพยากรที่จาเป็นมาใช้เพื่อดาเนินงานและให้บริการได้
ตามปกติทั้ง 5 ด้าน ดังนี้
 ด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงาน ดาเนินการดังนี้ ....................
 ด้านวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ ดาเนินการดังนี้ ....................
3. รายงานความคืบหน้าให้คณะบริหารจัดการวิกฤติขององค์กรและส่วนกลาง ตามที่ได้กาหนดไว้ทราบ
4. แต่ละทีมบริหารความต่อเนื่อง สรุปแผนการฟื้นฟู /ผู้บัญชาการเหตุการณ์ประกาศยุติภาวะฉุกเฉิน
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ภาคผนวก
คาสั่งแต่งตั้ง คณะทางานบริหารความต่อเนื่องภารกิจ
รายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีม
เบอร์โทรหน่วยงานที่สาคัญ
แผนผังสถานที่สารอง / เส้นทาง (เพิ่มเติม)
รายการทรัพยากรที่ต้องใช้และวิธีการจัดหา
ฯลฯ
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ตย.ขั้นตอนการปฏิบัติในภาพรวม
เริ่ม
ประเมินความเสียหายด้านต่าง
ด้านสถานที่
ด้านชื่อเสียงภาพลัก ณ์
ด้านบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
ด้านข้อมูลสาคัญ
ด้านผู้รับจ้าง
ด้านวัสดุ / อุปกรณ์

ประเมินผลกระทบและความเสียหาย
เพื่อพิจารณาใช้แผนด้านต่าง
โดยทีมวิชาการฯ

ย้ายไป
ศูนย์ปฏิบัติงาน
สารอง
ไม่

ใช้แผนรองรับด้านอื่น

ใช่

แผนรองรับด้านสถานที่

แผนรองรับด้านชื่อเสียงภาพลัก ณ์
แผนรองรับด้านบุคลากร
แผนรองรับด้านสถานที่
แผนรองรับด้านข้อมูลเทคโนโลยี่
แผนรองรับด้านผู้รับจ้าง

แผนรองรับด้านวัสดุ/อุปกรณ์

กอง/สานัก /สถาบัน............................................... กรมควบคุมโรค
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ตัวอย่าง แผนการสื่อสารของหน่วยงาน
แผนการสื่อสารของหน่วยงานควรประกอบด้วย แผนการสื่อสารที่จะดาเนินการ และข้อความที่มีการร่าง
ไว้ แล้ ว รวมถึงค าถามที่ พ บบ่ อ ย ภายใต้ส ถานการณ์ เหตุก ารณ์ ค วามเสี ย หายที่ แตกต่ างกั น ดังนั้ น เมื่อ มี ก าร
ประกาศใช้แผน BCP ให้ปฏิบัติดังนี้
1. เจ้าหน้าที่ที่ประจาอยู่ที่สถานที่ทางานหลัก (Primary Site) จะต้องนาป้ายประกาศติดไว้ใกล้สถานที่ที่
ทาการเดิม เพื่อให้ผู้มาติดต่อรับทราบถึงที่ทาการชั่วคราว
ตัวอย่างเนื้อความของป้ายประกาศ
จากวันที่......................กอง/สานัก/สถาบัน ................................. ได้ย้ายที่ทาการเป็นการชั่วคราวไปที่
เลขที่.................... อาคาร.................................ถนน......................... อาเภอ....................จังหวัด ............................
หมายเลขโทรศัพท์..................................หมายเลขโทรสาร.................
2. ผู้ประสาน BCP นาแบบฟอร์มหนังสือขออนุญาตเข้าปฏิบัติงาน ณ อาคารศูนย์สารอง (ที่ได้จัดทาและ
เก็บไว้) มากรอกข้อความด้วยลายมือ และลงลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร เพื่อนาไปยังเพื่อนาไปยังศูนย์ทาการ
สารอง (เนื่ องจากเวลาเกิดเหตุอาจไม่มีระบบจัดพิมพ์ห นังสือ หนังสือขออนุญาตเข้าปฏิบัติงานจึงควรจัดทาไว้
ล่วงหน้า และจัดเก็บ 1 ชุดในสถานที่ปฏิบัติงานรวมไว้กับชุดวัสดุ/อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมไว้และอีก 1 ชุดที่บ้านของผู้
ประสานงาน BCP กรณีเหตุการณ์เกิดหลังเวลาทาการ)
3. เมื่อไปถึงยังศูนย์สารอง นาแบบฟอร์มจดหมายและแจ้งศูนย์สั่งการถึงการย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน จัดส่ง
โทรสารให้กับศูนย์สั่งการเพื่อแจ้งแก่ส่วนงานภายใน
4. ผู้รับ ผิดชอบประสานงาน BCP จัดทาหนังสือติดต่อคู่ค้าหรือ ผู้รับบริการให้ ทราบการเปลี่ยนแปลง
สถานที่ปฏิบัติงาน หาก PC และเครื่องโทรสารยังไม่สามารถใช้การได้ ระหว่างนั้นอาจจะแจ้งทางโทรศัพท์ก่อน
5. ณ ศูนย์ปฏิบัติงานสารอง ผู้ประสานงาน BCP จัดทาประกาศแจ้งให้ทราบว่า มีบริการใดบ้างที่ยังให้
บริการอยู่และระบบใดใช้การได้ ระบบใดยังใช้การไม่ได้อาจมีความล่าช้า หรือต้องรอคอยเป็นเวลาเท่าไหร่
6. จัดให้มีการตอบรับโทรศัพท์แจ้งการย้ายสถานที่และบริการที่ยังให้บริการอยู่ หรือบริการใดสามารถ
ใช้ได้ ณ สถานที่ใดทดแทนได้

กอง/สานัก /สถาบัน............................................... กรมควบคุมโรค

ทะเบียนผู้ปฏิบัติภารกิจตามระบบบัญชาการเหตุการณ์และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค (ICS&EOC)
ทะเบียนสนับสนุนอัตรากาลัง ICS&EOC : กรณี เปิด EOC
ข้อมูล ณ วันที่ ……………………...………..

หน่วยงาน : ……………………………..
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

TRUEFASTERUSER

การติดต่อ
โทรศัพท์ที่ทางาน

มือถือ

โทรสาร

E-mail
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กลุ่มในระบบ
บัญชาการฯที่
สามารถปฏิบัติงานได้

ตัวชี้วัดถ่ายทอดระดับหน่วยงาน
รายละเอียดตัวชี้วัดตามค้ารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน กรมควบคุมโรค ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์ประกอบที่ 1 : Functional Base
1. ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 : ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานวิจัยด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
2. หน่วยวัด : ระดับ
3. น้้าหนัก
: ร้อยละ 10
4. ค้าอธิบายตัวชี้วัด :
กรมควบคุมโรค เป็นหน่วยงานวิชาการที่สนับสนุนการดาเนินงานแก้ไขปัญหาการป้องกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ทางวิชาการ โดยเฉพาะการสร้างผลงานวิจัยที่เป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน
ต่างๆในสังกัดกรมฯ กระบวนการดาเนินงานวิจัยของหน่วยงานเริ่มตั้งแต่การกาหนดโจทย์วิจัยสาหรับดาเนินงานอย่าง
น้อย 3 ปี การวางแผนดาเนินงานวิจัยให้มีความต่อเนื่องทุกปี การดาเนินงานวิจัยให้แล้วเสร็จตามแผนที่กาหนดไว้ การ
พั ฒ นาโครงร่ างการวิจั ย ให้ พ ร้ อ มด าเนิ น การในปี ถั ด ไป รวมทั้ งการส่ งเสริ ม การน าผลงานวิ จั ย ไปใช้ ป ระโยชน์ ซึ่ ง
กระบวนการดาเนินงานวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของหน่วยงาน ประกอบด้วย
1. การกาหนดโจทย์วิจัยของหน่วยงานสาหรับวางแผนการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง (3 ปี)
2. การดาเนินงานตามแผนการวิจัยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่สานั กงานการวิจัยแห่งชาติ
(วช.) ได้พิจารณาอนุมัติประเด็นวิจัย
3. การพัฒ นาโครงร่างการวิจัย 2563 สานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) /สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้พิจารณาอนุมัติประเด็นวิจัยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หรือ
งานวิจัยที่พัฒนาจากงานประจา ที่จะดาเนินการในปี 2464 ให้มีความพร้อมดาเนินงานโดยผ่านการรับรองจริยธรรมการ
วิจัยภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หรือโครงการวิจัยจากงานประจาต้องผ่านการรับรองจากคณะกรรมการทบทวน
โครงการวิจัยจากงานประจา กรมควบคุมโรค
4. การพัฒนาโครงร่างการวิจัยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เสนอขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ
โดยเฉพาะโครงการที่ได้รับงบประมาณแผ่นดินที่ สกสว. เป็นผู้พิจารณาประเด็นการวิจัย เพื่อให้กระบวนงานวิจัยของ
หน่วยงานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
5. มีก ารน าไปใช้ ป ระโยชน์ ห รือเผยแพร่ผ ลการด าเนิ น งานทั้ งในระดับ หน่ ว ยงาน กรม กระทรวง
ประเทศและนานาชาติ
4.1 ระดับความส้าเร็จของการด้าเนินงานวิจัยด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ หมายถึง ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน่วยงานต้องมีการนาโครงการวิจัยย้อนหลัง 3 ปี (2560 – 2562)ไปใช้ประโยชน์หรือมีการ
เผยแพร่ตามรายละเอียดตัวชี้วัดแบบ ก การดาเนินงานวิจัยให้แล้วเสร็จตามรายละเอียดตัวชี้วัดแบบ ข และเลือก
โครงการวิจัยที่พร้อมดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายละเอียดตัวชี้วัดแบบ ค) หรือโครงการวิจัยที่เสนอขอ
ทุนวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายละเอียดตัวชี้วัดแบบ ง) โดยคิดคะแนนดังนี้
คะแนนรวมของรายละเอียดตัวชี้วัดแบบ ก บวกกับคะแนนรวมของตัวชี้วัดแบบ ข และรายละเอียด
ตัวชี้วัดแบบ ค หรือ ง แล้วนาคะแนนที่ได้ มาคิดค่าเฉลี่ยภาพรวมของตัวชี้วัด
4.2 การด้าเนินงานวิจัย หมายถึง กระบวนการตั้งแต่ การวิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหา ช่องว่างองค์ความรู้เพื่อ
มาจัดตั้งโจทย์วิจัย หรือการวิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหา จากหน้างานประจา เพื่อตั้งโจทย์วิจัย R2R จากนั้นดาเนินการ
พั ฒ นาข้ อ เสนอโครงการวิ จั ย (research proposal) จากฉบั บ ร่ า ง (draft proposal) จนเป็ น ฉบั บ สมบู ร ณ์ (full
proposal) มีกระบวนการในการทบทวนทางวิชาการ จริยธรรมการวิจัย กระทั่งได้รับอนุมัติทุนดาเนินการวิจัย จึงถือ
เป็นโครงการวิจัย (research project) ที่พร้อมดาเนินการ โดยโครงการวิจัยต้องมีการระบุวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์
HOME USED ONLY
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และผลกระทบจากงานวิจัย (output/outcome/impact) อย่างชัดเจน มีระเบียบวิธีวิจัยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และเหมาะสมถูกต้องตามหลักวิชาการและจริยธรรมการวิจัย ตลอดจนสามารถดาเนินการตามแผนที่วางไว้ และส่งมอบ
ผลงานวิ จั ย ตามแผน ได้ แ ก่ รายงานความก้ า วหน้ า (progress report) หรื อ รายงานผลการศึ ก ษาเบื้ อ งต้ น
(preliminary report) หรือ รายงานฉบับสมบูรณ์ (full report) หรือนิพนธ์ต้นฉบับ (manuscript)
ผู้ทบทวนทางวิชาการ (scientific reviewer) หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญในประเด็นวิจัยหรือระเบียบวิธีวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ต้องเป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในงานวิจัยนั้น อาจเป็นบุคลากรภายในหรือภายนอกกรมฯ โดยข้อเสนอ
โครงการต้ องผ่ านการเห็ น ชอบจากผู้ ทบทวนอย่ า งน้ อย 2 ท่ าน ทั้ งนี้ ข้ อเสนอโครงการที่ ส่ งขอรั บการพิ จารณาจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมควบคุมโรค กองนวัตกรรมและวิจัย (กนว.) จะเป็นผู้จัดหาและดาเนินการส่งทบทวน
ทางวิชาการก่อนเข้ารับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย ข้อเสนอโครงการนอกเหนือจากนี้หน่วยงานควรประสานแหล่ งทุน
(funding agency) หรือหน่วยงานเองเป็นผู้จัดหาและดาเนินการส่งทบทวนทางวิชาการให้แก่นักวิจัย
แผนการด้ า เนิ น งานวิ จั ย หมายถึ ง แผนงานโดยคร่าวที่ ระบุ กิ จกรรมวิ จั ยอย่ างเป็ นขั้ นตอน ก าหนด
ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน โดยเป็นกิจกรรมที่เริ่มภายหลังจากผ่านการทบทวนทางวิชาการและ
รับรองจริยธรรมการวิจัยแล้วเท่านั้น เช่น การประสานพื้นที่ เตรียมทีมวิจัย จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการ เก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย เป็นต้น โดยจัดทาแผนในรูปแบบ Gantt Chart
ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัย คือ ตัวชี้วัดความสาเร็จโดยที่ ผลผลิต (output) หมายถึง
ผลที่เกิดขึ้นทันที เป็นผลโดยตรงจากการดาเนินโครงการวิจัย สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กาหนด ผลลัพธ์ (outcome)
หมายถึ ง ผลระยะยาวต่ อเนื่ องมาจากผลผลิ ตของโครงการ เป็ นจุ ดหมายปลายทางที่ คาดหวัง ผลกระทบ (impact)
หมายถึง การเปลี่ ยนแปลงที่เกิดขึ้น ภายหลั งจากการใช้ประโยชน์ตามผลลั พธ์โครงการ ทั้งนี้การกาหนดหั วข้อผลผลิ ต
ผลลั พธ์ และผลกระทบ ขอให้ อ้ างอิ งตามส านั กงานคณะกรรมการส่ งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวั ตกรรม (สกสว.)
ตามเว็บไซต์ https://www.trf.or.th/
4.3 งานวิจัยด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ หมายถึง
(1) วิ จั ย พื้ น ฐาน (basic research หรื อ pure research หรื อ theoretical research) วิ จั ย ประยุ ก ต์
(applied research) วิจั ยเชิงทดลอง (experimental research) วิจัยกึ่ งทดลอง (quasi-experimental research) วิจั ย
เชิงปฏิบัติการ (action research) และ การวิจัยประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข (health technology
assessment) ที่ส่งผลต่อการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่ดาเนินการในปีงบประมาณ 2563 โดยใช้งบประมาณจาก
ทุกแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอกกรมฯ ซึ่งเป็นงานวิจัยที่มีบุคลากรในหน่วยงานเป็นผู้วิจัยหลัก หรือผู้วิจัยร่วม หรือ
สนับสนุนงบประมาณ โดยผ่านการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัย ทั้งนี้ไม่รวมถึง "งานวิจัยที่พัฒนาจากงานประจา"
(2) งานวิจัยที่พัฒนาจากงานประจา (Routine to Research: R2R) โดยมีการคัดเลือกโจทย์วิจัยจากปัญหา
หน้ างาน ผู้ ท างานประจ าท าหน้ าที่ หลั กในการวิจัยนั้ นเอง สามารถวัดผลลั พธ์ของงานวิจั ยและส่ งผลต่ อ การปรับปรุง
กระบวนงานและการบริการให้ดีขึ้นตามบริบทของแต่ละหน่วยงาน โดยใช้งบประมาณจากทุกแหล่งทุนทั้งภายในและ
ภายนอกกรมฯ โดยผ่านการพิจารณารั บรองจริยธรรมการวิจัย โดยผ่านการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการทบทวน
โครงการวิจัยจากงานประจา กรมควบคุมโรค
4.4 หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ทั้งสิ้น 41 หน่วยงาน ได้แก่ หน่วยงานวิชาการ 27
หน่วยงาน ประกอบด้วย สานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สานักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
กองระบาดวิทยา กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่ งแวดล้อม กองโรคติดต่อทั่วไป กองโรคติดต่อนาโดยแมลง
กองวัณ โรค กองโรคไม่ติดต่อ กองโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสั มพันธ์ ส านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ กองงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน สถาบันบาราศนราดูร สถาบันราชประชาสมาสัย
สถาบั น ป้ องกั น ควบคุ มโรคเขตเมื อง ส านั กงานป้ องกั น ควบคุ มโรคที่ 1-12 และหน่ วยงานสนั บสนุ น 14 หน่ วยงาน
ประกอบด้ วย กลุ่ มตรวจสอบภายใน ส านั ก งานเลขานุ การ กลุ่ มพั ฒ นาระบบบริห าร กองยุ ทธศาสตร์ และแผนงาน
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สานักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กองบริหารทรัพยากรบุคคล กองบริหารการคลัง ศูนย์สารสนเทศ กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม
ศูนย์กฎหมาย สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา สานักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ กองนวัตกรรมและวิจัย สานักงาน
บริหารโครงการกองทุนโลก
5. สูตรการค้านวณ : ในขั้นตอนที่ 5
5.1 สูตรการค้านวณคะแนนเฉลี่ยภาพรวม
5.1.1 กรณี หน่วยงานวิชาการ 27 หน่วยงาน
สูตรการค้านวณตามไตรมาสที่ 1 และ 3
ค่าคะแนนแบบ ข + ค่าคะแนนแบบ ค หรือ ง
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตัวชี้วัด =
2
สูตรการค้านวณตามไตรมาสที่ 2 และ 4
ค่าคะแนนแบบ ข + ค่าคะแนนแบบ ค หรือ ง
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตัวชี้วัด =
2
หมายเหตุ : แบบ ก ไม่นามาคิดคะแนนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จะเริ่มใช้ในการพิจารณาในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)
5.1.2 กรณี หน่วยงานงานสนับสนุน 14 หน่วยงาน
คิดค่าคะแนนแบบ ข เพียงอย่างเดียวเท่านั้นในทุกไตรมาส
5.2 สูตรการค้านวณขั้นตอน ที่ 3 ข และ 4 ข *
จานวนกิจกรรมที่สามารถดาเนินการได้
x 100
ร้อยละของการดาเนินการตาม
แผนการดาเนินงานวิจัยที่ระบุไว้ = จานวนกิจกรรมตามแผนการดาเนินงานวิจัยที่ระบุไว้ใน
ในโครงร่างวิจัย
โครงร่างวิจัยทั้งหมด
หมายเหตุ : * กรณีโครงการวิจัยดาเนินการมากกว่า 1 ปี ให้นับจานวนเฉพาะกิจกรรมตามแผนในปีงบประมาณนั้น ๆ
6. เกณฑ์การให้คะแนน : กาหนดเป็นขั้นตอนแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยในกรณีการคิดค่าคะแนนแบบ
ข ค หรือ ง จะพิจารณาจากความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามเป้าหมายแต่ละขั้นตอน (milestone) ดังนี้
เกณฑ์การให้คะแนน
ชื่อตัวชี้วัด
คะแนน
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5

ระดับความสาเร็จของ
1
การดาเนินงานวิจัย


2
ด้านการป้องกัน



3
ควบคุมโรคและภัย




4
สุขภาพ





5
ส่วนกรณีการคิดค่าคะแนนแบบ ก หน่วยงานสามารถได้คะแนนในระดับที่สูงกว่าได้โดยไม่จาเป็นต้องได้คะแนน
ในระดับที่ต่ากว่ามาก่อน
7. เงื่อนไขตัวชี้วัด :
7.1 สานักงาน/สถาบัน/สคร. (หน่วยงานวิชาการและหน่วยงานสนับสนุน) เลือกด้าเนินการตามข้อ 4.1 อย่างน้อย
หน่วยงานละ 1 เรื่อง
7.2 กรณีมีหลายเรื่องสามารถรายงานทุกเรื่องจะพิจารณาให้คะแนนเรื่องที่คะแนนสูงสุด และโครงการที่ได้รับ
งบประมาณวิจัยที่ผ่านการพิจารณาจาก วช. / สกสว. ต้องรายงานทุกโครงการ
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7.3 วิจัยพื้นฐาน/ ประยุกต์/ ทดลอง/ กึ่งทดลอง / เชิงปฏิบัติการ / วิจัยประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์และ
สาธารณสุ ข งานวิจั ยที่พั ฒนาจากงานประจ า (Routine to Research: R2R) สามารถกาหนดแผนการดาเนินงานเกิ น
ปีงบประมาณ 2563 ได้
7.4 กรณี มีหลายหน่วยงานของกรมฯ ร่วมกันดาเนินโครงการจะนับผลงาน เป็นของหน่วยงานผู้วิจัยหลัก ยกเว้น
กรณี ร่วมกันดาเนินโครงการในลักษณะชุดโครงการวิจัย ซึ่งมีผู้วิจัยหลักในแต่ละโครงการย่อย ให้นับเป็นผลงานของแต่ละ
หน่วยงานตามตัวชี้วัดนี้ได้
7.5 กรณี ที่หน่วยงานเป็นผู้วิจัยร่วม หรือสนับสนุนงบประมาณเพื่อดาเนินการวิจัยร่วมกับหน่วยงานนอกสังกัด
กรมฯ ให้นับเป็นผลงานของหน่วยงานตามตัวชี้วัดนี้ได้
7.6 กรณีการดาเนินงานใน 6 เดือนหลัง หน่วยงานต้องผ่านขั้นตอนที่ 1 ข และแนบเอกสารในไตรมาส 3 หรือ 4
7.7 หน่วยงานสนับสนุน 14 หน่วยงานคิดค่าคะแนนแบบ ข เพียงอย่างเดียว

8. ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด :
ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ผลการด้าเนินงานในอดีตปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
2562

ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานวิจัยด้านการ
ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ระดับ

- เป็นตัวชี้วดั
ใหม่ปี 2560-

5

5

๕

จ านวนผลงานวิ จั ย ด้ านการป้ อ งกั น ควบคุม โรค

เรื่อง

37

33

19

๒๗

และภัยสุขภาพ
9. รายละเอียดการด้าเนินงาน :
รายละเอียดตัวชี้วัดแบบ ก โครงการวิจัย/งานวิจัยที่พัฒนาจากงานประจ้าที่สิ้นสุดการด้าเนินงานใน 3 ปีที่ผ่านมา
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562) มีการน้าไปใช้ประโยชน์หรือเผยแพร่ผลการด้าเนินงานทั้งในระดับหน่วยงาน
ประเทศและนานาชาติ
ขั้นตอนที่
รายละเอียดการด้าเนินงาน
คะแนน
เอกสารประกอบการประเมิน
ก

เผยแพร่ผลการศึกษา ในรูปแบบต่างๆ ในช่วงปี 2560 –
2563 (เช่น การบรรยายภายใน/ภายนอกหน่วยงาน
การนาเสนอในเวทีนิเทศ/ ติดตามผล หน่วยงานตีพมิ พ์
ผลการศึกษาเผยแพร่เอง ฯลฯ) นอกเหนือไปจากการ
นาเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับเขต/ชาติ/
นานาชาติ หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

1.0

นาเสนอผลการศึกษาในที่ประชุมวิชาการระดับเขต หรือ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการไทยที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูล
TCI (Thai-Journal Citation Index) ในช่วงปี 2560 –
2563

1.5
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หลักฐานที่แสดงถึงการนาไปเผยแพร่ผลการศึกษา เช่น
หนังสือเชิญ กาหนดการ เอกสารประกอบการบรรยาย
เอกสารนาเสนอผู้ตรวจ เอกสารการตีพิมพ์ผลการศึกษาที่
ตีพิมพ์เอง
แนบเอกสารหลักฐานในระบบ Estimate SM ภายในวันที่
25 กุมภาพันธ์ 2563 และ 25 สิงหาคม 2563 พร้อมแนบ
เอกสารทีไ่ ด้นาไปใช้ประโยชน์
หลักฐานที่แสดงถึงการนาไปเผยแพร่ผลการศึกษา เช่น
เอกสารแสดงการตีพิมพ์ผลการศึกษาในวารสาร หนังสือ
ตอบรับการตีพิมพ์ของวารสาร การแสดงผลของการ
ปรับปรุงนโยบาย หรือกระ
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ขั้นตอนที่

รายละเอียดการด้าเนินงาน

คะแนน

หรือ นาผลการศึกษาไปใช้ในการปรับปรุงนโยบาย แนว
ปฏิบัติ กระบวนงานหรือการบริการที่ระดับหน่วยงาน
หรือพื้นที่ที่ทาการศึกษาวิจัย
นาเสนอผลการศึกษา ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ
หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการไทยที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI
หรือสูงกว่า หรือตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการนานาชาติที่
อยู่นอกฐานข้อมูล ที่ สกว. ประกาศรับรอง *
(รายละเอียดตามหมายเหตุ) ช่วงปี 2560 – 2563
หรือ นาผลการศึกษาไปใช้ในการปรับปรุงนโยบาย แนว
ปฏิบัติ กระบวนงานหรือการบริการที่ระดับสูงกว่า
หน่วยงานหรือพื้นที่ที่ทาการศึกษาวิจัย แต่ต่ากว่าระดับ
ทั่วทั้งประเทศ
นาเสนอผลการศึกษา ในที่ประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติที่
สกว. ประกาศรับรอง *(รายละเอียดตามหมายเหตุ)
ช่วงปี 2560 – 2563
หรือ นาผลการศึกษาไปใช้ในการปรับปรุงนโยบาย แนว
ปฏิบัติ กระบวนงานหรือการบริการที่ระดับทั่วทั้ง
ประเทศหรือนานาชาติ
หรือ ผลการศึกษาสามารถทาให้เกิดต้นแบบผลิตภัณฑ์
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมทีส่ ามารถนาไปจดทะเบียน
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรได้เป็นผลสาเร็จ
หรือ เป็นโครงการศึกษาที่หน่วยงานระดับชาติหรือ
นานาชาติให้การยอมรับว่าผลการศึกษาได้นาไปสู่การ
ลดปัจจัยเสีย่ ง ลดความเจ็บป่วย ลดการเสียชีวิตหรือทา
ให้การจัดการแผนงานป้องกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า เพิ่มขึ้น
อย่างชัดเจนและเป็นที่ประจักษ์

เอกสารประกอบการประเมิน
บวนงาน
แนบเอกสารหลักฐานในระบบ Estimate SM ภายในวันที่
25 กุมภาพันธ์ 2563 และ 25 สิงหาคม 2563 พร้อม
แนบเอกสารทีไ่ ด้นาไปใช้ประโยชน์

2.0

หลักฐานทีแ่ สดงถึงการนาไปเผยแพร่ผลการศึกษา เช่น
เอกสารแสดงการตีพิมพ์ผลการศึกษาในวารสาร หนังสือ
ตอบรับการตีพิมพ์ของวารสาร การแสดงผลของการ
ปรับปรุงนโยบาย หรือกระบวนงาน
แนบเอกสารหลักฐานในระบบ Estimate SM ภายในวันที่
25 กุมภาพันธ์ 2563 และ 25 สิงหาคม 2563 พร้อม
แนบเอกสารทีไ่ ด้นาไปใช้ประโยชน์

2.5

หลักฐานที่แสดงถึงการนาไปเผยแพร่ผลการศึกษา เช่น
เอกสารการตีพิมพ์ผลการศึกษา
หนังสือตอบรับการตีพิมพ์ของวารสาร การแสดงผลของ
การปรับปรุงนโยบาย หรือกระบวนงาน หลักฐานแสดงการ
จดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรได้เป็นผลสาเร็จ
เอกสารแสดงผลสาเร็จที่ชัดเจนและเป็นที่ประจักษ์ในการ
ลดปัจจัยเสีย่ ง ลดความเจ็บป่วย ลดการเสียชีวิตหรือทาให้
การจัดการแผนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุม้ ค่า
แนบเอกสารหลักฐานในระบบ Estimate SM ภายในวันที่
25 กุมภาพันธ์ 2563 และ 25 สิงหาคม 2563 พร้อม
แนบเอกสารทีไ่ ด้นาไปใช้ประโยชน์

* หมายเหตุ
1. ประกาศที่ สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ยอมรับ ประกอบด้วย กลุ่มวารสารวิชาการกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ที่ http://rgj.trf.or.th/main/accepted-journals-science-tech-th/ และ วารสารวิชาการกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ ทีh่ ttp://rgj.trf.or.th/main/accepted-journals-social-science-humanities-th/
2. แบบ ก ไม่นามาคิดคะแนนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จะเริ่มใช้ในการพิจารณาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) ให้รายงานผล
ในตัวชี้วัดผลผลิตที่ SDA 1344 ร้อยละของผลงานวิจัยด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เผยแพร่ให้หน่วยงานต่าง ๆ นาไปใช้
ประโยชน์

รายละเอียดตัวชี้วัดแบบ ข โครงการวิจัยที่ด้าเนินการ หรือมีแผนการด้าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ต่อเนื่อง+ใหม่)
ขั้นตอนที่
รายละเอียดการด้าเนินงาน
คะแนน
เอกสารประกอบการประเมิน
1ข

ทบทวนสถานการณ์ ปัญหา ช่องว่างองค์ความรู้ หรือ
ช่องว่างจากการทางานประจา เพือ่ กาหนดโจทย์วิจัย
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ขั้นตอนที่

รายละเอียดการด้าเนินงาน
และรวบรวมเป็นแผนงานวิจัยของหน่วยงาน
(ปี 2563 – 2565)
- รายงานการประชุมทบทวนสถานการณ์ และกาหนด
โจทย์วิจัยของหน่วยงาน
- แผนงานวิจัยที่มีการกาหนดโจทย์วิจัยของหน่วยงาน
ประจาปี 2563 – 2565 พร้อมระบุชื่อโครงการและการ
คัดเลือกโครงการวิจยั ในการตอบตัวชี้วัดว่าจะดาเนินการ
ตามรูปแบบ ก ข ค หรือ ง อย่างไร

คะแนน

เอกสารประกอบการประเมิน

0.5

- รายงานการประชุมทบทวนสถานการณ์ และกาหนดโจทย์
วิจัยของหน่วยงาน

0.5

- แผนงานวิจัยที่มีการกาหนดโจทย์วิจัยของหน่วยงาน
ประจาปี 2563 – 2565 พร้อมระบุชื่อโครงการและการ
คัดเลือกโครงการวิจยั ในการตอบตัวชี้วัดว่าจะดาเนินการ
ตามรูปแบบ ก ข ค หรือ ง อย่างไร
เสนอผู้บริหารแนบเอกสารหลักฐานในระบบ Estimate SM
ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2562

2ข

3ข

มีความพร้อมดาเนินงานวิจัยประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 (โครงร่างการวิจัยผ่านการทบทวนทางวิชาการ
และจริยธรรม)
- เอกสารโครงร่างการวิจยั ที่ระบุแผนการดาเนินงาน
ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบชัดเจน

0.5

- เอกสารโครงร่างการวิจยั / โครงร่างการวิจัยจากงาน
ประจา ที่ระบุแผนการดาเนินงาน ผลผลิต ผลลัพธ์ และ
ผลกระทบชัดเจน

- เอกสารให้ความเห็นทางวิชาการโดยผู้ทบทวน 2 ท่าน* 0.25
- เอกสารให้ความเห็นทางวิชาการโดยโครงร่างการวิจยั /
(ตามแบบฟอร์ม 1 แบบฟอร์มความเห็นต่อโครงร่าง
โครงร่างการวิจัยจากงานประจา มีผลจากผู้ทบทวนอย่าง
การวิจัย)
น้อย 1 ท่าน (เอกสารให้ความเห็นทางวิชาการ ตาม
0.25 แบบฟอร์ม 1 แบบฟอร์มความเห็นต่อโครงร่างการวิจัย)
- เอกสารรับรองจริยธรรมการวิจัย หรือความเห็นของ
กรรมการต่อข้อเสนอโครงการวิจัย
- สาหรับโครงการวิจัย: โครงการและเอกสารรับรองให้
ดาเนินโครงการวิจัย หรือความเห็นของคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยต่อข้อเสนอโครงการวิจัย หรือสาหรับ
โครงการ R2R: เอกสารอนุมัติให้ดาเนินการได้จาก
คณะกรรมการทบทวนโครงการวิจยั จากงานประจา กรม
ควบคุมโรค หรือความเห็นของกรรมการต่อข้อเสนอ
โครงการวิจัยจากงานประจา
แนบเอกสารหลักฐานในระบบ Estimate SM ภายในวันที่
25 ธันวาคม 2562
โครงการวิจัยทีด่ าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
0.5 - รายงานความก้าวหน้าการดาเนินโครงการ โดยมีการ
สามารถดาเนินการได้ตามแผนการดาเนินงานวิจัยทีร่ ะบุ
เปรียบเทียบแผนและผลการดาเนินงานชัดเจน (ตาม
ไว้ (รายงานรอบ 6 เดือน) มากกว่าร้อยละ 40
แบบฟอร์ม 2)
แนบเอกสารหลักฐานในระบบ Estimate SM ภายในวันที่
คะแนน 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
25 กุมภาพันธ์ 2563
ร้อยละ
20 25 30 35 >40
โครงการวิจัยดาเนินการตามแผนการดาเนินงานวิจยั ที่
1.0 - รายงานความก้าวหน้าการดาเนินโครงการ โดยมีการ
ระบุไว้ (รายงานรอบ 9 เดือน) มากกว่าร้อยละ 80
เปรียบเทียบแผนและผลการดาเนินงานชัดเจน (ตาม
แบบฟอร์ม 2)
คะแนน 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
แนบเอกสารหลักฐานในระบบ Estimate SM ภายในวันที่
ร้อยละ
60 65 70 75 >80
25 มิถุนายน 2563
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ขั้นตอนที่
4ข

รายละเอียดการด้าเนินงาน
การส่งมอบผลงาน
4.1 กรณีกาหนดแผนการดาเนินงานแล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- รายงานความก้าวหน้าของการวิจัย รอบ 12 เดือน
(ตามแบบฟอร์ม 3) หรือ
- รายงานฉบับสมบูรณ์ (full report) หรือนิพนธ์
ต้นฉบับ (manuscript) (ตามแบบฟอร์ม 4)
4.2 กรณีกาหนดแผนการดาเนินงานแล้วเสร็จหลัง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- โครงการวิจัยดาเนินการตามแผนการดาเนินงานวิจยั ที่
ระบุไว้ ร้อยละ 100 ได้ 0.2 คะแนน
คะแนน
ร้อยละ

0.025

0.05

0.1

0.15

0.2

60

70

80

90

100

- นาส่งรายงานผลการศึกษาเบื้องต้นได้ 0.3 คะแนน

5ข

ผลงานมีคุณภาพ
5.1 กรณีกาหนดแผนการดาเนินงานแล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- รายงานความก้าวหน้าของการวิจัย รอบ 12 เดือน
(ตามแบบฟอร์ม 3) (ไม่แสดงหลักฐานว่ามีแนวโน้มบรรลุ
วัตถุประสงค์วิจัย หักเชิงคุณภาพ 0.3 คะแนน)
- รายงานฉบับสมบูรณ์ (full report) หรือนิพนธ์
ต้นฉบับ (manuscript) (ตามแบบฟอร์ม 4)
(กรณีที่ 1. ไม่แสดงหลักฐานว่าเกิดผลผลิตบรรลุตาม
วัตถุประสงค์วิจัย หักเชิงคุณภาพ 0.2 คะแนน กรณีที่ 2.
ไม่แสดงแผนการเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่คาดว่าจะ
ได้รับ หัก 0.1 คะแนน)
5.2 กรณีกาหนดแผนการดาเนินงานแล้วเสร็จหลัง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- รายงานความก้าวหน้าของการวิจัย รอบ 12 เดือน
(ตามแบบฟอร์ม 3)
หรือ
- รายงานผลการศึกษาเบื้องต้น (preliminary report)
ตามแบบฟอร์ม 4
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คะแนน

เอกสารประกอบการประเมิน

0.2

- รายงานความก้าวหน้าของการวิจัย รอบ 12 เดือน (ตาม
แบบฟอร์ม 3) หรือ

0.5

- รายงานฉบับสมบูรณ์ (full report) หรือนิพนธ์ต้นฉบับ
(manuscript) (ตามแบบฟอร์ม 4)
แนบเอกสารหลักฐานในระบบ Estimate SM ภายในวันที่
25 สิงหาคม 2563

0.2

- รายงานความก้าวหน้าของการวิจัย รอบ 12 เดือน (ตาม
แบบฟอร์ม 3) โดยมีการเปรียบเทียบแผนและผลการ
ดาเนินงานชัดเจน*
แนบเอกสารหลักฐานในระบบ Estimate SM ภายในวันที่
25 สิงหาคม 2563

0.3

- รายงานผลการศึกษาเบื้องต้น (preliminary report)
(ตามแบบฟอร์ม 4)
แนบเอกสารหลักฐานในระบบ Estimate SM ภายในวันที่
25 สิงหาคม 2563

0.5

- รายงานความก้าวหน้าของการวิจัย รอบ 12 เดือน (ตาม
แบบฟอร์ม 3) โดยมีการเปรียบเทียบแผนและผลการ
ดาเนินงานชัดเจน*

0.5

- รายงานฉบับสมบูรณ์ (full report) หรือนิพนธ์ต้นฉบับ
(manuscript) (ตามแบบฟอร์ม 4)
แนบเอกสารหลักฐานในระบบ Estimate SM ภายในวันที่
25 สิงหาคม 2563

1.0

- รายงานความก้าวหน้าของการวิจัย รอบ 12 เดือน ตาม
แบบฟอร์ม 3 โดยมีการเปรียบเทียบแผนและผลการ
ดาเนินงานชัดเจน* หรือ
- รายงานผลการศึกษาเบื้องต้น (preliminary report) ตาม
แบบฟอร์ม 4

42

ขั้นตอนที่

รายละเอียดการด้าเนินงาน

คะแนน

เอกสารประกอบการประเมิน

(กรณีไม่แสดงหลักฐานว่ามีแนวโน้มบรรลุวัตถุประสงค์
แนบเอกสารหลักฐานในระบบ Estimate SM ภายในวันที่
วิจัย หัก 0.3 คะแนน)
25 สิงหาคม 2563
*หมายเหตุ :
1. โครงการต่อเนือ่ งจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่มีแผนการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อย่างน้อย 6 เดือนขึ้น
ไปในขั้นตอนที่ 1 - 2 ได้คะแนนเต็ม ยกเว้นโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างต่ออายุการรับรองจริยธรรมการวิจัยให้ถือว่าเป็นโครงการใหม่ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายละเอียดตัวชี้วัดแบบ ค โครงการวิจัย ที่มีแผนจะด้าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ขั้นตอนที่
รายละเอียดการด้าเนินงาน
คะแนน
เอกสารประกอบการประเมิน
1ค

2ค

3ค

4ค

ทบทวนสถานการณ์ ปัญหา ช่องว่างองค์ความรู้ หรือ
ช่องว่างจากการทางานประจา เพือ่ กาหนดโจทย์วิจัย
และรวบรวมเป็นแผนงานวิจัยของหน่วยงาน
(ปี 2563 – 2565)
- รายงานการประชุมทบทวนสถานการณ์ และกาหนด
โจทย์วิจัยของหน่วยงาน
- แผนงานวิจัยที่มีการกาหนดโจทย์วิจัยของหน่วยงาน
ประจาปี 2563 – 2565 พร้อมระบุชื่อโครงการและการ
คัดเลือกโครงการวิจยั ในการตอบตัวชี้วัดว่าจะ
ดาเนินการตามรูปแบบ ก ข ค หรือ ง อย่างไร
หมายเหตุ รายละเอียดการดาเนินงานตามรายละเอียด
ตัวชี้วัดแบบ ก ขั้นตอนที่ 1
จัดทาเอกสารร่างข้อเสนอโครงการ (draft proposal)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- เอกสารข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ที่ปรับแก้ตาม
ผลการพิจารณากลั่นกรองโดย สกสว. ครั้งที่ 2 หรือ
เอกสารข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มของผู้ให้ทุน
โดยระบุแหล่งทุนที่จะใช้ในปี 2564
(โครงการวิจัย หมายถึง โครงการที่ได้ส่งพิจารณาคาขอ
งบประมาณจากงบประมาณแผ่นดิน และผ่านการ
พิจารณาประเด็นการวิจัยจาก วช./ สกสว. หรือ แหล่ง
ทุนอื่น ๆ เพื่อดาเนินการวิจัยในปี 2564 หรือ
โครงการวิจัยจากงานประจา (R2R) ที่มีแผนดาเนินการ
ในปี 2564)
โครงการวิจัยมีความพร้อมดาเนินการ โดยทบทวน
ปรับปรุง ตามความเห็นของผู้ทบทวนทางวิชาการระดับ
หน่วยงาน อย่างน้อย 2 ท่าน (ผู้ทบทวนวิชาการ เป็น
บุคลากรภายในหรือภายนอกหน่วยงานได้)
- เอกสารให้ความเห็นทางวิชาการโดยผู้ทบทวนวิชาการ
2 ท่าน (ตามแบบฟอร์ม 1)

0.5
0.5

- รายงานการประชุมทบทวนสถานการณ์ และกาหนดโจทย์
วิจัยของหน่วยงาน
- แผนงานวิจัยที่มีการกาหนดโจทย์วิจัยของหน่วยงาน
ประจาปี 2563 – 2565 พร้อมระบุชื่อโครงการและการ
คัดเลือกโครงการวิจยั ในการตอบตัวชี้วัดว่าจะดาเนินการ
ตามรูปแบบ ก ข ค หรือ ง อย่างไร
เสนอผู้บริหารแนบเอกสารหลักฐานในระบบ Estimate SM
ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2562

1.0

- เอกสารข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ที่ปรับแก้ตามผล
การพิจารณากลั่นกรองโดย สกสว. ครั้งที่ 2 หรือ เอกสาร
ข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มของผู้ให้ทุน โดยระบุแหล่ง
ทุนที่จะใช้ในปี 2564
แนบเอกสารหลักฐานในระบบ Estimate SM ภายในวันที่
25 ธันวาคม 2562

0.5

- เอกสารให้ความเห็นทางวิชาการโดยผู้ทบทวนวิชาการ 2
ท่าน (ตามแบบฟอร์ม 1)
แนบเอกสารหลักฐานในระบบ Estimate SM ภายในวันที่
25 กุมภาพันธ์ 2563

โครงการวิจัยมีความพร้อมดาเนินการ โดยทบทวน
ปรับปรุง ตามความเห็นของผู้ทบทวนทางวิชาการและ
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ขั้นตอนที่

รายละเอียดการด้าเนินงาน

คะแนน

เอกสารประกอบการประเมิน

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั
- เอกสารให้ความเห็นทางวิชาการโดยผู้ทบทวนวิชาการ
2 ท่าน (ตามเอกสารที่ EC แจ้ง) หรือ

0.5

- เอกสารให้ความเห็นทางวิชาการโดยผู้ทบทวนวิชาการ 2
ท่าน (ตามเอกสารที่ EC แจ้ง)

1.0

- เอกสารรับรองจริยธรรมการวิจัย หรือความเห็นของ
กรรมการต่อข้อเสนอโครงการวิจัย
แนบเอกสารหลักฐานในระบบ Estimate SM ภายในวันที่
25 มิถุนายน 2563

1.5

- เอกสารรับรองจริยธรรมการวิจัย และเอกสาร
โครงการวิจัยทีผ่ ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัย
แนบเอกสารหลักฐานในระบบ Estimate SM ภายในวันที่
25 สิงหาคม 2563

- เอกสารรับรองจริยธรรมการวิจัย หรือความเห็นของ
กรรมการต่อข้อเสนอโครงการวิจัย
5ค

โครงการวิจัยมีความพร้อมดาเนินการ โดยผ่านการ
รับรองจริยธรรมการวิจัย
- โครงการได้รับรองจริยธรรมการวิจัย

รายละเอียดตัวชี้วัดแบบ ง โครงการวิจัย ที่มีแผนจะด้าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕
ขั้นตอนที่
รายละเอียดการด้าเนินงาน
คะแนน
เอกสารประกอบการประเมิน
1ง

ทบทวนสถานการณ์ ปัญหา ช่องว่างองค์ความรู้ หรือ
ช่องว่างจากการทางานประจา เพือ่ กาหนดโจทย์วิจัย
และรวบรวมเป็นแผนงานวิจัยของหน่วยงาน
(ปี 2563 – 2565)
- รายงานการประชุมทบทวนสถานการณ์ และกาหนด
โจทย์วิจัยของหน่วยงาน
- แผนงานวิจัยที่มกี ารกาหนดโจทย์วิจัยของหน่วยงาน
ประจาปี 2563 – 2565 พร้อมระบุชื่อโครงการและการ
คัดเลือกโครงการวิจยั ในการตอบตัวชี้วัดว่าจะ
ดาเนินการตามรูปแบบ ก ข ค หรือ ง อย่างไร
หมายเหตุ รายละเอียดการดาเนินงานตามรายละเอียด
ตัวชี้วัดแบบ ก ขั้นตอนที่ 1

2ง

จัดทาร่างข้อเสนอโครงการ (draft proposal) จาก
โจทย์วิจัยที่ได้จากการทบทวนสถานการณ์ ปัญหา
ช่องว่างองค์ความรู้ หรือช่องว่างจากการทางานประจา
และวางแผนที่จะดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.
2565
- เอกสารร่างข้อเสนอโครงการ (draft proposal) ปี
2565 ตามแบบฟอร์มของ สกสว. เพื่อประกอบการ
พิจารณาโดยคณะยุทธศาสตร์วิจัย กรมควบคุมโรค
- บันทึกข้อความนาส่ง ร่างข้อเสนอโครงการ มายัง กอง
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0.5

- รายงานการประชุมทบทวนสถานการณ์ และกาหนดโจทย์
วิจัยของหน่วยงาน

0.5

- แผนงานวิจัยที่มกี ารกาหนดโจทย์วิจัยของหน่วยงาน
ประจาปี 2563 – 2565 พร้อมระบุชื่อโครงการและการ
คัดเลือกโครงการวิจยั ในการตอบตัวชี้วัดว่าจะดาเนินการ
ตามรูปแบบ ก ข ค หรือ ง อย่างไร
เสนอผู้บริหารและแนบเอกสารหลักฐานในระบบ Estimate
SM ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2562

0.8

- เอกสารร่างข้อเสนอโครงการ (draft proposal) ปี 2565
ตามแบบฟอร์มของ สกสว. เพื่อประกอบการพิจารณา
โดยคณะยุทธศาสตร์วิจัย กรมควบคุมโรค

0.2

- บันทึกข้อความนาส่ง ร่างข้อเสนอโครงการ มายังกอง
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ขั้นตอนที่

รายละเอียดการด้าเนินงาน

คะแนน

นวัตกรรมและวิจยั
3ง

4ง

5ง

ร่างข้อเสนอโครงการ (draft proposal) ได้รับการ
พิจารณาโดยคณะยุทธศาสตร์วิจัยฯ กรมควบคุมโรค
- เอกสารให้ความเห็นทางวิชาการโดยผู้ทบทวนระดับ
หน่วยงาน (ตามแบบฟอร์ม 1)
- เอกสารร่างข้อเสนอโครงการ ที่ปรับแก้ตาม
ข้อเสนอแนะผู้ทบทวนวิชาการ และคณะยุทธศาสตร์
วิจัยฯ กรมควบคุมโรค
จัดทาข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (full proposal)
ส่งให้กองนวัตกรรมและวิจัย เพื่อจัดทาแผนวิจัย
บูรณาการ นาส่งคาของบประมาณแก่ สกสว.
- เอกสารข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (full
proposal) ที่ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะผู้อานวยการแผน
วิจัยบูรณาการ
ข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (full proposal) ได้รับ
การพิจารณากลั่นกรองโดย สกสว.
- ผลการพิจารณากลั่นกรองโดย สกสว.
- เอกสารข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ที่ปรับแก้ตาม
ผลการพิจารณากลั่นกรองโดย สกสว.

เอกสารประกอบการประเมิน
นวัตกรรมและวิจยั
แนบเอกสารหลักฐานในระบบ Estimate SM ภายในวันที่
25 ธันวาคม 2562

0.2
0.3

- เอกสารให้ความเห็นทางวิชาการโดยผู้ทบทวนระดับ
หน่วยงาน (ตามแบบฟอร์ม 1)
- เอกสารร่างข้อเสนอโครงการ ที่ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
ผู้ทบทวนวิชาการ และคณะยุทธศาสตร์วิจัยฯ
กรมควบคุมโรค
แนบเอกสารหลักฐานในระบบ Estimate SM ภายในวันที่
25 กุมภาพันธ์ 2563

1.0

- เอกสารข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (full proposal)
ที่ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะผู้อานวยการแผนวิจยั
บูรณาการ
แนบเอกสารหลักฐานในระบบ Estimate SM ภายในวันที่
25 มิถุนายน 2563

0.5
1.0

- ผลการพิจารณากลั่นกรองโดย สกสว.
- เอกสารข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ที่ปรับแก้ตามผล
การพิจารณากลั่นกรองโดย สกสว.
แนบเอกสารหลักฐานในระบบ Estimate SM ภายในวันที่
25 สิงหาคม 2563

*รายงานตามแบบฟอร์ม
หมายเหตุ : ปี หมายถึง ปีงบประมาณ, สกสว. หมายถึง สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
การหักคะแนนเพิม่ เติม
1) ไม่เสนอผู้บริหารในขั้นตอนที่ 1 ข ค และ ง หักคะแนน 0.05 คะแนน
2) ในทุกขั้นตอนให้แนบเอกสารรายงานทุกขั้นตอนในระบบ ESM ด้วย หากไม่แนบเอกสารย้อนหลังจะหัก 0.01 คะแนน
3) ไม่ทันเวลาหักคะแนน 0.05 คะแนน

10. เป้าหมาย : ไตรมาสที่ 1 ถึงขั้นตอนที่ 2
ไตรมาสที่ 2 ถึงขั้นตอนที่ 3
ไตรมาสที่ 3 ถึงขั้นตอนที่ 4
ไตรมาสที่ 4 ถึงขั้นตอนที่ 5
11. แหล่งข้อมูล : รายงานความก้าวหน้าในระบบ Estimates SM กรมควบคุมโรค
12. วิ ธี ก ารจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล : รวบรวมข้อมู ลและรายงานตามแบบฟอร์ม SAR ในระบบบริหารจัดการเชิงยุ ทธศาสตร์
(Estimates SM)
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13. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล :
ไตรมาสที่ 1 ภายในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2562
ไตรมาสที่ 2 ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
ไตรมาสที่ 3 ภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2563
ไตรมาสที่ 4 ภายในวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2563
14. แบบฟอร์มที่ใช้ประกอบด้วย :
14.1 แบบฟอร์ม 1 แบบฟอร์มความเห็นต่อโครงร่างการวิจัย (Scientific Review Form)
14.2 แบบฟอร์ม 2 แบบรายงานความก้าวหน้าการดาเนินโครงการตามแผนการดาเนินงานวิจัย (Progress Report)
14.3 แบบฟอร์ม 3 แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย รอบ 12 เดือน
14.4 แบบฟอร์ม 4 แบบฟอร์มรายงานสิ้นปีงบประมาณ
15. ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด :
ระดับกรม : กองนวัตกรรมและวิจัย
ชื่อผู้ก้ากับตัวชี้วัด
นายแพทย์ปณิธี ธัมมวิจยะ
ระดับหน่วยงาน :
ชื่อผู้ก้ากับตัวชี้วัด
นายอรรถเกียรติ กาญจพิบูลวงศ์
นางสาวกมลทิพย์ วิจิตรสุนทรกุล
นางสาวณัฐธิวรรณ พันธ์มุง
16. ผู้จัดเก็บข้อมูล :
ระดับกรม : กองนวัตกรรมและวิจัย
ชือ่ ผู้จัดเก็บข้อมูล
ดร.ภญ.นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร
น.ส.สุรัสวดี กลิ่นชั้น
นายปวิตร คตโคตร
ระดับหน่วยงาน :
ชื่อผู้จัดเก็บข้อมูล
นางสาวกาญจนา ศรีสวัสดิ์
นางสาวหทัยชนก ไชยวรรณ
นางสาวสราญรัตน์ ลัทธิ
นางสาวจิตรา บุญโพก
นางสาวเบญจมาศ วังนุราช
นางสาวรักนิรันดร์ เครือประเสริฐ
นางสาวขวัญชนก ธีสระ
นางสาวอัฐสิมา มาศโอสถ
นายศุภวิชญ์ หอมหวล
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โทรศัพท์
02 590 3251-3

E-mail
viewfetp@gmail.com

โทรศัพท์
02 590 3892
02 590 3967
02 590 3967

E-mail
auttakiat@yahoo.com
kamonlthipph@hotmail.com
nuttiwan2516@hotmail.com

โทรศัพท์
0 2590 3149
0 2590 3149
0 2590 3175

E-mail
naiyana.p@ddc.mail.go.th
suratsawadee.k@ddc.mail.go.th
pawit2004@yahoo.com

โทรศัพท์
02 590 3892
02 590 3867
02 590 3867
02 590 3867
02 590 3892
02 590 3892
02 590 3867
02 590 3967
02 590 3892

E-mail
nuke.ks@gmail.com
hathaichai@gmail.com
ranrat_25@hotmail.com
jidtra_oum@hotmail.com
benjamat1987@gmail.com
ruknirun.bow@hotmail.com
khuanchanok_cake@hotmail.com
fuse.assimams@hotmail.com
mrsuppawit@gmail.com
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แบบฟอร์ม 1
แบบฟอร์มความเห็นต่อโครงร่างการวิจัย (Scientific Review Form)
ชื่อโครงการ…......................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………...........……………...............……………
ชื่อผู้ตรวจและทบทวนงานวิจัย.…………………………………………………..........….......….…………………………................………..
สถานที่ท้างาน…………………………………………………............................................................................................................
โทรศัพท์……………………….………………………………………………………………………...........………………………...............…….…….
หัวข้อที่ท้าการทบทวน/ตรวจสอบ
1. ชื่อเรื่อง (สะท้อนประเด็นค้าถามส้าคัญ ประชากรศึกษา ระเบียบวิธีการวิจัย ฯลฯ)
o ชัดเจน
o ควรปรับปรุง ระบุ…………………………………………………………….………………………........................………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………..………
…………………………………………………………………..................……………....................................................................…………..
…………………..………..………………………………………………………………………………………………...........................................…..
2. บทน้า (แสดงเหตุผลความจ้าเป็นที่ต้องท้าวิจัย มีการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพียงพอ)
o เหมาะสม/ชัดเจน
o ควรปรับปรุง ระบุ..............................................……………………………………………......................…………………
………………………………………………………………………………………………………………………....................................………………
…………………..………..………………………………………………………………………………………..............….......................…………….
…………………………………………………………………………………………….………………………………..............…………………….………
3. วัตถุประสงค์ (สะท้อนค้าถามการวิจัยย่อย สามารถวัดได้ ฯลฯ)
o ชัดเจน
o ควรปรับปรุง ระบุ…………………………………………………….……………………………........................…………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….……..………
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………
…………………………………………………....................................................................................................................................
................…………………………………………………………………………………………............................................................…………

4. รูปแบบการวิจัย ขั้นตอนการด้าเนินงาน วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

o ครบถ้วนชัดเจน
o ควรปรับปรุง ระบุ……………………………………………………….……………………........................………………………..

………………………………………………………………………………………….…………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..…..……
………………………………………………………………………………………………………………..............................................………………
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5. สถานที่ศึกษา (Research Site : ความพร้อมของสถานที่)

o เหมาะสม
o ควรปรับปรุง

ระบุ…………………………………………….………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….……………………………………….………………………………………
…………………………………………….………………………………………………….................................................................................
........................................................................………………………………………….............................................……………………
6. ระยะเวลาที่ศึกษา
o เหมาะสม
o ควรปรับปรุง ระบุ……………………………………………………………….………………………........................……………..
……………………………………………………………………………………………………….……………………….………………………………………
……………………………………………………………….……………………………….................................................................................
........................................................................…………………………………………………….............................................…………
7. ประชากรที่ศึกษา
7.1 กลุ่มประชากรเป้าหมาย (ที่จะด้าเนินกิจกรรมการวิจัยเพื่อให้ได้ข้อมูล)
o สอดคล้องตรงกับประชากรที่เป็นปัญหา
o ควรปรับปรุง ระบุ…………...............................……………………………………………......................….………………..
………………………………………........................................…………………………………………………….………..…………………..……….
.…………………………………………………………………………………………………..…..…………………..………..……………..…………………
…………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………
………………………………..……………………………………………………………………...........................................................……………

7.2 ขนาดตัวอย่าง (รวมทั้งวิธีการได้มาของขนาดตัวอย่าง)
o เหมาะสมเพียงพอที่จะตอบคาถามการวิจัย
o ควรปรับปรุง ระบุ………………...............................………………………………….......................………………………..
………………………………………………........................................…………...................................................................................
...................................................................………………………………….………..…………………..………..……….………………………
…………………………………………………………………..…………………………………………………….........................................…………
7.3 วิธีการเลือกตัวอย่าง
o ถูกต้องเหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนประชากรศึกษา
o ควรปรับปรุง ระบุ…………………...............................…………………………………….......................…………………..
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…………………………………………………....................................................................................................................................
....................……………….........................................………………………….……..........................................................……………
….........................................………………………….………………………………………………………...........................................………
.............……………….........................................………………………….………………………………………...............………………………

8. เกณฑ์รับอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ (Inclusion criteria)

o เหมาะสมชัดเจน ครบถ้วนทุกกลุ่มประชากรศึกษา
o ควรปรับปรุง ระบุ………………………………...............................…………………………………........................………..

………………………………………………………………………........................................…………………….……......................................
..................……………….........................................………………………….….……………………………………………………………………
........................................……………………………....................................................................................................................
9. เกณฑ์ไม่รับอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ (Exclusion criteria)
o เหมาะสมชัดเจน ครบถ้วนทุกกลุ่มประชากรศึกษา
o ควรปรับปรุง ระบุ……………………...............................………………………………........................……………………..
…………………………………………………………………........................................………………………….……......................................
..................……………….........................................………………………….….……………………………………………………………………
…………………........................................…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………..………………………………………………………………………………...........................................................……

10. เกณฑ์การให้อาสาสมัครเลิกจากการศึกษา (Discontinuation criteria)

o เหมาะสมชัดเจน
o ควรปรับปรุง ระบุ……………………………………………………………………………….........................……………………..

…………………………………………………………………………………………………………………….…….…………......................................
..................……………….........................................………………………….……………………………………….………………………………
……………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………
…………………………….………………………………………………………………………………............................................................……
11. เกณฑ์การพิจารณาเลิกหรือยุติการศึกษาทั้งโครงการ (Termination criteria for the study)
o เหมาะสมชัดเจน
o ควรปรับปรุง ระบุ……………………………………………………….…………………………........................…………………..
…………………………………………………………………………………….………………………………………….………………………………………
………………………………………………………………….……………………………............................................................………………...
......................................………………………….…..………………………………………………………………………………..……………………
………………………………..………………………………………………………………………………...........................................................…
12. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (สิ่งที่น้ามาศึกษา/ทดสอบ เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล)
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o ครบถ้วน เหมาะสมชัดเจน
o ควรปรับปรุง ระบุ……………………………………………………….…………........................…………………………………..
…………………………………………………………………………………….………………………………………….………………………………………
………………………………………………………………….…………………………….............................................................………………..
.........................................………………………….……………………………………………………………….………………………………………
………………………………..…………………………………………………………………………...........................................................………
13. การควบคุมคุณภาพข้อมูล (การเทียบมาตรฐานของเครื่องมือ ความถูกต้องของการวัด การป้องกันอคติและ
ความแปรปรวนของข้อมูล ฯลฯ)
o ถูกต้องเหมาะสม
o ควรปรับปรุง ระบุ……………...............................………………........................……………………………………………..
……………………………………………........................................……………………………………………….……......................................
..................……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………
………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………...
......................................................................................…………………………...........................................................…………..

14. การวิเคราะห์ข้อมูล

o มีการระบุสถิติ/วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล เหมาะสมชัดเจน
o ควรปรับปรุง ระบุ……………………………………………………….........................……………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………….…………………….……......................................
............................................................................................................................. ............................................……………….
........................................…………..................................................................................................................……………….…
15. จ้าเป็นต้องมี Data Safety Monitoring Board (DSMB) หรือไม่ (กรณี Clinical trial)
o จาเป็น ระบุ………………………………………………………………….……….......................……..........……………………..
o ไม่จาเป็น ระบุ………………………………………………………………….……………..........…........................………………
o N/A
16. ความน่าเชื่อถือในคุณสมบัติของผู้วิจัย (มีวุฒิ ประสบการณ์ และศักยภาพเพียงพอที่จะด้าเนินการวิจัย
ส้าเร็จ)
o เหมาะสม
o ขอข้อมูลเพิ่ม ระบุ…………………………………………………................................................……………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….…………….……......................................
..................……………….........................................…………………………...…………………………………………………….……….………
……………………………………….….......................................................................…………........................................…….……….
17. รายละเอียดงบประมาณและแหล่งทุน
o เหมาะสม
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o ควรปรับปรุง

ระบุ………………………........................………………………………………………………….…………………..
………………………………………………………………………………………………………………….…………….………………………………………
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………
……....................................................................…………………………….……………………............................................………....

18. แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ หรือแบบเก็บข้อมูลที่จะน้ามาใช้ทั้งหมดในโครงการ

o ครบถ้วนเหมาะสม
o ควรปรับปรุง ระบุ…………………………………………………………………………………........................….………………..

……………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….………….………………………………….........................................
............................................................................................................................................................................................
19. ประโยชน์และการใช้ประโยชน์จากผลการวิจัย
o เหมาะสม
o ควรปรับปรุง ระบุ …………………………………………….......................…………………………….………………..
……………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….………….…………………………………..........................................
…………………………………………………………………………………….………….…………………………………..........................................

20. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
21. ความเห็นต่อโครงร่างการวิจัย
o เป็นการวิจัย
o เป็นการวิจัยที่เหมาะสมตามหลักวิชาการ (Scientific merit)
o ควรปรับปรุง ระบุ…………………………...............................................
o ไม่เป็นการวิจัย
o เป็นโครงการดาเนินงานปกติ
o อื่นๆ .................................................................................................
ลงชื่อ ........................................................... ผู้ทบทวน
วันที่ ……………………………………
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แบบฟอร์มที่ 2
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าการด้าเนินโครงการ  รอบ 6 เดือน  รอบ 9 เดือน
ชื่อโครงการวิจัย........................................................................................................................................................
ชื่อผู้วิจัย...................................................................................................................................................................
หน่วยงาน.................................................................................................................................................................
แหล่งทุน ..............................................................................................................................................................
ระยะเวลาด้าเนินการตลอดโครงการวิจัย ………… เดือน/ปี (ตามที่ระบุไว้ในโครงร่างวิจัย)
วันที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมควบคุมโรค ครั้งแรก วันที่ ........../............./........... (ตามที่
ระบุในเอกสารรับรองอนุมัติ)
ประเภทการวิจัย
 วิจัยพื้นฐาน/ วิจัยประยุกต์/ การพัฒนาทดลอง/ การวิจัยประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข
 งานประจาสู่งานวิจัย (Routine to Research: R2R)
รายละเอียดความก้าวหน้าของการวิจัย
ตัวอย่างแผนการด้าเนินงานวิจัย
แผนการด้าเนินกิจกรรมตามโครงการ
ผลการด้าเนินงาน
(เช่น ด้าเนินการที่ไหน กับใคร อย่างไร เป็นต้น)
กิจกรรมที่ 1 การประสานพื้นที่
กิจกรรมที่ 2 การเตรียมทีมวิจัย
กิจกรรมที่ 3 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการ
กิจกรรมที่ 4 เก็บรวบรวมข้อมูล
กิจกรรมที่ 5 การวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย
สรุป ร้อยละของการด้าเนินการตามแผนการด้าเนินงานวิจัยที่ระบุไว้ในโครงร่างวิจัย = … %
 ปัญหาอุปสรรคในการด้าเนินงาน และแนวทางแก้ไข หรือการแก้ไขที่ด้าเนินการไปแล้ว
............................................................................................................................. ..............................................................
............................................................................................................................. ..............................................................
 แผนงานวิจัยที่จะท้าในปีต่อไป เพื่อให้เสร็จทันตามก้าหนดไว้เดิมในโครงร่างการวิจัย
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
กิจกรรมที่จะด้าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา อุปสรรค
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผู้รายงาน......................................
วันที่รายงาน ....................................
โทร. ........................................
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แบบฟอร์ม 3
แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย รอบ 12 เดือน
1. รหัสโครงการ............................................................................................................................. .....................................
2.ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) .........................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................................
3. ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาอังกฤษ)............................................................................................................................. ......
............................................................................................................................................................. ................................
4. ผู้วิจัย..............................................................................................................................................................................
5.แหล่งทุน ............................................................................................................................. ............................................
6. ระยะเวลาด้าเนินการตลอดโครงการวิจัย ………… เดือน/ปี (ตามที่ระบุไว้ในโครงร่างวิจัย)
7. วันที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมควบคุมโรค
ครั้งแรก วันที่ ........../............./........... (ตามที่ระบุในเอกสารรับรองอนุมัติ)
ครั้งล่าสุด (ต่ออายุ) วันที่ ........../............./........... (ตามที่ระบุในเอกสารรับรองอนุมัติ)
วันที่เริ่มกิจกรรมวิจัย ........./............./........... วันที่รายงานความก้าวหน้า ........./............./...........
8. สถานะของการวิจัยปัจจุบันนี้
( ) ยังดาเนินกิจกรรมตามแผนไม่เสร็จสิ้น
( ) ดาเนินกิจกรรมตามแผนที่กาหนดเสร็จสิ้น และรอดาเนินการระยะถัดไป
( ) ยุติกิจกรรมการวิจัยที่ดาเนินการกับอาสาสมัคร
( ) เพื่อวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
( ) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
9. จ้านวนประชากร/อาสาสมัครตามรายละเอียดดังนี้
จานวนประชากร/อาสาสมัครที่วางแผนไว้.......คน
ปัจจุบันมีประชากร/อาสาสมัครเข้าร่วมการวิจัยแล้ว.......คน
ผู้เข้าร่วมที่อยู่ในระยะทดลอง.......คน
ผู้เข้าร่วมที่อยู่ในระยะติดตาม.......คน
ผู้เข้าร่วมที่สิ้นสุดการศึกษาแล้ว.......คน
ผู้เข้าร่วมที่ออกจากการศึกษาก่อนเวลา.......คน)
10. การเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (Adverse Event) และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง (Serious
Adverse Event) หรือไม่ และได้รายงานอย่างไร
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................................
11. มีปัญหาหรือความเห็นเชิงลบในชุมชนหรือผู้เข้าร่วมการวิจัย (Negative attitude) ที่ยังไม่เคยรายงานต่อคณะ
กรรมการฯ หรือไม่ อย่างไร
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................................
............................................................................................................................. ................................................................
..................................................................................................................................... ........................................................
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12.มีข้อมูลใหม่เกี่ยวกับประโยชน์หรือความเสี่ยงที่ยังไม่เคยรายงานต่อคณะกรรมการฯ (New information)
หรือไม่ อย่างไร
............................................................................................................................. ................................................................
........................................................................................................................................................ .....................................
.............................................................................................................................................................................................
13. ตารางเปรียบเทียบความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามแผนการด้าเนินงานวิจัยที่ได้เสนอไว้ในโครงร่างการวิจัย
กับการวิจัยที่ได้ด้าเนินการจริงพร้อมทั้งอธิบายรายละเอียดการเปรียบเทียบให้ชัดเจน
ตัวอย่าง
แผนการด้าเนินกิจกรรมตามโครงการ
ผลการด้าเนินงาน
(เช่น ด้าเนินการที่ไหน กับใคร อย่างไร เป็นต้น)
กิจกรรมที่ 1 การประสานพื้นที่
กิจกรรมที่ 2 การเตรียมทีมวิจัย
กิจกรรมที่ 3 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการ
กิจกรรมที่ 4 เก็บรวบรวมข้อมูล
กิจกรรมที่ 5 การวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย
สรุป ร้อยละของการด้าเนินการตามแผนการด้าเนินงานวิจัยที่ระบุไว้ในโครงร่างวิจัย = … %
14. ปัญหาอุปสรรคในการด้าเนินงาน และแนวทางแก้ไข หรือการแก้ไขที่ด้าเนินการไปแล้ว
......................................................................................................................................................... ....................................
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................................
15. แผนงานวิจัยที่จะท้าในปีต่อไป เพื่อให้เสร็จทันตามก้าหนดไว้เดิมในโครงร่างการวิจัย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
16. กิจกรรมที่จะด้าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา อุปสรรค
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผู้รายงาน...........................................
วันที่รายงาน ....................................
โทร. .................................................
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แบบฟอร์ม 4
แบบฟอร์มรายงานสิ้นปีงบประมาณ
แบบรายงานฉบับสมบูรณ์ (full report)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

บทคัดย่อภาษาไทย
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ /สารบัญตาราง สารบัญภาพ / แผนภูมิ / อื่น ๆ (ถ้ามี)
บทที่ 1 บทนา
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 วิธีดาเนินการวิจัย
บทที่ 4 ผลการวิจัย
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก (ผู้ทรงคุณวุฒิ, เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย , แบบสอบถาม หรืออื่น ๆ)
ประวัติผู้วิจัย
แบบรายงานผลการศึกษาเบื้องต้น (Preliminary Report)

1. หลักการและเหตุผล (ไม่เกินครึ่งหน้า)
2. วัตถุประสงค์
3. วิธีการ/method (ไม่เกิน 1 หน้า)
4. ผลการดาเนินงาน/ข้อค้นพบ (1-2 หน้า)
5. สรุป (ไม่เกิน 1 หน้า)
6. เอกสารแนบ (ตารางข้อมูล/ผลการดาเนินงานเพิ่มเติมไม่เกิน 10 หน้า)
แบบนิพนธ์ต้นฉบับ (จ้านวนหน้าและหัวข้อขึ้นกับวารสาร/หน่วยงานที่รับเผยแพร่)
1. ชื่อเรื่อง
2. ผู้เขียน/ผู้แต่ง และสถานที่ติดต่อ
3. บทคัดย่อ และคาสาคัญ
4. คานา / บทนา
5. วิธีการ /method
6. ผลการทดลอง / ผลการวิจัย
7. วิจารณ์ หรืออภิปรายผล
8. สรุปผล
9. กิตติกรรมประกาศ
10. เอกสารอ้างอิง
11. ภาคผนวก
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน กรมควบคุมโรค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์ประกอบที่ 1 : Functional Base
ตัวชี้วัดภารกิจหน่วยงาน
1. ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 : ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานและ/หรือ
ความดันโลหิตสูง
2. หน่วยวัด : ระดับ
3. น้าหนัก
: ร้อยละ 5
4. คาอธิบายตัวชี้วัด :
4.1 ความสาเร็จของการดาเนิ นงานตรวจติดตาม หมายถึง การดาเนินการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วย
โรคเบาหวาน และ/หรือความดันโลหิตสูงดังนี้
4.1.1 ความสาเร็จในการดาเนินการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน หมายถึง กลุ่มสงสัย
ป่วยโรคเบาหวาน ได้รับการตรวจยืนยันโดยการตรวจระดับพลาสมากลูโคสหลังอดอาหารมากกว่า 8 ชั่วโมง (FPG) ทาง
ห้องปฏิบัติการ ในสถานบริการสาธารณสุข ภายในปีงบประมาณ (ทั้งนี้ควรตรวจติดตามภายใน 3-6 เดือน)
4.1.2 ความสาเร็จในการดาเนินการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง หมายถึง การตรวจวัด
ความดันโลหิตซ้าที่บ้ าน ตามแนวทางการวัดความดันโลหิตที่บ้าน (ภาคผนวก ข) หลั งจากมารับบริการการคัดกรอง
ที่สถานบริการสาธารณสุขแล้ว
4.2 กลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน หมายถึง ประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไปในเขตรับผิดชอบ ได้รับการตรวจ
ระดับน้าตาลโดยวิธีเจาะปลายนิ้วหลังอดอาหารมากกว่า 8 ชั่วโมง (FCBG) หรือการตรวจระดับพลาสมากลูโคส
หลังอดอาหารมากกว่า 8 ชั่วโมง (FPG) มีค่า ≥ 126 mg/dl หรือการตรวจระดับน้าตาลโดยวิธีเจาะปลายนิ้วจาก
การที่ไม่อดอาหาร (RCBG) หรือการตรวจระดับพลาสมากลูโคสจากการที่ไม่อดอาหาร (RPG) มีค่า ≥200 mg/dl
และยังไม่ได้รับการวินิจฉัยเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวาน
4.3 กลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง หมายถึง ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ที่ได้รับการคัดกรองความดันโลหิต
สู งและมีค่าความดั นโลหิ ตตั วบน (SBP) ในช่วง 140 - 179 mmHg และหรือค่ าความดันโลหิ ตตัวล่ าง (DBP) ในช่วง
90 - 109 mmHg ในเขตรับผิดชอบและยังไม่ได้รับการวินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูงในปีงบประมาณ
5. สูตรการคานวณ :
5.1 ร้อยละของการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน
สูตรคานวณ (A/B) x 100
A = จานวนประชากรสงสัยป่วยโรคเบาหวานอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบได้รับการตรวจยืนยันโดยการ
ตรวจระดับพลาสมากลูโคสหลังอดอาหารมากกว่า 8 ชั่วโมง (FPG) ทางห้องปฏิบัติการ ในสถานบริการสาธารณสุข
ภายในปีงบประมาณ (ทั้งนี้ควรตรวจติดตามภายใน 3-6 เดือน)
B = จานวนประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบที่ได้รั บการคัดกรองโรคเบาหวานและเป็นกลุ่มสงสัยป่วย
โรคเบาหวาน
5.2 ร้อยละของการได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้านในกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง
สูตรคานวณ (C/D) x 100
C = จานวนประชากรสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงอายุ 35 ปี ขึ้นไป ได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน
D = จานวนประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ที่ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูงและเป็นกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง
ในปีงบประมาณ
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6. เกณฑ์การให้คะแนน :กาหนดเป็นขั้นตอนแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้า
ของการดาเนินงานตามเป้าหมายแต่ละขั้นตอน ดังนี้
ระดับ
ชื่อตัวชี้วัด
คะแนน ขั้นตอนที่
1
ระดั บ ความส าเร็ จ ของการ 0.5

ดาเนินงานตรวจติดตามกลุ่ม 1.5

สงสัยป่วยโรคเบาหวานและ/ 2.5

หรือความดันโลหิตสูง
3.5

5

7. เงื่อนไขของตัวชี้วัด : ไม่มี
8. ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด :
ตัวชี้วัด

เกณฑ์การให้คะแนน
ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่
2
3
4








หน่วยวัด

ร้อยละของการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน
ร้อยละของการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง

ร้อยละ
ร้อยละ




ขั้นตอนที่
5



ผลการดาเนินงานในอดีต
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560
2561
2562
26.80
50.80

ที่มา : ระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 6 กันยายน 2562

9. รายละเอียดการดาเนินงาน :
ขั้นตอน
รายละเอียดการดาเนินงาน
คะแนน
เอกสารประกอบการประเมินผล
ที่
1
1.1 วิเคราะห์สถานการณ์โรคเบาหวาน และกลุ่ม 0.25 1.1 รายงานผลวิเคราะห์สถานการณ์โรคเบาหวาน
สงสัยป่วยโรคเบาหวาน ในภาพรวมประเทศ
และกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน ภาพรวมประเทศ
ตามแบบฟอร์มที่ 1.1 นาเสนอผู้บริหารลงนาม
1.2 วิเคราะห์ สถานการณ์ โรคความดัน โลหิ ต สู ง 0.25 1.2 รายงานผลวิเคราะห์สถานการณ์ โรคความ
และสรุป ผลการด าเนิ น งานวั ด ความดั น โลหิ ต ที่
ดันโลหิตสูง และสรุปผลการดาเนินงานวัดความ
บ้ า นในกลุ่ ม สงสั ย ป่ ว ยความดั น โลหิ ต สู ง ใน
ดันโลหิตที่บ้านในกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิต
ภาพรวมประเทศ
สู งในภาพรวมประเทศ ตามแบบฟอร์ม ที่ 1.2
นาเสนอผู้บริหารลงนาม โดยรายงาน SAR และ
แนบหลักฐานข้อ 1.1 และ 1.2 ในระบบ Estimates
SM ภายในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2562
2
2.1 จัดทาแผนปฏิบัติการดาเนินงานตรวจติดตาม 0.5 2.1 แผนปฏิบัติการดาเนินงานตรวจติดตามกลุ่ม
กลุ่มสงสัยป่ วยโรคเบาหวานและ/หรือความดั น
สงสัยป่วยโรคเบาหวานและ/หรือความดันโลหิต
โลหิตสูง ปี พ.ศ.2563 ในภาพรวมประเทศ
สู ง ปี พ.ศ.2563 ในภาพรวมประเทศ ตาม
แบบฟอร์ม ที่ 2 นาเสนอผู้บริหารลงนาม
2.2 ชี้ แจงและถ่ ายทอดแนวการด าเนิ นงานตรวจ 0.5 2.2 หลั ก ฐานแสดงการชี้ แ จงแนวทางการ
ติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานและ/หรือความ
ด าเนิ น งาน ต รวจติ ด ต าม ก ลุ่ ม ส งสั ย ป่ วย
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ขั้นตอน
ที่

รายละเอียดการดาเนินงาน

คะแนน

ดั น โลหิ ตสู ง ให้ กั บ หน่ วยงานเครื อ ข่ า ย เช่ น
สานักงานป้องกันควบคุมโรค สานักงานสาธารณสุข
จังหวัด สถานบริการสาธารณสุข เป็นต้น

3

4

3.1 ดาเนินงานตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน
และ/หรือความดันโลหิตสูง ปี พ.ศ. 2563
ร้ อ ยละความส าเร็ จ ของการด าเนิ น งานตาม
แผนปฏิบัติการฯ รอบ 6 เดือน
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
ร้อยละ ≤80 85 90 95 100
หมายเหตุ : ให้มีการเร่งรัดการดาเนินงานการวัดความ
ดันโลหิ ตที่ บ้ านในกลุ่ มสงสัยป่ วยความดั นโลหิ ตสู ง
เพื่อบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดในแผนรอบ 6 เดือน

0.5

3.2 ร้อยละการตรวจติดตามกลุม่ สงสัยป่วย
โรคเบาหวานในภาพรวมประเทศรอบ ๖ เดือน

0.5

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
ร้อยละ <3 6
9 12 >15
หมายเหตุ : ตั ด ข้ อ มู ล view freeze จาก HDC
ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563
4.1 ด าเนิ นงานตรวจติ ดตามกลุ่ มสงสั ย ป่ วย
โรคเบาหวานและ/หรือความดันโลหิตสูง ปีพ.ศ. 2563
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ รอบ 9 เดือน
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
ร้อยละ ≤80 85 90 95 100
หมายเหตุ : ให้มีการเร่งรัดการดาเนินงานตรวจ
ติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานเพื่อบรรลุ
เป้าหมายตามตัวชี้วัด ในแผนรอบ 9 เดือน
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เอกสารประกอบการประเมินผล
โรคเบาหวานและ/หรือความดันโลหิตสูง (ได้แก่
หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม
รายงานการประชุม) นาเสนอผู้บริหารลงนาม
โดยรายงาน SAR และแนบหลั ก ฐานข้ อ 2.1
และ 2.2 ในระบบ Estimates SM ภายในวันที่
25 ธันวาคม พ.ศ.2562
3.1.1 รายงานผลการด าเนิ นงานตามแผนปฏิ บั ติ
การด าเนิ นงาน รอบ 6 เดื อน พร้อมระบุ ปั ญหา
และอุ ปสรรค แนวทางแก้ ไข/ข้ อเสนอแนะ ตาม
แบบฟอร์มที่ 3 นาเสนอผู้บริหารลงนาม
3.1.2 หนังสือติดตามเร่งรัดการดาเนินงานเพื่อ
บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดร้อยละของการได้รับ
การวัด ความดั น โลหิ ต ที่ บ้ า นในกลุ่ ม สงสั ย ป่ ว ย
ความดันโลหิตสูง นาเสนอผู้บริหารลงนาม โดย
รายงาน SAR และแนบหลักฐานข้อ 3.1.1 และ
3.1.2 ในระบบ Estimates SM ภายในวั น ที่ 25
กุมภาพันธ์ 2563
3.2 รายงานผลการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วย
โรคเบาหวาน รอบ 6 เดื อน พร้อมระบุ ปั ญ หา
อุปสรรค แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ นาเสนอ
ผู้ บ ริ ห ารลงนาม โดยรายงาน SAR และแนบ
หลักฐานในระบบ Estimates SM ภายในวัน ที่
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

4.1.1 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ดาเนินงานรอบ 9 เดือน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรค
แนวทางแก้ ไข/ข้ อเสนอแนะ ตามแบบฟอร์มที่ 3
นาเสนอผู้บริหารลงนาม
4.1.2 หนั งสื อเร่งรัดติ ดตามการด าเนิ นงานเพื่ อ
บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดร้อยละของการตรวจ
ติ ดตามกลุ่ ม สงสั ย ป่ วยโรคเบาหวาน น าเสนอ
ผู้ บ ริ ห ารลงนาม โดยรายงาน SAR และแนบ
หลักฐานข้อ 4.1.1 และ4.1.2 ในระบบ Estimates
SM ภายใน วันที่ 25 มิถุนายน 2563
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ขั้นตอน
ที่

5

รายละเอียดการดาเนินงาน

คะแนน

เอกสารประกอบการประเมินผล

4.2 ร้อยละของการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วย
โรคเบาหวาน ในภาพรวมประเทศรอบ 9 เดือน
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
ร้อยละ ≤25 30 35 40 >45
หมายเหตุ: : ตัดข้อมูล view freeze จาก HDC
ณ วันที่ 16 มิถุนายน2563
5.1 ด าเนิ นงานตรวจติ ด ตามกลุ่ ม สงสั ย ป่ ว ย
โรคเบาหวานและ/หรือความดันโลหิตสูง ปี พ.ศ. 2563
ร้ อ ยละความส าเร็ จ ของการด าเนิ น งานตาม
แผนปฏิบัติการฯ รอบ 12 เดือน
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
ร้อยละ ≤80 85 90 95 100
5.2 ร้อยละของการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วย
โรคเบาหวานในภาพรวมประเทศรอบ ๑๒ เดือน

0.5

4.2 รายงานผลการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วย
โรคเบาหวานรอบ 9 เดื อ น พร้อ มระบุ ปั ญ หา
อุปสรรค แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ นาเสนอ
ผู้ บ ริ ห ารลงนาม โดยรายงาน SAR และแนบ
หลักฐานในระบบ Estimates SM ภายในวัน ที่
25 มิถุนายน พ.ศ.2563

0.5

5.1 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบั ติ
การดาเนินงาน รอบ 12 เดือน พร้อมระบุปัญหา
และอุ ป สรรค แนวทางแก้ ไ ข/ข้ อ เสนอแนะ
น าเสนอผู้ บ ริห ารลงนาม ตามแบบฟอร์ม ที่ 3
โดยแนบหลั ก ฐาน ในระบบ Estimates SM
ภายในวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2563

0.5

5.2 รายงานผลการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วย
โรคเบาหวาน รอบ 12 เดือน พร้อมระบุปัญหา
อุปสรรค แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ นาเสนอ
ผู้ บ ริ ห ารลงนาม โดยรายงาน SAR และแนบ
หลักฐานในระบบ Estimates SM ภายในวัน ที่
25 สิงหาคม พ.ศ.2563

0.5

5.3 รายงานผลการได้รับการวัดความดันโลหิตที่
บ้านในกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง พร้อม
ระบุปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
นาเสนอผู้บริหารลงนาม โดยรายงาน SAR และ
แนบหลักฐานในระบบ Estimates SM ภายใน
วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2563

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
ร้อยละ ≤40 45 50 55 >60
หมายเหตุ : ตั ด ข้ อ มู ล view freeze จาก HDC
ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2563
5.3 ร้อยละของการได้รับการวัดความดันโลหิตที่
บ้านในกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
ร้อยละ ≤20 30 40 50 >60
หมายเหตุ : ตั ด ข้ อ มู ล view freeze จาก HDC
ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2563

หมายเหตุ :

1. กรณีไม่รายงานภายในระยะเวลาที่กาหนดแต่ละขั้นตอน หักขั้นตอนละ 0.05 คะแนน
2. กรณีไม่นาเสนอผู้บริหาร ตามเอกสารประกอบการประเมิน หักขั้นตอนละ 0.05 คะแนน
3. กรณีเอกสารที่แนบในระบบ ESM มีข้อมูลไม่ตรงกันหรือไม่ชัดเจนหักขั้นตอนละ 0.05 คะแนน

10. เป้าหมาย : ไตรมาสที่ 1 ถึงขั้นตอนที่ 2
ไตรมาสที่ 2 ถึงขั้นตอนที่ 3
ไตรมาสที่ 3 ถึงขั้นตอนที่ 4
ไตรมาสที่ 4 ถึงขั้นตอนที่ 5
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11. แหล่งข้อมูล : โปรแกรมของสถานบริการสาธารณสุข
12. วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
12.1 ข้อมูลรายงาน Health Data Center กระทรวงสาธารณสุข
12.2 รายงานผลการประเมินการปฏิ บัติราชการตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) ตามคารับรองฯ
ของหน่วยงานรอบ 3 6 9 และ 12 เดือน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการดาเนินงานลงในระบบ Estimates SM
13. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล :
ไตรมาสที่ 1 ภายในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2562
ไตรมาสที่ 2 ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์พ.ศ.2563
ไตรมาสที่ 3 ภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2563
ไตรมาสที่ 4 ภายในวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2563
14. แบบฟอร์มที่ใช้ประกอบด้วย : แบบฟอร์มที่ 1.1, 1.2, 2 และ 3
14.1 แบบฟอร์มที่ 1.1 รายงานผลวิเคราะห์สถานการณ์โรคเบาหวาน และกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน ใน
ภาพรวมประเทศ
14.2 แบบฟอร์มที่ 1.2 รายงานผลวิเคราะห์สถานการณ์โรคความดันโลหิตสูง และสรุปผลการดาเนินงาน
วัดความดันโลหิตที่บ้านในกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบ
14.3 แบบฟอร์มที่ 2 แผนปฏิบัติการดาเนินงานตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานและ/หรือความ
ดันโลหิตสูง ปี พ.ศ.2563
14.4 แบบฟอร์มที่ 3 รายงานความก้าวหน้า และผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
15. ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ระดับหน่วยงาน : กองโรคไม่ติดต่อ
ชื่อผู้กากับตัวชี้วัด
1. แพทย์หญิงศศิธร ตั้งสวัสดิ์
ผู้อานวยการกองโรคไม่ติดต่อ
2.นางสาวณัฐธิวรรณ พันธ์มุง
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพบริการ
3. นายแพทย์อรรถเกียรติ กาญจนพิบูลวงศ์
หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยี ระบาดวิทยา และมาตรการชุมชน
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โทรศัพท์
025903982

E-mail
sasitth@gmail.com

0 2590 3867

nuttiwan2516@hotmail.com

0 2590 3892

auttakiat@yahoo.com
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16. ผู้จัดเก็บข้อมูล :
ระดับหน่วยงาน : กองโรคไม่ติดต่อ
ชื่อผู้จัดเก็บตัวชี้วัด
1. นางวรัญญา ตรีเหลา
กลุ่มพัฒนาคุณภาพบริการ
2. นางสาวสุภาพร หน่อคา
กลุ่มพัฒนาคุณภาพบริการ
3. นางสาวรุ่งนภา ลั่นอรัญ
กลุ่มพัฒนาคุณภาพบริการ
4. นายกัณฑพล ทับหุ่น
กลุ่มเทคโนโลยี ระบาดวิทยา และมาตรการชุมชน
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โทรศัพท์
0 2590 3867

E-mail
ploysaiwaranya@gmail.com

0 2590 3867

maymmay2343@gmail.com

0 2590 3867

rukmoei@hotmail.com

0 2590 3892

kanthabhon@gmail.com
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ภาคผนวก ก
แนวทางดาเนินงานวัดความดันโลหิตที่บ้านในกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง
(สาหรับสานักงานป้องกันควบคุมโรคในการจัดทาแผนปฏิบัติการ)
1. ส่งเสริ ม สนั บ สนุ น การดาเนิ น งานให้ กลุ่ มเสี่ ยงและกลุ่ ม สงสั ยป่ วยโรคความดันโลหิ ตสู งทุกราย ได้ รับ
คาแนะนาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อควบคุมป้องกันโรคความดันโลหิตสูง (รายละเอียดตามแนวทางการ
รักษาโรคความดันโลหิตสูงในเวชปฏิบัติทั่วไป พ.ศ.2562)
2. ส่งเสริม สนับสนุนการเข้าถึงบริการในกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูงทุกรายให้ได้รับการวินิจฉัย และ
ได้รับการรักษาโรคความดันโลหิตสูงอย่างเหมาะสม
3. นิเทศ กากับและติดตามการดาเนินงานวัดความดันโลหิตที่บ้านในกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง รวมถึง
ดาเนินการคืนข้อมูลให้กับ สสจ. เพื่อใช้เป็นข้อมูลสาหรับดาเนินงานในระดับจังหวัด อาเภอ และตาบล
ต่อไป
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ภาคผนวก ข
แนวทางการวัดความดันโลหิตที่บ้าน
1. ในกรณีที่ความดันโลหิตsystolic มากกว่าหรือเท่ากับ 140และ/หรือ ความดันโลหิต Diastolic มากกว่าหรือ
เท่ากับ 90 ควรได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้านภายใน 3 เดือน ส่วนกรณีที่ความดันโลหิต systolic มากกว่า
หรือเท่ากับ 160และ/หรือ ความดันโลหิต Diastolic มากกว่าหรือเท่ากับ 100 ควรได้รับการวัดความดันโลหิต
ที่บ้านภายใน 1 เดือน
2. เครื่องวัดความดันโลหิตเป็นเครื่องเดิมทุกครั้ง
3. ผู้วัดความดันโลหิตต้องเป็นบุคคลเดิมทุกครั้ง
4. สิ่งแวดล้อมในการวัดความดันโลหิต
4.1 วัดความดันโลหิตในที่เงียบสงบ
4.2 นั่งวัดเก้าอี้ที่มีพนักพิงหลังและไม่นั่งไขว่ห้างและนั่งพัก 1 -2 นาทีก่อนวัดความดันโลหิต
4.3 ระหว่างวัดความดันโลหิตไม่พูดหรือออกเสียงใดๆ
4.4 งดสูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์หรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนก่อนมาวัดความดันโลหิตไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง
4.5 แผ่นผ้าที่พับต้นแขน (Upper-arm cuff) ให้วางอยู่ในระดับเดียวกับหัวใจ
4.6 ผู้ที่ใส่แขนเสื้อที่หนาควรถอดเสื้อให้แผ่นพับต้นแขนติดกับผิวหนังต้นแขนโดยไม่มีแขนเสื้อคั้นกลาง
5. การวัดความดันโลหิตด้วยตนเองที่บ้านหลังตื่นนอนตอนเช้าให้วัดภายใน 1 ชั่วโมง (หลังจากอุจจาระปัสสาวะ
แล้วไม่วัดความดันโลหิตขณะกลั้นอุจจาระปัสสาวะโดยวัดก่อนกินยาและกินอาหารเช้า) ส่วนการวัดความดัน
โลหิตสูงก่อนนอนเวลากลางคืนให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับการวัดความดันโลหิตหลังตื่นนอนตอนเช้า

วันที่
ตัวอย่าง
30มี.ค.60

ช่วงเช้า
ช่วงก่อนนอน
หลังตื่นนอนไม่เกิน 1 ชั่วโมง
ครึ่งชั่วโมงก่อนเข้านอน
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ค่าบน ค่าล่าง ชีพจร ค่าบน ค่าล่าง ชีพจร ค่าบน ค่าล่าง ชีพจร ค่าบน ค่าล่าง ชีพจร
132

84

76

128

82

74

130

76

70

126

74

70

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ความดันโลหิต เฉลี่ย 7 วัน = ....................... mmHg
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แบบฟอร์มที่ 1.1

รายงานผลวิเคราะห์สถานการณ์โรคเบาหวาน และกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน
ในภาพรวมประเทศ
หน่วยงาน
สถานการณ์โรคเบาหวาน กลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน แยกรายเขตสุขภาพ ภาพรวมประเทศ และ
กลุ่มอายุ โดยใช้ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี
(รายละเอียด)

วิเคราะห์ช่องว่าง ปัญหาอุปสรรคของการดาเนินงานในการดาเนินงาน
(รายละเอียด)

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการดาเนินงาน
(รายละเอียด)

ผู้รายงาน
ตาแหน่ง
วัน/เดือน/ปี
โทรศัพท์
อีเมล์
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แบบฟอร์มที่ 1.2

รายงานผลวิเคราะห์สถานการณ์โรคความดันโลหิตสูง และสรุปผลการดาเนินงานวัดความดัน
โลหิตที่บ้านในกลุม่ สงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบ
หน่วยงาน
สถานการณ์โรคความดันโลหิตสูง แยกรายจังหวัด และกลุ่มอายุ โดยใช้ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี
และสรุปผลการดาเนินงานวัดความดันโลหิตที่บ้านในกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบ ใน
ปีงบประมาณที่ผ่านมา
(รายละเอียด)

วิเคราะห์ช่องว่าง ปัญหาอุปสรรคของการดาเนินงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
(รายละเอียด)

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการดาเนินงาน
(รายละเอียด)

ผู้รายงาน
ตาแหน่ง
วัน/เดือน/ปี
โทรศัพท์
อีเมล์
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แบบฟอร์มที่ 2

แผนปฏิบัติการดาเนินงานตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานและ/หรือความดันโลหิตสูงปี พ.ศ.2563
หน่วยงาน
ลาดับ

กิจกรรม

ต.ค.

ผู้จัดทาแผน..............................................................
ตาแหน่ง....................................................................
วันที่............................................................................

MR.ROBIN THAISAKONWINDOWS SE7EN V5

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ช่วงเวลาดาเนินการ
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ผู้อนุมัติแผน..............................................................
ตาแหน่ง....................................................................
วันที่............................................................................
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ส.ค. ก.ย.

แบบฟอร์มที่ 3

รายงานความก้าวหน้าและผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
รอบ 6 เดือนรอบ 9 เดือนและ  รอบ 12 เดือน
หน่วยงาน
1. ความก้าวหน้า และผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ าร
(รายละเอียด)

แผนการดาเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ

ผลการดาเนินงาน

กิจกรรมที่ 1......
กิจกรรมที่ 2......
กิจกรรมที่ 3......

สรุปร้อยละของการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ= …... %
2. ปัญหาอุปสรรค
(รายละเอียด)
3. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
(รายละเอียด)

ผู้รายงาน..........................................
วันที่รายงาน ....................................
โทร. ................................................
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน กรมควบคุมโรค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์ประกอบที่ 2 : Agenda Base
ตัวชี้วัดถ่ายทอดระดับหน่วยงาน
1. ตัวชี้วัดที่ 2.2 : ระดับความสาเร็จในการพัฒนาระบบสื่อสารความเสี่ยงเพื่อสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพใน
การป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคและภั ย สุ ข ภาพระดั บ หน่ ว ยงาน ตามเกณฑ์ ม าตรฐานสากล
(JEE/IHR2005)
2. หน่วยวัด : ระดับ
3. น้าหนัก
: ร้อยละ 10
4. คาอธิบายตัวชี้วัด :
4.1 ความสาเร็จในการพัฒนาระบบสื่อสารความเสี่ยงเพื่อสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพใน
การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับหน่วยงาน ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล (JEE/IHR2005) หมายถึง
การพัฒนาระบบสื่อสารความเสี่ยงภายในหน่วยงาน โดยในปี พ.ศ.2563 ดาเนินการ ดังนี้
1) วิเคราะห์ผลการดาเนินการสื่อสารความเสี่ยงตามเกณฑ์การประเมิน JEE/IHR 2005
2) จัดทาแผนการดาเนินการสื่อสารความเสี่ยงเพื่อพัฒ นา/ปรับปรุง /ผลักดัน การดาเนินการตาม
เกณฑ์การประเมิน JEE/IHR 2005
3) การดาเนินการตามแผนฯ เพื่อพัฒนา/ปรับปรุง /ผลักดัน การดาเนินการสื่อสารฯตามเกณฑ์การ
ประเมิน JEE/IHR 2005
4) สรุ ป ผลการด าเนิ น งานด้านสื่ อสารความเสี่ ย ง เพื่ อสนั บ สนุ น การป้ องกัน ควบคุ มโรคและภั ย
สุขภาพได้ตามมาตรฐาน JEE/IHR 2005
5) ถอดบทเรียนการดาเนินงานเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงการดาเนินการสื่อสารฯตามเกณฑ์การประเมิน
JEE/IHR 2005
4.2 หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานภายในสังกัดกรมควบคุมโรคที่มีการดาเนินงานด้านการสื่อสาร
ความเสี่ยง/ ประชาสัมพันธ์ จานวน 26 หน่วยงาน ได้แก่ สานัก-กอง วิชาการ/ สถาบัน/ สานักงานป้องกันควบคุม
โรค 1-12 รวมทั้งสานักงานเลขานุการกรม ยกเว้น สานักความร่วมมือระหว่างประเทศและกองควบคุมโรคและภัย
สุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
4.2 การสื่ อ สารความเสี่ ย ง (Risk Communication) หมายถึ ง การติ ด ต่ อ สื่ อ สาร เชื่ อ มโยง
แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร และความคิดเห็นระหว่างผู้ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessor) ผู้จัดการความเสี่ยง
(Risk Manager) ถึงผู้รับสารหรือผู้ที่อยู่ในความเสี่ยง เช่น ประชาชน กลุ่ มหรือองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องและสนใจ
(Stakeholder) เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยา การสื่อสารความเสี่ยงมีอยู่ในทุกกระบวนการดาเนินงาน
ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (WHO, 2541)
4.4 พัฒนางานสื่อสารความเสี่ยง หมายถึง การพัฒ นาระบบ กลไก และรูปแบบทางการสื่อสาร
ความเสี่ยงในการถ่ายทอดข้อมูล ข่าวสาร และความคิดเห็น ไปยังผู้รับสารหรือผู้ที่อยู่ในความเสี่ยง เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยา ร่วมกันตามมาตรฐาน JEE/IHR 2005
4.5 การป้องกัน ควบคุมโรค หมายถึง การป้องกันไม่ให้เกิดโรคและภัยสุขภาพขึ้นกับบุคคลหรือ
ชุมชน รวมไปถึงการลดอัตราการเกิดโรคและภัยสุขภาพให้ลดต่าลงในระดับที่ไม่เป็นปัญหาและควบคุมไม่ให้เกิด
การแพร่กระจาย (เชิดลาภ วสุวัต. 2535 : 21)
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4.6 โรคและภัยสุขภาพ หมายถึง โรค และ หรือ ภัยสุขภาพ ที่เป็นจุดเน้น/นโยบาย ของกรมควบคุมโรค
4.7 เกณฑ์มาตรฐานสากล (JEE/IHR 2005) หมายถึง ประสิทธิภาพการสื่อสารความเสี่ยง และการ
ตอบโต้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน ซึ่งเป็นผลจากการเฝ้าระวัง คัดกรอง ตรวจสอบ ข้อมูลข่าวสารเชิงลบ ก่อ
เกิดความเข้าใจผิด เกิดความเชื่อที่ไม่พึงประสงค์ และการมีพฤติกรรมเสี่ยง การสื่อสารความเสี่ยง และการตอบ
โต้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน ได้แก่ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่สังคมผ่านสื่อ สื่อสังคมออนไลน์ กิจกรรม
รณรงค์ การส่งเสริมสุขภาพ การขับเคลื่อนทางสังคม และการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ลดและป้องกันผลกระทบด้านลบก่อน
เกิด ภัยสุขภาพ ระหว่างและหลังเกิดภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขหรือเหตุการณ์ผิดปกติ
5. สูตรการคานวณ : ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 3 ผลสาเร็จของกิจกรรมตามแผนสื่อสารฯ รอบ 6 และ 9 เดือน
สูตรคานวณ = (A/B) x 100
A = ผลสาเร็จของกิจกรรมการดาเนิน รอบ 6 และ 9 เดือน
B = กิจกรรมการดาเนินงานทั้งหมดรอบ รอบ 6 และ 9 เดือน
ขั้นตอนที่ 4.2 ผลสาเร็จของการดาเนินงานเพื่อปิด Gap ตามการประเมิน ฯ ทั้ง 4 ด้าน รอบ 12 เดือน
สูตรคานวณ = [(AR5.1 /GR5.1) x 100] + [(AR5.2 /GR5.2) x 100] + [(AR5.3 /GR5.3) x 100]
+ [(AR5.5 /GR5.5) x 100]
A = ผลสาเร็จกิจกรรมดาเนินงานปิด Gap ในแต่ละด้าน ( R 5.1 / R 5.2 / R 5.3 และ R 5.5 )
G = จานวนกิจกรรมปิด Gap ทั้งหมดในแต่ละด้าน ( R 5.1 / R 5.2 / R 5.3 และ R 5.5 )
6. เกณฑ์การให้คะแนน : กาหนดเป็นขั้นตอนแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้า
ของการดาเนินงานตามเป้าหมายแต่ละขั้นตอน ดังนี้
ชื่อตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จในการพัฒนา
ระบบสื่อสารความเสี่ยงเพื่อสร้าง
เสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพใน
การป้องกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพระดับหน่วยงาน ตาม
เกณฑ์มาตรฐานสากล
(JEE/IHR2005)

ระดับ
คะแนน
1
2
3
4.5
5

ขั้นตอนที่
1






เกณฑ์การให้คะแนน
ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่
2
3
4
5














7. เงื่อนไขของตัวชี้วัด : -
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8 ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด :
ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ระดับความสาเร็จในการพัฒนาระบบสื่อสาร
ระดับ
ความเสี่ยงเพื่อสร้างเสริมความรอบรู้ในประเด็น
ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ระดับหน่วยงานประเทศตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล (JEE/IHR2005)
9. รายละเอียดการดาเนินงาน :
ขั้นตอน
รายละเอียดการดาเนินงาน
ที่
1
วิเคราะห์ผลการดาเนินการสื่อสารความเสี่ยงตาม
เกณฑ์การประเมิน JEE/IHR 2005 ระดับหน่วยงาน

2

3

จัดทาแผนการดาเนินการสื่อสารความเสี่ยงเพื่อ
พัฒนา/ปรับปรุง/ผลักดัน การดาเนินการตามเกณฑ์
การประเมิน JEE/IHR 2005 ระดับหน่วยงาน
หมายเหตุ : จัดทาแผนการดาเนินงานเพื่อปิด Gap
ในขั้ น ตอนที่ 1 เพื่ อให้ ได้ ผ ลคะแนนเต็ ม ทั้ ง 4 ด้ าน
ได้แก่
- R5.1 ระบบการสื่อสารความเสี่ยงฯ จานวน 6 ข้อ
- R5.2 การสื่อสารภายใน-ภายนอกองค์กรฯ จานวน
4 ข้อ
- R5.3 การสื่อสารความเสี่ยงฯ จานวน 5 ข้อ
- R5.5 การประเมิ น การรั บ รู้ พฤติ กรรมเสี่ ยง และ
ความเข้าใจผิดของประชาชน จานวน 3 ข้อ
มีการดาเนินการตามแผนฯ เพื่อพัฒนา/ปรับปรุง/
ผลักดัน การดาเนินการสื่อสารฯตามเกณฑ์การ
ประเมิน JEE/IHR 2005 ระดับหน่วยงาน
3.1 ด าเนิ น งานตามแผนการสื่ อ สารความเสี่ ย ง
กาหนดรอบ 6 เดือน ร้อยละ 100 พร้อมทั้งสรุปผล
การดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
คะแนน 0.1
ร้อยละ 80

0.2
85

0.3
90

0.4
95
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0.5
100

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560
2561
2562
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
(ตัวชี้วัดยุทธฯ)

คะแนน

เอกสารประกอบการประเมิน

1.0

- รายงานผลการกาหนดเป้าหมายฯ
ตามแบบฟอร์มที่ 1 ในระบบ RCMC
- เสนอผู้บริหาร โดยแนบหลักฐาน
ในระบบ Estimates SM ภายใน
วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2562
- รายงานแผนการสื่อสารความเสี่ยงฯ :
ตามแบบฟอร์มที่ 2 ในระบบ RCMC

1.0

* ด้านละ 0.25 คะแนน

- เสนอผู้บริหาร โดยแนบหลักฐาน
ในระบบ Estimates SM ภายใน
วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2562

0.5

3.1 รายงานความก้าวหน้าและผล
การดาเนินงานตามแผนการสื่อสาร
ความเสี่ยงและกิจกรรมสาคัญ
ตามที่กาหนดไว้ ในรอบ 6 เดือน
ตามแบบฟอร์มที่ 3 ในระบบ RCMC
- เสนอผู้บริหารโดยแนบหลักฐาน
ในระบบ Estimates SM ภายใน
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
70

ขั้นตอน
ที่

รายละเอียดการดาเนินงาน

คะแนน

เอกสารประกอบการประเมิน

3.2 ด าเนิ น งานตามแผนการสื่ อ สารความเสี่ ย ง
กาหนดรอบ 9 เดือน ร้อยละ 100 พร้อมทั้งสรุปผล
การดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

0.5

3.2 รายงานความก้าวหน้าและผล
การดาเนินงานตามแผนการสื่อสาร
ความเสี่ยงและกิจกรรมสาคัญ
ตามที่กาหนดไว้ ในรอบ 9 เดือน
ตามแบบฟอร์มที่ 3 ในระบบ RCMC
- เสนอผู้บริหารโดยแนบหลักฐาน
ในระบบ Estimates SM ภายใน
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563
- รายงานสรุปผลการดาเนินงานฯ :
ตามแบบฟอร์มที่ 4
- เอกสารแสดงถึ ง การน าเสนอ
เอกสารฟอร์ ม ที่ 4 ให้ ผู้ บ ริ ห าร
รับทราบ
- เสนอผู้บริหาร โดยแนบหลักฐาน
ในระบบ Estimates SM ภายใน
วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2563

คะแนน 0.1
ร้อยละ 80

4

0.2
85

0.4
95

0.5
100

4.1 ผลลัพธ์/ผลผลิตการดาเนินงานตรงตามแผนงาน
ด้านสื่อสารความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนการป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพได้ตามมาตรฐาน JEE/IHR
2005 ระดับหน่วยงาน รอบ 12 เดือน พร้อมทั้ง
สรุปผลการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ

0.5

4.2 ผลคะแนนการดาเนินงานเพื่อปิด Gap ตามการ
ประเมินฯ ทั้ง 4 ด้าน

1.0

กิจกรรม

5

0.3
90

ระดับคะแนนร้อยละผลการดาเนินงาน
51-60 61-70 71-80 >81
0.10
0.15
0.20
0.25

R 5.1 (6 ข้อ)

<50
0.05

R 5.2 (4 ข้อ)

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

R 5.3 (5 ข้อ)

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

R 5.5 (3 ข้อ)

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

ถอดบทเรียน / ทบทวนแผนและผลการดาเนินงาน
เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงการดาเนินการสื่อสารฯตาม
เกณฑ์การประเมิน JEE/IHR 2005 ระดับหน่วยงาน

- เอกสารแสดงถึงการถอดบทเรียน
/ ทบทวนแผนและผลการ
ดาเนินงานเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงการ
ดาเนินการสื่อสารฯตามเกณฑ์การ
ประเมิน JEE/IHR ระดับหน่วยงาน
เสนอผู้บริหาร โดยแนบหลักฐานใน
ระบบ Estimates SM ภายในวันที่
25 สิงหาคม พ.ศ.2563
หมายเหตุ : กรณีไม่รายงานภายในระยะเวลาที่กาหนดแต่ละขั้นตอน หักขั้นตอนละ 0.05 คะแนน
กรณีไม่เสนอผู้บริหาร หักขั้นตอนละ 0.05 คะแนน
MR.ROBIN THAISAKONWINDOWS SE7EN V5
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10. เป้าหมาย
- ไตรมาสที่ 1 ถึงขั้นตอนที่ 2
- ไตรมาสที่ 2 ถึงขั้นตอนที่ 3.1
- ไตรมาสที่ 3 ถึงขั้นตอนที่ 3.2
- ไตรมาสที่ 4 ถึงขั้นตอนที่ 5
11. แหล่ ง ข้ อ มู ล : หน่ ว ยงานภายในสั งกั ด กรมควบคุ ม โรคที่ มี ก ารด าเนิ น งานด้ า นการสื่ อ สารความเสี่ ย ง/
ประชาสัมพันธ์ จานวน 28 หน่วยงาน ได้แก่ สานัก-กอง วิชาการ/ สถาบัน / สานักงานป้องกันควบคุมโรค 1-12
รวมทั้งสานักงานเลขานุการกรม ยกเว้น สานักความร่วมมือระหว่างประเทศและกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพใน
ภาวะฉุกเฉิน
12. วิธีการจัดเก็บข้อมูล : รวมรวมข้อมูลและรายงานในระบบ RCMC (Risk Communication Monitoring &
Control) และตามแบบฟอร์ม SAR ในระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (Estimates SM)
13. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล :
ไตรมาสที่ 1 ภายในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2562
ไตรมาสที่ 2 ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
ไตรมาสที่ 3 ภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2563
ไตรมาสที่ 4 ภายในวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2563
14. แบบฟอร์มที่ใช้ประกอบด้วย :
14.1 เอกสารฟอร์ มที่ 1 Checklist การดาเนิ น งานด้ านสื่ อสารความเสี่ ย ง เพื่ อสนั บ สนุ น การป้ องกั น
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพได้ตามมาตรฐาน JEE/IHR 2005
14.2 เอกสารฟอร์มที่ 2 แผนการสื่อสารความเสี่ยง เพื่อพัฒนา / ปรับปรุง / ผลักดันการป้องกัน ควบคุม
โรคและภัยสุขภาพตามมาตรฐาน JEE/IHR 2005
14.3 เอกสารฟอร์มที่ 3 รายงานผลการดาเนินงานด้านสื่อสารความเสี่ยง เพื่อพัฒนา / ปรับปรุง / ผลักดัน
การป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพตามมาตรฐาน JEE/IHR 2005
14.4 เอกสารฟอร์ ม ที่ 4 สรุ ป ผลลั พ ธ์ / ผลผลิ ต การด าเนิ น งานตามแผนงานด้ านสื่ อ สารความเสี่ ย ง
เพื่อพัฒนา / ปรับปรุง / ผลักดันการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพตามมาตรฐาน JEE/IHR 2005
รอบ 12 เดือน
15. ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ระดับกรม : สานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
ชื่อผู้กากับตัวชี้วัด
โทรศัพท์
E-mail
นายแพทย์สุทัศน์ โชตนะพันธ์
0 2590 3856 Suthat_97@yahoo.com
นางพาหุรัตน์ คงเมือง ทัยสุวรรณ์
0 2590 3855 Pk_taisu@yahoo.com
ระดับหน่วยงาน :
ชื่อผู้กากับตัวชี้วัด
โทรศัพท์
E-mail
นางสาวกมลทิพย์ วิจิตรสุนทรกุล
0 2590 3867 kamonlthipph@hotmail.com
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16. ผู้จัดเก็บข้อมูล :
ระดับกรม : สานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
ชื่อผู้จัดเก็บข้อมูล
โทรศัพท์
นายกรกฏ ดวงผาสุข
0 2590 3855
ระดับหน่วยงาน :
ชื่อผู้จัดเก็บข้อมูล
โทรศัพท์
นางสาวนูรุลฮูดา เบ็ญซอและ
0 2590 3867
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E-mail
artsilapa@gmail.com
E-mail
hudancd@gmail.com
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Checklist การดาเนินงานด้านสื่อสารความเสี่ยง
เอกสารฟอร์มที่ 1
เพื่อสนับสนุนการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพได้ตามมาตรฐาน JEE/IHR 2005
สานักวิชาการ/สถาบัน รวมทั้ง สานักงานเลขานุการกรม ยกเว้น กองบริหาร กองนวัตกรรมและวิจัย / สานักความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ/สานักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ/ สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา/ กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน และ
ศูนย์สารสนเทศ
***เกณฑ์การตอบผลการดาเนินการ
- ถ้ำมีเอกสำรเอกสำร / หลักฐำนประกอบในแต่ละหัวข้อครบทุกรำยกำร ให้รำยงำนผลกำรดำเนินกำร üมี
- ถ้ำมีเอกสำรเอกสำร / หลักฐำนประกอบในแต่ละหัวข้อไม่ครบทุกรำยกำร ให้รำยงำนผลกำรดำเนินกำร Pมีบำงส่วน
- ถ้ำไม่มีเอกสำรเอกสำร / หลักฐำนประกอบ ให้รำยงำนผลกำรดำเนินกำร P ไม่มี
***หมายเหตุ
- เอกสำร / หลักฐำนประกอบ ที่มีเครือ่ งหมำย * ด้ำนท้ำย หมำยถึง เอกสำร / หลักฐำนประกอบหลักของหัวข้อนั้น ๆ
- เอกสำร / หลักฐำนประกอบ ที่ไม่มีเครือ่ งหมำย * ด้ำนท้ำย หมำยถึง เอกสำร / หลักฐำนประกอบรอง
ตัวชี้วัด
ประเด็น/กิจกรรมดำเนินงำน
ผลกำรดำเนินกำร
R 5.1 ระบบการสื่อสาร 5.1.1) จัดทำ และพัฒนำระบบกลไก /
¨ มี (0.25 คะแนน)
ความเสี่ยง สาหรับ
แบบแผน แนวทำง กำรดำเนินงำนสื่อสำร ¨มีบำงส่วน (0.1 คะแนน)
เหตุการณ์ผิดปกติ/
ควำมเสี่ยงโรคและภัยสุขภำพที่รับผิดชอบ ¨ ไม่มี (0 คะแนน)
เหตุการณ์ไม่คาดคิด
และภาวะฉุกเฉิน

หลักฐำนประกอบ
¨a. ระบบกลไก / แบบแผน แนว
ทำงกำรสื่อสำรควำมเสี่ยงขององค์กร *
¨b. แผนผัง / โครงสร้ำงองค์กรด้ำนกำร
สื่อสำรควำมเสี่ยง *
¨c. แผนสนับสนุนกำลังคน ด้ำนสื่อสำร
ควำมเสี่ยงในภำวะฉุกเฉิน (ตำม BCP
หน่วยงำน)
¨i. แผน/ แผนผัง/ แนวทำงกำร
ตรวจสอบ ตรวจทำนข้อมูลข่ำวสำร
ก่อนกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะ

5.1.2) กำหนดผู้รับผิดชอบและบทบำท
หน้ำที่ด้ำนกำรสื่อสำรควำมเสี่ยงใน
หน่วยงำน

¨ มี (0.15 คะแนน)
¨b. แผนผัง / โครงสร้ำงองค์กรด้ำนกำร
¨มีบำงส่วน (0.08 คะแนน) สื่อสำรควำมเสี่ยง *
¨ ไม่มี (0 คะแนน)
¨c. แผนสนับสนุนกำลังคน ด้ำนสื่อสำร
ควำมเสี่ยงในภำวะฉุกเฉิน (ตำม BCP
หน่วยงำน)
¨d. กำรกำหนดบทบำทหน้ำที่ สำหรับ
บุคลำกรด้ำนกำรสื่อสำร *

5.1.3) มีกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรใน
กำรดำเนินงำนด้ำนกำรสื่อสำรควำมเสี่ยง
แผนโรคและภัยสุขภำพที่รับผิดชอบ

¨ มี (0.15 คะแนน)
¨f. สรุปรำยงำนกำรประชุมต่ำงๆ
¨มีบำงส่วน (0.08 คะแนน) ¨h. กำรเข้ำร่วมฝึกอบรม/ ประชุมเชิง
¨ ไม่มี (0 คะแนน)
ปฏิบัติกำรด้ำนสื่อสำรควำมเสี่ยง ตำม
วัตถุประสงค์ และสรุปรำยงำนผล *

5.1.4) มีกำรถ่ำยทอด หรือเข้ำร่วมกำร
ถ่ำยทอดแผน/ แนวทำงกำรดำเนินงำน
ด้ำนกำรสื่อสำรควำมเสี่ยงโรคและภัย
สุขภำพที่รับผิดชอบ

¨ มี (0.15 คะแนน)
¨f. สรุปรำยงำนกำรประชุมต่ำงๆ
¨มีบำงส่วน (0.08 คะแนน) ¨g. แผนกำรฝึกซ้อมกำรตอบโต้ภำวะ
¨ ไม่มี (0 คะแนน)
ฉุกเฉิน ด้ำนกำรสื่อสำรควำมเสี่ยง และ
สรุปผลกำรฝึกปฏิบัติ
¨h. กำรเข้ำร่วมฝึกอบรม/ ประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรด้ำนสื่อสำรควำมเสี่ยง ตำม
วัตถุประสงค์ และสรุปรำยงำนผล *

5.1.5) มีกำรบริหำรจัดกำรและเตรียมกำร ¨ มี (0.15 คะแนน)
ด้ำนงบประมำณและวัสดุอุปกรณ์ เพื่อ
¨มีบำงส่วน (0.08 คะแนน)
สนับสนุนกำรดำเนินงำนด้ำนกำรสื่อสำร ¨ ไม่มี (0 คะแนน)
ควำมเสี่ยง ในภำวะปกติและภำวะฉุกเฉิน
ในพื้นที่
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¨a. ระบบกลไก / แบบแผน แนว
ทำงกำรสื่อสำรควำมเสี่ยงขององค์กร
¨e. แผนงบประมำณ สำหรับกำร
สื่อสำรควำมเสี่ยงและตอบโต้ภำวะ
ฉุกเฉินโรคและภัยสุขภำพ *

ตัวชี้วัด

R.5.2 การสื่อสาร
ภายใน-ภายนอกองค์กร
เพื่อการประสานงาน
เครือข่ายในภาวะฉุกเฉิน

ประเด็น/กิจกรรมดำเนินงำน
5.1.6) ดำเนินงำนตำมระบบกลไก / แบบ
แผน แนวทำง หรือ กำรซักซ้อมแผนกำร
ดำเนินงำนด้ำนกำรสื่อสำรควำมเสี่ยงโรค
และภัยสุขภำพที่รับผิดชอบ (อย่ำงน้อย 1
โรค/ภัยสุขภำพ)

ผลกำรดำเนินกำร
หลักฐำนประกอบ
¨ มี (0.15 คะแนน)
¨a. ระบบกลไก / แบบแผน แนว
¨มีบำงส่วน (0.08 คะแนน) ทำงกำรสื่อสำรควำมเสี่ยงขององค์กร
¨ ไม่มี (0 คะแนน)
¨c. แผนสนับสนุนกำลังคน ด้ำนสื่อสำร
ควำมเสี่ยงในภำวะฉุกเฉิน (ตำม BCP
หน่วยงำน)
¨f. สรุปรำยงำนกำรประชุมต่ำงๆ

5.2.1) จัดทำ และพัฒนำระบบกลไก /
¨ มี (0.25 คะแนน)
แบบแผน แนวทำง หรือแผนผัง สำหรับ ¨มีบำงส่วน (0.2 คะแนน)
ประสำนงำนระหว่ำงภำยในองค์กร ผู้มีส่วน ¨ ไม่มี (0 คะแนน)
ได้ส่วนเสีย และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทุก
ระดับ เพื่อกำรสื่อสำรควำมเสี่ยง และตอบ
โต้ภำวะฉุกเฉินโรคและภัยสุขภำพที่
รับผิดชอบ

¨a. ระบบกลไก / แบบแผน แนวทำง
หรือแผนผัง ประสำนงำนระหว่ำง
ภำยในองค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทุกระดับ *
¨b. รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินกำรตอบ
โต้ภำวะฉุกเฉินโรคและภัยสุขภำพ
¨c. รำยงำนข่ำวที่เผยแพร่ไปในภำวะ
ฉุกเฉินที่ผ่ำนมำ

5.2.2) จัดทำและพัฒนำแผนกำรตอบโต้ ¨ มี (0.25 คะแนน)
b. รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินกำร
ด้ำนกำรสื่อสำรควำมเสี่ยงโรคและภัย
¨มีบำงส่วน (0.1 คะแนน) ตอบโต้ภำวะฉุกเฉินโรคและภัยสุขภำพ
สุขภำพร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และผู้ ¨ ไม่มี (0 คะแนน)
c. รำยงำนข่ำวที่เผยแพร่ไปในภำวะ
มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่ำงสม่ำเสมอ
ฉุกเฉินที่ผ่ำนมำ
¨d. ระบบกลไก / แบบแผน แนว
ทำงกำรประสำนงำนด้ำนกำรสื่อสำร
ควำมเสี่ยงกับหน่วยงำนภำยนอก *

5.2.3) ซ้อมแผน หรือดำเนินกำร
สถำนกำรณ์จริงในกำรประสำนงำนกำร
สื่อสำรกับหน่วยงำน เพื่อตอบโต้ภำวะ
ฉุกเฉินโรคและภัยสุขภำพ

¨ มี (0.25 คะแนน)
¨b. รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินกำรตอบ
¨มีบำงส่วน (0.1 คะแนน) โต้ภำวะฉุกเฉินโรคและภัยสุขภำพ *
¨ ไม่มี (0 คะแนน)
¨c. รำยงำนข่ำวที่เผยแพร่ไปในภำวะ
ฉุกเฉินที่ผ่ำนมำ
¨e. รำยงำนสรุปกำรถอดบทเรียนจำก
จำกฝึกซ้อมแผน/แนวทำง หรือจำกกำร
ตอบโต้ภำวะฉุกเฉินในสถำนกำรณ์/
เหตุกำรณ์จริง หรือดำเนินกำร
สถำนกำรณ์จริงในกำรประสำนงำนกำร
สื่อสำรกับหน่วยงำน เพื่อตอบโต้ *

5.2.4) มีกำรบริหำรจัดกำรและเตรียมกำร ¨ มี (0.25 คะแนน)
ด้ำนงบประมำณ เพื่อใช้ในกำรตอบโต้ด้ำน ¨มีบำงส่วน (0.1 คะแนน)
สื่อสำร ภำยในองค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ¨ ไม่มี (0 คะแนน)
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
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¨e. รำยงำนสรุปกำรถอดบทเรียนจำก
จำกฝึกซ้อมแผน/แนวทำง หรือจำกกำร
ตอบโต้ภำวะฉุกเฉินในสถำนกำรณ์/
เหตุกำรณ์จริง หรือดำเนินกำร
สถำนกำรณ์จริงในกำรประสำนงำนกำร
สื่อสำรกับหน่วยงำน เพื่อตอบโต้ *
¨f. แผนกำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณ
ด้ำนกำรสื่อสำรควำมเสี่ยง *

ตัวชี้วัด
ประเด็น/กิจกรรมดำเนินงำน
ผลกำรดำเนินกำร
หลักฐำนประกอบ
R.5.3 การสื่อสาร
5.3.1) กำหนด/แต่งตั้ง โฆษกของหน่วยงำน ¨ มี (0.2 คะแนน)
¨a. แผนผัง / โครงสร้ำงองค์กรด้ำนกำร
สาธารณะในภาวะฉุกเฉิน และส่งโฆษกเข้ำร่วมกำรฝึกอบรม เพื่อที่ ¨มีบำงส่วน (0.1 คะแนน) สื่อสำรควำมเสี่ยง *
ทำหน้ำที่สื่อสำรควำมเสี่ยงแก่สำธำรณะ ¨ ไม่มี (0 คะแนน)
¨b. ระบบกลไก / แบบแผน แนวทำง
กำรดำเนินงำนสื่อสำรสำธำรณะ /
เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรและ
ประชำสัมพันธ์ ของหน่วยงำน
¨c. แผน/ แนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมูล
ข่ำวสำรและประชำสัมพันธ์
5.3.2) กำหนดทีมสื่อสำรควำมเสี่ยง เพื่อ
ดำเนินงำนร่วมกับเครือข่ำยในกำรสื่อสำร
ควำมเสี่ยง

¨ มี (0.2 คะแนน)
¨a. แผนผัง / โครงสร้ำงองค์กรด้ำนกำร
¨มีบำงส่วน (0.1 คะแนน) สื่อสำรควำมเสี่ยง *
¨ ไม่มี (0 คะแนน)
¨b. ระบบกลไก / แบบแผน แนวทำง
กำรดำเนินงำนสื่อสำรสำธำรณะ /
เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรและ
ประชำสัมพันธ์ ของหน่วยงำน

5.3.3) มีกำรวิเครำะห์และกำหนด
กลุ่มเป้ำหมำย เพื่อทำควำมเข้ำใจบริบท
ด้ำนภำษำ ควำมเชื่อมั่นแหล่งข้อมูล และ
ช่องทำงในกำรสื่อสำรให้สอดคล้องกับ
กลุ่มเป้ำหมำย

¨ มี (0.2 คะแนน)
¨c. แผน/ แนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมูล
¨มีบำงส่วน (0.1 คะแนน) ข่ำวสำรและประชำสัมพันธ์
¨ ไม่มี (0 คะแนน)
¨d. แผนกำรสื่อสำรควำมเสี่ยง /
เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรและ
ประชำสัมพันธ์ ตอบโต้ข้อมูลข่ำวสำร
ของสื่อ *
¨f. ตัวอย่ำงข้อเข้ำใจผิด / ข้อมูล
ข่ำวสำรที่ผิดพลำด และกำรดำเนินงำน
5.3.4) ใช้ภำษำพื้นถิ่น และช่องทำงที่
¨ มี (0.2 คะแนน)
¨b. ระบบกลไก / แบบแผน แนวทำง
หลำกหลำย เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร
¨มีบำงส่วน (0.1 คะแนน) กำรดำเนินงำนสื่อสำรสำธำรณะ /
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
¨ ไม่มี (0 คะแนน)
เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรและ
กลุ่มเป้ำหมำย
ประชำสัมพันธ์ ของหน่วยงำน
¨c. แผน/ แนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมูล
ข่ำวสำรและประชำสัมพันธ์ *
¨d. แผนกำรสื่อสำรควำมเสี่ยง /
เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรและ
ประชำสัมพันธ์ ตอบโต้ข้อมูลข่ำวสำร
ของสื่อ *
¨f. ตัวอย่ำงข้อเข้ำใจผิด / ข้อมูล
ข่ำวสำรที่ผิดพลำด และกำรดำเนินงำน
5.3.5) ใช้หลักฐำนทำงด้ำนวิชำกำรเป็น
¨ มี (0.2 คะแนน)
b. ระบบกลไก / แบบแผน แนวทำง
พื้นฐำนในกำรกำหนดกระบวนกำรสื่อสำร ¨มีบำงส่วน (0.1 คะแนน) กำรดำเนินงำนสื่อสำรสำธำรณะ /
ควำมเสี่ยง เพื่อให้กลุ่มเป้ำหมำย
¨ ไม่มี (0 คะแนน)
เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในภำวะปกติและ
ประชำสัมพันธ์ ของหน่วยงำน
ภำวะฉุกเฉิน
¨e. กำรศึกษำวิจัย ด้ำนกำรสื่อสำร และ
กำรตีพิมพ์ ทั้งที่เป็นทำงกำร และไม่
เป็นทำงกำร *
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ตัวชี้วัด
ประเด็น/กิจกรรมดำเนินงำน
ผลกำรดำเนินกำร
R 5.4 การสื่อสาร เพื่อ 5.4.1) กำหนดหน่วยงำน/ ทีมงำน /
¨ มี (0.2 คะแนน)
สร้างการมีส่วนร่วมกับ คณะทำงำนสื่อสำรควำมเสี่ยงที่ดำเนินงำน ¨มีบำงส่วน (0.1 คะแนน)
ชุมชนที่ได้รับผลกระทบ ขับเคลื่อนทำงสังคม กำรส่งเสริมสุขภำพ ¨ ไม่มี (0 คะแนน)
หรือกำรมีส่วนร่วมของชุมชน หรือ กำร
ทำงำนเป็นกลุ่ม ที่ใช้ในกำรสื่อสำรเพื่อกำร
ตอบโต้ในระหว่ำงภำวะฉุกเฉิน

5.4.2) จัดทำและกำหนดวิธีกำร / ช่อง
ทำงกำรแบ่งปันข้อมูลหรือกำรฝึกอบรม
ด้ำนกำรมีส่วนร่วมกับชุมชน

หลักฐำนประกอบ
¨a. กำรแต่งตั้งคณะทำงำน / ทีมงำน
สำหรับดำเนินงำนสื่อสำรควำมเสี่ยง
ขับเคลื่อนทำงสังคม กำรส่งเสริมสุขภำพ
หรือกำรมีส่วนร่วมของชุมชน *
¨d. แผนกำรสื่อสำรควำมเสี่ยง /
เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรและ
ประชำสัมพันธ์ ตอบโต้กำรเผยแพร่
ข้อมูลข่ำวสำรของสื่อ
¨e. แผนสนับสนุนกำลังคน ด้ำนสื่อสำร
ควำมเสี่ยงในภำวะฉุกเฉิน (ตำม BCP
หน่วยงำน)

¨ มี (0.2 คะแนน)
¨f. แผน/ แนวทำงกำรสร้ำงกำรมีส่วน
¨มีบำงส่วน (0.1 คะแนน) ร่วมของชุมชน *
¨ ไม่มี (0 คะแนน)
¨g. รำยงำนสรุปกำรถอดบทเรียนจำก
กำรดำเนินงำนสื่อสำรควำมเสี่ยง
ขับเคลื่อนทำงสังคม กำรส่งเสริมสุขภำพ
หรือกำรมีส่วนร่วมของชุมชน

5.4.3) กำหนดให้กำรขับเคลื่อนทำงสังคม ¨ มี (0.2 คะแนน)
กำรส่งเสริมสุขภำพ หรือสร้ำงกำรมีส่วน ¨มีบำงส่วน (0.1 คะแนน)
ร่วมของชุมชน บรรจุอยู่ในแผนกำรกำร
¨ ไม่มี (0 คะแนน)
ดำเนินงำนของหน่วยงำน

¨d. แผนกำรสื่อสำรควำมเสี่ยง /
เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรและ
ประชำสัมพันธ์ ตอบโต้กำรเผยแพร่
ข้อมูลข่ำวสำรของสื่อ
¨f. แผน/ แนวทำงกำรสร้ำงกำรมีส่วน
ร่วมของชุมชน *

5.4.4) กำหนดกลุ่มเป้ำหมำย / กลุ่มเสี่ยง / ¨ มี (0.2 คะแนน)
ชุมชนกลุ่มเสี่ยง/ กิจกรรมกำรสร้ำงควำม ¨มีบำงส่วน (0.1 คะแนน)
มีส่วนร่วมกับชุมชนในกำรสื่อสำรควำม
¨ ไม่มี (0 คะแนน)
เสี่ยงโรคและภัยสุขภำพ รวมทั้ง วิธีกำรร
ประเมินควำมเสี่ยงของสื่อช่องทำงต่ำงๆ
และกำรรับรูข้ องประชำชนในชุมชน

¨c. กำรประเมินควำมเสี่ยงโรคและภัย
สุขภำพ 5 อันดับแรกของพื้นที่ / โรค
จุดเน้นของกรมควบคุมโรค *
¨g. รำยงำนสรุปกำรถอดบทเรียนจำก
กำรดำเนินงำนสื่อสำรควำมเสี่ยง
ขับเคลื่อนทำงสังคม กำรส่งเสริมสุขภำพ
หรือกำรมีส่วนร่วมของชุมชน *

5.4.5) ร่วมจัดทำฐำนข้อมูลพื้นฐำนทำง
¨ มี (0.2 คะแนน)
สังคม และกำรวิเครำะห์ปัจจัยที่อำจเพิ่ม ¨มีบำงส่วน (0.1 คะแนน)
ควำมเสี่ยงของประชำชน เมื่อเกิดโรคและ ¨ ไม่มี (0 คะแนน)
ภัยสุขภำพ 5 อันดับแรกของประเทศ (เช่น
จัดทำแผนที่ภำษำถิ่น ลักษณะกำรอยู่
อำศัย กิจกรรมทำงศำสนำ/วัฒนธรรม
ช่องทำงกำรสื่อสำรที่ประชำชนเชื่อถือ ผู้นำ
ชุมชน)

a. แผนกำรสื่อสำรควำมเสี่ยง /
เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร และ
ประชำสัมพันธ์ตอบโต้ข้อมูลข่ำวสำร
ของสื่อ / *
¨b. ข้อมูลพื้นฐำนจำกกำรสำรวจ และ
ข้อมูลพื้นฐำนทำงสังคมของชุมชนที่
สัมพันธ์กับควำมเสี่ยงโรคและภัย
สุขภำพ 5 อันดับแรกของประเทศ /
โรคจุดเน้นของกรมควบคุมโรค *
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ตัวชี้วัด
R.5.5 การประเมินการ
รับรู้ พฤติกรรมเสี่ยง
และข้อเข้าใจผิด

ประเด็น/กิจกรรมดำเนินงำน
ผลกำรดำเนินกำร
5.5.1) กำหนดผู้รับผิดชอบ/ บทบำทหน้ำที่ ¨ มี (0.4 คะแนน)
ในกำรเฝ้ำระวัง คัดกรอง ตรวจจับ และ ¨มีบำงส่วน (0.18 คะแนน)
ประเมินกำรรับรู้ ควำมเชื่อที่ไม่พึงประสงค์ ¨ ไม่มี (0 คะแนน)
พฤติกรรมเสี่ยง และข้อเข้ำใจผิดตำม
แผนงำนโรคและภัยสุขภำพที่รับผิดชอบ

หลักฐำนประกอบ
¨a. แผนกำรสื่อสำรควำมเสี่ยง /
เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรและ
ประชำสัมพันธ์ ตอบโต้ข้อมูลข่ำวสำร
ของสื่อ
¨b. กำรสำรวจควำมรู้ ทัศนคติ และ
พฤติกรรมสุขภำพ (Quick survey /
Poll)*
¨c. กำรติดตำม เฝ้ำระวัง กำรเผยแพร่
ข้อมูลข่ำวสำรของสื่อ *

5.5.2) กำหนดกระบวนกำรสื่อสำร
¨ มี (0.3 คะแนน)
ประชำสัมพันธ์ และ/หรือ กำรเผยแพร่
¨มีบำงส่วน (0.16 คะแนน)
ข้อมูลข่ำวสำร เพื่อแก้ไขควำมเชื่อที่ไม่พึง ¨ ไม่มี (0 คะแนน)
ประสงค์ พฤติกรรมเสี่ยง และข้อเข้ำใจผิด
ของประชำชนตำมแผนงำนโรคและภัย
สุขภำพที่รับผิดชอบอย่ำงมีประสิทธิภำพ

¨a. แผนกำรสื่อสำรควำมเสี่ยง /
เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรและ
ประชำสัมพันธ์ ตอบโต้ข้อมูลข่ำวสำร
ของสื่อ *
¨b. กำรสำรวจควำมรู้ ทัศนคติ และ
พฤติกรรมสุขภำพ (Quick survey /
Poll)
¨c. กำรติดตำม เฝ้ำระวัง กำรเผยแพร่
ข้อมูลข่ำวสำรของสื่อ
¨d. รำยงำนกำรประชุมที่เกี่ยวข้องกับ
กำรประสำนงำนกับเครือข่ำย

5.5.3) กำหนดกำรเรียนรู้ และพัฒนำ
¨ มี (0.3 คะแนน)
กระบวนกำรตอบโต้ด้ำนกำรสื่อสำรและ ¨มีบำงส่วน (0.16 คะแนน)
ควำมสำมำรถในกำรประเมิน ควำมเชื่อที่ ¨ ไม่มี (0 คะแนน)
ไม่พึงประสงค์ พฤติกรรมเสี่ยงและข้อ
เข้ำใจผิดตำมแผนงำนโรคและภัยสุขภำพที่
รับผิดชอบอย่ำงมีประสิทธิภำพ

¨b. กำรสำรวจควำมรู้ ทัศนคติ และ
พฤติกรรมสุขภำพ (Quick survey /
Poll)
¨d. รำยงำนกำรประชุมที่เกี่ยวข้องกับ
กำรประสำนงำนกับเครือข่ำย *
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(แบบฟอร์ม) แผนการสื่อสารความเสี่ยง เพือ่ พัฒนา / ปรับปรุง / ผลักดันการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพตามมาตรฐาน JEE/IHR 2005

เอกสารฟอร์มที่ 2

หน่วยงำน________________________________
ลำ
ประเด็น
กิจกรรม
กลุ่ม
ผลผลิต/
ดับที่
เป้ำหมำย ผลลัพธ์ ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62
กิจไกรรม
R 5.1 ระบบกำรสื่อสำรควำมเสี่ยง สำหรับเหตุกำรณ์ผิดปกติ/เหตุกำรณ์
ม่คำดคิด และภำวะฉุกเฉิน

ระยะเวลำดำเนินกำร
ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย.63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63

R.5.2 กำรสื่อสำรภำยใน-ภำยนอกองค์กร เพื่อกำรประสำนงำนเครือข่ำยในภำวะฉุกเฉิน

R.5.3 กำรสื่อสำรสำธำรณะในภำวะฉุกเฉิน

R 5.4 กำรสื่อสำร เพื่อสร้ำงกำรมีส่วนร่วมกับชุมชนที่ได้รับผลกระทบ

R.5.5 กำรประเมินกำรรับรู้ พฤติกรรมเสี่ยง และข้อเข้ำใจผิด

ผู้เสนอ....................................................
ตำแหน่ง...............................................
วันที่.......................................................

เห็นชอบ
..................................................................
วันที่.......................................................
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ผู้รับผิดชอบ/
เบอร์ติดต่อ

(แบบฟอร์ม) รายงานผลการดาเนินงานด้านสื่อสารความเสี่ยง เพือ่ พัฒนา / ปรับปรุง / ผลักดันการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพตามมาตรฐาน JEE/IHR 2005

เอกสารฟอร์มที่ 3

หน่วยงำน________________________________

ลำ
ประเด็น
กิจกรรม
จำนวนกิจกรรมตำมแผน
จำนวนกิจกรรมที่
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำม
ดับที่
รอบ ...... เดือน
ดำเนินกำรสำเร็จรอบ ......
กิจกรรม
เดือน
R 5.1 ระบบกำรสื่อสำรควำมเสี่ยง สำหรับเหตุกำรณ์ผิดปกติ/เหตุกำรณ์ไม่คำดคิด และภำวะฉุกเฉิน

ระบุกรณีไม่
เป็นไปตำมแผน

R.5.2 กำรสื่อสำรภำยใน-ภำยนอกองค์กร เพื่อกำรประสำนงำนเครือข่ำยในภำวะฉุกเฉิน
R.5.3 กำรสื่อสำรสำธำรณะในภำวะฉุกเฉิน
R 5.4 กำรสื่อสำร เพื่อสร้ำงกำรมีส่วนร่วมกับชุมชนที่ได้รับผลกระทบ
R.5.5 กำรประเมินกำรรับรู้ พฤติกรรมเสี่ยง และข้อเข้ำใจผิด
รวม
ร้อยละของจำนวนกิจกรรมที่ดำเนินกำรสำเร็จ………… เดือน
คะแนนทึ่ได้
ผู้เสนอ....................................................
ตำแหน่ง...............................................
วันที่.......................................................

เห็นชอบ
..................................................................
วันที่.......................................................

80

(แบบฟอร์ม) สรุปผลลัพธ์ / ผลผลิตการดาเนินงานตามแผนงานด้านสื่อสารความเสี่ยง เพื่อพัฒนา /
ปรับปรุง

เอกสารฟอร์มที่ 4

หน่วยงาน..............................................................................
1. ผลคะแนนการดาเนินงานเพื่อปิด Gap
R 5.1 ……………………………………….. คะแนน
R 5.2 ………………………………………..คะแนน
R 5.3 ………………………………………..คะแนน
R 5.4 ………………………………………..คะแนน
3. ผลลัพธ์ / ผลผลิตการดาเนินงาน
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
4. ปัญหาในการดาเนินงาน
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
5. การแก้ไขปัญหาที่หน่วยงานได้ดาเนินงาน
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
6. แนวทางการปรับปรุงการดาเนินงานในครั้งต่อไป
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

ผูเ้ สนอ....................................................
ตาแหน่ง...............................................
วันที่.......................................................

เห็นชอบ
..................................................................
วันที่.......................................................
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน กรมควบคุมโรค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์ประกอบที่ 4 : Innovation Base
ตัวชี้วัดถ่ายทอดระดับหน่วยงาน: ทุกหน่วยงาน
1. ชื่อตัวชี้วัดที่ 4.1 : ระดับความสาเร็จของนวัตกรรมที่หน่วยงานสร้างใหม่และนาไปใช้ประโยชน์
2. หน่วยวัด

: ระดับ

3. น้าหนัก

: สคร. และ สปคม. ร้อยละ 5
สานัก/สถาบัน/กองวิชาการ, กองบริหารและหน่วยงานขนาดเล็ก ร้อยละ 10

4. คาอธิบายตัวชี้วัด :
4.1 ความสาเร็จของนวัตกรรมที่สร้า งใหม่แล้วนาไปใช้ประโยชน์ หมายถึง การนานวัตกรรมที่ได้
ดาเนินการ หรือจัดทาขึ้นใหม่ หรือมีการนานวัตกรรมเดิมที่มีอยู่มาพัฒนาต่อยอดให้เกิดเป็นสิ่งใหม่ เพื่อไปใช้ในการ
ปฏิบั ติงาน หรื อทาประโยชน์ให้กับ กลุ่ มเป้าหมายหรือประชาชนโดยทั่ว ไปในการนั้นๆ เพื่อการแก้ปัญหาหรือ
ปรับปรุง/พัฒนางาน หรือกลยุทธ์ นโยบาย ฯลฯ แล้วเกิดประโยชน์ที่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนสามารถวัดวิเคราะห์
ได้ ซึ่งการใช้ประโยชน์นี้ จะหมายความถึงการประเมินผลงานนวัตกรรมทั้ง 4 ประเภทตามนิยามข้างต้นว่าเป็น
นวัตกรรมหรือไม่ โดยการแสดงให้เห็นหลักฐานเชิงประจักษ์ในแง่ของการใช้ประโยชน์ของนวัตกรรมนั้ นๆ หรืออาจ
วัดและประเมินโดยใช้แนวทางระเบียบวิธีวิจัยทั้งเชิงปริมาณ และ/หรือเชิงคุณภาพที่เปรียบเทียบจากก่อนและหลัง
การมีหรือใช้นวัตกรรมที่จัดทาขึ้น
4.2 นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง แนวคิด กระบวนการ หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นสิ่งใหม่ ที่สนับสนุน
ส่งเสริม หรือส่งผลต่อการดาเนินงานด้านการป้องกันควบคุมโรคไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม อันเกิดจากการใช้
ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ สิ่งใหม่ในที่นี้คือไม่เคยมีผู้ใดทามาก่อน หรือเคยทามาแล้วในอดีต แต่นามาพัฒนาจาก
ของเก่ า ที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม ซึ่ ง ต้ อ งไม่ ใ ช่ เ กิ ด จากการลอกเลี ย นแบบหรื อ การท าซ้ า ช่ ว ยให้ ก ารท างานนั้ น ได้ ผ ลดี มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม หรือนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อแก้ปัญหาหรือปรับปรุง/พัฒนางาน
หรือเพื่อการพัฒนาบุคลากร แล้วเกิดประโยชน์ที่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนสามารถวัดวิเคราะห์ได้ แสดงให้เห็น
หลักฐานเชิงประจักษ์ในแง่ของการใช้ประโยชน์ของนวัตกรรมนั้นๆ หรืออาจวัดโดยใช้แนวทางระเบียบวิธีวิจัยในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ จาแนกประเภทของนวัตกรรมได้ 4 ประเภทดังนี้
1. นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ (Product Innovation ) คือผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับคน หรือผู้บริโภคหรือ
ผลิตภัณฑ์ที่ถูกผลิตขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ ในเชิงพาณิชย์ที่ได้ปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือเป็นสิ่งใหม่ หรือของใหม่ต่อโลก ต่อ
ประเทศ องค์กร หรือหน่วยงานของตนเอง เป็นการปรับปรุงปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์และการออกแบบของสินค้าและ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เช่ น เครื่ อ งมื อ สื่ อ สาร ชุ ด ทดสอบต่ า งๆ (test kit) อุ ป กรณ์ กั บ ดั ก ยุ ง Mobile Application บั ตร
ประจาตัวบุคคลแบบ Smart Card เครื่อง KIOSK หน่วยบริการเคลื่อนที่ (mobile unit) เป็นต้น
2. นวัตกรรมด้านกระบวนการ/การจัดการ (Business Process Management Innovation)
คือ นวัตกรรมที่เกิดจากการพัฒนาระบบการดาเนินงานอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
เป็นนวัตกรรมขบวนการทางองค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการ คน เงิน ของ หรือโครงสร้างของ
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หน่วยงาน เพื่อสนับสนุนการบริการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่นการจัดตั้งหน่วยบริการ การพัฒนาแนวทางการ
บริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล เป็นต้น
3. น วั ต ก ร ร มด้ า น ก า ร บ ริ กา ร ( Service Model Development Innovation) คื อ ก า ร
เปลี่ยนแปลงบริการเดิม หรือการสร้างบริการใหม่ที่เกี่ยวข้องกับงานหรือการป้องกันควบคุมโรค เพื่อให้ผู้ให้และ
ผู้รับบริการได้ให้และรับบริการที่สะดวกรวดเร็ว และใช้ประโยชน์ได้กว้างขวางยิ่งขึ้น รวมทั้ง รูปแบบการให้บริการ/
การส่งมอบงาน (Delivery Innovation) ได้แก่ การสร้างหรือปรับเปลี่ยนแนวทาง/รูปแบบ ในการบริการหรือ
การติดต่อกับประชาชน เช่น คู่มือ มาตรฐาน การให้บริการผ่านอินเตอร์เน็ต การจัดการฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น
แบบประเมินออนไลน์ E-document E-learning Chat-bot เป็นต้น
4. นวัตกรรมเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ (Policy/Strategic Innovation) ผ่านการมีส่วนร่วม
ของประชาชนโดยใช้เครื่องมือใหม่ เป็นการคิดค้น ออกแบบ หรือกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ ภารกิจ เป้าประสงค์
ใหม่ขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์หรือวางทิศทางใหม่ในการนาพาองค์การในอนาคต เช่น การสร้างนโยบายแบบ
เปิด หรือการสร้างนโยบายร่วมกันจากทุกภาคส่วน รับฟังเสียงของประชาชน ดึงความคิด ภูมิปัญญาจากประชาชน
วงกว้างมาร่วมกันออกแบบนโยบายการหาแนวทางการแก้ปัญหาและออกนโยบายใหม่ การสร้างทักษะและความรู้
ด้านนโยบายแก่ประชาชน และ การสร้างแรงบันดาลใจในการคิดนโยบายใหม่ ๆ ผ่านการทดลองและทดสอบ เช่น
นโยบายห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ (Government Innovation Lab)
โดยมีขั้นตอนการดาเนินงานพอสังเขปดังนี้
 การคิดค้น (Innovation) ศึกษาเอกสารทฤษฎีที่เกี่ยวกับนวัตกรรม การกาหนดโครงสร้างรูปแบบของ
นวัตกรรมที่จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม
 การพัฒนา (Development) เป็นขั้นตอนการลงมือสร้างนวัตกรรมตามที่ยกร่างไว้ การตรวจสอบคุณภาพ
ของนวัตกรรมและการปรับปรุงแก้ไข
 นาไปใช้จริง (Implement) ในขั้นตอนนี้รวมถึงขั้นการทดลองใช้นวัตกรรม และการประเมินผลการใช้
นวัตกรรม
 ขั้นเผยแพร่ (Promotion) เป็นขั้นของการเผยแพร่ การนาเสนอ หรือการจาหน่าย
(ที่มา: สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม)
โดยกรมควบคุมโรคได้กาหนดให้ทุกหน่วยงานดาเนินการสร้างระบบ และผลงานต้นแบบนวัต กรรมเป็น
งานจุดเน้นในปีงบประมาณ 2563
5. สูตรการคานวณ : ขั้นตอนที่ 3 และ 4
ผลสาเร็จของการดาเนินการตามกิจกรรมในแผน รอบ 6, 9 และ 12 เดือน
สูตรคานวณ = (A/B) x 100
A = ผลสาเร็จของกิจกรรมการดาเนิน รอบ 6, 9 และ 12 เดือน
B = กิจกรรมการดาเนินงานทั้งหมดรอบ 6, 9 และ 12 เดือน
6. เกณฑ์การให้คะแนน : กาหนดเป็นขั้นตอนแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้า
ของการดาเนินงานตามเป้าหมายแต่ละขั้นตอน ดังนี้

IREM 1
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ชื่อตัวชี้วัด

ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่5
ระดับความสาเร็จของ
1

นวัตกรรมที่หน่วยงาน
2


สร้างใหม่แล้วนาไปใช้
3



ประโยชน์
4




5





7. เงื่อนไขของตัวชี้วัด :
7.1 กรณีเลือกสร้างนวัตกรรมประเภทที่ 1 และ 4 สามารถดาเนินการต่อเนื่องได้มากกว่า 1 ปี
7.2 กรณีเลือกสร้างนวัตกรรมประเภท 2 และ 3 ต้องดาเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2563
7.3 กรณีนวัตกรรมที่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2563 ผลงานเป็นที่ประจักษ์ เช่นผลงานถูกเสนอชื่อ/หรือ
ได้รับรางวัล ผลงานนวัตกรรมยอดเยี่ยมในประเภทต่างๆ ระดับประเทศหรือต่างประเทศ ได้คะแนนในขั้นตอนที่ 35 ส่วนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เต็มพร้อมส่งรายงานสรุปผลการดาเนินงานต้นแบบนวัตกรรม และระบุการนาไปใช้
ประโยชน์ ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขในระบบ Estimates SM
8 ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จของนวัตกรรมที่หน่วยงาน
สร้างใหม่แล้วนาไปใช้ประโยชน์

หน่วยวัด
ระดับ

9. รายละเอียดการดาเนินงาน :
ขั้นตอนที่
รายละเอียดการดาเนินงาน
1
ทบทวนวิเคราะห์ แผนงาน/โครงการ
รวมถึงทบทวนวิเคราะห์สถานการณ์ตาม
ภารกิจ เพื่อพิจารณาวางแผนการ
ดาเนินงานนวัตกรรมของหน่วยงาน
คัดเลือกหัวข้อการพัฒนานวัตกรรม
ต้นแบบในปี 2563

IREM 1

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560
2561
2562
25
...(รอข้อมูล)...

คะแนน
เอกสารประกอบการประเมิน
0.5 - ผลการทบทวนวิเคราะห์แผนงาน
โครงการหรือสถานการณ์ของหน่วยงาน
โดยผ่านการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
หน่วยงาน อันจะสามารถพัฒนาต่อยอด
เป็นนวัตกรรมตามนิยาม เสนอผ่านการ
เห็นชอบจากผู้บริหารตามกระบวนการที่
กรมควบคุมโรคกาหนด ซึ่งกิจกรรมและ
แผนงานต้องบรรจุอยู่ในแผนงานโครงการ
ของหน่วยงาน ตามแบบฟอร์มที่ 1
- หัวข้อการพัฒนานวัตกรรมที่อยู่ใน
แผนงานโครงการของหน่วยงาน เสนอ
ผู้บริหาร ซึ่งผ่านการพิจารณาเห็นชอบ
ตามกระบวนการที่กรมควบคุมโรคกาหนด
83

ขั้นตอนที่

รายละเอียดการดาเนินงาน

คะแนน

2

มีแผนและกิจกรรมการดาเนินงานที่เอื้อต่อ
การสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม
ประกอบด้วย
2.1 แผนการดาเนินงานการพัฒนา
ระบบงานนวัตกรรมและการสร้าง
นวัตกรรมต้นแบบประจาปีงบประมาณ
2563

1.5

2.2 แผนพัฒนายกระดับการดาเนินงาน
นวัตกรรมของหน่วยงานในระยะ 3 ปี
(พ.ศ.2563-2565)

IREM 1

(0.5)

(0.5)

เอกสารประกอบการประเมิน
แนบหลักฐานในระบบ Estimates SM
ภายในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2562

แผนการดาเนินงานการพัฒนาระบบงาน
นวัตกรรมและการสร้างนวัตกรรมต้นแบบ
ประจาปีงบประมาณ 2563 ประกอบด้วย
กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรม ต้นแบบของ
หน่วยงาน กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
และกิจกรรมการสร้างสภาพแวดล้อม การ
ส่งเสริมสนับสนุน และสร้างบรรยากาศ
องค์กรที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์ผลงาน
นวัตกรรม (innovation ecosystem)
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เช่น การจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานนวัตกรรม
ตลาดนัดงานนวัตกรรม การกาหนดพื้นที่
เพื่อเป็น co-working space สาหรับงาน
นวัตกรรมของหน่วยงาน เป็นต้น
รายละเอียดแผนงานโครงการตาม
แบบฟอร์มที่ 2 แผนการดาเนินงาน
ประจาปีฯ
แผนพัฒนายกระดับฯ ประกอบด้วย
- Road map หรือแผนการพัฒนา
ระบบงานนวัตกรรมของหน่วยงาน การ
พัฒนาบุคลากรด้านงานนวัตกรรมที่จะ
นาไปสู่การพัฒนานวัตกรรมการป้องกัน
ควบคุมโรคของหน่วยงานในระยะ 3 ปี
รายละเอียดแผนงานโครงการตาม
แบบฟอร์มที่ 3 แบบฟอร์มแผนพัฒนา
ยกระดับฯ ที่เห็นชอบโดยผู้บริหาร โดย
แนบหลักฐานในระบบ Estimates SM
ภายในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2562
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ขั้นตอนที่

3

4

IREM 1

รายละเอียดการดาเนินงาน
คะแนน
เอกสารประกอบการประเมิน
2.3 รวบรวมหรือปรับปรุงฐานข้อมูล
(0.5) - ฐานข้อมูลผลการรวบรวมผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ผลงานวิชาการ และนวัตกรรม
ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมของ
(นิยามผลิตภัณฑ์ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 เดิม
หน่วยงานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง ตาม
ตามเอกสารแนบท้าย) ของหน่วยงานอย่าง
รูปแบบโปรแกรมการจัดเก็บฐานข้อมูล
น้อย 5 ปีย้อนหลัง
วิชาการของหน่วยงานที่กองนวัตกรรม
และวิจัยกาหนด โดยแนบหลักฐาน และ
เสนอผู้บริหาร ในระบบ Estimates SM
ภายในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2562
ดาเนินการตามแผนการดาเนินงานพัฒนา
0.5 - รายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงาน
นวัตกรรมของหน่วยงานได้ร้อยละ 100
ตามแผนการดาเนินงานพัฒนานวัตกรรม
ของไตรมาส 2
ของหน่วยงาน ตามหัวข้อรายงานในระบบ
Estimates SM เสนอผู้บริหารโดยแนบ
คะแนน 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
หลักฐานในระบบ Estimates SM ภายใน
ร้อยละ 80 85 90 95 100
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
ดาเนินการตามแผนการดาเนินงานพัฒนา
1.0 กรณีดาเนินงานแล้วเสร็จภายใน
นวัตกรรมของหน่วยงานได้ร้อยละ 100
ปีงบประมาณ 2563
ของไตรมาส 3
- ผลการประเมินการใช้ประโยชน์ของ
คะแนน 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
นวัตกรรม จากกลุ่มเป้าหมาย โดยแนบ
ร้อยละ 80 85 90 95 100
หลักฐานผ่านการเสนอผู้บริหารในระบบ
Estimates SM ภายในวันที่ 25 มิถุนายน
พ.ศ.2563
กรณีกาหนดแผนการดาเนินงานไม่แล้ว
เสร็จปีงบประมาณ 2563
รายงานผลความก้าวหน้าผลการ
ดาเนินงานตามแผน/กิจกรรมการ
ดาเนินงานพัฒนานวัตกรรมของหน่วยงาน
เสนอผู้บริหารโดยแนบหลักฐานในระบบ
Estimates SM ภายในวันที่ 25 มิถุนายน
พ.ศ.2563
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ขั้นตอนที่
รายละเอียดการดาเนินงาน
5
5.1 กรณีแผนการดาเนินงานแล้วเสร็จ
ภายใน ปีงบประมาณ 2563
- มีรายงานสรุปผลการดาเนินงานต้นแบบ
นวัตกรรม

เอกสารประกอบการประเมิน

(0.1)

- รายงานสรุปผลการดาเนินงานต้นแบบ
นวัตกรรม ตามแบบฟอร์มที่ 4 สรุปผลการ
ดาเนินงาน
- ผลการประเมินการใช้ประโยชน์/ความ
พึงพอใจ การประเมินประสิทธิภาพและ
ประเมินสิทธิผลและผลกระทบ ของ
นวัตกรรม ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข
จากแบบฟอร์มที่ 5 แบบการประเมิน
นวัตกรรมจากกลุ่มเป้าหมาย
- ผลการเผยแพร่ข้อมูลตามช่องทางต่างๆ
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือกลุ่มเป้าหมาย
ผู้ใช้ประโยชน์ รับทราบเช่น การประชุม
เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ฯลฯ ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย หรือกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ประโยชน์
เสนอผู้บริหารโดยแนบหลักฐานในระบบ
Estimates SM ภายในวันที่ 25 สิงหาคม
พ.ศ.2563

- ผลการประเมินการใช้ประโยชน์/ความ
พึงพอใจ ของนวัตกรรม ปัญหาอุปสรรค
แนวทางแก้ไขจากกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้
นวัตกรรม

(0.3)

- การเผยแพร่ข้อมูลตามช่องทางต่างๆ ให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้
ประโยชน์ รับทราบ
เกณฑ์การให้คะแนนนวัตกรรมต้นแบบที่
แล้วเสร็จ 1 คะแนน
คะแนน
0
1
ผลงาน ไม่แล้วเสร็จ แล้วเสร็จ

(0.1)

5.2 กรณีแผนการดาเนินงานไม่แล้วเสร็จ
ภายในปีงบประมาณ 2563
- มีรายงานความก้าวหน้าการดาเนินงาน
ต้นแบบนวัตกรรม ภายในปี 2563

1.5

- มีแผนการดาเนินงาน และแผนการ
ประเมินการใช้ประโยชน์/ความพึงพอใจ
ของนวัตกรรม จากกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้
นวัตกรรมในปีถัดไป
เกณฑ์การให้คะแนนการดาเนินการตาม
แผน/กิจกรรมการดาเนินงาน
- สามารถดาเนินการตามแผน/กิจกรรม
การดาเนินงานพัฒนานวัตกรรมของ
หน่วยงานได้ร้อยละ 100
IREM 1

คะแนน
1.5

(1.0)

(0.2)
(0.3)

(1.0)

- รายงานสรุปผลการดาเนินงานต้นแบบ
นวัตกรรม ภายในปี 2563 ตาม
แบบฟอร์มที่ 4 สรุปผลการดาเนินงาน
- แผนการดาเนินงาน แผนการประเมิน
การใช้ประโยชน์/ประสิทธิภาพ/
ประสิทธิผล และความพึงพอใจ ของ
นวัตกรรม จากกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้
นวัตกรรมในปีถัดไป รอบ 12 เดือน ตาม
แผนการดาเนินงานประจาปี แบบฟอร์ม
ที่ 2
- หลักฐานการดาเนินการตามแผน/
กิจกรรมการดาเนินงานพัฒนานวัตกรรม
ของหน่วยงานได้ร้อยละ 100
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ขั้นตอนที่

รายละเอียดการดาเนินงาน
คะแนน
0
1
ผลการดาเนิน < ร้อยละ ร้อยละ
งานตามแผน 100
100

คะแนน

เอกสารประกอบการประเมิน
เสนอผู้บริหาร โดยแนบหลักฐานในระบบ
Estimates SM ภายในวันที่ 25 สิงหาคม
พ.ศ.2563

หมายเหตุ :
10. เป้าหมาย : ไตรมาสที่ 1 ถึงขั้นตอนที่ 2
ไตรมาสที่ 2 ถึงขั้นตอนที่ 3
ไตรมาสที่ 3 ถึงขั้นตอนที่ 4
ไตรมาสที่ 4 ถึงขั้นตอนที่ 5
11. แหล่งข้อมูล : รายงานความก้าวหน้าในระบบ Estimates SM กรมควบคุมโรค
12. วิธีการจัดเก็บข้อมูล : รวบรวมข้อมูลและรายงานตามแบบฟอร์ม SAR ในระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์
(Estimates SM)
13. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล :
ไตรมาสที่ 1 ภายในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2562
ไตรมาสที่ 2 ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
ไตรมาสที่ 3 ภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2563
ไตรมาสที่ 4 ภายในวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2563
14. แบบฟอร์มที่ใช้ประกอบด้วย :
14.1 การทบทวนวิเคราะห์แผนงานโครงการหรือสถานการณ์ของหน่วยงาน
14.2 แผนการดาเนินงานประจาปี
14.3 แผนพัฒนายกระดับการดาเนินงานนวัตกรรมของหน่วยงาน
14.4 แบบรายงานสรุปผลการดาเนินงานต้นแบบนวัตกรรม
14.5 แบบประเมิน ประโยชน์/ความพึงพอใจ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของนวัตกรรมต้นแบบ
15. ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ระดับหน่วยงาน : กองนวัตกรรมและวิจัย
ชื่อผู้กากับตัวชี้วัด
ดร.นพ.ปณิธี ธัมมวิจยะ
ผู้อานวยการกองนวัตกรรมและวิจัย

IREM 1

โทรศัพท์
0 2590 3252

E-mail
viewfetp@gmail.com

87

16. ผู้จัดเก็บข้อมูล :
ระดับหน่วยงาน :
ชื่อผู้จัดเก็บตัวชี้วัด
1. นางญาณี แสงสง่า
2. นายพงษ์สุธีร์ ทองเกลี้ยง
3. นายจิรศักดิ์ แขกพงษ์
4. นายณัฐวุฒิ นุชประเสริฐ
5. นางสาวพิมพร กองอุบล
17. ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ระดับหน่วยงาน : กองนวัตกรรมและวิจัย
ชื่อผู้กากับตัวชี้วัด
นางสาวณัฐธิวรรณ พันธ์มุง
18. ผู้จัดเก็บข้อมูล :
ระดับหน่วยงาน :
ชื่อผู้จัดเก็บตัวชี้วัด
1. นางสาวฐาปนี ชูเชิด
2. นางสาวสุภาพร พรมจีน
3. นางสาวพนิดา เจริญกรุง

IREM 1

โทรศัพท์
0 2590 3253
0 2590 3253
0 2590 3253
0 2590 3253
0 2590 3253

โทรศัพท์
02 590 3967

โทรศัพท์
0 2590 3867
0 2590 3867
0 2590 3867

E-mail
yaneetum@gmail.com
Innovation.DDC@gmail.com
Innovation.DDC@gmail.com
Innovation.DDC@gmail.com
Innovation.DDC@gmail.com
Innovation.DDC@gmail.com

E-mail
nuttiwan2516@hotmail.com

E-mail
thapanee.choocherd@gmail.com
banyen_121@hotmail.com
pj.panida0905@gmail.com
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(ตัวอย่างแบบฟอร์มที่ 1)
การทบทวนวิเคราะห์ แผนงาน/โครงการ และสถานการณ์ตามภารกิจ
เพื่อพิจารณาคัดเลือกหัวข้อการพัฒนานวัตกรรมของหน่วยงาน ปี 2563
1. ที่มาและความสาคัญ
............................................................................................................................. .........................................
...................................................................................................................................................................................
2. การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)
2.1 จุดแข็ง (ปัจจัยภายใน) ………………………………………………………………………………………………..
2.2 จุดอ่อน (ปัจจัยภายใน) …………………………………………………………………………………………………
2.3 โอกาส/ปัจจัยที่เอื้อต่อการดาเนินการ (ปัจจัยภายนอก) ...........................................................
2.4 ปัญหา/อุปสรรค (ปัจจัยภายนอก) …………………………………………………………………………………
3. แผนงาน/โครงการ
3.1 ..............................................................................................................................................
3.2 ......................................................................................................................... .....................
4. ชื่อผลงานนวัตกรรม/หัวข้อนวัตกรรมที่จะดาเนินการ
ลาดับ
ชื่อผลงานนวัตกรรม/หัวข้อนวัตกรรมที่จะดาเนินการ
ประเภท *
หมายเหตุ
1.
2.
3.
* ประเภทผลงานนวัตกรรมมี 4 ประเภท ประกอบด้วย 1) ด้านผลิตภัณฑ์ 2) ด้านกระบวนการ/การจัดการ
3) ด้านการบริการ และ 4) เชิงนโยบายและยุทธศาสตร์
5. วัตถุประสงค์
5.1 ……………………………………………………………………………………………………………………………
5.2 ……………………………………………………………………………………………………………………………
6. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ใช้ประโยชน์/ผู้ที่เกี่ยวข้อง
6.1 …………………………………………………………………………………………………………………………….
6.2 …………………………………………………………………………………………………………………………….
7. ประโยชน์/ผลลัพธ์/ผลกระทบ ที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ......................................................................................................................... ...................
7.2 ....................................................................................................................................... .....
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“ตัวอย่างแบบฟอร์มที่ 2”
แผนปฏิบัติการ การนาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างใหม่ไปใช้ประโยชน์ ประจาปี 2563
แผนปฏิบัติการนวัตกรรม เรือ่ ง...........................................................
ชื่อหน่วยงาน : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลาดับ

กิจกรรม / ขั้นตอน

1.

แต่งตั้งคณะทางานคาสั่ง การมอบหมาย
หรือในรูปแบบคณะกรรมการ หรือ
คณะทางาน
ประชุมคณะทางานฯ เพื่อวิเคราะห์
ตรวจสอบทบทวนวิเคราะห์สถานการณ์
เช่น Strategic Gap, Consumer Needs
ของหน่วยงาน
มีการรวบรวมผลิตภัณฑ์ หรือผลงาน
วิชาการ หรือนวัตกรรม
จัดทาแผน/ขั้นตอนการดาเนินงาน
โครงการพัฒนานวัตกรรมของหน่วยงาน
ตามหัวข้อที่กาหนด
……………………………………………………
……………………………………………….
ประชุมสรุปบทเรียนการพัฒนางาน
นวัตกรรม

2.

3.
4.
5.
6.
7.

IREM 1

พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2563
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.
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ก.ย.

ผู้รับ
ผิด
ชอบ

งบ
หมาย
ประมาณ เหตุ

“ตัวอย่างแบบฟอร์มที่ 3”
แผนพัฒนายกระดับการดาเนินงานนวัตกรรมในระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) แผนปฏิบัติการนวัตกรรม
ชื่อหน่วยงาน : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/
ตัวชี้วัด
เป้าหมายของตัวชี้วัด
กลุ่มเป้าหมาย
โครงการ
ความสาเร็จ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
ระบบนวัตกรรม (Innovation Systems) : การพัฒนาระบบงานนวัตกรรมของหน่วยงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ระบบการพัฒนา (Training & Development) : การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลลากรด้านงานนวัตกรรม
1.
2.
3.
4.

ระยะเวลา
ดาเนินการ

5.
6.
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งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
(บาท)

“แบบฟอร์มที่ 4 สรุปผลการดาเนินงาน”
รายงานสรุปผลการดาเนินงานต้นแบบนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563
เรื่อง.....................................................................
หน่วยงาน...........................................................................................................
1. ที่มา/เหตุผลการดาเนินงาน
........................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
2. วัตถุประสงค์
2.1 ........................................................................................................................................................
2.2 ........................................................................................................................................................
3. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมดาเนินการ
3.1 .........................................................................................................................................................
3.2 ........................................................................................................................................ .................
4. วิธีการดาเนินงาน
4.1 …………………………………………………………………………………………………….…………………………..…..
4.2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
4.3 …………………………………………………………………………………………………..……………………….………..
5. ผลการดาเนินงาน
5.1 ………………………………………………………………………………………………………..…………………………....
5.2 ………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. การใช้ประโยชน์
ระบุ…………………………………………………………….……………………………………………………………………...........
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......
7. ผลการประเมินการใช้ประโยชน์ / ความพึงพอใจ
………………………………………………….………………………………………..............................................................
8. ผลกระทบ (Impact) ของผลงานนวัตกรรม (ผลกระทบเชิงบวก และผลกระทบเชิงลบ)
8.1 ผลกระทบทางบวก……………………………………………………………………………………………………………………
8.2 ผลกระทบทางลบ.....................................................................................................................................
9. การเผยแพร่ข้อมูลตามช่องทางต่างๆ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ประโยชน์.
9.1...................................................................................................................................................................
9.2………………………………………………………………………….……………………………………………………………………..
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10. สิ่งที่เป็นนวัตกรรม/จุดเด่นของผลงาน
10.1…………………..……………………………………………………………………….……………………………………………..
10.2……………………………………………………………………………………………………………………………..................
10. ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
10.1………………..……………………………………………………………………….……………………………………………...
10.2…………………………………………………………………………………………………………………………..................
11. ปัญหา/อุปสรรค
11.1………………..……………………………………………………………………….……………………………………………...
11.2…………………………………………………………………………………………………………………………..................
12. ข้อเสนอแนะ
..................................................................................................................................................... ....................................
.........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ ..................
(รายงานสรุปผลการดาเนินงานต้นแบบนวัตกรรมไม่ต่ากว่า 3 หน้า A4)
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“ตัวอย่างแบบฟอร์มที่ 5 แนวแบบสอบถามการประเมินการใช้ประโยชน์/ความพึงพอใจ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ของนวัตกรรมต้นแบบ”
เรื่อง การใช้ประโยชน์ ความพึงพอใจ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ........(ชื่อนวัตกรรม).…….........
คาชี้แจง แบบสอบถามนี้จัดทาขึ้นเพื่อสารวจความคิดเห็นเรื่องการใช้ประโยชน์ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ
ต่อ…………………………..ข้อมูลจากแบบสอบถามครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของ..................................
ส่วนที่ 1 โปรดกรอกข้อความลงในช่องว่างหรือใส่เครื่องหมาย  ในช่องคาตอบตามความคิดเห็นของท่าน
1. ข้อมูลทั่วไป (ปรับเลือกตามความต้องการ)
เพศ

[ ] หญิง

[ ]ชาย

อายุ

[ ] ต่ากว่า 25 ปี
[ ] 36 – 45 ปี
[ ] มากกว่า 55 ปีขึ้นไป

[ ] 26 – 35 ปี
[ ] 46 – 55 ปี

[ ] ต่ากว่าปริญญาตรี
[ ] สูงกว่าปริญญาตรี

[ ] ปริญญาตรี

[ ] แพทย์
[ ] นักวิชาการ
[ ] อื่นๆระบุ...................

[ ] พยาบาล
[ ] นักวิทยาศาสตร์

[ ] สสจ.
[ ] โรงพยาบาล
[ ] อปท.

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

วุฒิการศึกษา

ตาแหน่งงาน

หน่วยงาน

ท่านทางานในตาแหน่งปัจจุบัน เป็นระยะเวลา...................ปี
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2. ข้อมูลการใช้ประโยชน์
ใส่รูปหรือชื่อนวัตกรรม

รูป

1. ท่านเคยเห็น/เคยได้ยิน/เคย
หรือไม่

ทราบ........................... มาก่อน

2. ท่านเคยใช้............../อ่าน.............../เข้าร่วม.................. หรือไม่
[ ] เคย
[ ] ไม่เคย
3. ท่านได้รับ .....(นวัตกรรม).........เมื่อใด ระบุ (เดือน/ปี)…………….
4. ท่านได้รับ ...(นวัตกรรม)... โดยวิธีการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
[ ] สืบค้นเอง
[ ] เข้าร่วมอบรม/ประชุม
[ ] ได้รับต่อจากเพื่อน/คนรู้จัก [ ] ได้รับแจกจากการทางานปกติ
[ ] ได้รับทางไปรษณีย์
[ ] ได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด
[ ] อื่นๆ.......................................
5. ท่านได้ประโยชน์จาก.........(นวัตกรรม).................ในเรื่องใด(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
(จาเป็นต้องมีคาถามนี้)
[ ] ไม่ได้ประโยชน์ (จาเป็นต้องมีคาตอบนี้)
[ ] ติดตามข้อมูลข่าวสาร
[ ] สืบค้นข้อมูล
[ ] เผยแพร่
[ ] ใช้เป็นแนวทางในการทางาน
[ ] ใช้ในการดาเนินชีวิต
[ ] ใช้เป็นตัวอย่างในการสร้างผลิต
[ ] อ้างอิง
[ ] อยู่ในขั้นตอนของการให้บริการ
[ ] อื่นๆ……………….............…….
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามส่วนนี้ เป็นการประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของท่านต่อ.............(นวัตกรรม).............
โดยความหมายของระดับความพึงพอใจ มีดังนี้
0 หมายถึงไม่พึงพอใจ
1 หมายถึง พอใจน้อยที่สุด
2 หมายถึง พอใจน้อย
3 หมายถึง พอใจมาก
4 หมายถึง พอใจมากที่สุด
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ประเด็นความพึงพอใจ/การใช้ประโยชน์
1. ความพึงพอใจต่อ....(นวัตกรรม).......
– มีความเป็นปัจจุบัน/ทันสมัย
– สอดคล้องตามวัตถุประสงค์การใช้งาน
– สาระประโยชน์ ครบถ้วนตามความ
ต้องการสาหรับการใช้งาน
– เข้าใจง่าย
– ดาเนินการถูกต้องตามหลักวิชาการ
– อื่นๆ ระบุ..........................................
2. การใช้ประโยชน์และประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลของนวัตกรรม ของนวัตกรรม
ประเภท ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/การบริการ

ระดับความพึงพอใจ/การใช้ประโยชน์
(ให้
ระบุ)
4
3
2
1
0
พอใจมาก พอใจ พอใจ พอใจน้อย ไม่พึงพอใจ สาเหตุ
ไม่พึง
ที่สุด
มาก
น้อย
ที่สุด
พอใจ

4
มากที่สุด

3
มาก

2
น้อย

1
น้อยที่สุด

0
ต้อง
ปรับปรุง

(ให้ระบุ
สาเหตุ
ที่ต้อง
ปรับปรุง)

– ใช้ง่าย หรือสะดวก หรือขั้นตอนไม่
ซับซ้อน
– นวัตกรรม/กระบวนการพัฒนา
นวัตกรรมส่งเสริมหรือกระตุ้นให้
ผู้พัฒนา/ผู้เกี่ยวข้อง ต้องศึกษา
ค้นคว้า และแสวงหาความรู้ จนทาให้
รู้สึกได้ว่าผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/การ
บริการที่ได้รับ เป็น “นวัตกรรมใหม่”
– นวัตกรรมมีการใช้เทคโนโลยีหรือ
ความรู้ใหม่เข้ามาพัฒนาทั้งต้นแบบ
และผลงานนวัตกรรมที่ช่วยให้
นวัตกรรมมีประสิทธิภาพ
– สามารถแก้ไขปัญหา หรือตอบสนอง
ต่อกระบวนการ หรือบริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
– เกิดประโยชน์ต่อการนาไปใช้ได้จริง ทั้ง
ต่อบุคคลสังคม เศรษฐกิจ ชุมชนและ
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ประเด็นความพึงพอใจ/การใช้ประโยชน์

ระดับความพึงพอใจ/การใช้ประโยชน์
(ให้
ระบุ)
4
3
2
1
0
พอใจมาก พอใจ พอใจ พอใจน้อย ไม่พึงพอใจ สาเหตุ
ไม่พึง
ที่สุด
มาก
น้อย
ที่สุด
พอใจ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อนวัตกรรมที่
พัฒนา
– ความสามารถในการบอกต่อ หรือ
แนะนาให้ผู้อื่นได้รับผลิตภัณฑ์/
กระบวนการ/การบริการ
– ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ลงทุนน้อย
แต่ได้ประโยชน์มาก
– นวัตกรรมสามารถสามารถขยาย
ขอบเขตทั้งเชิงพื้นที่ เชิงพาณิชย์ หรือ
การใช้ประโยชน์ในวงกว้างมากขึ้น
– สามารถใช้เป็นแนวทางการกาหนด
ข้อเสนอเชิงนโยบายได้ หรือสามารถ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทางานของ
หน่วยงานได้
3. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจและ
ประโยชน์ที่ได้รับในระดับใด
4. โปรดระบุการนาไปใช้ประโยชน์
............................................................................................................................................................................................
หมายเหตุ* การวัดความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์และประสิทธิภาพประสิทธิผลของนวัตกรรม ของนวัตกรรม
ต้องมีการวัดก่อน – หลังเปรียบเทียบ (วัดผลประเมินขั้นตอนการทดสอบต้นแบบนวัตกรรม กับ ผลประเมินหลัง
นานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์จริง)
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ส่วนที่ 3
ท่านมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง...............นวัตกรรม................ดังนี้
 ด้านความพึงพอใจ.............................................................................................................. ............................
 ด้านการใช้ประโยชน์.......................................................................................................................................
ท่านต้องการผลิตภัณฑ์/กระบวนการพัฒนา/การบริการ อะไรอีกบ้าง จากกรมควบคุมโรค
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............
.........................................................................................................................................................................................
กรุณาส่งแบบสอบถามกลับมาที่
ชื่อ..........................................................................
ที่อยู่.......................................................................
หมายเลขโทรศัพท์.................................................
E-mail :……………………………………………........
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน กรมควบคุมโรค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์ประกอบที่ 4 : Innovation Base
1. ตัวชี้วัดที่ 4.2 : ระดับความสาเร็จของการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
2. หน่วยวัด
: ระดับ
3. น้าหนัก
: สคร. และ สปคม. ร้อยละ 5
สานัก/กอง/สถาบัน วิชาการ, กองบริหารและหน่วยงานขนาดเล็ก ร้อยละ 10
4. คาอธิบายตัวชี้วัด :
4.1 ความสาเร็จการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ หมายถึง การพัฒนาและปรับปรุงการทางาน
ภายในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ได้แก่ การลดการใช้พลังงาน การลดปริมาณเอกสาร การลด และคัด
แยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน การลดภาระงบประมาณ การลดขั้นตอนการทางานและปริมาณงานที่ซ้าซ้อน การบูรณา
การความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน การแก้ไขปัญหาการทุจริต การเพิ่มการอานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การออกแบบระบบงาน การออกแบบกระบวนการทางาน การจัดทาคู่มือการทางานในหน่วยงาน (Work manual)
การมอบอานาจภายในหน่วยงาน การประสานงานภายในหน่วยงาน การจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง การดูแล
สภาพแวดล้อมในหน่วยงาน หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่ลดข้อผิดพลาดและจุดอ่อนในการปฏิบัติงาน โดยในปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 การดาเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรมควบคุมโรค มีแนวทางการ
ดาเนินงานครอบคลุม 3 ประเด็น ดังนี้
1) การลดพลังงาน หมายถึง การดาเนินงานที่ มุ่งเน้นลดการใช้พลังงาน 2 ด้าน คือ พลังงาน
ไฟฟ้า และพลังงานน้ามันเชื้อเพลิง ซึ่งวัดผลจากการใช้พลังงานไฟฟ้า/การใช้น้ามันเชื้อเพลิง ลดลงในแต่ละด้าน
ร้ อ ยละ 10 เที ย บกั บ ค่ า มาตรฐานการใช้ พ ลั ง งานของแต่ ล ะหน่ ว ยงาน โดยประเมิ น ผลจากระบบ
e-report.energy.go.th ของส านั กนโยบายและแผนพลั งงาน กระทรวงพลั งงาน และดาเนินการประเมินผล
จานวน 2 รอบ ดังนี้
1.1) กาหนดค่าเป้าหมายการลดพลังงาน รอบ 6 เดือน ลดลงเฉลี่ย ร้อยละ 10 (กันยายน
2562 – มกราคม 2563)
1.2) ก าหนดค่ า เป้ า หมายการลดพลั ง งาน รอบ 12 เดื อ น ลดลงเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 10
(กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2563)
2) การลดกระดาษ หมายถึง การดาเนินงานตามมาตรการ/วิธีการ/รูปแบบการทางานของ
หน่วยงานที่มุ่งเน้นการลดปริมาณการใช้กระดาษของหน่วยงาน เช่น การถ่ายเอกสารสองหน้า การนากระดาษ
กลับมาใช้ซ้า (reuse) การแจ้งเวียนหนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ การส่งเอกสารการประชุมผ่านระบบ
e-mail การสแกนเอกสารการประชุ ม จาก QR-Code หรื อ ถ่ า ยเอกสารเฉพาะสาระส าคั ญ ๆ เป็ น ต้ น
โดยมาตรการ/วิธีการ/รูป แบบการทางานดังกล่าว ส่ งผลให้หน่วยงานสามารถประหยัดงบประมาณการจัดซื้อ
กระดาษลดลง เมื่อเทียบจากการซื้อกระดาษจริงกับงบประมาณที่ตั้งไว้ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และดาเนินการ
ประเมินผล จานวน 2 รอบ ดังนี้
2.1) กาหนดค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากจานวนเงินงบประมาณที่ใช้จัดซื้อกระดาษรอบ
6 เดือน ลดลงร้อยละ 5
2.2) กาหนดค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากจานวนเงินงบประมาณที่ใช้จัดซื้อกระดาษรอบ
12 เดือน ลดลงร้อยละ 10 (นับสะสม)
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3) การลด และคั ด แยกขยะมู ล ฝอยในหน่ ว ยงาน หมายถึ ง การด าเนิ น งานที่ มุ่ ง เน้ น
การปรั บ เปลี่ ย นพฤติก รรมของบุ คลากรให้ ล ด ละ เลิ กการใช้ พลาสติกและกล่ องโฟม และสร้ างระบบภายใน
หน่วยงานให้เอื้อต่อการคัดแยกขยะมูลฝอยประเภทต่างๆ ได้แก่ ขยะอินทรีย์ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะ
อันตราย ก่อนนาไปทิ้งลงภาชนะรองรับขยะ และดาเนินการประเมินผลจานวน 2 รอบ ดังนี้
3.1) กาหนดค่าเป้าหมาย รอบ 6 เดือน ใช้แบบการประเมินกิจกรรมที่มีจานวน 5 ข้อ ข้อ
ละ 1 คะแนน รวม 5 คะแนน (เรียงลาดับคะแนนตาม milestone)
3.2) กาหนดค่าเป้าหมาย รอบ 12 เดือน ใช้ผลการประเมินจากเกณฑ์การให้คะแนน
ปริมาณขยะที่กาหนด คิดค่าระดับคะแนนเต็ม 5 คะแนน โดยการเก็บข้อมูลขยะมูลฝอยในหน่วยงานเริ่ม มกราคม
- กรกฎาคม 2563
4.2 ขั้นตอนการดาเนินงาน โดยดาเนินการดังนี้
4.2.1 แต่งตั้งคณะทางานพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมทั้ง 3 ประเด็น มีสารวจ
การับรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม และมุมมองต่อผู้บังคับบัญชา เรื่อง ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการดาเนินการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการทั้ง 3 ประเด็น (ครั้งที่ 1) ก่อนการดาเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการ และทบทวน วิเคราะห์ผลการดาเนินงานที่ผ่านมาและผลสารวจข้างต้น เพื่อนาข้อมูลดังกล่าวมา
จัดทาแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
4.2.2 จั ด ท าแผนการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ร าชการของหน่ ว ยงาน ครอบคลุ ม ทั้ ง
3 ประเด็น และสื่อสารมาตรการ แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการดังกล่าวแก่บุคลากรของหน่วยงาน
4.2.3 ดาเนินการตามแผน และรายงานผลการดาเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการของหน่วยงานรอบ 6 9 เดือน พร้อมปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ เสนอผู้บริหาร และ
5.2.4 สรุปผลคะแนนของการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน รอบ 6 เดือน
4.2.5 สารวจความคิดเห็นของบุคลากรในหน่วยงานในเรื่องของการดาเนินการตามมาตรการทั้ง
3 ประเด็น (ครั้งที่ 2) หลังการดาเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ เพื่อสรุปผลเปรียบเทียบ
ก่อนและหลังการดาเนินงาน ตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ทั้ง 3 ประเด็น
4.2.6 สรุปบทเรียนการดาเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการรอบ 12 เดือน
เสนอผู้บริหาร และสื่อสารผลการดาเนินงานแก่บุคลากรในหน่วยงาน
4.2.7 สรุปผลคะแนนของการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน รอบ 12 เดือน
4.3 หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานภายในกรมควบคุมโรคจานวน 41หน่วยงาน โดยแบ่งเป็น
4.3.1 หน่วยงานส่วนกลางกรม มี 26 หน่วยงาน ได้แก่ สานักงานเลขานุการกรม กองกฎหมาย
กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กองบริหารการคลัง
กองบริหารทรัพยากรบุคคล กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กองระบาดวิทยา กองโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม กองโรคติดต่อทั่วไป กองโรคติดต่อนาโดยแมลง กองโรคไม่ติดต่อ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ กองวัณโรค สานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร สานักงานบริหารโครงการกองทุนโลก สานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ศูนย์
สารสนเทศ สานักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ สานักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม
กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน กองนวัตกรรมและวิจัย สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา
หมายเหตุ : 1. กองวัณโรค ใช้คะแนนภาพกรมเฉพาะประเด็นพลังงาน ส่วนประเด็นการลด และคัดแยกขยะมูล
ฝอยในหน่วยงานจะต้องดาเนินการ
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2. สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา ใช้คะแนนของสถาบันบาราศนราดูร ในประเด็นพลังงาน และ
ประเด็นการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน
4.3.2 สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 – 12 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง สถาบันบาราศ
นราดูร และสถาบันราชประชาสมาสัย
4.4 การส่งข้อมูลของแต่ละประเด็น
4.4.1 การลดพลังงาน ส่งข้อมูล
- หน่วยงานในข้อ 4.3.1 ส่งแบบฟอร์มการลดพลังงาน 001 และ 002 ของแต่ละเดือน เริ่ม
เก็บข้อมูลตั้งแต่เดือน กันยายน 2562 – กรกฎาคม 2563 โดยส่งข้อมูลมาที่ ddcosc654@gmail.com ภายใน
วันที่ 20 ของเดือนถัดไป หากล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กาหนด หักครั้งละ 0.01 คะแนน ไม่เกิน 0.1 คะแนน
- หน่ ว ยงานในข้อ 4.3.2 ส่ งผลคะแนนรายเดือนจากระบบ e-report.energy.go.th
ภายในวันที่ 26 ของเดือนถัดไป ส่งข้อมูลมาที่ ddcosc654@gmail.com
4.4.2 การลดกระดาษ
- หน่วยงานส่งแบบฟอร์มการลดกระดาษแบบฟอร์มการลดกระดาษ ประกอบด้วย
 แผน-ผลการลดกระดาษ
 รายละเอียดการจัดซื้อกระดาษ
 หลักฐานการซื้อจ้าง (กรณีถ้ามีการซื้อจ้าง)
ส่งข้อมูลทุกไตรมาส โดยแต่ละไตรมาสแนบหลักฐานรายงานในระบบ Estimates SM
4.4.3 การลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน
- หน่วยงานในข้อ 4.3.1 ส่งแบบฟอร์มรายงานผลการลดคัดแยกขยะของหน่วยงาน ในส่วน
ของแบบรายงานผลสารวจหน่ วยงาน และรายงานแบบฟอร์มรายงานผลการลด และคัดแยกขยะมูล ฝอยของ
หน่วยงาน รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 3 ขอเดือนถัดไป ส่งข้อมูลมาที่ ddcosc654@gmail.com
- หน่วยงานในข้อ 4.3.2 ส่ง แบบฟอร์มรายงานผลการลดคัดแยกขยะของหน่วยงาน
ประกอบด้วย
 แบบรายงานผลรายเดือน ได้จากข้อมูลการเก็บขยะในแต่ละวันตามแบบฟอร์ม
การเก็บขยะมูลฝอย
 แบบรายงานผลสารวจหน่วยงาน
และส่งรายงานแบบฟอร์มรายงานผลการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของหน่วยงาน รอบ 6 เดือน
ภายในวันที่ 3 ขอเดือนถัดไป ส่งข้อมูลมาที่ ddcosc654@gmail.com
5. สูตรการคานวณ : ขั้นตอนที่ 3 และ 5
ผลคะแนนเฉลี่ยของการเพิ่มประสิทธิภาพ
=
การปฏิบัติราชการ

ผลรวมคะแนนของแต่ละประเด็นดาเนินการได้ตามแผน
3

หมายเหตุ : การคานวณคิดทศนิยม 2 ตาแหน่ง

ตารางสรุปผลคะแนนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
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ลาดับ

ประเด็น

1

การลดพลังงาน
- ไฟฟ้า
- น้ามันเชื้อเพลิง
2 การลดกระดาษ
3 การลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน
- ร้อยละขยะมูลฝอยลดลง
- ร้อยละถุงพลาสติกหูหิ้วลดลง
- ร้อยละแก้วน้าพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งลดลง
- ร้อยละโฟมบรรจุอาหารลดลง
คะแนนเฉลี่ย
ตัวอย่างการคิดคะแนน
ประเด็น

ลาดับ
1
2
3

การลดพลังงาน
- ไฟฟ้า
- น้ามันเชื้อเพลิง
การลดกระดาษ
การลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน
- ร้อยละขยะมูลฝอยลดลง
- ร้อยละถุงพลาสติกหูหิ้วลดลง
- ร้อยละแก้วน้าพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งลดลง
- ร้อยละโฟมบรรจุอาหารลดลง
คะแนนเฉลี่ย

เป้าหมาย 6 เดือน เป้าหมาย 12 เดือน
ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน
5.0
5.0
10
10
10
10
5
5.0
10
5.0
5.0
5.0
10
30
30
100
5.0
5.0
เป้าหมาย 6 เดือน เป้าหมาย 12 เดือน
ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน
4.75
4.25
9.44
4.5
7.77
3.5
20.84
5.0
36.03
5.0
5
5.0
8
4.0
5.0
3.25
12
5.0
13.48
2.0
10
2.0
87
4.0
4.92
3.83

6. เกณฑ์การให้คะแนน : กาหนดเป็นขั้นตอนแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้า
ของการดาเนินงานตามเป้าหมายแต่ละขั้นตอน ดังนี้
ชื่อตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จของ
การเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการของ
หน่วยงาน

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ
คะแนน ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5
1.5
/
2.0
/
/
3.0
/
/
/
3.5
/
/
/
/
5.0
/
/
/
/
/
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7. เงื่อนไขของตัวชี้วัด : ดูรายละเอียดแนวทางการดาเนินงานของแต่ละประเด็นเพิ่มเติมในเอกสารแนบท้าย
8 ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด :
ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ระดับความสาเร็จของการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการตามแผน
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

ระดับ

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560
2561
2562
เป็นตัวชี้วัดใหม่ ดาเนินงานในปี
พ.ศ.2562

ร้อยละ

9. รายละเอียดการดาเนินงาน :
ขั้นตอน
รายละเอียดการดาเนินงาน
ที่
1
1.1 แต่งตั้งคณะทางานพัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานให้ครอบคลุมทั้ง 3 ประเด็น
1.2 สารวจความคิดเห็นของบุคลากรในหน่วยงาน
ในเรื่องของการดาเนินการตามมาตรการทั้ง
3 ประเด็น ก่อนการดาเนินงานตามแผนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
1.3 ทบทวน วิเคราะห์ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
และผลสารวจความคิดเห็นของบุคลากรของ
หน่วยงานทั้ง 3 ประเด็น ครั้งที่ 1

2

- จัดทาแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงาน ครอบคลุมทั้ง 3 ประเด็น
เสนอผู้บริหาร และสื่อสารมาตรการ แผนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการทั้ง 3 ประเด็น แก่
บุคลากรของหน่วยงาน
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คะแนน

เอกสารประกอบการประเมิน

0.2

คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานฯ

0.5

รายงานสรุปผลการสารวจความ
คิดเห็นของบุคลากรในหน่วยงาน
ในเรื่องของการดาเนินการตาม
มาตรการทั้ง 3 ประเด็น
รายงานการประชุมการทบทวน
วิเคราะห์ผลการดาเนินงานที่
ผ่านมา และการนาเสนอผล
สารวจความคิดเห็นของบุคลกร
ของหน่วยงานทั้ง 3 ประเด็น
เสนอผู้บริหาร โดยแนบหลักฐาน
ในระบบ Estimates SM ภายใน
วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2562
- แผนการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ทั้ง 3 ประเด็น ที่สอดคล้องกับผล
การสารวจ และการวิเคราะห์
สภาพปัญหา ตามแบบฟอร์มที่ 1
เสนอผู้บริหาร
- หลักฐานที่แสดงถึงการสื่อสาร/
ประชาสัมพันธ์ มาตรการ
แผนปฏิบัติการทั้ง 3 ประเด็นของ
หน่วยงาน

0.8

0.5
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ขั้นตอน
ที่

3

รายละเอียดการดาเนินงาน

3.1 ดาเนินการตามแผน และรายงานผล
การดาเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน รอบ ๖ เดือน
พร้อมปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เสนอผู้บริหาร
และสื่อสารผลการดาเนินงานแก่บุคลากรใน
หน่วยงาน

0.5

3.2 ผลคะแนนของการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน รอบ 6 เดือน

0.5

คะแนน 0.10 0.20 0.30 0.40
คะแนน ≤1
2
3
4
เฉลี่ย
คานวณคะแนนโดยวิธเี ทียบบัญญัตไิ ตรยางศ์

4

คะแนน

0.50
5

4.1 ดาเนินการตามแผน และรายงานผลการ
ดาเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงาน รอบ 9 เดือน พร้อมปัญหา
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เสนอผู้บริหาร และสื่อสาร
ผลการดาเนินงานแก่บุคลากรในหน่วยงาน
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0.5

เอกสารประกอบการประเมิน
โดยแนบหลักฐานในระบบ
Estimates SM ภายในวันที่ 25
ธันวาคม พ.ศ.2562
- รายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนการเพิ่มประสิทธิภาพฯ
รอบ 6 เดือน พร้อมสรุปผล
รายงาน ปัญหาอุปสรรคจากการ
ดาเนินการตามแผนข้อเสนอแนะ
ตามแบบฟอร์มที่ 2 เสนอ
ผู้บริหาร
- หลักฐานที่แสดงถึงการสื่อสาร/
ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงาน
รอบ 6 เดือนของหน่วยงาน
โดยแนบหลักฐานในระบบ
Estimates SM ภายในวันที่ 25
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
- ตารางสรุปผลคะแนนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงาน รอบ 6 เดือน
ตามแบบฟอร์มที่ 3
เสนอผู้บริหาร โดยแนบหลักฐาน
ในระบบ Estimates SM ภายใน
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
- รายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนการเพิ่มประสิทธิภาพฯ
รอบ 9 เดือน พร้อมสรุปผล
รายงาน ปัญหาอุปสรรคจากการ
ดาเนินการตามแผนข้อเสนอแนะ
ตามแบบฟอร์มที่ 2 เสนอ
ผู้บริหาร
- หลักฐานที่แสดงถึงการสื่อสาร/
ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงาน
รอบ 9 เดือนของหน่วยงาน
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ขั้นตอน
ที่

5

รายละเอียดการดาเนินงาน

คะแนน

5.1 สารวจความคิดเห็นของบุคลากรในหน่วยงาน
ในเรื่องของการดาเนินการตามมาตรการทั้ง 3
ประเด็น (ครั้งที่ 2) หลังการดาเนินงานตามแผนการ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
5.2 สรุปบทเรียนการดาเนินงานตามแผน
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการรอบ 12 เดือน
เสนอผู้บริหาร และสื่อสารผลการดาเนินงานแก่
บุคลากรในหน่วยงาน

0.5

5.3 ผลคะแนนของการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน รอบ 12 เดือน

0.5

คะแนน 0.10 0.20 0.30 0.40
คะแนน ≤1
2
3
4
เฉลี่ย
คานวณคะแนนโดยวิธเี ทียบบัญญัตไิ ตรยางศ์

0.50
5

0.5

เอกสารประกอบการประเมิน
โดยแนบหลักฐานในระบบ
Estimates SM ภายในวันที่ 25
มิถุนายน พ.ศ.2563
สรุปผลเปรียบเทียบก่อนและหลัง
การดาเนินงาน ตามแผนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
ทั้ง 3 ประเด็น
- สรุปผลการดาเนินงานตามแผน
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการรอบ 12 เดือน เสนอ
ผู้บริหารพร้อมปัญหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ ตามแบบฟอร์มที่ 4
เสนอผู้บริหาร
- หลักฐานที่แสดงถึงการสื่อสาร/
ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงาน
รอบ 12 เดือนของหน่วยงาน
- ตารางสรุปผลคะแนนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงาน รอบ 12 เดือน
ตามแบบฟอร์มที่ 3
โดยแนบหลักฐานในระบบ
Estimates SM ภายในวันที่ 25
สิงหาคม พ.ศ.2563

หมายเหตุ : กรณีไม่รายงานภายในระยะเวลาที่กาหนดแต่ละขั้นตอน หักขั้นตอนละ 0.05 คะแนน
กรณีไม่เสนอผู้บริหาร หักขั้นตอนละ 0.05 คะแนน
ประเด็นพลังงาน หน่วยงานส่วนกลางกรม ส่งแบบฟอร์ม 001 หรือ 002 ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กาหนด หักครั้งละ
0.01 คะแนน ไม่เกิน 0.1 คะแนน

10. เป้าหมาย : ไตรมาสที่ 1 ถึงขั้นตอนที่ 2
ไตรมาสที่ 2 ถึงขั้นตอนที่ 3
ไตรมาสที่ 3 ถึงขั้นตอนที่ 4
ไตรมาสที่ 4 ถึงขั้นตอนที่ 5
11. แหล่งข้อมูล :
12.1 การลดพลังงาน จากระบบ e-report.energy.go.th ของสานักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวง
พลังงาน
12.2 การลดกระดาษ จากงบประมาณการจัดซื้อกระดาษของหน่วยงาน
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12.3 การลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน จากการจดบันทึกน้าหนักขยะมูลฝอยขยะอินทรีย์ ขยะ
รีไซเคิล และขยะอันตรายของแต่ละหน่วยงาน
12. วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
12.1 การลดพลังงาน โดยประเมินผลจากจากระบบ e-report.energy.go.th ของสานักนโยบายและแผน
พลังงาน กระทรวงพลังงาน
12.2 การลดกระดาษ หน่วยงานสามารถประหยัดงบประมาณการจัดซื้อกระดาษลดลง เมื่อเทียบจากการ
ซื้อกระดาษจริงกับงบประมาณที่ตั้งไว้ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563
12.3 การลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน แบบการประเมินกิจกรรมที่ และประเมินจากเกณฑ์การ
ให้คะแนนปริมาณขยะที่กาหนด
13. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล :
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4

ภายในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2562
ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
ภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2563
ภายในวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2563

14. แบบฟอร์มที่ใช้ประกอบด้วย :
14.1 แบบส ารวจความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม และมุมมองต่อผู้บังคับบัญชา เรื่อง ความคิดเห็ นของ
บุคลากรต่อการดาเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
14.2 แบบฟอร์มที่ 1 แผนเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
14.3 แบบฟอร์มที่ 2 แบบฟอร์ มรายงานผลการดาเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภ าพการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ 2563
14.4 แบบฟอร์มที่ 3 ตารางสรุปคะแนนของการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
14.5 แบบฟอร์มที่ 4 สรุปผลการดาเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการรอบ 12 เดือน
14.5 แบบฟอร์มการรายงานผลการดาเนินงานต่างๆ จาแนกตามประเด็น ได้แก่ ประเด็นด้านพลังงาน
ประเด็นการลดกระดาษ และประเด็นการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน
15. ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ระดับหน่วยงาน : สานักงานเลขานุการกรม
ชื่อผู้กากับตัวชี้วัด
นายเกรียงศักดิ์ เพาะโภชน์
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โทรศัพท์
0 2590 3021

E-mail
Ksak111@yahoo.com
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16. ผู้จัดเก็บข้อมูล :
ระดับหน่วยงาน : สานักงานเลขานุการกรม
ชื่อผู้จัดเก็บตัวชี้วัด
1. นายพรชัย พุ่มคง
2. นายวัชระศักดิ์ คาด้วง
3. นางสาวจุฑามาศ คงมนต์
4. ว่าที่ร้อยตรีธนกร เขาใหญ่
17. ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ระดับหน่วยงาน : กองโรคไม่ติดต่อ

โทรศัพท์
0 2590 3280
0 2590 3307
0 2590 3005
0 2590 3273

ชื่อผู้กากับตัวชี้วัด
โทรศัพท์
นางสาวศศภัสส์ โกมล
0 2590 3893
18. ผู้จัดเก็บข้อมูล :ระดับหน่วยงาน : กองโรคไม่ติดต่อ
ชื่อผู้จัดเก็บตัวชี้วัด
โทรศัพท์
5. นางนภัสวรรณ มาตลอย
0 2590 3893
6. นางสาวพัชชวีร์ ธัญญ์เลิศสิริ
0 2590 3893
7. นางสาวศศิร์ธา โพธิ์จันทร์
0 2590 3893
8. นางสาวสุกัญญา วรดี
0 2590 3893
5. นางสาวนรินทร์ธรา จิรเลิศสินธุ์
0 2590 3893
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E-mail
pornchai.p@ddc.mail.com
ddcosc654@gmail.com
ddcosc654@gmail.com
ddcosc654@gmail.com

E-mail
ma_tik9@hotmail.com
E-mail
yoja88@hotmail.com
puss11@hotmail.com
wish_ann.1@hotmail.com
kaekae177@gmail.com
narinthara.j@gmail.com
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แบบฟอร์มแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ 2563
หน่วยงาน.............................................................................................................................................................
ลาดับ

กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผลลัพธ์การดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

1
2
3
4
5

ลงนาม ....................................................................................
(……………..……………………………………………………….)
ตาแหน่ง.....................................................................................
อนุมัติ วันที่ ............................................................................
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แบบฟอร์มที่ 2

แบบฟอร์มรายงานผลการดาเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ 2563
หน่วยงาน......................................................................................................................
ลาดับ

กิจกรรม

ช่วงการดาเนินการ

รอบ .............................. เดือน
รายงานผลการดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

1
2
3
4
5

ลงนาม ....................................................................................
(……………..……………………………………………………….)
ตาแหน่ง.....................................................................................
อนุมัติ วันที่ ............................................................................
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ตารางสรุปคะแนนของการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
ลาดับ
1

2
3

ประเด็น

เป้าหมาย 6 เดือน
ร้อยละ คะแนน

การลดพลังงาน
- ไฟฟ้า
- น้ามัน
การลดกระดาษ
การลด และคัดแยกขยะมูล
ฝอยในหน่วยงาน
- ร้อยละขยะมูลฝอยลดลง
- ร้อยละถุงพลาสติกหูหิวลดลง
- ร้อยละแก้วน้าพลาสติกแบบ
ใช้ครังเดียวทิงลดลง
- ร้อยละโฟมบรรจุอาหารลดลง
คะแนนเฉลี่ย
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-

0.00

เป้าหมาย 12 เดือน
ร้อยละ คะแนน

-

0.00

แบบฟอร์ม สรุปผลการดาเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการรอบ 12 เดือน
หน่วยงาน……………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. ผลการดาเนินงาน
 ผลการดาเนินงานในแต่ละประเด็น
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2. ข้อค้นพบ/สรุปผล
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
3. ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินงาน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
4. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................................. .................................
..............................................................................................................................................................................
5. ปัจจัยความสาเร็จของการดาเนินงาน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงนาม........................................................
(........................................................)
ตาแหน่ง .....................................................
วันที่ ............/......................../..........
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แบบสำรวจ
เรื่อง ควำมคิดเห็นของบุคลำกรต่อกำรดำเนินกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติรำชกำร
คำชี้แจง
1. แบบสำรวจนี้จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจบุคลำกรในสังกัดกรมควบคุมโรคทั่วทั้งองค์กรเกี่ยวกับ
กำรรั บ รู้ ทั ศ นคติ พฤติ ก รรม และมุ ม มองต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชำ ในเรื่ อ งกำรด ำเนิ น กำรตำมมำตรกำรใน
3 ประเด็น ได้แก่ 1) ประเด็นกำรลดพลังงำนประกอบด้วย ด้ำนไฟฟ้ำ และด้ำนน้ำมันเชื้อเพลิง 2) ประเด็น
กำรลดกระดำษ และ 3) ประเด็นกำรลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงำน
2. แบบสำรวจควำมคิดเห็นนี้ประกอบด้วยคำถำม 2 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล จำนวน 6 ข้อ
ส่วนที่ 2 ควำมคิดเห็นต่อกำรดำเนินกำรตำมมำตรกำร กำรลดพลังงำน กำรลดกระดำษ กำรลดและ
คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงำน จำนวน 25 ข้อ ได้แก่
2.1 กำรรั บ รู้ บุ ค ลำกรในกำรลดพลั ง งำน ลดกระดำษ ลดและคั ด แยกขยะมู ล ฝอยใน
หน่วยงำน จำนวน 6 ข้อ
2.2 ด้ ำ นทั ศ นคติ ต่ อ ลดพลั งงำน ลดกระดำษ ลดและคั ด แยกขยะมู ล ฝอยในหน่ ว ยงำน
จำนวน 6 ข้อ
2.3 พฤติ ก รรมของบุ ค ลำกรต่ อ ลดพลั งงำน ลดกระดำษ ลดและคั ด แยกขยะมู ล ฝอยใน
หน่วยงำน จำนวน 7 ข้อ
2.4 กำรเป็นแบบอย่ำงที่ดีของผู้บังคับบัญชำเกี่ยวกับกำรลดพลังงำน กำรลดกระดำษ กำร
ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงำน จำนวน 6 ข้อ
3. ขอควำมร่วมมือจำกท่ำนในกำรตอบข้อคำถำมครบทุกข้อ เพื่อประโยชน์ในกำรปรับปรุงรูปแบบและวิธีกำร
ดำเนินงำนของหน่วยงำนเป็นไปตำมวัตถุประสงค์คือ กำรเพิ่ มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติรำชกำรที่ตอบสนองต่อ
ควำมต้องกำรของบุคลำกร และสร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรดำเนินงำน ต่อไป
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล (ข้อ 1 – 5 กรุณาใส่เครื่องหมาย ตามความเป็นจริง)
1. เพศ
 ชาย

 หญิง

 น้อยกว่า 25 ปี
 41 - 45 ปี

 26 - 30 ปี
 46 - 50 ปี

 31 - 35 ปี
 51 - 55 ปี

 36 - 40 ปี
 56 ปีขึ้นไป

3. ประสบกำรณ์กำรทำงำนในกรมควบคุมโรค
 น้อยกว่า 1 ปี
 1 - 5 ปี
 16 - 20 ปี
 21 - 25 ปี

 6 - 10 ปี
 26 ปีขึ้นไป

 11-15 ปี

2. อำยุ
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4. ระดับกำรศึกษำ
 ต่่ากว่าปริญญาตรี
5. ระดับตำแหน่ง
 เชี่ยวชาญ
 อาวุโส
 ปฏิบัติการ
 พนักงานกระทรวง

 ปริญญาตรี

 สูงกว่าปริญญาตรี

 ทักษะพิเศษ
 ช่านาญการ
 ปฏิบัติงาน
 ลูกจ้างประจ่า

 ช่านาญการพิเศษ
 ช่านาญงาน
 พนักงานราชการทั่วไป
 ลูกจ้างชั่วคราว/ลูกจ้างโครงการ/จ้างเหมาบริการ

6. หน่วยงาน (โปรดระบุ)…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการด่าเนินงานลดพลังงาน การลดกระดาษ การลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน
2.1 ด้ำนกำรรับรู้ของบุคลำกรในกำรลดพลังงำน กำรลดกระดำษ กำรลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงำน
คำชี้แจง จงเลือกใส่เครื่องหมาย “” ลงในช่องทีต่ รงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเพียงช่องเดียว
โดยแต่ละช่องมีความหมาย ดังนี้
ทราบ
หมายถึง ทราบข้อมูล มีความเข้าใจ ในรายละเอียดที่เรื่องนั้นๆ
ปฏิบัติเป็นบางครั้ง หมายถึง ทราบข้อมูลบางส่วน บางประเด็น
ไม่เคยปฏิบัติเลย หมายถึง ท่านไม่เคยข้อมูลนั้นเลย
ข้อ

ประเด็นกำรรับรู้

ทรำบ

ระดับควำมคิดเห็น
ทรำบบำงส่วน
ไม่ทรำบ

1. ท่านได้ทราบนโยบายของหน่วยงานเกี่ยวกับการลดพลังงาน การลดกระดาษ
การลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน
2. ท่านทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมของหน่วยงานที่สนับสนุนการลด
พลังงาน การลดกระดาษ การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน
3. ท่ า นทราบข้ อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ ผลกระทบที่ เกิ ด จากการใช้ พ ลั ง งาน
การกระดาษ และการใช้ถุงพลาสติกอย่างสิ้นเปลือง
4. หน่วยงานของท่านสร้างการรับรู้ให้บุคลากรเห็นความส่าคัญของการลดขยะ
มูลฝอย ด้วยการคัดแยกขยะมูลฝอย
5 ท่านรับรู้นโยบายของกรมควบคุมโรค เกี่ยวกับการรณรงค์ให้บุคลากรงดใช้
โฟมในการบรรจุอาหารทุกประเภท 100%
6. หน่วยงานของท่าน มีการสื่อสารข้อมูลผลการด่าเนินงานประหยัดพลังงาน
ผลการลดการใช้กระดาษ ผลการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน
อย่างต่อเนื่องและสร้างการมีส่วนร่วม
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2.2 ด้ำนทัศนคติต่อกำรลดพลังงำน กำรลดกระดำษ กำรลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงำน
คำชี้แจง จงเลือกใส่เครื่องหมาย “” ลงในช่องทีต่ รงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเพียงช่องเดียว
ข้อ

ประเด็นทัศนคติ

เห็นด้วย
อย่ำงยิ่ง
(5)

ระดับของควำมเห็น
เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย
(4)
(3)
(2)

ไม่เห็นด้วย
อย่ำงยิ่ง
(1)

7. หากท่านมีส่วนร่วมและปฏิบัติตามนโยบาย/มาตรการ จะ
ส่งผลให้หน่วยงานสามารถประหยัดพลังงานได้
8. หากท่านรับรู้เป้าหมายการลดพลังงาน สามารถผลักดัน
การลดพลังงานให้บรรลุเป้าหมายได้
8. หากท่านเข้าใจเป้าหมายการลดพลังงาน สามารถสร้าง
เป็นวัฒนธรรมได้ไม่ยาก
10. การรณรงค์ ก ารลดกระดาษอย่ างต่ อ เนื่ อ งและน่ า ไปใช้
ประโยชน์ได้ เป็นการสร้างจิตส่านึกที่ดีและยั่งยืน
11. การคัดแยกขยะมูลฝอยเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคน
12. หน่ ว ยงานของท่ า นควรมี จิ ต อาสาเพื่ อ ด่ า เนิ น งานการ
ลดพลังงาน ลดกระดาษ ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยใน
หน่วยงาน

2.3 ด้ำนพฤติกรรมของบุคลำกรต่อกำรลดพลังงำน กำรลดกระดำษ กำรลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงำน
คำชี้แจง จงเลือกใส่เครื่องหมาย “” ลงในช่องทีต่ รงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเพียงช่องเดียว
โดยแต่ละช่องมีความหมาย ดังนี้
ปฏิบัติเป็นประจ่า หมายถึง ท่านมีการปฏิบัติพฤติกรรมนั้นสม่่าเสมอ มากกว่า 3 ครั้ง/สัปดาห์
ปฏิบัติเป็นบางครั้ง หมายถึง ท่านมีการปฏิบัติพฤติกรรมนั้น 2-3 ครั้ง/สัปดาห์
ไม่เคยปฏิบัติเลย หมายถึง ท่านไม่เคยปฏิบัติตามพฤติกรรมนั้นเลย
ข้อ

ประเด็นพฤติกรรม

ระดับของกำรปฏิบัติ
ปฏิบัติเป็น
ปฏิบัติเป็น
ไม่เคย
ประจำ
บำงครั้ง
ปฏิบัติเลย

13 ท่านปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานโดยเปิด –ปิด เครื่องปรับอากาศตาม
เวลาที่ก่าหนด คือ
- ช่วงเช้า เปิดเวลา 09.00 น. ปิดเวลา 11.00 น.
- ช่วงบ่าย เปิดเวลา 13.00 น. ปิดเวลา 15.30 น.
14 ท่านปิดไฟและปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ช่วงพักกลางวัน และปิดไฟทันที เมื่อไม่มี
ผู้ใดใช้งาน
15 ท่ า นแนะน่ า หรื อ ตั ก เตื อ นเพื่ อ นร่ ว มงานในการปิ ด ไฟ อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า ตาม
มาตรการการลดพลังงาน
16 ท่ า นด่ า เนิ น การแจ้ ง เวี ย นหนั ง สื อ ภายในหน่ ว ยงานด้ ว ยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
17 ท่านด่าเนินการเปิดเอกสารจากไฟล์แทนการ print เอกสารการประชุม
18 ท่านท่าการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้งขยะลงถัง
19 ท่านเตรียมถุงผ้าหรือสิ่งอื่นไปใช้ใส่ของเมื่อมีการซื้อของหรือจ่ายตลาด
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2.4 กำรเป็นแบบอย่ำงที่ดีของผู้บังคับบัญชำกำรลดพลังงำน ลดกระดำษ กำรลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงำน
คำชี้แจง จงเลือกใส่เครื่องหมาย “” ลงในช่องทีต่ รงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเพียงช่องเดียว
โดยแต่ละช่องมีความหมาย ดังนี้
ปฏิบัติเป็นประจ่า หมายถึง ท่านมีการปฏิบัติพฤติกรรมนั้นสม่่าเสมอ มากกว่า 3 ครั้ง/สัปดาห์
ปฏิบัติเป็นบางครั้ง หมายถึง ท่านมีการปฏิบัติพฤติกรรมนั้น 2-3 ครั้ง/สัปดาห์
ไม่เคยปฏิบัติเลย หมายถึง ท่านไม่เคยปฏิบัติตามพฤติกรรมนั้นเลย
ข้อ

ประเด็นกำรเป็นแบบอย่ำงที่ดี

ระดับของกำรปฏิบัติ
ปฏิบัติเป็น ปฏิบัติเป็น ไม่เคยปฏิบัติ
ประจำ
บำงครั้ง
เลย

20 ผู้บังคับบัญชาของท่านปฏิบัติตามนโยบาย/มาตรการในการลดพลังงาน
การลดกระดาษ การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน
21 ผู้บังคับบัญชาของท่านติดตามการด่าเนินงานเกี่ยวกับการลดพลังงาน การ
ลดกระดาษ การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน
22 ผู้บังคับบัญชาของท่านมีการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานช่วยกันลด
พลังงาน การลดกระดาษ การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน
23 ผู้บังคับบัญชาของท่าน ได้ปฏิบัติและแนะน่าให้บุคลากรท่าการปิดไฟทุก
ดวงที่ไม่จ่าเป็นต้องใช้งาน
24 ผู้บังคับบัญชาของท่านส่งเสริมให้มีการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ลงสู่กลุ่มงานแทนการพิมพ์เอกสาร
25 ผู้บังคับบัญชาของท่านให้ค่าแนะน่า เมื่อพบบุคลากรทิ้งขยะมูลฝอยไม่คัด
แยกประเภท

ส่วนที่ 3 ปัญหำ อุปสรรค/ข้อเสนอแนะของท่ำน
ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะของท่ำน
............................................................................................................................. .....................................................................
..................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................... .......................................................................
............................................................................................................................. .....................................................................
ข้อเสนอแนะของท่ำน
............................................................................................................................. .....................................................................
..................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .....................................................................
..................................................................................................................................................................................................
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แนวทางการดาเนินงานของประเด็นการลดพลังงาน การลดกระดาษ การลด และคัดแยก
ขยะมูลฝอยในหน่วยงาน
หน่วยงานภายในกรมควบคุมโรคจานวน 41หน่วยงาน โดยแบ่งเป็น
1. หน่วยงานส่วนกลางกรม มี 26 หน่วยงาน ได้แก่ สานักงานเลขานุการกรม กองกฎหมาย กอง
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กองบริหารการคลัง
กองบริหารทรัพยากรบุคคล กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กองระบาดวิทยา กองโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม กองโรคติดต่อทั่วไป กองโรคติดต่อนาโดยแมลง กองโรคไม่ติดต่อ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ กองวัณโรค สานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร สานักงานบริหารโครงการกองทุนโลก สานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ศูนย์
สารสนเทศ สานักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ สานักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มคุ้มครองจริ ยธรรม
กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน กองนวัตกรรมและวิจัย สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา
หมายเหตุ : - กองวัณโรค ใช้คะแนนร่วมกับหน่วยงานส่วนกลางกรมเฉพาะประเด็นพลังงาน ส่วนประเด็นการลด
และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานจะต้องดาเนินการ
- สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา ใช้คะแนนร่วมกับสถาบันบาราศนราดูร ในประเด็นพลังงาน และ
ประเด็นการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน
2. สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 – 12 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง สถาบันบาราศนราดูร
และสถาบันราชประชาสมาสัย
- สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 – 12 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง สถาบันบาราศ
นราดูร และสถาบันราชประชาสมาสัย ส่งข้อมูลผลการประหยัดพลังงานด้านไฟฟ้าและด้านนามัน ข้อมูลจาก
www.e-report.energy.go.th เป็นไฟล์ pdf. ภายในวันที่ 26 ของเดือนถัดไป
หมายเหตุ : สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา ใช้คะแนนของสถาบันบาราศนราดูร

ประเด็นการลดพลังงาน
1. หน่วยงานส่งข้อมูลผลการประหยัดพลังงานด้านไฟฟ้า และด้านนามันข้อมูลของแต่ละเดือนทางอีเมล์
ddcosc654@gmail.com ให้ผู้กากับตัวชีวัด โดย
- หน่วยงานส่วนกลางกรม ส่งข้อมูลแบบฟอร์ม 001 แบบฟอร์ม 002 ทุกเดือน (กันยายน 2562 –
กรกฎาคม 2563) ส่งภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป
***กรณีหน่วยงานส่วนกลางกรมส่งข้อมูลล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กาหนด หักครังละ 0.01 คะแนน ไม่เกิน
0.1 คะแนน
- หน่ ว ยงานในข้ อ 2 ส่ ง ผลคะแนนรายเดื อ น รอบ 6 และ 12 เดื อ น จากระบบ
e-report.energy.go.th ภายในวันที่ 26 ของเดือนถัดไป ส่งข้อมูลมาที่ ddcosc654@gmail.com
ตารางรายซื่อหน่วยงานที่ต้องส่งแบบฟอร์ม 001 และ 002
ลาดับ
1
2
3
4
HP

หน่วยงาน
สานักงานเลขานุการกรม
กองกฎหมาย
กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

แบบฟอร์ม 001





แบบฟอร์ม 002
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ลาดับ
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

หน่วยงาน
กองบริหารการคลัง
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กองระบาดวิทยา
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
กองโรคติดต่อทั่วไป
กองโรคติดต่อนาโดยแมลง
กองโรคไม่ติดต่อ
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
กองวัณโรค
สานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สานักงานบริหารโครงการกองทุนโลก
สานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
ศูนย์สารสนเทศ
สานักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
สานักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม
กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน
กองนวัตกรรมและวิจัย

แบบฟอร์ม 001






















แบบฟอร์ม 002













-

เกณฑ์การให้คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
(ร้อยละปริมาณการใช้ลดลง)
< ร้อยละ 1.99
< ร้อยละ 2.00 – 2.99
< ร้อยละ 3.00 – 3.99
< ร้อยละ 4.00 – 4.99
< ร้อยละ 5.00 – 5.99
< ร้อยละ 6.00 – 6.99
< ร้อยละ 7.00 – 7.99
< ร้อยละ 8.00 – 8.99
< ร้อยละ 9.00 – 9.99
ตังแต่ร้อยละ 10 ขึนไป
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ระดับคะแนน
(ไฟฟ้า/น้ามันเชื้อเพลิง)
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน สาหรับการบันทึกลงในระบบ E-report
หน่วยงานภายในสังกัดกรมควบคุมโรค จัดอยู่ในกลุ่มที่ 1 อาคารทั่วไป
ประกอบด้วย ตัวแปรที่นามาคานวณหาค่ามาตรฐาน ได้แก่ จานวนบุคลากรทางานเต็มเวลา จานวนพืนที่
ใช้สอยภายในอาคาร เวลาทาการ จานวนผู้เข้ามาใช้บริการ และพืนที่ให้บริการ
สถาบันบาราศนราดูร สถาบันราชประชาสมาสัย จัดอยู่ในกลุ่มที่ 2 โรงพยาบาล
ประกอบด้วย ตัวแปรที่นามาคานวณหาค่ามาตรฐาน ได้แก่ จานวนบุคลากรทางานเต็มเวลา จานวนพืนที่
ใช้สอยภายในอาคาร จานวนเตียง และจานวนผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน
คาอธิบายตัวแปร
1. บุคลากรทางานเต็มเวลา (คน)
เป็นจานวนของบุคลากร (คน) ที่ทางานเต็มเวลาทาการ (Full Time) ตลอดทังเดือนนัน ที่ใช้พืนที่ใน
หน่วยงาน นับรวมทังที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา
2. พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร (ตารางเมตร)
เป็นค่าแสดงพืนที่ใช้สอยเฉพาะภายในอาคาร นับรวมทุกอาคารของหน่วยงาน โดยรวมทังพืนที่ปรับ
อากาศและไม่ปรับอากาศ
- ไม่นับรวมพืนที่นอกตัวอาคาร โรงจอดรถ อาคารจอดรถ
- บันทึกทุกเดือน แม้จะเป็นค่าคงที่ และหากมีการปรับปรุง ขยายพืนที่ มีอาคารใหม่ ก็ให้ปรับปรุง ตัวเลข
ในเดือนที่เริ่มใช้งานพืนที่นันจริง
3. เวลาทาการ (ชั่วโมง)
เป็นเวลาทางานปกติตามที่หน่วยงานกาหนดไว้ นับรวมตลอดทังเดือนเฉพาะวันทาการ เช่นเวลาเปิดทา
การ 08.30 – 16.30 น. รวม 8 ชั่วโมง/ วัน คิดเป็นเวลาทาการเดือนนัน 144 ชั่วโมง ( 18 วัน x 8
ชั่วโมง/วัน) เวลาทางานดังกล่าวไม่นับรวมการทางานนอกเวลา เว้นแต่หน่วยงานมีการกาหนดการทางาน
นอกเวลาไว้อย่างชัดเจน เช่น ทุกวันเสาร์ หรือช่วงเวลาเย็น นามาคิดรวมได้
4. ผู้เข้ามาใช้บริการ (คน)
เป็นจานวนของบุคคล ที่เข้ามาใช้บริการในอาคาร ตลอดเวลาเปิดทาการในแต่ละวัน รับรวมตลอดทัง
เดือน จานวนของผู้ที่เข้าใช้ห้องประชุม
5. พื้นที่ให้บริการ
นับรวมพืนที่ความรับผิดชอบทังหมดที่หน่วยงานต้องออกไปให้บริการแก่ประชาชนนอกที่ตังปกติบันทึก
ทุกเดือน แม้จะเป็นค่าคงที่ หากมีการเปลี่ยนแปลงก็ให้ปรับปรุงตัวเลขในเดือนที่เริ่มปฏิบัติจริง
6. จานวนเตียง
นับจานวนเตียงทังหมดโดยนับรวมทังที่มีคนไข้และไม่มีคนไข้
7. จานวนผู้ป่วยนอก
นับจานวนครังที่บุคลากรนอกเข้ามาใช้บริการในวันทาการแต่ละวัน
8. จานวนผู้ป่วยใน
นับจานวนผู้ป่วยที่รับไว้รักษาและนอนในโรงพยาบาล นับรวมทังเดือน
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หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดคู่มือโครงการลดใช้พลังงานภาครัฐ ได้ที่
http://www.e-report.energy.go.th/EUI2561.pdf

ประเด็นการลดกระดาษ
1. ทุกหน่วยงาน จัดทาแผนการซือกระดาษปีงบประมาณ 2563 โดยซึ่งกาหนดให้หน่วยงานมีการจัดซือ
กระดาษทัง รอบ 6 เดือนแรก และ 6 เดือนหลัง (กระดาษ A3, A4 ไม่รวมกระดาษที่ใช้ในโครงการ) ตาม
แบบฟอร์มการลดกระดาษ ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 แนบในระบบ Estimate SM
- กรณีที่หน่วยงานมีการจัดซือกระดาษ ปีละ 1 ครัง กาหนดให้หน่วยงานจัดซือกระดาษ
ในช่วง 6 เดือนแรก
- กรณีที่หน่วยงานไม่มีแผนการจัดซือกระดาษ ให้ใช้ปริมาณกระดาษยอดยกมาของปี 2562
2. รายงานผลการจั ดซือกระดาษ และการใช้กระดาษ ตามแบบฟอร์มการลดกระดาษ พร้อมแนบ
หลักฐานการจัดซือ ไตรมาสที่ 1 2 3 และ 4 ภายในวันที่ 25 ของเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดยแนบในระบบ
Estimate SM
สูตรการคานวณ
ผลการประหยัดงบประมาณ
การจัดซือกระดาษ

=

(งบประมาณแผนการจัดซือ –งบประมาณการจัดซือจริง)
x 100
งบประมาณการจัดซือกระดาษทังปีงบประมาณ

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

เกณฑ์การให้คะแนนรอบ 6 เดือน
< ร้อยละ 1.00 – 1.99
< ร้อยละ 2.00 – 2.99
< ร้อยละ 3.00 – 3.99
< ร้อยละ 4.00 – 4.99
ตังแต่ร้อยละ 5 ขึนไป

เกณฑ์การให้คะแนนรอบ 12 เดือน
< ร้อยละ 2.00 -3.99
< ร้อยละ 4.00 – 5.99
< ร้อยละ 6.00 – 7.99
< ร้อยละ 8.00 – 9.99
ตังแต่ร้อยละ 10 ขึนไป

ประเด็นการลด และคัดแยกขยะในหน่วยงาน
การลด คัดแยกขยะมูล ฝอย การประเมินพิจารณาจากการปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมของบุคลากร และ
รูปแบบการดาเนินกิจกรรมในหน่วยงาน
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 เกณฑ์การให้คะแนน รอบประเมินที่ 1 (รอบ 6 เดือน) ใช้แบบการประเมินที่มีจานวน 5 ข้อ
คะแนนที่ 1 - แต่งตังคณะทางานปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย (0.5 คะแนน)
- จัดกิจกรรม สื่อสารให้บุคลากรได้รับรู้ และเข้าใจนโยบายการลด คัดแยกขยะมูลฝอย และ
ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์เกี่ยวกับการลดใช้พลาสติก งดใช้โฟม (0.5 คะแนน)
คะแนนที่ 2 สารวจ ประเมิน และจัดเก็บข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอย ถุงพลาสติกหูหิว แก้วพลาสติกแบบใช้
ครังเดียว และโฟมบรรจุอาหาร ของหน่วยงาน
คะแนนที่ 3 จัดทาแผนปฏิบัติการลด คัดแยกขยะมูลฝอยของหน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางและกรอบให้
บุคลากรถือเป็นหลักปฏิบัติในการดาเนินงาน โดยมีผู้บริหารให้ความเห็นชอบ
คะแนนที่ 4 รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและประชาชนที่มาใช้บริการทราบและมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย และส่งเสริมสนับสนุนการถุงผ้า ใช้ตะกร้า แก้วส่วนตัว
ปิ่นโต ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
คะแนนที่ 5 จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการใช้ถุงผ้า ใช้ตะกร้า แก้วส่วนตัว ปิ่นโต ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิว ลดการใช้แก้วนาพลาสติกแบบใช้ครัง
เดียวทิง
หมายเหตุ : คะแนนที่ 2 หน่วยงานที่ตังอยู่ในส่วนกลางกรม ใช้คะแนนภาพกรม
รอบ 12 เดือน ให้หน่ว ยงานส่วนกลางกรมรายงานผลการดาเนินงานกิจกรรมคะแนนที่ 4 และ 5
เพิ่มเติมด้วย
 เกณฑ์การให้คะแนน รอบประเมินที่ 2 (รอบ 12 เดือน) ใช้ผลการประเมินจากผู้กากับตัวชีวัด คิดค่าระดับ
คะแนนเต็ม 5 คะแนน
ระดับ
คะแนน
1
2
3
4
5

เกณฑ์การให้คะแนน
ขยะมูลฝอย
ลดลงร้อยละ 10

เกณฑ์การให้คะแนน
ถุงพลาสติกหูหิว
ลดลงร้อยละ 30

< ร้อยละ 2.50
ร้อยละ 2.50 – 4.99
ร้อยละ 5.00 – 7.49
ร้อยละ 7.50 – 9.99
ตังแต่ร้อยละ 10 ขึนไป

< ร้อยละ 7.50
ร้อยละ 7.50 – 14.99
ร้อยละ 15.00 – 22.49
ร้อยละ 22.50 – 29.99
ตังแต่ร้อยละ 30 ขึนไป

เกณฑ์การให้คะแนน
แก้วน้าพลาสติกแบบ
ใช้ครังเดียวทิง
ลดลงร้อยละ 30
< ร้อยละ 7.50
ร้อยละ 7.50 – 14.99
ร้อยละ 15.00 – 22.49
ร้อยละ 22.50 – 29.99
ตังแต่ร้อยละ 30 ขึนไป

เกณฑ์การให้คะแนน
โฟมบรรจุอาหาร
ลดลงร้อยละ 100
< ร้อยละ 25
ร้อยละ 25 –49
ร้อยละ 50 –74
ร้อยละ 75 –99
ร้อยละ 100

หมายเหตุ: การคิดคะแนนรอบ 12 เดือน ให้นาคะแนนในเกณฑ์ทัง 4 ข้อรวมกันแล้วหารด้วย 4
คานิยาม :
 ขยะมู ล ฝอยที่ ส่ ง ก าจั ด หมายถึ ง ขยะมูล ฝอยที่ ห น่ ว ยงานไม่ ส ามารถด าเนิ น การหาวิ ธี เพื่ อ น าไปใช้
ประโยชน์ได้ และส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบไปกาจัดต่อ โดยส่วนมากจะเป็นขยะอันตรายและขยะทั่วไป
แต่ไม่รวมถึงขยะจากการก่อสร้าง และขยะติดเชือจากสถานพยาบาล
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 ถุงพลาสติกหูหิ้ว หมายถึง ถุงพลาสติกหูหิว สายเดี่ยว พวง ที่ผลิตจากพลาสติกทั่วไป ทาให้ย่อยสลายได้
ยากและส่วนใหญ่กลายเป็นขยะทันทีหลังการใช้งานเพียงครังเดียว
 แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง หมายถึง แก้วพลาสติกที่ผลิตจากพลาสติกทั่วไปที่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการ
ใช้ซาและส่วนใหญ่กลายเป็นขยะทันทีหลังการใช้งานเพียงครังเดียว
 โฟมบรรจุอาหาร หมายถึง ภาชนะที่ใช้สาหรับใส่อาหารที่มีการทาจากโฟม อันได้แก่ กล่องข้าว ถาดขนม
ถาดผลไม้ ฯลฯ แต่ไม่รวมถึงภาชนะที่ทาจากพลาสติกหรือโฟมสาหรับใช้กันกระแทกหรือโฟมสาหรับใส่
ตัวอย่างเพื่อการทดลองหรือวิเคราะห์ผลตามหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน
การคิดค่าของจานวนบุคลากรของหน่วยงาน ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยคิดจาก
2.1 จานวนบุคลากรประจาที่อยู่ในหน่วยงาน
2.2 จานวนบุคลากรแฝง ได้แก่ ผู้มาใช้บริการในหน่วยงานที่มีการบันทึกข้อมูลไว้

แนวทางการดาเนินงาน
1. หน่วยงานส่วนกลางกรม กรอกแบบฟอร์มแบบรายงานผลการสารวจหน่วยงาน ซึ่งเป็นข้อมูล จานวน
บุคลากรภายในหน่วยงาน ส่งข้อมูลภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 และรายงานแบบฟอร์มรายงานผลการลด
และคั ด แยกขยะมู ล ฝอยของหน่ ว ยงาน รอบ 6 เดื อ น ภายในวั น ที่ 3 ขอเดื อ นถั ด ไป ส่ ง ข้ อ มู ล มาที่
ddcosc654@gmail.com ในส่วนของการประเมินรอบ 12 เดือน หน่วยงานส่วนกลางกรมใช้คะแนนภาพกรม
2. หน่วยงานในข้อ 2 เก็บข้อมูลการขยะมูลฝอยของแต่ละวัน โดยกรอกแบบฟอร์มการเก็บข้อมูลขยะ
มูลฝอย โดยเก็บข้อมูลช่วงเดือน มกราคม – กรกฎาคม 2563 หลังจากนันหน่วยงานรวบรวมข้อมูลขยะมูลฝอย
แต่ละเดือน กรอกลงในแบบฟอร์มรายงานผลการลดคัดแยกขยะของหน่วยงาน ส่งภายในวันที่ 3 ของเดือนถัดไป
รอบ 6 เดือน ให้ หน่ วยงานส่งรายงานแบบฟอร์มรายงานผลการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของหน่วยงาน รอบ
6 เดือน ภายในวันที่ 3 ของเดือนถัดไป ส่งข้อมูลมาที่ ddcosc654@gmail.com
*** มีข้อสงสัยหรือปัญหา สอบถามเพิ่มเติมที่
1. นายวัชระศักดิ์ คาด้วง
เบอร์ 0 2590 3273
2. นางสาวจุฑามาศ คงมนต์
เบอร์ 0 2590 3005
3. ว่าที่ร้อยตรี ธนกร เขาใหญ่
เบอร์ 0 2590 3273

ติดต่อได้ที่ Line: 4.2 เพิ่มประสิทธิภาพ 63

E-mail: ddcosc654@gmail.com
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน กรมควบคุมโรค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์ประกอบที่ 4 Innovation Base
ตัวชี้วัดถ่ายทอดสู่หน่วยงาน
1. ตั วชี้วัด ที่ 4.3 : ระดับ ความสาเร็ จ ของหน่ ว ยงานในการดาเนิน การบริห ารจัด การองค์ กรได้ตามเกณฑ์
ที่ กรมควบคุม โรคกาหนด
2. หน่วยวัด : ระดับ
3. น้าหนัก : ร้อยละ 10
4. คาอธิบายตัวชี้วัด :
4.1 หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานภายในกรมควบคุมโรคจานวน 41หน่วยงาน โดยแบ่งเป็น
4.1.1 หน่วยงานที่มีบุคลากรไม่เกิน 20 คน (จานวน7หน่วยงาน) ได้แก่ กลุ่ มตรวจสอบภายใน กลุ่ ม
พัฒนาระบบบริหาร ศูนย์สารสนเทศ สานักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม สถาบันเวชศาสตร์
ป้องกันศึกษาและสานักงานบริหารโครงการกองทุนโลก
4.1.2 หน่วยงานที่มีบุคลากร20 คนขึ้นไป (จานวน 34หน่วยงาน)ได้แก่ สานักงานเลขานุการกรม กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล กองบริหารการคลัง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กองกฎหมายสานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ กองระบาดวิทยา กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กองโรคติดต่อทั่วไป กองโรคติดต่อนาโดยแมลง กอง
ควบคุมโรคและภัยสุ ขภาพในภาวะฉุกเฉิน กองโรคไม่ติดต่อ กองวัณโรค กองโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
สานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กองคณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบ สานักงานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศสถาบันวิจัยจัดการความรู้และมาตรฐานการควบคุมโรค สถาบันป้องกันควบคุมโรคในเขตเมืองกองโรค
ป้องกันด้วยวัคซีน สถาบันบาราศนราดูร สถาบันราชประชาสมาสัยและสานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 –12ให้ดาเนินการ
ตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคกาหนด
4.2 เกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคกาหนด หมายถึง เกณฑ์ในการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ของ
สานักงาน ก.พ.ร.ที่กรมควบคุมโรคนามาเป็นกรอบการบริหารจัดการองค์กร ประจาปี พ.ศ.2563เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานมีการพัฒนา
องค์กร และสามารถประเมินสถานะของการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)ได้ด้วยตนเอง ดังนี้
๔.๒.๑ หน่วยงานที่มีบุคลากรไม่เกิน 20 คน (จานวน 7 หน่วยงาน) ให้ดาเนินการดังนี้
1) ทบทวนลักษณะสาคัญขององค์กรของหน่วยงานให้ ครบถ้วน ทันสมัย ตามโปรแกรมการ
ประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)
2) ประเมิน องค์กรด้วยตนเองหมวด 1- 6 ตามเกณฑ์ในการประเมินสถานะการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 ด้ว ยโปรแกรม PMQA 4.0 เฉพาะในระดับ Basic (กรณีที่ประเมินฯ ไม่มี gap ในระดับ Basic สามารถ
ประเมินในระดับ Advance)การประเมินหมวด 7 ผลลัพธ์การดาเนินการ (7.1-7.6) ให้กาหนดตัววัดที่สาคัญซึ่งสอดคล้อง
การปฏิบัติการในหมวด 1 – 6อย่างน้อยมิติละ 1 ตัวชี้วัด
3) จั ดทาแผนปรับปรุงองค์กรทุกหมวด ให้ครบทุกประเด็นที่พบ GAP ในระดับ Basic หรือ
ระดับ Advance
4) รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปรับปรุงองค์กร รอบ 6 เดือน และรอบ 9 เดือน
5) ประเมินความสาเร็จของผลลั พธ์การดาเนินงาน (ผลลัพธ์หมวด 7) ตามตัววัดที่สาคัญซึ่ง
สอดคล้องการปฏิบัติการในหมวด 1-6 และรายงานผลการดาเนินงานบริหารจัดการของหน่วยงาน รอบ 12 เดือน
4.2.2 หน่วยงานที่มีบุคลากร 20 คนขึ้นไป (จานวน 34 หน่วยงาน) ให้ดาเนินการ ดังนี้
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1) ทบทวนลักษณะสาคัญขององค์กรของหน่วยงานให้ ครบถ้วน ทันสมัย ตามโปรแกรมการ
ประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)
2) ประเมิน องค์กรด้วยตนเองตามเกณฑ์ในการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0
(PMQA 4.0)เพื่อนาผลจากการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทาแผนปรับปรุงองค์กรสาหรับการประเมินใน
หมวด 7 ผลลัพธ์การดาเนินการ (7.1-7.6) ให้กาหนดตัววัดที่สาคัญซึ่งสอดคล้องการปฏิบัติการในหมวด 1-6
3) จัดทาแผนปรับปรุงองค์กร โดยคัดเลือกประเด็นในแนวทางการดาเนินการ มาจัดทาแผน
ปรับปรุงฯเน้นหมวด 4 และหมวด 6
4) รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปรับปรุงองค์กร รอบ 6เดือน และรอบ9เดือน
5) ประเมิน ความส าเร็จ ของผลลัพธ์การดาเนินงาน (ผลลั พธ์ ห มวด7) ตามตัววัดที่ส าคัญซึ่ง
สอดคล้องการปฏิบัติการในหมวด 1-6และรายงานผลการดาเนินงานบริหารจัดการของหน่วยงาน รอบ 12 เดือน
5.สูตรการคานวณ :ขั้นตอนที่ 4
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนฯ
ตามรอบการประเมิน

=

ความสาเร็จของกิจกรรมตามแผนฯตามรอบการประเมิน
จานวนกิจกรรมตามแผนฯในรอบนั้นๆ ตามรอบการประเมิน

x
100

6.เกณฑ์การให้คะแนน :กาหนดเป็นขั้นตอนแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของการ
ดาเนินงานตามเป้าหมายแต่ละขั้นตอน ดังนี้
ระดับคะแนน

ชื่อตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จของหน่วยงานใน
การดาเนินการบริหารจัดการองค์กร
ได้ตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรค
กาหนด

1
2
3
4
5

ขั้นตอนที่ 1






เกณฑ์การให้คะแนน
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4









ขั้นตอนที่ 5






7. เงื่อนไขของตัวชี้วัด :ไม่มี
8. ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด :
ตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จของหน่วยงานในการดาเนินการบริหาร
จัดการภาครัฐได้ตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคกาหนด
9. รายละเอียดการดาเนินงาน :

หน่วย
วัด
ระดับ

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560
2561
2562
5
5
5

ขั้นตอน
ที่

รายละเอียดการดาเนินงาน

คะแนน

เอกสารประกอบการประเมิน

1

ทบทวนลั ก ษณะส าคั ญ องค์ ก รของหน่ ว ยงานให้
ครบถ้ ว น ทั น สมั ย ตามโปรแกรมการประเมิ น
สถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

0.2

1.1 รายงานการทบทวนคาสั่ง/คาสั่งแต่งตัง้
คณะทางานเพื่อดาเนินการพัฒนาองค์กรและผลงาน
คุณภาพของหน่วยงาน โดยมีผู้รบั ผิดชอบทุกหมวด
(Process Owner) พร้อมรายงาน SAR ในระบบ
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ขั้นตอน
ที่

รายละเอียดการดาเนินงาน
(กรณีรายงานลักษณะสาคัญขององค์กร ไม่ครบถ้วน
และทันสมัย หักเชิงคุณภาพ 0.05 คะแนน)

2

2.1 หน่วยงาน ประเมินองค์กรด้วยตนเองหมวด 1- 6 ตาม
เกณฑ์ ในการประเมิ นสถานะการเป็ นระบบราชการ 4.0
(PMQA 4.0) โดยประเมินให้ครบในระดับ Basic และสามารถ
ประเมินได้ถึงระดับ Advance และ Significanceเพื่อ
นาผลที่ได้ไปประกอบการจัดทาแผนปรับปรุงองค์กร

คะแนน

0.8

1

เอกสารประกอบการประเมิน
Estimates SM และ แนบหลักฐานในโปรแกรมการ
ประเมินสถานะฯ ภายในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2562
1.2 รายงานลักษณะสาคัญขององค์กร ที่ครบถ้วน
ทันสมัย โดยแนบไฟล์ลักษณะสาคัญขององค์กร ใน
โปรแกรมการประเมินสถานะฯ ภายในวันที่ 25
ธันวาคม พ.ศ.2562
ผลการประเมินตนเองฯ หมวด 1-6 และผลการ
กาหนดตัวชี้วัดหมวด 7 จากโปรแกรมการประเมิน
สถานะฯ โดยหน่วยงานประเมินให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562
(ทุกหน่วยงาน)

หมวด 7 ผลลัพธ์การดาเนินการ ให้ดาเนินการตามแนว
ทางการคัดเลือกในแบบฟอร์ม 1 โดย
● หน่วยงาน ให้กาหนดตัวชี้วัดสาคัญ หมวด 1-6 อย่าง
น้อย 10 ตัวชี้วัด (RM 1-RM 10)

3

4

(กรณี 1. ผลการประเมินไม่ครบทุกประเด็นในหมวด 1 –
6 หั ก 0.05 คะแนน และ 2. กาหนดตัวชี้วั ดส าคัญไม่
ครบตามที่กาหนด ในหมวด 7 หัก 0.05 คะแนน)
3.1 หน่ ว ยงาน ให้ จั ด ท าแผนปรั บ ปรุ ง องค์ ก ร โดย
หมวด 1 - 3 และหมวด 5 จัดทาแผนปรับปรุงองค์กร
ตาม GAP ที่พบในระดับ Advanceหมวดละ 1 เรื่อง
สาหรับหมวด 4 และหมวด 6 ให้จัดทาแผนปรับปรุง
องค์ ก รให้ ค รบทุ ก ประเด็ น ที่ พ บ Gap ในระดั บ
Advanceโดยคัดเลือกประเด็นในแนวทางการดาเนินการ
ตามโปรแกรม มาจัดทาแผนปรับปรุง
หมายเหตุ : ในกรณีที่หน่วยงานพบ GAP ในระดับ Basic ให้
ทาแผนปรับปรุงองค์กรเพื่อปิด GAP ให้ครบทุกประเด็น
(กรณี 1. จัดทาแผนปรับปรุงไม่ครบ หัก 0.1 คะแนน
2. จัดทาแผนปรับปรุงไม่ครบทุกประเด็นหัก 0.05 คะแนน)
4.1 ทุกหน่วยงาน รายงานผลการดาเนินงานตามแผนฯ
ที่กาหนดไว้ใน รอบ 6 เดือน ได้ร้อยละ 100
คะแนน 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
ร้อยละ 80 85 90 95 100
คานวณคะแนนโดยวิธีเทียบบัญญัติไตรยางศ์

(กรณีมีสรุปการติดตามแต่ไม่ครบทุกแผน หัก 0.05 คะแนน)
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ทุกหน่วยงานส่งแผนปรับปรุงองค์กร ตาม
แบบฟอร์มหมายเลข 2 พร้อมนาเสนอผู้บริหาร
รับทราบ โดยรายงาน SAR ในระบบ Estimates SM
และแนบหลักฐานในโปรแกรมการประเมินสถานะฯ
ภายในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562

0.5

ทุกหน่วยงาน สรุปการติดตามผลการดาเนินงาน
ตามแผนปรับปรุงองค์กรทุกหมวด ตามแบบฟอร์ม
หมายเลข 3 รอบ 6 เดือน พร้อมนาเสนอผู้บริหาร
รับทราบ โดยรายงาน SAR ในระบบ Estimates SM
และแนบหลักฐานในโปรแกรมการประเมินสถานะฯ
ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์พ.ศ.2563
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ขั้นตอน
ที่

รายละเอียดการดาเนินงาน

คะแนน

เอกสารประกอบการประเมิน

4.2 ทุกหน่วยงาน รายงานผลการดาเนินงานตามแผนฯที่
กาหนดไว้ใน รอบ 9 เดือนได้ร้อยละ 100

0.5

ทุกหน่วยงาน สรุปการติดตามผลการดาเนินงาน
ตามแผนปรับปรุงองค์กรทุกหมวด ตามแบบฟอร์ม
หมายเลข 3 รอบ 9 เดือน พร้อมนาเสนอผู้บริหาร
รับทราบ โดยรายงาน SAR ในระบบ Estimates SM
และแนบหลักฐานในโปรแกรมการประเมินสถานะฯ
ภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2563

5.1 ประเมิ นความส าเร็ จของผลลั พธ์ การด าเนิ นงาน 0.4
(คะแนนตัวชี้วัดผลลัพธ์หมวด 7 จากการประเมินตนเอง)
รอบ 12 เดือน ตามโปรแกรมการประเมิน PMQA 4.0
5.2รายงานผลการดาเนินงานบริหารจัดการ ของ
หน่วยงานรอบ 12 เดือน
0.6
(กรณี 1. ผลลัพธ์การดาเนินงาน ไม่ครบถ้วนทุกตัวชีว้ ัด หัก
0.05 คะแนน 2. รายงานผลการดาเนินงานบริหารจัดการของ
หน่วยงานไม่ครบถ้วน หักเชิงคุณภาพ 0.05 คะแนน)

5.1 ผลลัพธ์การดาเนินงาน (คะแนนหมวด 7)
ครบถ้วนทุกตัวชี้วัดที่กาหนด จากโปรแกรมการ
ประเมินสถานะฯ โดยหน่วยงานประเมินให้แล้ว
เสร็จภายในวันที่ 25 สิงหาคมพ.ศ.2563
5.2 รายงานผลการดาเนินงาน รอบ 12 เดือน ตาม
แบบฟอร์มหมายเลข 4 ได้ครบถ้วนทุกประเด็น พร้อม
นาเสนอผู้บริหารรับทราบ โดยรายงาน SAR ในระบบ
Estimates SM และแนบหลักฐานในโปรแกรมการ
ประเมินสถานะฯ ภายในวันที่ 25สิงหาคมพ.ศ. 2563

คะแนน 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
ร้อยละ 80 85 90 95 100
คานวณคะแนนโดยวิธีเทียบบัญญัติไตรยางศ์

(กรณีมีสรุปการติดตามแต่ไม่ครบทุกแผน หัก 0.05 คะแนน)
5

หมายเหตุ :

1. กรณีไม่รายงานภายในระยะเวลาที่กาหนดแต่ละขั้นตอน หักขั้นตอนละ0.05คะแนน
2. กรณีไม่เสนอผู้บริหาร หักขั้นตอนละ 0.05 คะแนน
10. เป้าหมาย: ทุกหน่วยงานดาเนินการตามเป้าหมายในแต่ละไตรมาส ดังนี้
เป้าหมาย
ขั้นตอน
ไตรมาสที่ 1
ถึงขั้นตอนที่ 3
ไตรมาสที่ 2
ถึงขั้นตอนที่4.1
ไตรมาสที่ 3
ถึงขั้นตอนที่4.2
ไตรมาสที่ 4
ถึงขั้นตอนที่5
11. แหล่งข้อมูล:
รายงานความก้าวหน้าตัวชี้วัดฯ ในโปรแกรมการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)
และ ระบบ Estimates SM จากกลุ่ม/กอง/ศูนย์/สานัก/สถาบัน/สคร.1-12
12 วิธีการจัดเก็บข้อมูล:
ผู้กากับตัว ชี้วัดรวบรวมข้อมูล พร้อมทั้งแนบไฟล์เอกสารหลักฐานที่ส มบูรณ์ตามที่กาหนดในแต่ละขั้นตอนใน
โปรแกรมการประเมินสถานะฯ และรายงาน SAR ในระบบ Estimates SM ทุกไตรมาส
13. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล :
ไตรมาสที่ 1 ภายในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2562
ไตรมาสที่ 2 ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์พ.ศ.2563
ไตรมาสที่ 3 ภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2563
ไตรมาสที่ 4 ภายในวันที่ 25 สิงหาคมพ.ศ.2563
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14. แบบฟอร์มที่ใช้ประกอบด้วย :
14.1 แบบฟอร์มหมายเลข 1 แนวทางการคัดเลือกตัวชี้วัดผลลัพธ์หมวด 7 (7.1-7.6)
14.2 แบบฟอร์มหมายเลข 2 แผนปรับปรุงองค์กร
14.3 แบบฟอร์มหมายเลข 3 สรุปการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปรับปรุงองค์กร
14.4 แบบฟอร์มหมายเลข 4 สรุปผลการดาเนินงานบริหารจัดการภาครัฐของหน่วยงานรอบ 12 เดือน
15.ผู้กากับตัวชี้วัด :ระดับกรม
ชื่อผู้กากับตัวชี้วัด
นางเบญจมาภรณ์ ภิญโญพรพาณิชย์
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

โทรศัพท์
02 590 3395

ผู้กากับตัวชี้วัด : ระดับหน่วยงาน : กองโรคไม่ติดต่อ
ชื่อผู้กากับตัวชี้วัด
โทรศัพท์
0 2590 3979
นางนิตยา พันธุเวทย์
16. ผู้จัดเก็บข้อมูล : ระดับกรม
ชื่อผู้จัดเก็บข้อมูล
1. นางสาวรัฐลักษณ์พิทักษ์จักรพิภพ
2. นายอานุภาพไชยมี
3. นางสาวชนมน ดิษยาวรนฤกมล

โทรศัพท์
0 2590 3870
0 2590 3379
0 2590 3379

ผู้จัดเก็บข้อมูล : ระดับหน่วยงาน : กองโรคไม่ติดต่อ
ชื่อผู้จัดเก็บข้อมูล
โทรศัพท์
1. นายจาเริญ บุณยรังษี
0 2590 3870
2. นางสาวทิพวรรณ พรหมทับทิม
0 2590 3870

MICROSOFT

E-mail
Jama_pin@hotmail.com

E-mail
nitayabh@gmail.com
E-mail
wezer_wezer@hotmail.com
prkeng@hotmail.com
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E-mail
aum0908@gmail.com
poolpa1@hotmail.com
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แบบฟอร์มหมายเลข 1แนวทางการคัดเลือกตัวชี้วัดความสาเร็จของหมวด 7 ผลลัพธ์การดาเนินการ (7.1-7.6)
มิติ

RM (Results Management)

เลือกใช้ตัวชี้วัด(ตัวอย่าง)

เกณฑ์การให้คะแนน

7.1 ด้านพันธกิจ

RM 1 ร้อยละความสาเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักในการบรรลุเป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการขององค์กร
RM 2 ร้อยละความสาเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักในการบรรลุเป้าหมาย
ตัวชี้วัดคารับรองการปฏิบัติราชการมิติดา้ นประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับ GAP ตามแผนปรับปรุงฯ ที่หน่วยงานเลือกเพิ่มเติม
7.2 ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วน RM 3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ร้อยละความสาเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ
ขององค์กร (การบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของหน่วยงาน)
ร้อยละเฉลีย่ ความสาเร็จถ่วงน้าหนักในการบรรลุเป้าหมายตัวชีว้ ัดคารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ประจาปีงบประมาณ (การบรรลุเป้าหมายตัวชี้วดั องค์ประกอบที่ 1 – 3 ทีห่ น่วยงานดาเนินการ)
..........................................................................................................................
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้สว่ นเสียต่อการพัฒนางานบริการของหน่วยงาน
- ตัวชีว้ ัดอื่น เช่น การแก้ไขข้อร้องเรียน, การปรับเปลี่ยนบริการที่เกิดประโยชน์
ได้ส่วนเสีย
ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับ GAP ตามแผนปรับปรุงฯ ที่หน่วยงานเลือกเพิ่มเติม ..........................................................................................................................
RM 4 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหาร - ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
7.3 ด้านการพัฒนาบุคลากร
ทรัพยากรบุคคล
- ตัวชี้วัดอื่น เช่นการเรียนรู้, ความก้าวหน้า, จานวนนวัตกรรม
RM 5 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนสร้างความผูกพันของบุคลากร ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนสร้างความผูกพันของบุคลากร
ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับ GAP ตามแผนปรับปรุงฯ ที่หน่วยงานเลือกเพิ่มเติม ..........................................................................................................................
RM 6ร้อยละความสาเร็จในการขับเคลื่อนหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคเป็น ใช้ผลจากการประเมินร้อยละความสาเร็จในการขับเคลื่อนหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค
7.4 ด้านการเป็นต้นแบบ
องค์คุณธรรม
เป็นองค์กรคุณธรรม
RM 7 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มตี ่อการนาองค์การของผู้บริหาร
- หน่วยงานประเมินความพึงพอใจต่อการนาองค์กรของผู้บริหาร โดยใช้แบบสอบถามกลางจาก กพร.
- ตัวชีว้ ัดอื่น เช่นจานวนบุคลากรที่ได้รับการยกย่องจากภายนอก, จานวนรางวัลที่ได้รับจาก
ภายนอก, จานวน Best Practice
ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับ GAP ตามแผนปรับปรุงฯ ที่หน่วยงานเลือกเพิ่มเติม ..........................................................................................................................
- ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายรวม
7.5 ด้านผลกระทบต่อเศรษฐกิจ RM 8 ร้อยละการเบิกจ่ายของงบประมาณรายจ่ายรวม
สังคม สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับ GAP ตามแผนปรับปรุงฯ ที่หน่วยงานเลือกเพิ่มเติม ............................................................................................................................
RM 9 ร้อยละความสาเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักในการบรรลุ
- ตัวชี้วัดการปรับปรุงกระบวนการ
7.6 ด้านการลดต้นทุน สร้าง
เป้าหมายตัวชี้วัดของกระบวนการที่สาคัญ
หมายเหตุ : หน่วยงานคัดเลือก 1 กระบวนการหรือมากกว่า มาดาเนินการ
นวัตกรรม และการจัดการ
RM
10
ร้
อ
ยละความส
าเร็
จ
เฉลี
ย
่
ถ่
ว
งน้
าหนั
ก
ความส
าเร็
จ
จากผลสั
ม
ฤทธิ
ข
์
องการ
- ตัวชี้วัดคารับรองฯที่ 4.1 ระดับความสาเร็จของนวัตกรรมที่หน่วยงานสร้างใหม่แล้วได้นาไปใช้ประโยชน์
กระบวนการ
ดาเนินการตามแผนการจัดการความรู้/แผนพัฒนานวัตกรรมของหน่วยงาน
(วัดความสาเร็จจากการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการพัฒนานวัตกรรมของหน่วยงาน)
- ตัวชี้วัดอื่น เช่น การลดต้นทุน, นวัตกรรมการปรับปรุง, ผลการปรับปรุงจากการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี
ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับ GAP ตามแผนปรับปรุงฯ ที่หน่วยงานเลือกเพิ่มเติม ..........................................................................................................................
หมายเหตุ : 1. การเลือกตัวชี้วัดที่นามาตอบ RM 1 – RM 10 ที่ปรากฏในตาราง เป็นเพียงตัวอย่างในการคัดเลือก 2. เป้าหมายการดาเนินงาน อยู่ที่ระดับคะแนน 3 คะแนน
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แบบฟอร์มหมายเลข 2แผนปรับปรุงองค์กร หมวด.........................................
ชื่อหน่วยงาน :……………………………………………………………………
โอกาสในการปรับปรุง :.....................................................................................................
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
(ให้ระบุ โดยพิจารณาจากแนวทางการดาเนินการตามโปรแกรมการประเมิน PMQA 4.0 ที่คัดเลือกมาจัดทา
แผนปรับปรุงองค์กร ในหมวดนั้น ๆ)……………………………………………………………………………………….
ชื่อแผนงาน : ……………………………………………………………………………………………….………………. ผู้รับผิดชอบหลัก :
ชื่อกลุ่ม/ศูนย์/งาน : ……………………………..
วัตถุประสงค์ :……………………………………………………………………………………………………………… งบประมาณ :………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….…………
ตัวชี้วัดหลักของแผนงาน :………………………………………………………….……………………………….. ระยะเวลาดาเนินการ :……………………………………………
รายละเอียดโดยย่อ :…………………………………………………………………..………………………………… วันที่จัดทาแผน :……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….……………………………………
ลาดับ

กิจกรรม/ขั้นตอน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ต.ค.
62

พ.ย.
62

ธ.ค.
62

ม.ค.
63

ก.พ.
63

มี.ค.
63

เม.ย.
63

พ.ค.
63

มิ.ย.
63

ก.ค.
63

ส.ค.
63

ผลลัพธ์การดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้เกี่ยวข้อง

งบประมาณ

ก.ย.
63

1

………………………………………………………………………………………

……..……………………………

………….

……………

……..…….

2

………………………………………………………………………………………

…..……………………………..

…………

…………..

…………….

ลงนาม .............................................. .................
(...............................................................)
ตาแหน่ง...............................................................
อนุมัติวันที่................./.............................../…………
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แบบฟอร์มหมายเลข 3สรุปการติดตามผลการดาเนินงานปิดช่องว่าง (GAP) ตามแผนปรับปรุงองค์กรทุกหมวด รอบ……..เดือน
หมวด
1
2
3
4
5
6

ชื่อแผนงาน

จานวนกิจกรรมตาม
แผนรอบ……เดือน

1. ………………………………………………………………
................
1. ………………………………………………………………
................
1. ………………………………………………………………
................
...............................................................................
................
1..........................................................................
................
............................................................................
................
รวม
.................
ร้อยละของจานวนกิจกรรมที่ดาเนินการสาเร็จ…….เดือน
คะแนนที่ได้ (ขั้นตอนที่…… )

จานวนกิจกรรม
ที่ดาเนินการสาเร็จรอบ……
เดือน
…………..…
................
................
................
................
................
................
................
................

รายงานผลการดาเนินงาน

ระบุกรณี
ไม่เป็นไปตามแผน

………………………………………………………………………………………………….
...............
………………………………………………………………………………………………………..
....................
…………………………………………………………………………………………………………
....................
……………………………………………………………………………………………………….. ..........................
………………………………………………………………………………………………………. ............................
………………………………………………………………………………………………………. .............................

ลงนาม ...............................................................
(...............................................................)
ตาแหน่ง...............................................................
วันที่.................เดือน…………………..พ.ศ...........
คานวณโดยวิธีการเทียบบัญญัติไตรยางศ์
ผลต่างของผลการดาเนินงานในแต่ละระดับตามช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน (Interval) = 0.1
ยกตัวอย่างกรณี ร้อยละที่ดาเนินการได้ 88 อยู่ในระหว่างช่วงคะแนน 3-4
ผลต่างของร้อยละที่ดาเนินการได้ = 8 (ซึ่งได้จาก 88 - 80) เทียบเท่าผลต่างของเกณฑ์การให้คะแนน ( 0.1 X 8) /10 = 0.08 ดังนั้น คะแนนของขั้นตอนที่ 4 = 0.3 + 0.08 = 0.38 คะแนน
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แบบฟอร์มหมายเลข 4สรุปผลการดาเนินงานบริหารจัดการภาครัฐของหน่วยงานรอบ 12 เดือน
หน่วยงาน..........................................................................................................................................................
1. แผนงาน/โครงการ……………………………………..……………………………………………………………….………………………
2.วัตถุประสงค์ ............................................................................................................................. .........................
3. ผลการดาเนินงาน
3.1 ผลการดาเนินงานตามแผนปรับปรุงองค์กร แต่ละหมวด
............................................................................................................................. ..................................................................
............................................................................................................................................................................................. ..
3.2 ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
...............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................................
4. ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินงาน
............................................................................................................................. ..................................................................
...............................................................................................................................................................................................
5. การแก้ไขปัญหาที่หน่วยงานได้ดาเนินการ
........................................................................................................................................................ .......................................
...............................................................................................................................................................................................
6. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา
6.1 การดาเนินการโดยหน่วยงาน
………………………………………………………………………………………………………............................................................................
............................................................................................................................. ..................................................................
6.2 ข้อเสนอต่อ
ผู้บริหาร………………………………………………………………………..……………………………………………….....................................
............................................................................................................................. ...........................................................
7. ปัจจัยความสาเร็จของการดาเนินงาน
............................................................................................................................. ..................................................................
.............................................................................................................................................................. ................................
ลงนาม ...............................................................
(.........................................................)
ตาแหน่ง.........................................................
วันที่............/…………................/..............
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน กรมควบคุมโรค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์ประกอบที่ 5 Potential Base
ตัวชี้วัดถ่ายทอดสู่หน่วยงาน
1. ตั วชี้วัด ที่ 5.1 : ระดับความสาเร็จของขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561–2580) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. หน่วยวัด : ระดับ
3. น้าหนัก : ร้อยละ 10
4. คาอธิบายตัวชี้วัด :
4.1 ความสาเร็จของการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 หมายถึง การดาเนินงานของหน่วยงานภายในกรมควบคุมโรค ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้แผนงาน
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ นาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
โดยมีวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนฯ ปีงบฯ พ.ศ. 2563 ดังนี้
4.1.1 เพื่อให้บุคลากรกรมควบคุมโรคทุกระดับ มีความรู้ความเข้าใจเป้าหมาย ตัวชี้วัด และความเชื่อมโยง
ยุท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ช าติ แผนปฏิ รูป ประเทศด้ านสาธารณสุ ข
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และระยะปฏิรูป
(พ.ศ. 2561-2565) และแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (แผนโรค ภัยสุขภาพ และแผนเชิง
ระบบ) ระดับประเทศ หน่วยงาน และเขตในส่วนที่รับผิดชอบ
4.1.2 เพื่อบริหารจัดการให้แผนปฏิบัติราชการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 มีความสอดคล้องกับแผนหลักและเป้าหมายที่กาหนดไว้
4.1.3 เพื่อให้แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (แผนโรค ภัยสุขภาพ และแผนเชิง
ระบบ) ระดับประเทศ หน่วยงาน และเขต มีการกาหนดเป้าหมายและผลลัพธ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และ ปี
พ.ศ. 2564 – 2565 ที่สอดคล้อง/สัมพันธ์ กับเป้าหมายและผลลัพธ์ของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และระยะปฏิรูป (พ.ศ. 2561-2565)
4.1.4 เพื่อให้การจัดทาคาของบประมาณประจาปี พ.ศ. 2564 ของหน่วยงานกรมควบคุมโรค มีความ
สอดคล้ อ ง/สั ม พั น ธ์ กั บ เป้ า หมายและผลลั พ ธ์ ที่ ก าหนดไว้ ใ นแผนฯ (แผนโรค ภั ย สุ ข ภาพ และแผนเชิ ง ระบบ)
ระดับประเทศ เขต พ.ศ. 2561-2565
4.2 ยุท ธศาสตร์ ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) หมายถึง ยุ ทธศาสตร์ช าติฉบั บ แรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกาศโปรดเกล้าฯ ให้ใช้ ณ วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นเป้าหมายระยะยาวใน
การพัฒนาประเทศ เพื่อใช้เป็นกรอบในการกาหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน ให้หน่วยงานภาครัฐทุกส่วนต้อง
ปฏิบัติตาม เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทสพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง หรือ ตามคติพจน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยมีระยะบังคับ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
4.3 แผนแม่บท หมายถึง แผนแม่บ ทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ตามประกาศส านัก
นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562 โดยเฉพาะแผนแม่บทที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพ คือ แผนแม่บทฯ (13) ประเด็นการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี และแผนแม่บทอื่นๆ เช่น แผนแม่บทฯ(1)
ประเด็นความมั่นคง(9) ประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ(11) ประเด็นการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (20) ประเด็นการบริการ
ประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (11) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นต้น
4.4 หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานของกรมควบคุมโรค ดาเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ได้แบ่งการขับเคลื่อนแผนฯ ของหน่วยงานเป็น 4 กลุ่มได้แก่
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1) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมควบคุมโรค (กยผ.คร.) ดาเนินการในภาพรวมการขับเคลื่อนแผน
ระดับชาติ/กรมสู่หน่วยงานและเครือข่ายระดับประเทศ
2) กอง สานั ก สถาบั น ที่เป็ น ผู้รับ ผิดชอบหลักแผนปฏิ บัติการด้านการป้ องกัน ควบคุมโรคและภั ย
สุขภาพ (แผนโรค ภัยสุขภาพ และแผนเชิงระบบ)ระดับประเทศจานวน 22 หน่วยงาน ได้แก่ 1) กองบริหารทรัพยากร
บุคคล 2) กองยุทธศาตร์และแผนงาน 3) กองระบาดวิทยา 4) กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 5) กองโรค
จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 6) กองโรคติดต่อทั่วไป 7) กองโรคไม่ติดต่อ 8) กองโรคติดต่อนาโดยแมลง 9)
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 10) กองวัณโรค 11) กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน 12) กองนวัตกรรมและวิจัย
13) กองงานคณะกรรมากรควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 14) สานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 15) ศูนย์
สารสนเทศ 16) สานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 17) สานักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 18)
สานั กงานความร่ว มมือระหว่างประเทศ 19) ส านักงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 20) สถาบั นบาราศนราดูร 21)
สถาบันราชประชาสมาสัยและ 22) สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา
3) สานักงานป้องกันควบคุมโรค(สคร.) ที่ 1 – 12 ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักฯ (แผนโรค ภัยสุขภาพ และ
แผนเชิงระบบ)ระดับภาค/เขต
4) หน่วยงานที่ไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบหลักแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
(แผนโรค ภัยสุขภาพ และแผนเชิงระบบ) จานวน 6 หน่วยงาน ได้แก่ 1) สานักงานเลขานุการกรม2) กองกฎหมาย 3)
กองบริหารการคลัง 4) กลุ่มตรวจสอบภายใน 5) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และ 6) กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม
*** หน่วยงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ถ่ายทอดตัวชี้วัดนี้ ได้แก่ สานักงานบริหารโครงการกองทุนโลก
วัดความสาเร็จการขับเคลื่อนแผนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน ตามภารกิจ โดยสรุปดังนี้
ที่
1

2

กอง สน. สบ.
รับผิดชอบแผนฯ
วิเคราะห์ และจัดทาผัง
วิเคราะห์ และจัดทาผังความ
ความเชื่อมโยง/สอดคล้อง เชื่อมโยง/สอดคล้องของ
ของแผนปฏิบัติการด้านการ แผนปฏิบัติราชการด้านการ
ป้องกันควบคุมโรคและภัย ป้องกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพของประเทศ ระยะ สุขภาพ (แผนโรค ภัยสุขภาพ
20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และแผนเชิงระบบ)
และระยะปฏิรูป (พ.ศ.
ระดับประเทศ พ.ศ. 25612561-2565) กับ
2565 และปีงบฯ 2563 ที่อยู่ใน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผน ความรับผิดชอบ กับแผนปฏิบัติ
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
การฯ ระยะ 20 ปีและระยะ
ชาติ ด้านสาธารณสุข และ ปฏิรูป ไปจนถึงยุทธศาสตร์ชาติ
แผนปฏิรปู ประเทศ ด้าน
20 ปี และแผนแม่บท
สาธารณสุข
ผลิตเอกสารและ/หรือสื่อ สื่อสาร ถ่ายทอด ผังความ
แผนตามข้อ (1) เพื่อการ
เชื่อมโยง และแผนฯ
สื่อสาร ถ่ายทอด ผังความ ระดับประเทศ ที่รับผิดชอบ
เชื่อมโยงและแผนฯ แก่
แก่ผู้บริหาร และบุคลากรใน
ผู้บริหาร และบุคลากร
หน่วยงาน รวมทั้งหน่วยงาน
หน่วยงานกรมควบคุมโรค ที่เกี่ยวข้องภายในกรม
ผ่านช่องทางต่างๆ
ควบคุมโรค
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หน่วยงาน
ไม่ได้รับผิดชอบแผนฯ
วิเคราะห์ และจัดทาผังความ วิเคราะห์ และจัดทาผังการ
เชื่อมโยง/สอดคล้องของ
สนับสนุนเชื่อมโยงแผนปฏิบตั ิ
แผนปฏิบัตริ าชการด้านการ ราชการด้านการป้องกันควบคุม
ป้องกันควบคุมโรคและภัย โรคและภัยสุขภาพ (แผนโรค
สุขภาพ (แผนโรค ภัย
ภัยสุขภาพ และแผนเชิงระบบ)
สุขภาพ และแผนเชิงระบบ) ระดับประเทศ พ.ศ. 2561ระดับภาค/เขต พ.ศ. 2561- 2565 และปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 และปีงบประมาณ
2563 ตามภารกิจที่หน่วยงาน
พ.ศ. 2563 กับแผนปฏิบัติ รับผิดชอบ
การฯ ระยะ 20 ปีและระยะ
ปฏิรูป ไปจนถึงยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี และแผนแม่บท
สคร.

สื่อสาร ถ่ายทอด ผังความ
เชื่อมโยง และแผนฯ ระดับ
ภาค/เขต แก่ผู้บริหาร และ
บุคลากรในหน่วยงาน
รวมทั้งหน่วยงานเครือข่ายที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่

สื่อสาร ถ่ายทอด ผังและแผนฯ
ตามที่ กยผ.คร.กาหนด ให้แก่
ผู้บริหาร และบุคลากรใน
หน่วยงาน
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3

กาหนดรูปแบบและ/หรือ
หลักเกณฑ์ และดาเนินการ
เพื่อทดสอบความรู้ ความ
เข้าใจของบุคลากรกรม
ควบคุมโรคต่อแผนตามข้อ
(1) และแผนฯ โรค ภัย
สุขภาพ และแผนเชิงระบบ
ระดับ ประเทศ หน่วยงาน
และเขต
กาหนดแนวทางการบริหาร
จัดการแผนปฏิบตั ิราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 (เช่น การใช้จ่าย
งบประมาณ การปรับ
แผนงาน/โครงการระหว่าง
ปี ฯลฯ) โดยผ่านความ
เห็นชอบผู้บริหารกรม
ควบคุมโรคเพื่อให้มั่นใจว่า
หน่วยงานดาเนินการ
สอดคล้องกับแผนหลักและ
เป้าหมายทีไ่ ด้กาหนดไว้
และสื่อสารให้หน่วยงาน
ดาเนินการตามเกณฑ์ฯ ที่
กรมฯ กาหนด
ดาเนินการให้มีการทบทวน
แผนปฏิบัติราชการด้านการ
ป้องกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพ (แผนโรค ภัย
สุขภาพ และแผนเชิงระบบ)
ระดับประเทศ หน่วยงาน
และเขต ให้มีการกาหนด
เป้าหมายและผลลัพธ์ ระยะ
20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
และ ปี พ.ศ. 2564 – 2565
ที่สอดคล้อง/สัมพันธ์กับ
เป้าหมายและผลลัพธ์ของ
แผนปฏิบัติการด้านการ
ป้องกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพของประเทศ ระยะ
20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
และระยะปฏิรูป (พ.ศ.

4

5
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กอง สน. สบ.
หน่วยงาน
สคร.
รับผิดชอบแผนฯ
ไม่ได้รับผิดชอบแผนฯ
1) ดาเนินการให้ร้อยละ 80
(เหมือนกอง สานัก สถาบัน) (เหมือนกอง สานัก สถาบัน)
ของผู้บริหารและบุคลากรใน
หน่วยงาน(ตามคุณสมบัติที่
กาหนด) เข้ารับการทดสอบ
ความรู้ ความเข้าใจต่อแผนฯ
2) ร้อยละ 80 ของผู้เข้า
ทดสอบ ผ่านการทดสอบ(สอบ
ได้คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป)
บริหารจัดการแผนปฏิบตั ิ
ราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ของหน่วยงานให้
ได้ตามแนวทางฯ ทีก่ รม
ควบคุมโรคกาหนด

(เหมือนกอง สานัก สถาบัน
วิชาการ)

(เหมือนกอง สานัก สถาบัน
วิชาการ)

ทบทวนแผนปฏิบัติราชการฯ
ระดับประเทศ ที่รับผิดชอบ ให้
มีเป้าหมายและผลลัพธ์ ระยะ
20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และ
ปี พ.ศ. 2564 – 2565 ที่
สอดคล้อง/สัมพันธ์กับ
เป้าหมายและผลลัพธ์ของ
แผนปฏิบัติการฯ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2561-2580) และระยะ
ปฏิรูป (พ.ศ. 2561 - 2565)

ทบทวนแผนปฏิบัติราชการฯ
ระดับภาค/เขต ให้มี
เป้าหมายและผลลัพธ์ ปี
พ.ศ. 2564 – 2565 ที่
สอดคล้อง/สัมพันธ์กับ
เป้าหมายและผลลัพธ์ของ
แผนปฏิบัติการฯ ระยะ 20
ปี (พ.ศ. 2561-2580) และ
ระยะปฏิรูป (พ.ศ. 2561 2565)

ร่วมทบทวนแผนปฏิบัติราชการ
ฯ ระดับประเทศ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2561-2580) และ ปี พ.ศ.
2564 – 2565 ที่เกี่ยวข้อง
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2561 - 2565)
กาหนดแนวทางในการ
จัดทาคาของบประมาณ
และแผนปฏิบัตริ าชการ ปี
งบฯ 2564 ของหน่วยงาน
กรมควบคุมโรค โดยผ่าน
ความเห็นชอบผู้บริหารกรม
ควบคุมโรคเพื่อให้แผนฯ
ให้มีความสอดคล้อง/
สัมพันธ์ กับเป้าหมายและ
ผลลัพธ์ ที่กาหนดไว้ในแผน
ฯ (แผนโรค ภัยสุขภาพ
และแผนเชิงระบบ)
ระดับประเทศ เขต พ.ศ.
2561- 2565 และสื่อสาร
ให้หน่วยงานดาเนินการ
ตามเกณฑ์ฯ ทีก่ รมฯ
กาหนด

กอง สน. สบ.
รับผิดชอบแผนฯ

สคร.

หน่วยงาน
ไม่ได้รับผิดชอบแผนฯ

จัดทาคาของบประมาณและ
แผนปฏิบัตริ าชการ ปีงบฯ
2564 ของหน่วยงาน ให้ได้
ตามแนวทางฯ ที่กรมควบคุม
โรคกาหนด

จัดทาคาของบประมาณและ
แผนปฏิบัตริ าชการ ปีงบฯ
2564 ของหน่วยงาน ให้ได้
ตามแนวทางฯ ที่กรม
ควบคุมโรคกาหนด

จัดทาคาของบประมาณและ
แผนปฏิบัตริ าชการ ปีงบฯ
2564 ของหน่วยงาน ให้ได้ตาม
แนวทางฯ ที่กรมควบคุมโรค
กาหนด

5.สูตรการคานวณ :
บุคลากรของหน่วยงานทีต่ ้องตอบแบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจต่อแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันควบคุมโรค
และภั ย สุ ข ภาพของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และระยะปฏิ รู ป (พ.ศ. 2561-2565) ที่ เชื่ อ มโยงกั บ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสาธารณสุข และแผนปฏิรูปประเทศ ด้านสาธารณสุ ข
หมายถึง ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1) ผู้อานวยการหน่วยงาน
2) ข้าราชการตาแหน่ง ประเภทวิชาการ และ ตาแหน่งประเภททั่วไป ทุกคน
3) พนักงานราชการ ทุกคน
4) พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานด้านวิชาการ ทุกคน
5) ลูกจ้างประจา ทุกคน
ทั้งนี้ ยกเว้นลูกจ้างชั่วคราว และบุคลากรจ้างเหมาดาเนินงาน/บริการ
ขั้นตอนที่ 2.1
ร้อ ยละของบุ ค ลากรของหน่ วยงานที่
จานวนบุคลากรของหน่วยงานตามคุณสมบัติที่กาหนด ที่ตอบแบบทดสอบฯ
ตอบแบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจ = จานวนบุคลากรของหน่วยงานตามคุณสมบัติที่กาหนด ทั้งหมด
ต่อแผนฯ

x 100

ขั้นตอนที่ 2.2
จานวนบุคลากรของหน่วยงานตามคุณสมบัติที่กาหนด ที่ตอบแบบทดสอบฯ
ร้อ ยละของบุ ค ลากรของหน่ วยงานที่
x 100
ผ่านการทดสอบความรู้ ความเข้าใจต่อ = ได้คะแนน ร้อยละ 60 ขึ้นไป
แผนฯ
จานวนบุคลากรของหน่วยงานตามคุณสมบัติที่กาหนด ที่ตอบแบบทดสอบฯ
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6. เกณฑ์การให้คะแนน :กาหนดเป็นขั้นตอนแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของการ
ดาเนินงานตามเป้าหมายแต่ละขั้นตอน ดังนี้
ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน
ชื่อตัวชี้วัด
คะแนน ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5
ระดับ ความสาเร็ จ ของขั บ เคลื่ อน
1.2

ยุ ทธศาสตร์ ช าติ 20 ปี (พ.ศ. 2561
2.2


– 2580) ประจาปีงบประมาณพ.ศ.
3.4



2563
4.1




5





7. เงื่อนไขของตัวชี้วัด : ไม่มี
8. ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด :
ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ระดับ ความสาเร็ จ ของขั บ เคลื่ อนยุ ทธศาสตร์ ช าติ 20 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2580) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระดับ

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560
2561
2562
เป็นตัวชี้วัดใหม่ดาเนินการในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

9. รายละเอียดการดาเนินงาน :
ขั้นตอน
รายละเอียดการดาเนินงาน
คะแนน
เอกสารประกอบการประเมิน
ที่
1
1.1 วิเคราะห์ และจัดทาผังความเชื่อมโยง/สอดคล้อง 0.5
เอกสารแผนผังความเชื่อมโยงฯ ตามแบบแผนผัง 1
ของแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันควบคุมโรคและ
และ 2 ที่ ผ่ านความเห็ นชอบของผู้ บริ ห าร
ภัยสุขภาพ (แผนโรค ภัยสุขภาพ และแผนเชิงระบบ)
หน่ วยงาน ในรูปแบบเอกสารและ/หรือสื่ ออิเลก
ระดั บประเทศ พ.ศ. 2561-2565 และปี งบประมาณ
ทรอนิกส์
พ.ศ.2563 ที่อยู่ในความรับผิดชอบ กับแผนปฏิบัติการ
ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และระยะปฏิรูป (พ.ศ.
2561-2565) ไปจนถึงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผน
แม่บท
1.2 สื่อสาร ถ่ายทอด ผังความเชื่อมโยง และแผนฯ 0.5 1) เอกสารหรือสื่อเพือ่ การถ่ายทอดฯ ในรูปแบบต่างๆ
ระดับประเทศ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ แก่ผู้บริหาร
2) หลักฐานการถ่ายทอดผังความเชื่อมโยงฯ และ
และบุ ค ลากรในหน่ ว ยงาน รวมทั้ ง หน่ ว ยงานที่
แผนฯ ผ่านสื่อต่างๆ เช่น นาเสนอในที่ประชุม แจ้ง
เกี่ยวข้องภายในกรมควบคุมโรค
ผ่านหนังสือราชการ web site ฯลฯ
1.3 รายงานผลการด าเนิ น งานขับ เคลื่ อนฯ พร้อ ม 0.2 รายงานผลฯ โดยแนบ หลั ก ฐาน ใน ระบ บ
ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
Estimates SM รอบ 3เดื อ น ภ ายใน วั น ที่ 25
ธันวาคม พ.ศ. 2562
2
2.1 ดาเนินการให้ผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงาน 0.5 ข้อ มู ล ผลการเข้ า ไปตอบแบบทดสอบ Online
ตามคุณ สมบัติที่กาหนด เข้ารับการทดสอบความรู้
ความรู้ความเข้าใจของบุคลากรกรมควบคุมโรค
ความเข้าใจต่อแผนฯ
ต่อแผนฯ จาก กยผ.คร.
ร้อยละของบุคลากรของหน่วยงานตามคุณสมบัติที่
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ขั้นตอน
ที่

รายละเอียดการดาเนินงาน

คะแนน

เอกสารประกอบการประเมิน

0.5

ข้อมูลผลการทดสอบ Online ความรูค้ วามเข้าใจ
ของบุ ค ลากรกรมควบคุ ม โรคต่ อ แผนฯ จาก
กยผ.คร.

0.5

หลักฐานการสื่อสารแนวทางการบริหารจัดการ
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ที่ ผ่ า นความเห็ น ชอบจากผู้ บ ริ ห ารกรม
ควบคุมโรค ภายในหน่วยงาน
หลั ก ฐานการสื่ อ สารหลั ก เกณฑ์ แ นวทางการ
จั ด ท าค าของบประมาณ ประจ าปี ภายใน
หน่วยงาน
รายงานผลฯ โดยแนบ หลั ก ฐาน ใน ระบ บ
Estimates SMรอบ 6 เดื อ น ภ ายใน วั น ที่ 25
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
1) หลั กฐานการด าเนิ นการทบทวนแผนฯ เช่ น
วาระ ข้อมูล เอกสาร รายงานการประชุมฯ
2) แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ (แผนโรค ภัยสุขภาพ และแผน
เชิ งระบบ) ระดั บ ประเทศ ที่ รับ ผิ ด ชอบ (ฉบั บ
ปรับ ปรุ ง)มี เป้ าหมายและผลลั พ ธ์ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2561-2580) และ ปี พ.ศ. 2564 – 2565

กาหนดที่ตอบแบบทดสอบฯ
คะแนน
ร้อยละ

0.1
60

0.2
65

0.3 0.4 0.5
70 75 > 80

คานวณคะแนนโดยวิธีเทียบบัญญัติไตรยางศ์
2.2 ร้อ ยละของผู้ เข้าทดสอบฯ ผ่ า นการทดสอบฯ
(สอบได้คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป)
คะแนน
ร้อยละ

3

๔

5

0.1
60

0.2
65

0.3 0.4 0.5
70 75 > 80

คานวณคะแนนโดยวิธีเทียบบัญญัติไตรยางค์
3.1 บริ ห ารจั ด การแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563ของหน่ ว ยงานให้ ได้ ต าม
แนวทางฯ ที่กรมควบคุมโรคกาหนด
3.2 จัดท าคาของบประมาณ ประจาปีงบประมาณ
พ .ศ . 2564 ข อ งห น่ วย งาน (ข าขึ้ น ) ได้ ต าม
หลักเกณฑ์ฯ ที่กรมควบคุมโรคกาหนด
3.3 รายงานผลการด าเนิ น งานขั บ เคลื่ อ นฯพร้อ ม
ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

0.5

4.1 ทบทวนแผนปฏิ บั ติ ร าชการด้ า นการป้ อ งกั น
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (แผนโรค ภัยสุขภาพ และ
แผนเชิ งระบบ) ระดั บ ประเทศ ที่ รับ ผิ ด ชอบ ให้ มี
เป้ า หมายและผลลั พ ธ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 25612580) และ ปี พ.ศ. 2564 – 2565 ที่ ส อดคล้ อ ง/
สัมพันธ์กับเป้าหมายและผลลัพธ์ของแผนปฏิบัติการ
ด้ า นการป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคและภั ย สุ ข ภาพของ
ประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และระยะ
ปฏิรูป (พ.ศ. 2561-2565)
4.2 รายงานผลการด าเนิ น งานขั บ เคลื่ อ นฯพร้อ ม
ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

0.5

5.1 จัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ของหน่วยงาน (ขาลง) ได้ตามแนวทางฯ
ที่กรมควบคุมโรคกาหนด
5.2 สรุปผลการดาเนินงานการขับเคลื่อนฯ รอบ 12
เดือนพร้อม ปัญหา อุปสรรค

0.5
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0.2

0.2

0.4

รายงานผลฯ โดยแนบ หลั ก ฐาน ใน ระบ บ
Estimates SMรอ บ 9 เดื อ น ภ าย ใน วั น ที่ 2 5
มิถุนายน พ.ศ. 2563
ห ลั ก ฐาน ก ารสื่ อ ส ารแ น วท างก ารจั ด ท า
แผนปฏิบั ติ ราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.
2564 ภายในหน่วยงาน
สรุ ปผลการด าเนิ นงานการขั บเคลื่ อนฯ รอบ 12
เดือนพร้อมให้ข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรคเสนอ
ผู้ บริ หาร โดยแนบหลั กฐานในระบบ Estimates
SM ภายในวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563
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หมายเหตุ :

1. กรณีไม่รายงานภายในระยะเวลาที่กาหนดแต่ละขั้นตอน หักขั้นตอนละ 0.05 คะแนน
2. กรณีไม่เสนอผู้บริหาร หักขั้นตอนละ 0.05 คะแนน
3. กรณีเอกสารที่แนบในระบบ ESM มีข้อมูลไม่ตรงกันหรือไม่ชัดเจนหักขั้นตอนละ 0.05 คะแนน

10. เป้าหมาย : ดาเนินการตามเป้าหมายในแต่ละไตรมาส ดังนี้
เป้าหมาย
ขั้นตอน
ไตรมาสที่ 1
ถึงขั้นตอนที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ถึงขั้นตอนที่ 3
ไตรมาสที่ 3
ถึงขั้นตอนที่ 4
ไตรมาสที่ 4
ถึงขั้นตอนที่ 5
11. แหล่งข้อมูล :รายงานความก้าวหน้าตัวชี้วัดฯ ในระบบ Estimates SM
12 วิธีการจัดเก็บข้อมูล: ผู้กากับตัวชี้วัดสรุปและรายงาน SAR ในระบบ Estimates SM ทุกไตรมาส พร้อมทั้งแนบไฟล์
เอกสารหลักฐานที่สมบูรณ์ตามที่กาหนดในแต่ละขั้นตอน
13. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล :
ไตรมาสที่ 1 ภายในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ไตรมาสที่ 2 ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ไตรมาสที่ 3 ภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ไตรมาสที่ 4 ภายในวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563
14. แบบฟอร์มที่ใช้ประกอบด้วย :
แผนผัง 1 ผังเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศ แผนงานลดโรค/
ภัยและเชิงระบบ แผนฯ โรค............. กับโครงการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แผนผัง 2 ผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การ
จัดสรรงบประมาณ วิสัยทัศน์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการผลผลิต/กิจกรรม กรมควบคุมโรค
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กับแผนปฏิบัติราชการ....... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
15.ผู้กากับตัวชี้วัด :
ระดับกรม : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมควบคุมโรค
ชื่อผู้กากับตัวชี้วัด
โทรศัพท์
นายแพทย์จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์
02 590 3084, 3091

E-mail
strategicddc@ddc.mail.go.th

ระดับหน่วยงาน
ชื่อผู้กากับตัวชี้วัด
นางศรีเพ็ญ สวัสดิมงคล

E-mail
sripen_ncd@yahoo.com

MICROSOFT

โทรศัพท์
0 2590 3887
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16. ผู้จัดเก็บข้อมูล :
ระดับกรม : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมควบคุมโรค
ชื่อผู้จัดเก็บข้อมูล
โทรศัพท์
นางภัคนี สิริปูชกะ
02 590 3084, 3091
นางนันท์นภัส วงษ์พิรา
02 590 3278
ระดับหน่วยงาน
ชื่อผู้จัดเก็บข้อมูล
โทรศัพท์
1. นางสาวกุลพิมน เจริญดี
0 2590 3887
2. นางสาวสุพัณณา เจริญกุล
0 2590 3887

MICROSOFT

E-mail
strategicddc@ddc.mail.go.th
budgetddc@ ddc.mail.go.th
E-mail
kulpimol@gmail.com
kaew_514@hotmail.com
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน กรมควบคุมโรค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์ประกอบที่ 5 : Potential Base
ตัวชี้วัดถ่ายทอดระดับหน่วยงาน
1. ตัวชี้วัดที่ 5.2 : ระดับความสาเร็จในการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของหน่วยงานภายในกรมควบคุมโรค
2. หน่วยวัด : ระดับ
3. น้าหนัก
: สคร. และ สปคม. ร้อยละ 5
สานัก/สถาบัน/กองวิชาการ, กองบริหารและหน่วยงานขนาดเล็ก ร้อยละ 10
4. คาอธิบายตัวชี้วัด :
4.1 ความสาเร็จในการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร หมายถึง การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับ
กระบวนการการทางาน (Business Process) หรือภารกิจองค์กรได้อย่างเป็นระบบตั้งแต่ในระดับสถาปัตยกรรมไป
จนถึงทิศทางการขับเคลื่อน (Roadmap) ขององค์กร เพื่อขับดันให้องค์กรสามารถดาเนินการตามนโยบายและวิสัยทัศน์
ที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้แนวทางของ TOGAF Framework เป็นโครงสร้างซึ่งรวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างใน
องค์กรเข้าไว้ด้ว ยกัน เริ่ มตั้งแต่กลยุ ทธ์ทางธุร กิจ แผนผั งองค์กร กระบวนการทางาน ความเสี่ยงในองค์กร ข้อมูล
สนับสนุนการทางาน ระบบซอฟท์แวร์ต่าง โครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบความปลอดภัย
ภายในองค์กร
- กรมควบคุมโรคเลือกใช้ภาษา Archimate ซึ่งเป็นการออกแบบสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ โดยอาศัยภาษา
ภาพ (Graphical language) เพื่อให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าใจได้โดยง่าย
- TOGAF Framework หมายถึง กรอบแนวความคิดและหลั กการในการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร แบ่ง
ออกเป็น 4 องค์ประกอบ คือ
1) สถาปัตยกรรมด้านธุรกิจ (Business Architecture) แสดงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ (Strategy and Tactic)
ขององค์กร กระบวนการธุรกิจ (Business Process และ Workflows)
2) สถาปั ตยกรรมด้านข้อมูล (Information Architecture) แสดงโครงสร้างข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การ
แลกเปลี่ยนข้อมูล
3) สถาปัตยกรรมด้านแอปพลิเคชัน (Application Architecture) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแอปพลิเคชัน
กับกระบวนการธุรกิจ และความเชื่อมโยงระหว่างแอปพลิเคชัน
4) สถาปั ต ยกรรมด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (Technology / Infrastructure Architecture) แสดงการ
นาเอาซอฟต์แวร์ (Software) และฮาร์ดแวร์ (Hardware) มาสนับสนุนการบริหารจัดการข้อมูล แอปพลิเค
ชัน และธุกิจ ซึ่งจะกล่าวรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Infrastructure) เช่น
เครือข่าย (Network) กระบวนการ (Process) และมาตรฐาน (Standard)
- แบบฟอร์มการรวบรวมกระบวนการหลัก (Core Business) ของกรมควบคุมโรค ที่สอดคล้องตามสายโซ่
แห่งคุณค่า (Value Chain) ซึ่งประกอบด้วย กระบวนการสร้างคุณค่า (Key Process) 7 กระบวนการ และกระบวนการ
สนับสนุน (Key Support) 8 กระบวนการ
- BPMN (Business Process Model and Notation) เพื่อออกแบบกระบวนการทางาน ที่เหมาะสาหรับ
บุคคลทั่วไปที่ไม่จาเป็นต้องเป็นนักคอมพิวเตอร์ สามารถเห็น และเข้าใจได้โดยง่าย
- Viewpoint แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสถาปัตยกรรมของแต่ละชั้นหรือ Layer ได้ ซึ่งหมายถึง
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ส่วน Business Architecture, Application Architecture และ Technology Architecture ในแผ่นพิมพ์เขียว
เดียวกันภายใต้ต้นแบบมาตรฐานของ ArchiMate (Viewpoint)
4.2 หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานภายในกรมควบคุมโรค จานวน 41 หน่วยงาน ประกอบด้วย สานักงาน
เลขานุ ก ารกรม กองกฎหมาย กองบริ ห ารการคลั ง กองบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล กองยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนงาน
กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สานักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ สานักสื่อสารความเสี่ยงและ
พฤติกรรมสุขภาพ กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม สานักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์สารสนเทศ กองนวัตกรรมและวิจัย
กองระบาดวิทยา กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้ อม กองโรคติดต่อทั่ว ไป กองโรคติดต่อนาโดยแมลง
กองโรคไม่ติดต่อ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กองวัณโรค กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ สานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สถาบันบาราศนราดูร
สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง สถาบั นราชประชาสมาสัย
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 ยกเว้น สานักงานบริหารโครงการกองทุนโลก
5. สูตรการคานวณ :
ขั้นตอนที่ 3.1, ขั้นตอนที่ 3.2
ร้อยละของการดาเนินงานฯ

=

ร้อยละของการดาเนินงานฯ

=

จานวนกระบวนการหลักที่จัดทา TOGAF Framework
จานวนกระบวนการหลัก (core process) ทั้งหมด

x 100

จานวนกระบวนการหลักที่จัดทาสถาปัตยกรรมองค์กรภาพปัจจุบัน (As is) x 100

จานวนกระบวนการหลัก (core process) ทั้งหมด

6. เกณฑ์การให้คะแนน : กาหนดเป็นขั้นตอนแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของ
การดาเนินงานตามเป้าหมายแต่ละขั้นตอน ดังนี้
เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ
ชื่อตัวชี้วัด
คะแนน ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5
ระดับความสาเร็จในการ
1

พัฒนาสถาปัตยกรรม
1.5


องค์กรของหน่วยงาน
3.5



ภายในกรมควบคุมโรค
4




5





7. เงื่อนไขของตัวชี้วัด :
เพื่อให้การจัดทาสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : EA) ของกรมควบคุมโรคไปในแนวทาง
เดียวกัน จะใช้ดาเนินการโดยใช้ TOGAF Framework และการจัดทาแบบกระบวนงานย่อยจะใช้ BPMN Model
8 ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด :
ตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จในการพัฒนาสถาปัตยกรรม
องค์กรของหน่วยงานภายในกรมควบคุมโรค
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หน่วยวัด
ระดับ

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560
2561
2562
ตัวชี้วัดใหม่ ปี 2563
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9. รายละเอียดการดาเนินงาน :
ขั้นตอน
รายละเอียดการดาเนินงาน
ที่
1
จัดทาข้อมูลกระบวนการหลัก (Core business)
ของหน่วยงาน

คะแนน

เอกสารประกอบการประเมิน

1.0

ข้อมูลกระบวนการหลัก (Core
business) ตามแบบฟอร์มที่ 1 เสนอ
ผู้บริหาร โดยแนบหลักฐานในระบบ
Estimate SM ภายในวันที่ 25
ธันวาคม พ.ศ.2562
หลักฐานคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานฯ
และข้อมูลผู้ประสานงาน (เบอร์
โทรศัพท์ / E-mail) โดยแนบ
หลักฐานในระบบ Estimate SM
ภายในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2562
ผลการจัดทา TOGAF Framework
ตามแบบฟอร์มที่ 2
เสนอผู้บริหาร โดยแนบหลักฐานใน
ระบบ Estimate SM ภายในวันที่
25 มิถุนายน พ.ศ.2563

2

แต่งตั้งคณะทางานจัดทาสถาปัตยกรรมองค์กร
ของหน่วยงาน

0.5

3

การจัดทาสถาปัตยกรรมองค์กรภาพปัจจุบัน
(As is) นาข้อมูลกระบวนการหลัก (Core
Business) (แบบฟอร์มที่ 1) มีขั้นตอนดังนี้
3.1 จัดทา TOGAF Framework
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
ร้อยละ 60 70 80 90 100

1.0

3.2 สถาปัตยกรรมองค์กรภาพปัจจุบัน (As is)
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
ร้อยละ 60 70 80 90 100
องค์ประกอบหลักการจัดทาสถาปัตยกรรมองค์กร
1) สถาปัตยกรรมองค์กร 4 ระดับ (ถ้ามีครบ)
2) กระบวนการทางานย่อย (subprocess) ใช้
เครื่องมือ BPMN
3) Application Interface Diagram (ถ้ามี)

1.0

รวบรวมข้อมูล Data และ Application ที่มีอยู่
ในหน่วยงาน ซึ่งรวบรวมจากการจัดทา
สถาปัตยกรรมกรมองค์กร (As is) และที่มีใช้อยู่
ในหน่วยงาน

0.5

4
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ผลการจัดทาสถาปัตยกรรมองค์กร
ภาพปัจจุบัน (As is) ตามแบบฟอร์ม
ที่ 3
โดยมีการตรวจกระบวนการที่นามา
จัดทาสถาปัตยกรรมองค์กรภาพ
ปัจจุบัน (As is) จากหัวหน้ากลุ่มงาน
ที่เกี่ยวข้อง และเสนอผู้บริหาร โดย
แนบหลักฐานในระบบ Estimate
SM ภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.
2563
ผลการรวบรวมข้อมูลข้อมูล Data
และ Application ที่มีอยู่ใน
หน่วยงานจากการจัดทา
สถาปัตยกรรมกรมองค์กร (As is)
ตามแบบฟอร์มที่ 4 เสนอผู้บริหาร
โดยแนบหลักฐานในระบบ Estimate
141

ขั้นตอน
ที่

รายละเอียดการดาเนินงาน

คะแนน

5

เอกสารประกอบการประเมิน
SM ภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.
2563
ผลการจัดทาสถาปัตยกรรมองค์กร
ภาพที่อนาคต (To be) ตาม
แบบฟอร์มที่ 5 เสนอผู้บริหาร โดย
แนบหลักฐานในระบบ Estimate
SM ภายในวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.
2563

การจัดทาสถาปัตยกรรมองค์กรภาพที่อนาคต
1
(To be) โดยคัดเลือกสถาปัตยกรรมองค์กร
อย่างน้อย 1 กระบวนการ เพื่อมาจัดทา
สถาปัตยกรรมองค์กรภาพที่อนาคต (To be)
(การปรับกระบวนการทางาน หรือการนา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนกระบวนการ
ทางาน) โดยใช้เครื่องมือ BPMN และ
Viewpoint
หมายเหตุ : 1. กรณีไม่รายงานภายในระยะเวลาที่กาหนดแต่ละขั้นตอน หักขั้นตอนละ 0.05 คะแนน
2. กรณีไม่เสนอผู้บริหาร หักขั้นตอนละ 0.05 คะแนน
10. เป้าหมาย : ไตรมาสที่ 1 ถึงขั้นตอนที่ 2
ไตรมาสที่ 3 ถึงขั้นตอนที่ 4
ไตรมาสที่ 4 ถึงขั้นตอนที่ 5
11. แหล่งข้อมูล : ระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค (Estimates SM)
12. วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
1) รวบรวมข้อมูลจากระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค (Estimates SM)
2) รวบรวมข้อมูลจากระบบ Cloud ของกรมควบคุมโรค
13. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล :
ไตรมาสที่ 1 ภายในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2562
ไตรมาสที่ 3 ภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2563
ไตรมาสที่ 4 ภายในวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2563

14. แบบฟอร์มที่ใช้ประกอบด้วย :
1) แบบฟอร์มที่ 1 ตารางเก็บข้อมูลกระบวนการหลัก (Core Business) ของหน่วยงาน
2) แบบฟอร์มที่ 2 ตารางเก็บข้อมูล TOGAF Framework
3) แบบฟอร์มที่ 3 แบบสถาปัตยกรรมองค์กร
4) แบบฟอร์มที่ 4 ข้อมูล Data และ Application ที่มีอยู่ในหน่วยงาน
5) แบบฟอร์มที่ 5 การจัดทา To be ของกระบวนการที่คัดเลือก โดยใช้เครื่องมือ BPMN พร้อมข้อเสนอความ
ต้องการ
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15. ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ระดับกรม : ศูนย์สารสนเทศ
ชื่อผู้กากับตัวชี้วัด
นายแพทย์ยงเจือ เหล่าศิริถาวร

โทรศัพท์
02 590 3093

ระดับหน่วยงาน :
ชื่อผู้กากับตัวชี้วัด
นายอรรถเกียรติ กาญจพิบูลวงศ์
16. ผู้จัดเก็บข้อมูล :
ระดับกรม : ศูนย์สารสนเทศ
ชื่อผู้จัดเก็บข้อมูล
นายชัยรัตน์ ปรีชากร
นายปรีชา ภูมิพื้นผล
นายทวีศักดิ์ ม่วงอุ่น
ระดับหน่วยงาน :
ชื่อผู้จัดเก็บข้อมูล
นางสาวกาญจนา ศรีสวัสดิ์
นางสาวสุรัสวดี รุนจารัส
นายณรงค์รัตน์ นกสี

MR.ROBIN THAISAKONWINDOWS SE7EN V5

E-mail
yongjua@ddc.mail.go.th

โทรศัพท์
02 590 3892

E-mail
auttakiat@yahoo.com

โทรศัพท์
02 590 3093
02 590 3823
02 590 3823

E-mail
chairat.p@ddc.mail.go.th
preecha.p@ddc.mail.go.th
taweesak.m@ddc.mail.go.th

โทรศัพท์
02 590 3892
02 590 3892
02 590 3892

E-mail
nuke.ks@gmail.com
roonjumrut@hotmail.com
syscosis_1@hotmail.com
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แบบฟอร์มที่ 1 กระบวนการหลัก (Core Business) ของหน่วยงาน
หน่วยงาน…………………..
1. วิสัยทัศน์
2. พันธกิจ
3. แผนผังองค์กร
4. ข้อมูลกระบวนการหลัก (Core Business) ของหน่วยงาน
ลาดับที่

ชื่อกระบวนการหลัก
(Core business)

ยุทธศาสตร์1 /
งานสนับสนุนภารกิจ

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ : 1

1) ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (พ.ศ.2560-2579)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนานโยบาย มาตรการ วิธีการและบริการในการป้องกันควบคุมโรค
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของระบบป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับปรุงระบบบริหารจัดการและพัฒนาความร่วมมือ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนากาลังคนด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
2) สนับสนุนภารกิจกรมควบคุมโรค
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (พ.ศ.2560-2579) สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์หรือ QR Code
SEVEN
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แบบฟอร์มที่ 2 ข้อมูล TOGAF Framework กระบวนการหลัก (Core Business)
หน่วยงาน..........
ปี ที่จดั ทา...........
No

NBC

Business Process
Name

Sub
Processes

Owner

Main Service
Description

Main Business
Users

Data Supports

Supported
by Application(s

Current Issues

146

No.

Application Name

Application
Modules name

Call
Service

Owner

Database

Operating System

Server

Domain

ภาษา
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ที่ใช้

หมายเหตุ
1.
2.
3.
4.
5.

NBC

Call Service ระบุบุคลากรที่เป็น Helpdesk พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
Owner ระบุงานงานที่ดูแลระบบ และชื่อบุคลากรที่ดูแลระบบ
Database ระบุ Version ที่ใช้งาน
Operating System ระบุ Version ที่ใช้งาน
Server ให้ระบุรุ่น และหมายเลข Serial เครื่อง
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ตัวอย่าง
แบบฟอร์มที่ 3 ข้อมูล TOGAF Framework กระบวนการหลัก (Core Business) ของหน่วยงาน ระดับ business และ ระดับ Information)
NO

1

Business Process Name

กระบวนงาน
รับ-ส่งหนังสือราชการ

Sub
Processes

Owner

1. จัดทาหนังสือ
2. รับหนังสือเข้า
3. นาเสนอ
งานธุรการ
4. ส่งหนังสือออก
5. ชาระ/บันทึกค่าจัดส่ง

Main
Service
Description

Main Business
Users

Data Supports

รับ/ส่ง/สืบค้น
หน่ายงาน
1. เอกสาร
หนังสือ
ภายใน/ภายนอก 2. อิเล็กทรอนิกส์
ราชการ

Supported
by Application(s)

Current
Issues

การชาระค่า
1. ระบบงานสาร
จัดส่งทีใ่ ช้
บรรณอิเล็คทรอนิกส์
บริการทาง
2. ระบบการเงิน
ไปรษณีย ์

แบบฟอร์มที่ 5 ข้อมูล TOGAF Framework กระบวนการหลัก (Core Business) ของหน่วยงาน ระดับ businessระดับ Information ระดับ Application และ ระดับ technology
Application
Application
Operating
ภาษาโปรแกรม
No.
Call Service
Owner
Database
Server
Domain
Name
Modules name
System
คอมพิวเตอร์ที่ใช้
1

2

NBC

- รับหนังสือเข้า
ระบบงานสารบรรณ
- จัดการหนังสือ
อิเล็คทรอนิกส์
- ส่งหนังสือออก
ระบบการเงิน

- บันทึกค่าจัดส่ง

นาย A
(02-590.....)
นางสาว B
(02-590.....)

งานธุรการ
(นาย A)

mySQL
Version…

Linux
Version…

งานบัญชี
(นาย D)

MS
MS SQL Server Windows
Version…
Server
Version…

IBM/X3650
serial
number12345
HP/Proliant
DL380
serial
number12345

www.sarabun.
go.th

Python

Python
www.sarabun.
go.th
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14
9
แบบฟอร์มที่ 3 แบบสถาปัตยกรรมองค์กร
ตัวอย่าง
กระบวนงาน 1 : การป้องกันควบคุมโรคสาหรับกลุ่มประชากรเฉพาะ (ผู้เดินทางแสวงบุญ : Hajj)
(ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนา นโยบาย มาตรการ และบริการ ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ)

COMPUTER

149

15
0

BPMN
COMPUTER

150

15
1

Interface Diagram
COMPUTER
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แบบฟอร์มที่ 4 ข้อมูล Data และ Application ที่มีอยู่ในหน่วยงาน
หน่วยงาน………………..
ลาดับที่

0439-14.057

Data

Application

Domain

การใช้ประโยชน์

ผู้ดูแลระบบ

เบอร์โทรศัพท์
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แบบฟอร์มที่ 5 การจัดทา To be ของกระบวนการที่คัดเลือก โดยใช้เครื่องมือ BPMN พร้อมข้อเสนอความต้องการ
หน่วยงาน………………..
1. ชื่อกระบวนการ…………….
ตัวอย่าง As is

0439-14.057

153

To be

0439-14.057
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2. คาอธิบายโดยย่อการปรับปรุงกระบวนการ
3. ข้อเสนอความต้องการ

0439-14.057
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน กรมควบคุมโรค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์ประกอบที่ 5 : Potential Base
ตัวชี้วัดถ่ายทอดระดับหน่วยงาน
1. ตัวชี้วัดที่ 5.3 : ระดับความสาเร็จในการรวมศูนย์ข้อมูล ประมวลผล และนาเสนอข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ (Data
Consolidation and Data Visualization)
2. หน่วยวัด : ระดับ
3. น้าหนัก
: สคร. และ สปคม. ร้อยละ 5
สานัก/สถาบัน/กองวิชาการ, กองบริหารและหน่วยงานขนาดเล็ก ร้อยละ 10
สานักงานบริหารโครงการกองทุนโลก ร้อยละ 30
4. คาอธิบายตัวชี้วัด :
4.1 ความสาเร็ จ ในการรวมศูน ย์ ข้ อมู ล ประมวลผล และน าเสนอข้ อ มู ล เพื่ อ ใช้ป ระโยชน์ (Data
Consolidation and Data Visualization) หมายถึง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลภายในหน่วยงานกรมควบคุม
โรคมีการกระจายกันอยู่ในหลาย ๆ แห่ง ทาให้การนาข้อมูลมาใช้ประโยชน์ยังไม่สามารถทาได้เต็มที่ อีกทั้งยังพบว่า
มีระบบฐานข้อมูลหลายระบบมีความซ้าซ้อนกัน จึงจาเป็นต้องจัดทาการบูรณาการศูนย์ข้อมูล (Data Center
Consolidation) และสามารถแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล หรื อ น าข้ อ มู ล จากแหล่ ง ชุ ด ข้ อ มู ล ที่ มี อ ยู่ ภ ายในกรมฯ เพื่ อ
ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic) ตามแนวทางธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
4.2 ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance for Government) คือการกาหนดสิทธิ หน้ าที่
และความรับผิดชอบ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารจัดการข้อมูลทุกขั้นตอนเพื่อให้การได้มาและการนาไปใช้
ข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน รักษาความเป็นส่วนบุคคล และสามารถเชื่อมโยงกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคงปลอดภัย ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐ
ผ่านระบบดิจิ ทัล พ.ศ. 2562 โดยธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐเป็นส่วนสาคัญในการบริหารจัดการข้อมูล (Data
Management) เป็นกลไกในการกาหนดทิศทาง ควบคุม และทวนสอบการบริหารจัดการข้อมูล
4.3 การวิเ คราะห์ข้อมูล (Data Analytic) คือกระบวนการวิเคราะห์ เซ็ตข้ อมูลขนาดใหญ่เพื่อค้นหา
รูปแบบความสัมพันธ์ของข้อมูลเหล่านั้นที่ซ่อนอยู่ข้างใน หาสิ่งเชื่อมโยงที่เชื่อมข้อมูลเหล่านั้นเข้าไว้ด้วยกัน หา
แนวโน้ม หาความต้องการของลูกค้า และข้อมูลอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร ผลการวิเคราะห์ข้อมูลนี้สามารถ
นาไปสู่การทาแผนที่มีประสิ ทธิภาพ การปรับปรุงการทางานให้เกิดประสิทธิภาพ และผลประโยชน์การปฏิบัติงาน
ด้านต่างๆ สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลมีรูปแบบการนาไปใช้งาน ได้แก่
1) Descriptive Analytics คือการวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้น
2) Diagnostive Analytics คือการวินิจฉัยถึงสาเหตุของการเกิดผลที่เป็นอยู่
3) Predictive Analytics คือการพยากรณ์หรือทานาย
4) Precriptive Analytics คือการพยากรณ์และแนะนาทางเลือก
ผลจากการวิเคราะห์ ข้อมูล จะถูก แสดงผลในรูปแบบ Data Visualize Dashboard ซึ่งสามารถใช้ในการกากับ
ติดตาม ประเมินผลและวางแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ทั้งในด้านการเฝ้า ระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพ รวมไปถึงการบริหารจัดการภายในองค์กร
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4.4 หน่วยงาน หมายถึง
1) หน่ ว ยงานวิ ช าการและส านั ก งานป้ อ งกั น ควบคุ ม โรค จ านวน 27 หน่ ว ยงาน ได้ แ ก่
สถาบัน บาราศนราดูร ส านักงานป้ องกัน ควบคุมโรคเขตเมือง กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสู บ
สานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กองโรคติดต่อทั่วไป กองโรคไม่ ติดต่อ กองระบาดวิทยา
กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม สานักสื่อสารความเสี่ ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ส านักงานความร่ว มมือระหว่างประเทศ กองโรคติดต่อนาโดยแมลง
สถาบันราชประชาสมาสัย กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กองวัณโรค และสานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12
2) กองบริหารและหน่วยงานขนาดเล็ก จานวน 14 หน่วยงาน ได้แก่ สานักงานเลขานุการกรม
กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กองบริหารการคลัง กองกฎหมาย
กองบริ ห ารทรั พยากรบุ คคล กองนวัตกรรมและวิจัย ศูนย์ส ารสนเทศ สานักงานคณะกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิ
กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา สานักงานบริหารโครงการกองทุนโลก และกองโรคป้องกันด้วยวัคซีน
5. สูตรการคานวณ : ไม่มี
6. เกณฑ์การให้คะแนน : กาหนดเป็นขั้นตอนแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้า
ของการดาเนินงานตามเป้าหมายแต่ละขั้นตอน ดังนี้
เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ
ชื่อตัวชี้วัด
ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่
คะแนน
1
2
3
4
5
ระดับความสาเร็จในการรวมศูนย์
0.5

ข้อมูล ประมวลผล และนาเสนอ
1.0


ข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ (Data
1.5



Consolidation and Data
2.0




Visualization)
5.0





7. เงื่อนไขของตัวชี้วัด : ไม่มี
8 ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด :
ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ระดับความสาเร็จในการรวมศูนย์ข้อมูล ประมวลผล และนาเสนอ
ข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ (Data Consolidation and Data
Visualization)
9. รายละเอียดการดาเนินงาน :
ขั้นตอน
รายละเอียดการดาเนินงาน
ที่
1
รวมรวมข้อมูลรายงานบัญชีข้อมูล (Data
Catalog) ของหน่วยงาน
WINDOWS USER

คะแนน
0.5

ระดับ

ผลการดาเนินงานในอดีต
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 2561
2562
ตัวชี้วัดใหม่ ปี 2563

เอกสารประกอบการประเมิน
ผลการบันทึกข้อมูลที่ออกจากระบบ
รายงานบัญชีข้อมูล (Data Catalog)
157

ขั้นตอน
ที่

รายละเอียดการดาเนินงาน

คะแนน

2

ย้ายระบบสารสนเทศที่ตั้งอยู่ภายนอก เข้าสู่
ระบบ Cloud ของกรมควบคุมโรค และ
เปลี่ยนชื่อ Domain name ในทุกระบบให้อยู่
ในรูปแบบ XXX.ddc.moph.go.th

0.5

3

นาข้อมูลที่บันทึกจากระบบรายงานบัญชี
ข้อมูล (Data Catalog) มาดาเนินการจัดทา
รายงานชุดข้อมูล (Data source) ของ
หน่วยงาน และชุดข้อมูล (Data source) ที่
หน่วยงานต้องการเพิ่ม

0.5

4

ดาเนินการระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล (API) หรือ
เปิดช่องทางในการเชื่อมต่อข้อมูลให้แก่
หน่วยงานอื่นๆ

0.5

WINDOWS USER

เอกสารประกอบการประเมิน
จากระบบจัดทาธรรมาภิบาลข้อมูล
ภาครัฐ กรมควบคุมโรค (ตัวอย่างตาม
แบบฟอร์มที่ 1 ชีท T01,T03,T04,T05)
เสนอผู้บริหาร โดยแนบหลักฐานใน
ระบบ Data Catalog ภายในวันที่ 25
มกราคม พ.ศ.2563
หลักฐานการย้ายระบบเข้าสู่ระบบ
Cloud ของกรมควบคุมโรค และเปลี่ยน
ชื่อ Domain name ในทุกระบบให้อยู่
ในรูปแบบ XXX.ddc.moph.go.th
เสนอผู้บริหาร โดยแนบหลักฐานใน
ระบบ Data Catalogภายในวันที่ 25
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
ผลการบันทึกการจัดทารายงาน ชุด
ข้อมูล (Data source) จากระบบจัดทา
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ กรมควบคุม
โรค (ตัวอย่างตามแบบฟอร์มที่ 1 ชีท
T02) เสนอผู้บริหาร โดยแนบหลักฐาน
ระบบ Data Catalog ภายในวันที่ 25
พฤษภาคม พ.ศ.2563
หลักฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูล (API)
และ/หรือเปิดช่องทางในการเชื่อมต่อ
ข้อมูลให้แก่หน่วยงานอื่นๆ เสนอ
ผู้บริหาร โดยแนบหลักฐานในระบบ
Data Catalog ภายในวันที่ 25
กรกฏาคม พ.ศ.2563
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ขั้นตอน
รายละเอียดการดาเนินงาน
คะแนน
เอกสารประกอบการประเมิน
ที่
5
จั ด ท า Data Visualize Dashboard เ พื่ อ 3.0 หลักฐาน capture การจัดทา Data
รายงานผลการดาเนินงานป้องกันควบคุมโรค
Visualize Dashboard ของหน่วยงานที่
และการบริ ห ารจั ดการองค์ก ร ซึ่งต้ องลงใน
ลงในเว็บไซต์กรมควบคุมโรคเสนอ
เว็บไซต์กรมควบคุมโรค ซึ่งแบ่งข้อมูลดังนี้
ผู้บริหาร โดยแนบหลักฐานในระบบ
1. หน่วยงานวิชาการ และสานักงานป้องกัน
Data Catalog ภายในวันที่ 25 สิงหาคม
ควบคุมโรค (27 หน่วยงาน)
พ.ศ.2563
ถ้ามากกว่า 5 ระบบ คิดที่ 5 ระบบ
เกณฑ์การให้คะแนน
Analytics
คะแนน
ร้อยละ
จานวน
ข้อมูลของ
หน่วยงาน

Descriptive
1.0 1.5 2.0 2.5
50 60 70 80

Predictive
3.0
-

2. กองบริหาร และหน่วยงานขนาดเล็ก
(13 หน่วยงาน) วิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบ
Descriptive Analytics

ถ้ามากกว่า 3 ระบบ คิดที่ 3 ระบบ
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
ร้อยละ
จานวน
ข้อมูลของ
หน่วยงาน

1.0
50

1.5
60

2.0
70

2.5
80

3.0
90

หมายเหตุ :
- กรณีไม่รายงานภายในระยะเวลาที่กาหนดแต่ละขั้นตอน หักขั้นตอนละ 0.05 คะแนน
- กรณีไม่เสนอผู้บริหาร หักขั้นตอนละ 0.05 คะแนน
- ระบบ Cloud ของกรมควบคุมโรค มีติดตั้งอยู่ที่ศูนย์สารสนเทศ และสานักงานป้องกันควบคุมโรคทุกแห่ง
- ระบบ Data Catalog ศูนย์สารสนเทศเป็นผู้รับผิดชอบ
- หน่วยงานที่ไม่มีการเก็บข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศ ให้ดาเนินการดังนี้
ให้จัดทาแผนการปรับปรุงองค์กรให้เข้าสู่ระบบสารสนเทศ โดยจะต้องประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
1 ขั้นตอนการดาเนินงาน SOP ปกติของหน่วยงาน
2. แผนการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
3. พัฒนาระบบสารสนเทศตามที่ได้วางแผนไว้
4. รายงานผลการดาเนินการตั้งแต่ ข้อ 3 เป็นต้นไป
จากนั้นให้ดาเนินการตั้งแต่ข้อ
โดยให้รายงานในขั้นตอนที่ 1 และ 2 ว่า ไม่มี ระบบฐานข้อมูลและกาลังพัฒนาใหม่
WINDOWS USER
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10. เป้าหมาย :
ไตรมาสที่ 2 ถึงขั้นตอนที่ 2
ไตรมาสที่ 3 ถึงขั้นตอนที่ 3
ไตรมาสที่ 4 ถึงขั้นตอนที่ 5
11. แหล่งข้อมูล :
- รายงานความก้าวหน้าตัวชี้วัดฯ ในระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค (Estimates SM)
- ระบบ Data Catalog
12. วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
- รวบรวมข้อมูลและรายงานตามแบบฟอร์ม SAR ในระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (Estimates SM)
- รวบรวมข้อมูลและส่งข้อมูลในระบบ Data Catalog
13. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล :
ไตรมาสที่ 2 ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
ไตรมาสที่ 3 ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2563
ไตรมาสที่ 4 ภายในวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2563
14. แบบฟอร์มที่ใช้ประกอบด้วย :
14.1 แบบฟอร์มที่ 1 ระบบจัดทาธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ กรมควบคุมโรค
15. ผู้กากับดูแลตัวชี้วัดระดับกรม: ศูนย์สารสนเทศ
ชื่อผู้กากับตัวชี้วัด
โทรศัพท์
นายแพทย์ยงเจือ เหล่าศิริถาวร
02 590 3093
ระดับหน่วยงาน :
ชื่อผู้กากับตัวชี้วัด
โทรศัพท์
นายอรรถเกียรติ กาญจพิบูลวงศ์
02 590 3892
16. ผู้จัดเก็บข้อมูลระดับกรม : ศูนย์สารสนเทศ
ชื่อผู้จัดเก็บข้อมูล
นายวรวิทย์ พยุงเกียรติบวร
นายปรีชา ภูมิพื้นผล
นายทวีศักดิ์ ม่วงอุ่น
ผู้จัดเก็บข้อมูลระดับหน่วยงาน :
ชื่อผู้จัดเก็บข้อมูล
นางสาวคุณกัญญ์ศศิ พิมพขันธ์

WINDOWS USER

E-mail
yongjua@ddc.mail.go.th
E-mail
auttakiat@yahoo.com

โทรศัพท์
02 590 3823
02 590 3823
02 590 3823

E-mail
voravit.p@ddc.mail.go.th
preecha.p@ddc.mail.go.th
taweesak.m@ddc.mail.go.th

โทรศัพท์
02 590 3892

E-mail
kunkansasi89@gmail.com
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ขอบเขตที่ดำเนินกำร (Scope)

ชุดข้อมูลที่คำดว่ำเกี่ยวข้อง

งานรับเรื่องร้องเรียน

ข้อมูลผู้ร้องเรียน

งานรับเรื่องร้องเรียน

ข้อมูลเรื่องที่ร้องเรียน

งานรับเรื่องร้องเรียน

ข้อมูลรายละเอียดการร้องเรียน

งานรับเรื่องร้องเรียน

ข้อมูลสถานะการดาเนินงาน

งานรับเรื่องร้องเรียน

ข้อมูลสรุปเรื่องร้องเรียน
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กระบวนงานหลักหรือ
งานหลักที่ได้รับมอบหมาย

ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนงานย่อย

กระบวนงานย่อย

ชุดข้อมูลที่มีอยู่แล้ว

กระบวนการรับเรือ่ งร้องเรียน

กระบวนการยื่นคาร้อง

ข้อมูลผู้ร้องเรียน

ชุดข้อมูลที่ต้องการเพิ่ม
ข้อมูลรายละเอียดผู้ร้องเรียน

กระบวนการรับเรือ่ งร้องเรียน

กระบวนการตรวจสอบคาร้อง

ข้อมูลเรือ่ งที่ร้องเรียน

ข้อมูลระบบ

กระบวนการรับเรือ่ งร้องเรียน

กระบวนการตรวจสอบคาร้อง

ข้อมูลการให้บริการจากผู้ให้บริการ

กระบวนการรับเรือ่ งร้องเรียน

กระบวนการตรวจสอบคาร้อง

ข้อมูลรายละเอียดการร้องเรียน

กระบวนการรับเรือ่ งร้องเรียน

กระบวนการดาเนินงานและติดตามเรือ่ งร้องเรียน

ข้อมูลสถานะการดาเนินงาน

กระบวนการรับเรือ่ งร้องเรียน

กระบวนการรายงานผล

ข้อมูลสรุปเรือ่ งร้องเรียน
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ความสัมพันธ์ของข้อมูล
ชุดข้อมูล

เจ้าของข้อมูล
(Data Owner)

ผู้ใช้ข้อมูล
(Data User)

ความพร้อมของชุดข้อมูล
รูปแบบของการเก็บข้อมูล

ข้อมูลลับ

ครบถ้วน
ถูกต้อง
สมบูรณ์

พร้อมใช้

ความพร้อมในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล ภายในหน่วยงาน
ความถี่ในการนาเข้าหรือ หากข้อมูลต้องมีการ
จัดทาข้อมูล
ปรับปรุง โปรดระบุเหตุผล

พร้อม

ไม่พร้อม

หากไม่พร้อม โปรดระบุ
เหตุผล

ความพร้อมในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างหน่วยงานภายนอก
พร้อม

ไม่พร้อม

หากไม่พร้อม โปรดระบุ
เหตุผล

ข้อมูลผู้ร้องเรียน

ส่วนบริการลูกค้า

ส่วนที่ปรึกษาบริการ,
เจ้าของผลิตภัณฑ์ (Product
Owner)

Database

√

√

ตลอดเวลา

ข้อมูลไม่ครบถ้วน เช่น
กรอกข้อมูลไม่ครบทุก
ฟิลด์

√

ขาดกระบวนการปกป้อง
ข้อมูลส่วนบุคคลก่อน
การแลกเปลี่ยน

√

ขาดกระบวนการปกป้อง
ข้อมูลส่วนบุคคลก่อน
การแลกเปลี่ยน และต้อง
มี MOU ทุกครั้ง

ข้อมูลผู้ร้องเรียน

ส่วนบริการลูกค้า

ส่วนที่ปรึกษาบริการ,
เจ้าของผลิตภัณฑ์ (Product
Owner)

Database

√

√

ตลอดเวลา

ข้อมูลไม่ครบถ้วน เช่น
กรอกข้อมูลไม่ครบทุก
ฟิลด์

√

ขาดกระบวนการปกป้อง
ข้อมูลส่วนบุคคลก่อน
การแลกเปลี่ยน

√

ขาดกระบวนการปกป้อง
ข้อมูลส่วนบุคคลก่อน
การแลกเปลี่ยน และต้อง
มี MOU ทุกครั้ง

ข้อมูลเรื่องที่ร้องเรียน

ส่วนบริการลูกค้า

ส่วนที่ปรึกษาบริการ,
เจ้าของผลิตภัณฑ์
(Product Owner)

Database

√

ตลอดเวลา

ข้อมูลไม่ครบถ้วน เช่น
กรอกข้อมูลไม่ครบทุก
ฟิลด์

ข้อมูลสรุปเรื่องร้องเรียน ส่วนบริการลูกค้า

ผู้บริหาร,
ส่วนที่ปรึกษาบริการ,
เจ้าของผลิตภัณฑ์
(Product Owner)

เอกสารกระดาษ

√

√

ตลอดเวลา

ข้อมูลสรุปเรื่องร้องเรียน ส่วนบริการลูกค้า

ผู้บริหาร,
ส่วนที่ปรึกษาบริการ,
เจ้าของผลิตภัณฑ์ (Product
Owner)

Database

√

√

ต้องพัฒนาระบบเพื่อ
แลกเปลี่ยนข้อมูล

รายเดือน

√

√

√

√

√
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ต้องพัฒนาระบบเพื่อ
แลกเปลี่ยนข้อมูล

หมวดหมู่ของข้อมูล
ชุดข้อมูล

ข้อมูล
สาธารณะ

ข้อมูลผู้ร้องเรียน

ข้อมูล
ข้อมูล
ความลับ
ความมั่นคง
ทางราชการ

ข้อมูลเปิดเผยได้
สาธารณะ

√

ข้อมูลเรื่องที่ร้องเรียน

ข้อมูลสรุปเรื่องร้องเรียน

ข้อมูล
ส่วนบุคคล

√

√

การจัดระดับชั้นความลับของข้อมูล
ข้อมูลที่มีชั้นความลับ
ข้อมูลที่ใช้ภายใน
หน่วยงานของท่าน
ลับ
ลับมาก
ลับที่สุด
√

√

√

√

√
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อุปสรรคในการแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในหน่วยงาน
ข้อมูลที่ใช้ระหว่าง
หน่วยงานของท่านกับ
หน่วยงานภายนอก

ไม่มี

มี

หากมีอุปสรรค โปรดระบุ

√

ขาดกระบวนการปกป้อง
ข้อมูลส่วนบุคคลก่อน
การแลกเปลี่ยน

อุปสรรคในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
ภายนอก
ไม่มี

√

√

√

√

√

√

มี

หากมีอุปสรรค โปรดระบุ

√

ขาดกระบวนการปกป้อง
ข้อมูลส่วนบุคคลก่อน
การแลกเปลี่ยน และต้อง
มี MOU ทุกครั้ง

ชุดข้อมูล
ข้อมูลสรุปเรื่องร้องเรียน

ชุดข้อมูลเปิดสาธารณะ
นโยบายและแนวปฏิบัติ
1. กำหนดบทบำทหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับกำรเปิดเผยข้อมูล
2. กำหนดบุคคลที่มีสิทธิ์ตัดสินใจในกำรเปิดเผยข้อมูล เช่น คณะกรรมกำรธรรมำภิบำลข้อมูล (Data Governance Council)
3. ควรมีกำรเปิดเผยเมทำดำตำควบคู่ไปกับข้อมูลที่เปิดเผย
4. จัดเตรียมข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่ง่ำยต่อกำรนำไปใช้ นั่นคือ ข้อมูลควรอยู่ในรูปแบบที่คอมพิวเตอร์สำมำรถอ่ำนได้ง่ำย
(Machine-Readable) และจัดทำคำอธิบำยชุดข้อมูลดิจิทัล
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ชุดข้อมูล
ข้อมูลผู้ร้องเรียน

ชุดข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายและแนวปฏิบัติ
1. ต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลก่อนการเปิดเผยข้อมูล
2. ต้องเปิดเผยภายใต้วัตถุประสงค์ที่ตกลงกันไว้ โดยต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
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ชุดข้อมูล
ข้อมูลเรื่องที่ร้องเรียน

ชุดข้อมูลที่มีระดับชั้นความลับของข้อมูล
นโยบายและแนวปฏิบัติ
1. ต้องมีการตรวจสอบชั้นความลับของข้อมูล (Data Classification)
2. จัดทาสัญญาอนุญาตหรือเงื่อนไขการเข้าถึงและการใช้ข้อมูล
3. กาหนดสิทธิ์ของหน่วยงานที่สามารถนามาข้อมูลไปใช้ได้ตามบทบาทและภารกิจตามกฎหมายของหน่วยงานนั้น ๆ
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เลขที่เมทาดาตา
(Metadata_ID)

ชื่อชุดข้อมูล
(Dataset_Name)

เจ้าของข้อมูล
(Data_Owner)

คาสาคัญ
(Keyword)

M001

ข้อมูลผู้ร้องเรียน

ส่วนบริการลูกค้า

ผู้ร้องเรียน

M002

ข้อมูลเรื่องที่ร้องเรียน

ส่วนบริการลูกค้า

เรื่องที่ร้องเรียน แจ้งขัดข้อง

M003

ข้อมูลสรุปเรื่องร้องเรียน

ส่วนบริการลูกค้า

M004

ข้อมูลสรุปเรื่องร้องเรียน

ส่วนบริการลูกค้า

รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน ผลการดาเนินงาน ผลการ
ร้องเรียน
รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน ผลการดาเนินงาน ผลการ
ร้องเรียน

คาอธิบายอย่างย่อ
(Description)

เป็นข้อมูลของผู้ร้องเรียนที่แจ้งเข้ามาที่ส่วนบริการ
ลูกค้า
เป็นข้อมูลเรื่องที่ผู้ร้องเรียนแจ้งเข้ามาที่ส่วนบริการ
ลูกค้า
เป็นข้อมูลสรุปการร้องเรียนที่เกิดขึ้นทั้งหมด
เป็นข้อมูลสรุปการร้องเรียนที่เกิดขึ้นทั้งหมด

ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดาเนินการ

วันที่เริม่ ต้นสร้าง

(Data_Support)

(Created_Date)

วันที่ทาการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลล่าสุด

แหล่งที่มา

(LastUpdated_Date
)
2547-02-22
ทุกวัน
การแจ้งร้องเรียน

เจ้าของผลิตภัณฑ์ (Product
Owner), ส่วนควบคุมคุณภาพ
เจ้าของผลิตภัณฑ์ (Product
Owner), ส่วนควบคุมคุณภาพ

2547-02-22

ทุกวัน

2547-02-22

2562-05-28

2547-02-22

2562-05-28
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(Data_Source)

หน่วยที่ย่อย
รูปแบบการเก็บ
ภาษาที่ใช้
ที่สุดของการ
ข้อมูล
(Data_Language
จัดเก็บข้อมูล (Data_Format)
)
(Data_Collect)

URL

ขอบเขตที่เผยแพร่ขอ้ มูล สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล
(AreaofDissemination หลังจากเผยแพร่
)
(RightofAccess)

สิทธิ์ในการใช้ขอ้ มูล
(RightofUsage)

บุคคล

Database

ไทย, อังกฤษ

ภายในหน่วยงาน

View

สัญญาอนุญาต

การแจ้งร้องเรียน

บุคคล

Database

ไทย, อังกฤษ

ภายในหน่วยงาน

View

สัญญาอนุญาต

การรวบรวมเรื่องร้องเรียนและผลการดาเนินงานที่
เกี่ยวข้อง
การรวบรวมเรื่องร้องเรียนและผลการดาเนินงานที่
เกี่ยวข้อง

อื่น ๆ

Database

ไทย, อังกฤษ

ระหว่างหน่วยงาน

View

ขอบเขตความร่วมมือ

อื่น ๆ

เอกสารกระดาษ ไทย, อังกฤษ

ไม่จากัดขอบเขต

View

ใช้โดยอิสระ

เลขที่เมทาดาตา
(Metadata_ID)

ชื่อชุดข้อมูล
(Dataset_Name)

M001

ข้อมูลผู้ร้องเรียน

M002
M003

ชื่อตารางข้อมูล
(Table_Name)

REQUESTER_PROFILE

ชื่อไฟล์ข้อมูล
(File_Name)

ที่อยู่ของ
การ Backup ข้อมูล
ไฟล์ข้อมูล
(Backup_Method)
(File_Location)

ความถี่ในการปรับปรุง
ข้อมูล
(Frequency)

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล
หน่วยระยะเวลาในการเก็บข้อมูล
ตารางการจัดเก็บถาวร
(Data_Retention_Period) (Unit_Data_Retention_Period) (Archive_Schedule)

ข้อกาหนดการล้างข้อมูล
ภาษาที่ใช้
(Purge_Criteria)
(Data_Language)
(Database)

Full

ตลอดเวลา

6

เดือน

รายไตรมาส

ตามกฏหมายกาหนด

SQL

ข้อมูลเรื่องที่ร้องเรียน CASE_TOPIC

Full

ตลอดเวลา

6

เดือน

รายไตรมาส

ตามกฏหมายกาหนด

SQL

ข้อมูลสรุปเรื่อง
ร้องเรียน

Full

ตลอดเวลา

3

ปี

รายปี

เมื่อครบกาหนด
ระยะเวลาในการเก็บ
ข้อมูล

SQL

SUMMARY_CASE
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เลขที่เมทาดาตา
(Metadata_ID)

ชื่อชุดข้อมูล
(Dataset_Name)

เลขที่ข้อมูล
(Data_ID)

ชื่อตารางข้อมูล
(Table_Name)

ชื่อฟิลด์ข้อมูล
(Attribute)

คาอธิบายฟิลด์
(Description)

ระดับชั้นความลับ
(Classification)

ประเภทข้อมูล
(Data_Type)

ขนาดข้อมูล
(Data_Size)

คุณลักษณะข้อมูล
(Charateristic_Type)
(M/O/C)

แหล่งที่มาของค่าที่ระบุในฟิลด์
(Data_Source)

M001

ข้อมูลผู้ร้องเรียน

D001

REQUESTER_PROFILE REQUESTER_NAME

ชื่อผู้ร้องเรียน

ลับ

Varchar

255 M

ได้จากการแจ้งร้องเรียน
เข้ามาจากโทรศัพท์ อีเมล์

M001

ข้อมูลผู้ร้องเรียน

D002

REQUESTER_PROFILE REQUESTER_SURNAME

นามสกุลผู้ร้องเรียน

ลับ

Varchar

255 O

ได้จากการแจ้งร้องเรียน
เข้ามาจากโทรศัพท์ อีเมล์

M002

ข้อมูลเรื่องที่ร้องเรียน D003

CASE_TOPIC

TOPIC

หัวข้อเรื่องที่ร้องเรียน

ไม่ลับ

Varchar

255 M

จัดกลุ่มเรื่องร้องเรียนใน
ระบบ

M002

ข้อมูลเรื่องที่ร้องเรียน D004

CASE_TOPIC

DETAIL

รายละเอียดเรื่องที่
ร้องเรียน

ไม่ลับ

Text
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M

รูปแบบ
(Data_Format)

เงื่อนไข
(Condition)

ตัวอักษร
ภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษ
ตัวอักษร
ภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษ
ตัวอักษรภาษาไทย ต้องกาหนดเป็นข้อมูล
หลัก (Master Data)
ในระบบ
ตัวอักษร
ภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษ

ชุดข้อมูล
ข้อมูลผู้ร้องเรียน
ข้อมูลเรือ่ งที่ร้องเรียน
ข้อมูลสรุปเรือ่ งร้องเรียน

ผู้รับผิดชอบ
ส่วนบริการลูกค้า
ส่วนบริการลูกค้า
ส่วนบริการลูกค้า

ระดับชั้นความลับ

คาสาคัญ

ลับ
ลับ
ไม่ลับ

ผู้ร้องเรียน
เรือ่ งที่ร้องเรียน แจ้งขัดข้อง
รายงานสรุปเรือ่ งร้องเรียน ผล
การดาเนินงาน ผลการร้องเรียน

ข้อมูลสรุปเรือ่ งร้องเรียน

ส่วนบริการลูกค้า

ไม่ลับ

รายงานสรุปเรือ่ งร้องเรียน ผล เอกสารกระดาษ
การดาเนินงาน ผลการร้องเรียน
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รูปแบบการจัดเก็บ
Database
Database
Database

หมายเหตุ

ภาพรวมของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

พร้อมเปิด
- ข้อมูลสรุปเรื่องร้องเรียน

ไม่พร้อมเปิด

ลับ
- ข้อมูลผู้ร้องเรียน
- ข้อมูลเรื่องที่ร้องเรียน

ชุดข้อมูลเปิดสาธารณะ

ลับมาก

ลับที่สุด

ชุดข้อมูลที่มีระดับชั้นความลับของข้อมูล
งานรับเรื่องร้องเรี
…ยน

พร้อมแลกเปลี่ยน
- ข้อมูลเรื่องที่ร้องเรียน

ไม่พร้อมแลกเปลี่ยน
- ข้อมูลผู้ร้องเรียน

พร้อมแลกเปลี่ยน
- ข้อมูลเรื่องที่ร้องเรียน

ข้อมูลที่ใช้แลกเปลี่ยนภายในหน่วยงาน

ไม่พร้อมแลกเปลี่ยน
- ข้อมูลผู้ร้องเรียน

ข้อมูลที่ใช้แลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงานภายนอก
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กฎหมาย
พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการ
ภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ระเบียบ

ข้อบังคับ
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เอกสารอื่น ๆ
นโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

สร้าง
(Create)

จัดเก็บ
(Store)

ใช้
(Use)

เผยแพร่
(Publish)

พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.
2562
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

√

√

√

√

√

√

√

นโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

√

√

√

√

กฎหมาย / ระเบียบ / ข้อบังคับ / เอกสารอื่น ๆ
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จัดเก็บ
ทาลาย
ถาวร
(Destroy)
(Archive)
√
√

√

√

หมวด
สร้าง (Create)

ข้อควรปฎิบัติ
ข้อควรเว้นปฎิบัติ
1. กำหนดให้มีวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสร้ำงข้อมูลให้มีควำมปลอดภัย 1. ห้ำมมิให้สร้ำงข้อมูลในเครือข่ำยของสำนักงำนเพื่อประโยชน์ใน
เชิงธุรกิจเป็นกำรส่วนตัว
2. กำหนดให้มีและจัดเก็บคำอธิบำยชุดข้อมูลดิจิทัลหรือเมทำ
ดำตำเมื่อมีกำรสร้ำงข้อมูล

จัดเก็บ (Store)
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หมวด

ข้อควรปฎิบัติ

ข้อควรเว้นปฎิบัติ

ใช้ (Use)

เผยแพร่ (Publish)
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หมวด
จัดเก็บถาวร (Archive)

ข้อควรปฎิบัติ

ข้อควรเว้นปฎิบัติ

ทาลาย (Destroy)
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก การเตรียมไฟล์เอกสาร และการรายงานตัวชี้วัดคารับรองในระบบ Estimate SM
1. การเตรียมเอกสาร
การเตรียมไฟล์ เพื่อแนบในระบบ Estimate ให้ดาเนินการตามขั้นตอนดังภาพ
1) ระบุชื่อไฟล์ตามขั้นตอนการดาเนินงานในแต่ละไตรมาส

2) รวมไฟล์ (zip file) ของแต่ละไตรมาสให้เป็นไฟล์เดียว กรณีมีไฟล์มากกว่า 1 ไฟล์

221061

179

2. ขั้นตอนการรายงานตัวชี้วัดคารับรองในระบบ Estimate SM ของแต่ละไตรมาส
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด Log in เข้าสู่ระบบ Estimate SM โดยใช้รหัสผู้ใช้งาน คือ หมายเลขบัตรประชาชน และรหัสผ่าน คือ หมายเลขบัตรประชาชน 6 ตัวหลัง หรือรหัสที่
ท่านตั้งไว้ เมื่อ Log in แล้ว ให้ดาเนินการตามขั้นตอนดังภาพ
1) เลือกเป็น ดูแลตัวชี้วัดหน่วยงาน_NCD
2) ไปที่รูป
แล้วเลือกรายงานตัวชี้วัดแบบขั้นตอน
3) บันทึกการรายงานผลแบบขั้นตอน
4) เลือกตัวชี้วัด
5) พิมพ์ชื่อตัวชี้วัด กดค้นหา และเลือกตัวชี้วัด
6) รายงานผลการดาเนินงาน แนบไฟล์ตามขั้นตอน และระบุปัจจัยสนับสนุน อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และอื่นๆ ของแต่ละไตรมาส
หมายเหตุ การรายงานในแต่ละไตรมาส ต้องดาเนินการตามขั้นตอนนี้ทุกครั้ง เนื่องจากตัวชี้วัดที่ปรากฏอยู่ด้านล่างเป็นตัวชี้วัดของไตรมาสที่ผ่านมา

1

3
2

4

221061

180

5

221061

181

6

6

221061

182

6

6

221061

183

3. ขั้นตอนการแก้ไขรายละเอียดตัวชี้วัดคารับรองในระบบ Estimate SM ของแต่ละไตรมาส
เมื่อท่านรายงานตัวชี้วัดแล้ว ตัวชี้วัดแต่ละไตรมาสจะมาปรากฏเป็นแถบด้านล่าง หากต้องการแก้ไขรายละเอียดการดาเนินงาน หรือแก้ไขไฟล์แนบ ให้ดาเนินการตาม
ขั้นตอนดังภาพ
1) กดแก้ไขที่รูปดินสอ หรือชื่อตัวชี้วัด
2) แก้ไขรายละเอียดขั้นตอนการดาเนินงาน หรือแก้ไขไฟล์แนบ

1

221061

1
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ภาคผนวก ข
รายละเอียดตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน กรมควบคุมโรค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์ประกอบที่ 2: Agenda Base
ตัวชี้วัดถ่ายทอดระดับหน่วยงาน
1. ตัวชี้วัดที่ 2.4 : ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน และ/หรือความ
ดันโลหิตสูง
2. หน่วยวัด : ระดับ
3. น้าหนัก
: ร้อยละ 5
4. คาอธิบายตัวชี้วัด :
4.1 ความส าเร็ จ ของการด าเนิน งานตรวจติดตาม หมายถึง การด าเนิน การตรวจติด ตามกลุ่มสงสัยป่ว ย
โรคเบาหวาน และ/หรือกลุม่ สงสัยป่วยความดันโลหิตสูง ดังนี้
4.1.1 ความสาเร็จในการดาเนินการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน หมายถึง กลุ่มสงสัย
ป่วยโรคเบาหวาน ได้รับการตรวจยืนยันโดยการตรวจระดับพลาสมากลูโคสหลังอดอาหารมากกว่า 8 ชั่วโมง (FPG)
ทางห้องปฏิบัติการ ในสถานบริการสาธารณสุข ภายในปีงบประมาณ (ทั้งนี้ควรติดตามภายใน 3-6 เดือน)
4.1.2 ความสาเร็ จในการดาเนิน การตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง หมายถึง การ
ตรวจวัดความดันโลหิตซ้าที่บ้าน ตามแนวทางการวัดความดันโลหิตที่บ้าน (ภาคผนวก ข) หลังจากมารับบริการการ
คัดกรองที่สถานบริการสาธารณสุขแล้ว
4.2 กลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน หมายถึง ประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไปในเขตรับผิดชอบ ได้รับการตรวจระดับ
น้าตาลโดยวิธีเจาะปลายนิ้วหลังอดอาหารมากกว่า 8 ชั่วโมง (FCBG) หรือการตรวจระดับพลาสมากลูโคสหลังอด
อาหารมากกว่า 8 ชั่วโมง (FPG) มีค่า ≥ 126 mg/dl หรือการตรวจระดับน้าตาลโดยวิธีเจาะปลายนิ้วจากการที่ไม่
อดอาหาร (RCBG) หรือการตรวจระดับพลาสมากลูโคสจากการที่ไม่อดอาหาร (RPG) มีค่า ≥200 mg/dl และยัง
ไม่ได้รับการวินิจฉัยเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวาน
4.3 กลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง หมายถึง ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ที่ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง
และมีค่าความดันโลหิตตัวบน (SBP) ในช่วง 140 - 179 mmHg และหรือค่าความดันโลหิตตัวล่าง (DBP) ในช่วง
90 - 109 mmHg ในเขตรับผิดชอบและยังไม่ได้รับการวินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูงในปีงบประมาณ
5. สูตรการคานวณ :
5.1 ร้อยละของการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน
สูตรคานวณ (A/B) x 100
A = จานวนประชากรสงสัยป่วยโรคเบาหวานอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบได้รับการตรวจยืนยันโดยการ
ตรวจระดับพลาสมากลูโคสหลังอดอาหารมากกว่า 8 ชั่วโมง (FPG) ทางห้องปฏิบัติการ ในสถานบริการสาธารณสุข
ภายในปีงบประมาณ (ทั้งนี้ควรติดตามภายใน 3-6 เดือน)
B = จานวนประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการคัดกรองโรคเบาหวานและเป็นกลุ่มสงสัยป่วย
โรคเบาหวาน
5.2 ร้อยละของการได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้านในกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง
สูตรคานวณ (C/D) x 100
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C = จานวนประชากรสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดัน
โลหิตที่บ้าน
D = จานวนประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูงและเป็น
กลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง ในปีงบประมาณ
6. เกณฑ์การให้คะแนน : กาหนดเป็นขั้นตอนแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้า
ของการดาเนินงานตามเป้าหมายแต่ละขั้นตอน ดังนี้
ชื่อตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินงานตรวจติดตามกลุ่ม
สงสัยป่วยโรคเบาหวาน และ/
หรือความดันโลหิตสูง

ระดับ
คะแนน ขั้นตอนที่
1
0.5


เกณฑ์การให้คะแนน
ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่
2
3
4

1





2







3









5









ขั้นตอนที่
5



7. เงื่อนไขของตัวชี้วัด : ไม่มี
8 ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด :
ตัวชี้วัด

หน่วย
วัด

ร้อยละของการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน
ร้อยละ
ร้ อยละของการตรวจติดตามกลุ่ มสงสั ย ป่ว ยโรคความดั น ร้อยละ
โลหิตสูง
ที่มา : ระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 6 กันยายน 2562
9. รายละเอียดการดาเนินงาน :
ขั้นตอน
รายละเอียดการดาเนินงาน
ที่
1
1.1 วิเคราะห์สถานการณ์โรคเบาหวาน และกลุ่ม
สงสัยป่วยโรคเบาหวาน ในเขตที่รับผิดชอบ
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ผลการดาเนินงานในอดีต
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560
2561
2562
26.80
50.80

คะแนน

เอกสารประกอบการประเมินผล

0.25

1.1 รายงานผลวิเคราะห์
สถานการณ์โรคเบาหวาน และ
กลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน ใน
เขตที่รับผิดชอบ ตามแบบฟอร์มที่
1.1
186

ขั้นตอน
ที่

2

3

รายละเอียดการดาเนินงาน

คะแนน

เอกสารประกอบการประเมินผล

1.2 วิเคราะห์สถานการณ์โรคความดันโลหิตสูง
และสรุปผลการดาเนินงานวัดความดันโลหิตที่บ้าน
ในกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบ

0.25

1.2 รายงานผลวิเคราะห์
สถานการณ์โรคความดันโลหิตสูง
และสรุปผลการดาเนินงานวัด
ความดันโลหิตที่บ้านในกลุ่มสงสัย
ป่วยความดันโลหิตสูงในเขต
รับผิดชอบตามแบบฟอร์มที่ 1.2
โดยแนบหลักฐานข้อ 1.1 และ 1.2
ในระบบ Estimates SM ภายใน
วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2562

2.1 จัดทาแผนปฏิบัติการดาเนินงานตรวจติดตาม
กลุ่ ม สงสั ย ป่ ว ยโรคเบาหวาน และ/หรือ ความดั น
โลหิตสูง ปี พ.ศ.2563 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

0.25

2.1 แผนปฏิ บั ติ ก ารด าเนิ น งาน
ตรว จติ ด ตาม กลุ่ ม สงสั ยป่ ว ย
โรคเบาหวาน และ/หรือความดัน
โลหิ ตสูง ปี พ.ศ.2563 ในเขตพื้นที่
รั บ ผิ ด ชอบ เสนอผู้ บ ริ ห าร ตาม
แบบฟอร์ม ที่ 2

2.2 ชี้แจงและถ่ายทอดแนวการดาเนินงานตรวจ
ติ ด ตามกลุ่ ม สงสั ย ป่ ว ยโรคเบาหวาน และ/หรื อ
ความดันโลหิตสู ง ให้กับ หน่ วยงานเครือข่าย เช่น
ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด สถานบริ ก าร
สาธารณสุขในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เป็นต้น

0.25

3.1 ด าเนิ น งานตรวจติ ด ตามกลุ่ ม สงสั ย ป่ ว ย
โรคเบาหวาน และ/หรือความดันโลหิตสูง ปี พ.ศ.
2563
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ รอบ 6 เดือน

0.5

2.2 หลักฐานแสดงการชี้แจง
แนวทางการดาเนินงานตรวจ
ติดตามกลุ่มสงสัยป่วย
โรคเบาหวาน และ/หรือความดัน
โลหิตสูง (ได้แก่ หนังสือเชิญ
ประชุม เอกสารประกอบการ
ประชุม รายงานการประชุม) โดย
แนบหลักฐานข้อ 2.1 และ 2.2 ใน
ระบบ Estimates SM ภายใน
วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2562
3.1.1 รายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการดาเนินงาน
รอบ 6 เดือน พร้อมระบุปัญหา
และอุปสรรค แนวทางแก้ไข/
ข้อเสนอแนะ เสนอผู้บริหารตาม
แบบฟอร์มที่ 3
3.1.2 หนังสือติดตามเร่งรัดการ
ดาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัดร้อยละของการได้รับ
การวัดความดันโลหิตที่บ้านใน

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน 0.1
0.2
ร้อยละ ≤80
85
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0.3
90

0.4
95

0.5
100

187

ขั้นตอน
ที่

รายละเอียดการดาเนินงาน

คะแนน

หมายเหตุ : ให้มีการเร่งรัดการดาเนินงานการวัดความดัน
โลหิตที่บ้านในกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง เพื่อบรรลุ
เป้าหมายตามตัวชี้วัดในแผนรอบ 6 เดือน

3.2 ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วย
โรคเบาหวาน ในเขตรับผิดชอบ
รอบ ๖ เดือน
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน 0.1
0.2
ร้อยละ
<3
6

0.3
9

0.4
12

0.5

0.5
>15

หมายเหตุ: ตัดข้อมูล view freeze จาก HDC ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์
2563

4

4.1 ดาเนินงานตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วย
โรคเบาหวาน และ/หรือความดันโลหิตสูง ปี พ.ศ.
2563
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ รอบ 9 เดือน

0.5

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน 0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
ร้อยละ ≤80
85
90
95
100
หมายเหตุ : ให้มีการเร่งรัดการดาเนินงานตรวจติดตามกลุ่ม
สงสัยป่วยโรคเบาหวาน เพื่อบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด ใน
แผนรอบ 9 เดือน

4.2 ร้อยละของการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วย
โรคเบาหวาน ในเขตรับผิดชอบ
รอบ 9 เดือน
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน 0.1
0.2
ร้อยละ ≤25
30

0.3
35

0.4
40

0.5

0.5
>45

หมายเหตุ: : ตัดข้อมูล view freeze จาก HDC ณ วันที่ 16 มิถุนายน2563

5

5.1 ดาเนินงานตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วย
โรคเบาหวาน และ/หรือความดันโลหิตสูง ปี พ.ศ.
2563
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ รอบ 12 เดือน
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0.5

เอกสารประกอบการประเมินผล
กลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง
โดยแนบหลักฐานข้อ 3.1.1 และ
3.1.2 ในระบบ Estimates SM
ภายใน วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
3.2 รายงานผลการตรวจติดตาม
กลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน รอบ
6 เดือน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรค
แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ เสนอ
ผู้บริหาร โดยแนบหลักฐานใน
ระบบ Estimates SM ภายใน
วันที่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
4.1.1 รายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการดาเนินงาน
รอบ 9 เดือน พร้อมระบุปัญหา
อุปสรรค แนวทางแก้ไข/
ข้อเสนอแนะ ตามแบบฟอร์มที่ 3
4.1.2 หนังสือเร่งรัดติดตามการ
ดาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัดร้อยละของการตรวจติดตาม
กลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน โดย
แนบหลักฐานข้อ 4.1.1 และ4.1.2
ในระบบ Estimates SM ภายใน
วันที่ 25 มิถุนายน 2563
4.2 รายงานผลการตรวจติดตาม
กลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน รอบ
9 เดือน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรค
แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ โดย
แนบหลักฐานในระบบ Estimates
SM ภายในวันที่ 25 มิถุนายน
พ.ศ.2563
5.1.1 รายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิ บั ติ ก ารด าเนิ น งาน
รอบ 12 เดือน พร้อมระบุปัญหา
และอุ ป สรรค แนวทางแก้ ไ ข/
ข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหาร
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ขั้นตอน
ที่

รายละเอียดการดาเนินงาน

คะแนน

เอกสารประกอบการประเมินผล

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน 0.1
0.2
ร้อยละ ≤80
85

ตามแบบฟอร์มที่ 3
0.3
0.4
0.5
5.1.2 เอกสาร/หลักฐานการคืน
90
95
100
ข้อมูล ให้กับ สสจ. เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลสาหรับดาเนินงานในระดับ
จังหวัด อาเภอ และตาบล
โดยแนบหลักฐานข้อ 5.1.1 และ
5.1.2 ในระบบ Estimates SM
ภายในวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.
2563
5.2 ร้อยละของการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วย
0.5 5.2 รายงานผลการตรวจติดตาม
โรคเบาหวาน ในเขตรับผิดชอบ
กลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน รอบ
รอบ 12 เดือน
12 เดือน พร้อมระบุปัญหา
เกณฑ์การให้คะแนน
อุปสรรค แนวทางแก้ไข/
คะแนน
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
ข้อเสนอแนะ เสนอผู้บริหาร
ร้อยละ ≤40
45
50
55
>60
โดยแนบหลักฐานในระบบ
หมายเหตุ: ตัดข้อมูล view freeze จาก HDC ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2563
Estimates SM ภายในวันที่ 25
สิงหาคม พ.ศ.2563
5.3 ร้อยละของการได้รับการวัดความดันโลหิตที่
1
5.3 รายงานผลการได้รับการวัด
บ้านในกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง
ความดันโลหิตที่บ้านในกลุ่มสงสัย
ป่วยความดันโลหิตสูง พร้อมระบุ
คะแนน 0.2
0.4
0.6
0.8
1
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข/
ร้อยละ ≤20
30
40
50
>60
ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ: ตัดข้อมูล view freeze จาก HDC ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2563
โดยแนบหลักฐานในระบบ
Estimates SM ภายในวันที่ 25
สิงหาคม พ.ศ.2563
หมายเหตุ : 1. กรณีไม่รายงานภายในระยะเวลาที่กาหนดแต่ละขั้นตอน หักขั้นตอนละ 0.05 คะแนน
2. กรณีไม่น าเสนอผู้ บริ ห าร ตามเอกสารประกอบการประเมิน 2.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.2, 5.1.1, 5.2
และ 5.3 หักขั้นตอนละ 0.05 คะแนน
3. เอกสารประกอบการประเมินผลให้เตรียมตามขั้นตอน
10. เป้าหมาย : ไตรมาสที่ 1 ถึงขั้นตอนที่ 2
ไตรมาสที่ 2 ถึงขั้นตอนที่ 3
ไตรมาสที่ 3 ถึงขั้นตอนที่ 4
ไตรมาสที่ 4 ถึงขั้นตอนที่ ๕
11. แหล่งข้อมูล : โปรแกรมของสถานบริการสาธารณสุข
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12.วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
12.1 ข้อมูลรายงาน Health Data Center กระทรวงสาธารณสุข
12.2 รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการตนเอง (Self Assessment Report: SAR)
1) รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ตามคารับรองฯ
ของหน่วยงานรอบ 3 เดือน (ภายในวันที่ 25 ธ.ค.62) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการดาเนินงานลงใน
ระบบ Estimates
2) รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ตามคารับรองฯ
ของหน่วยงานรอบ 6 เดือน (ภายในวันที่ 25 ก.พ.63) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการดาเนินงานลงใน
ระบบ Estimates
3) รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตามคารับรองฯ
ของหน่วยงานรอบ 9 เดือน (ภายในวันที่ 25 มิ.ย.63) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการดาเนินงานลงใน
ระบบ Estimates
4) รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตามคารับรองฯ
ของหน่วยงานรอบ 12 เดือน (ภายในวันที่ 25 ส.ค.63) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการดาเนินงานลง
ในระบบ Estimates
13. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล :
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4

ภายในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2562
ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
ภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2563
ภายในวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2563

14. แบบฟอร์มที่ใช้ประกอบด้วย : แบบฟอร์มที่ 1.1, 1.2, 2 และ 3
14.1 แบบฟอร์มที่ 1.1 รายงานผลวิเคราะห์สถานการณ์โรคเบาหวาน และกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน ใน
เขตที่รับผิดชอบ
14.2 แบบฟอร์มที่ 1.2 รายงานผลวิเคราะห์สถานการณ์โรคความดันโลหิตสูง และสรุปผลการดาเนินงาน
วัดความดันโลหิตที่บ้านในกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบ
14.3 แบบฟอร์มที่ 2 แผนปฏิบัติการดาเนินงานตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน และ/หรือความ
ดันโลหิตสูง ปี พ.ศ.2563
14.4 แบบฟอร์มที่ 3 รายงานความก้าวหน้า และผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
15. ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ระดับหน่วยงาน : กองโรคไม่ติดต่อ
ชื่อผู้กากับตัวชี้วัด
1. นางสาวณัฐธิวรรณ พันธ์มุง
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพบริการ
2. นายแพทย์อรรถเกียรติ กาญจนพิบูลวงศ์
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โทรศัพท์
0 2590 3867

E-mail
nuttiwan2516@hotmail.com

0 2590 3892

auttakiat@yahoo.com
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หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยี ระบาดวิทยา และมาตรการชุมชน
16. ผู้จัดเก็บข้อมูล :
ระดับหน่วยงาน : กองโรคไม่ติดต่อ
ชื่อผู้จัดเก็บตัวชี้วัด
1. นางสาววรัญญา ตรีเหลา
กลุ่มพัฒนาคุณภาพบริการ
2. นางสาวสุภาพร หน่อคา
กลุ่มพัฒนาคุณภาพบริการ
ชื่อผู้จัดเก็บตัวชี้วัด
3. นางสาวรุ่งนภา ลั่นอรัญ
กลุ่มพัฒนาคุณภาพบริการ
4. นางสาวสุธาทิพย์ ภัทรกุลวณิชย์
กลุ่มเทคโนโลยี ระบาดวิทยา และมาตรการชุมชน
5. นางสาวคุณกัญญ์ศศิ พิมพขันธ์
กลุ่มเทคโนโลยี ระบาดวิทยา และมาตรการชุมชน
6. นายกัณฑพล ทับหุ่น
กลุ่มเทคโนโลยี ระบาดวิทยา และมาตรการชุมชน

โทรศัพท์
0 2590 3867

E-mail
ploysaiwaranya@gmail.com

0 2590 3867

maymmay2343@gmail.com

โทรศัพท์
0 2590 3867

E-mail
rukmoei@hotmail.com

0 2590 3892

suthathip.ncd@gmail.com

0 2590 3892

kunkansasi89@gmail.com

0 2590 3892

kanthabhon@gmail.com

17. ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ระดับหน่วยงาน : ………………………………………………………
ชื่อผู้กากับตัวชี้วัด

โทรศัพท์

18. ผู้จัดเก็บข้อมูล :
ระดับหน่วยงาน : ………………………………………………………
ชื่อผู้จัดเก็บตัวชี้วัด
หน่วยงาน
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โทรศัพท์

E-mail

E-mail
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ภาคผนวก ก
แนวทางดาเนินงานวัดความดันโลหิตที่บ้านในกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง
(สาหรับสานักงานป้องกันควบคุมโรคในการจัดทาแผนปฏิบัติการ)
1. ส่งเสริ ม สนับ สนุ น การดาเนิ น งานให้ กลุ่ มเสี่ ยงและกลุ่มสงสั ยป่ว ยโรคความดันโลหิ ตสูงทุกราย ได้ รับ
คาแนะนาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อควบคุมป้องกันโรคความดันโลหิตสูง (รายละเอียดตามแนวทาง
การรักษาโรคความดันโลหิตสูงในเวชปฏิบัติทั่วไป พ.ศ.2562)
2. ส่งเสริม สนับสนุนการเข้าถึงบริการในกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูงทุกรายให้ได้รับการวินิจฉัย และ
ได้รับการรักษาโรคความดันโลหิตสูงอย่างเหมาะสม
3. นิเทศ กากับและติดตามการดาเนินงานวัดความดันโลหิตที่บ้านในกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง รวมถึง
ดาเนินการคืนข้อมูลให้กับ สสจ. เพื่อใช้เป็นข้อมูลสาหรับดาเนินงานในระดับจังหวัด อาเภอ และตาบล
ต่อไป
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ภาคผนวก ข
แนวทางการวัดความดันโลหิตที่บ้าน
1. ในกรณีที่ความดันโลหิต systolic มากกว่าหรือเท่ากับ 140 และ/หรือ ความดันโลหิต Diastolic มากกว่าหรือ
เท่ากับ 90 ควรได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้านภายใน 3 เดือน ส่วนกรณีที่ความดันโลหิต systolic มากกว่า
หรือเท่ากับ 160 และ/หรือ ความดันโลหิต Diastolic มากกว่าหรือเท่ากับ 100 ควรได้รับการวัดความดัน
โลหิตที่บ้านภายใน 1 เดือน
2. เครื่องวัดความดันโลหิตเป็นเครื่องเดิมทุกครั้ง
3. ผู้วัดความดันโลหิตต้องเป็นบุคคลเดิมทุกครั้ง
4. สิ่งแวดล้อมในการวัดความดันโลหิต
4.1 วัดความดันโลหิตในที่เงียบสงบ
4.2 นั่งวัดเก้าอี้ที่มีพนักพิงหลังและไม่นั่งไขว่ห้าง และนั่งพัก 1 - 2 นาที ก่อนวัดความดันโลหิต
4.3 ระหว่างวัดความดันโลหิต ไม่พูดหรือออกเสียงใดๆ
4.4 งดสูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ หรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน ก่อนมาวัดความดันโลหิต ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง
4.5 แผ่นผ้าที่พับต้นแขน (Upper-arm cuff) ให้วางอยู่ในระดับเดียวกับหัวใจ
4.6 ผู้ที่ใส่แขนเสื้อที่หนา ควรถอดเสื้อให้แผ่นพับต้นแขนติดกับผิวหนังต้นแขนโดยไม่มีแขนเสื้อคั้นกลาง
5. การวัดความดันโลหิตด้วยตนเองที่บ้าน หลังตื่นนอนตอนเช้าให้วัดภายใน 1 ชั่วโมง (หลังจากอุจจาระ ปัสสาวะ
แล้ว ไม่วัดความดันโลหิตขณะกลั้นอุจจาระ ปัสสาวะ โดยวัดก่อนกินยา และกินอาหารเช้า) ส่วนการวัดความ
ดันโลหิตสูงก่อนนอนเวลากลางคืน ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับการวัดความดันโลหิตหลังตื่นนอนตอนเช้า

วันที่
ตัวอย่าง
30 มี.ค. 60

ช่วงเช้า
ช่วงก่อนนอน
หลังตื่นนอนไม่เกิน 1 ชั่วโมง
ครึ่งชั่วโมงก่อนเข้านอน
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ค่าบน ค่าล่าง ชีพจร ค่าบน ค่าล่าง ชีพจร ค่าบน ค่าล่าง ชีพจร ค่าบน ค่าล่าง ชีพจร
132

84

76

128

82

74

130

76

70

126

74

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ความดันโลหิต เฉลี่ย 7 วัน = ....................... mmHg
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70

แบบฟอร์มที่ 1.1

รายงานผลวิเคราะห์สถานการณ์โรคเบาหวาน และกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน
ในเขตที่รับผิดชอบ
หน่วยงาน
สถานการณ์โรคเบาหวาน กลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน แยกรายจังหวัด และกลุ่มอายุ โดยใช้ข้อมูล
ย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี
(รายละเอียด)

วิเคราะห์ช่องว่าง ปัญหาอุปสรรคของการดาเนินงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
(รายละเอียด)

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการดาเนินงาน
(รายละเอียด)

ผู้รายงาน
ตาแหน่ง
วัน/เดือน/ปี
โทรศัพท์
อีเมล์
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แบบฟอร์มที่ 1.2

รายงานผลวิเคราะห์สถานการณ์โรคความดันโลหิตสูง และสรุปผลการดาเนินงานวัดความดัน
โลหิตที่บ้านในกลุม่ สงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบ
หน่วยงาน
สถานการณ์โรคความดันโลหิตสูง แยกรายจังหวัด และกลุ่มอายุ โดยใช้ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี
และสรุปผลการดาเนินงานวัดความดันโลหิตที่บ้านในกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบ ใน
ปีงบประมาณที่ผ่านมา
(รายละเอียด)

วิเคราะห์ช่องว่าง ปัญหาอุปสรรคของการดาเนินงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
(รายละเอียด)

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการดาเนินงาน
(รายละเอียด)

ผู้รายงาน
ตาแหน่ง
วัน/เดือน/ปี
โทรศัพท์
อีเมล์
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แผนปฏิบัติการดาเนินงานตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน และ/หรือความดันโลหิตสูงปี พ.ศ.2563
หน่วยงาน
ลาดับ

กิจกรรม

ผู้จัดทาแผน..............................................................
ตาแหน่ง....................................................................
วันที่............................................................................

MR.ROBIN THAISAKONWINDOWS SE7EN V5

ต.ค. พ.ย.

ธ.ค.

ช่วงเวลาดาเนินการ
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ผู้อนุมัติแผน..............................................................
ตาแหน่ง....................................................................
วันที่............................................................................
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รายงานความก้าวหน้า และผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
 รอบ 6 เดือน  รอบ 9 เดือน และ  รอบ 12 เดือน
หน่วยงาน
1. ความก้าวหน้า และผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ าร
(รายละเอียด)

แผนการดาเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ

ผลการดาเนินงาน

กิจกรรมที่ 1......
กิจกรรมที่ 2......
กิจกรรมที่ 3......

สรุปร้อยละของการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ = …... %
2. ปัญหาอุปสรรค
(รายละเอียด)
3. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
(รายละเอียด)
ผู้รายงาน..........................................
วันที่รายงาน ....................................
โทร. ................................................
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