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  ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้ผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุข
ทุกระดับจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement: PA) โดยก าหนดให้มีการถ่ายทอดตัวชี้วัด
นโยบายส าคัญของกระทรวงสาธารณสุข ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวง แผนบูรณาการ และแผนงาน/
โครงการส าคัญของกระทรวง ซึ่งได้มีการลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560     
เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559 ซึ่งเป็นพันธะสัญญาต่อความส าเร็จ ตามเป้าหมายตัวชี้วัด มีความรับผิดชอบต่อ
ผลส าเร็จตามข้อตกลงร่วมกัน และให้มีการติดตามผลการปฏิบัติงาน รอบ 3, 6, 9 และ 12 เดือน เพ่ือติดตาม
ความก้าวหน้าการด าเนินงาน (Small Success) ตามข้อตกลงเป็นระยะๆ ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 
คุณภาพการให้บริการ ความคุ้มค่า เป็นแนวทางที่จะบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้รวบรวมรายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ 
กรมควบคุมโรค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เป็นรูปเล่ม เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดใช้ประกอบการ
ด าเนินการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารเล่มนี้
จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
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ประเด็นกำรประเมินผล 
กำรปฏิบัติรำชกำร กรอบกำรประเมินผล 2559 น  ำหนัก 

มิติภำยนอก 75 
กำรประเมินประสิทธิผล
(65) 

1. ตัวช้ีวัดตามภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ/แผนยุทธศาสตร์
กระทรวง และตัวช้ีวัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) และตัวช้ีวัดร่วม
ระหว่างกระทรวงและจังหวัด (Function-Area KPIs) ตามนโยบายส าคัญของรัฐบาล  

1.1 พัฒนำสุขภำพตำมกลุ่มวัย 
1.1.1 ร้อยละของเด็กท่ีมีพัฒนาการสมวัย 
1.1.2 ร้อยละของเด็กนักเรียนมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน 
1.1.3 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 – 19 ป ี
1.1.4 อัตราการตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (ต่อแสนประชากร) 
1.1.5 อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนต่อประชากรแสนคน 
 (Joint  KPIs : เรื่อง อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน) 
 

1.2 กำรควบคุมป้องกันโรคติดต่อ 
1.2.1 ร้อยละของอ าเภอที่สามารถควบคุมโรคติดต่อส าคัญของพื้นที่ได้ 
1.2.2 อันดับของประเทศไทยตามรายงานผล เรื่อง จ านวนผู้ติดเช้ือเอชไอวีรายใหม่ 

      1.2.3 ร้อยละของผู้ป่วยยำเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่องหลังจ ำหน่ำยจำกกำร    
      บ ำบัดรักษำ (Joint KPIs : เรื่อง การป้องกันปราบปรามและบ าบดัรกัษาผู้ตดิยาเสพติด) 
 

1.3 ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนผลิตภัณฑ์และ
บริกำรสุขภำพ 
1.3.1 ร้อยละของเรื่องร้องเรียนสถานพยาบาลที่กระท าผิดกฎหมายได้รับการ
ด าเนินการตามกฎหมาย 
1.3.2 ร้อยละของโฆษณาด้านสุขภาพท่ีผิดกฎหมายได้รับการจัดการ 
 

1.4 ร้อยละของสถำนพยำบำลผ่ำนกำรรับรองคุณภำพ HA/JCI 
1.4.1 ร้อยละของโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปทีมีคุณภาพมาตรฐานผ่าน
การรับรอง HA 
1.4.2 ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA 
1.4.3 ร้อยละของเครือข่ายบริการปฐมภูมิที่มีคุณภาพ 
1.4.4 ร้อยละของโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ผ่าน HA 
1.4.5 ร้อยละของโรงพยาบาลเอกชนผ่านการรับรอง HA/JCI 
 

      1.5  ร้อยละของกำรส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเขตบริกำรสุขภำพลดลง 
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มิติภำยใน 25 
กำรประเมินประสิทธิภำพ 
(15) 

3.   ร้อยละของอัตรำกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
3.1 การเบิกจ่ายงบประมาณรายจา่ยลงทุน 
3.2 การเบิกจ่ายงบประมาณรายจา่ยภาพรวม 

(5) 
2.5 
2.5 

4.   กำรประหยัดพลังงำน 
- ด้านไฟฟ้า 
- ด้านน้ ามันเชื้อเพลิง 

(2.5) 

5.  กำรประหยัดน  ำ (2.5) 
6.  กำรพัฒนำประสิทธิภำพระบบสำรสนเทศภำครัฐ (5) 
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มิติภายนอก: (ร้อยละ 75) การประเมินประสิทธิผล (ร้อยละ 65) 
ตัวชี้วัดที่ 1. ตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ/แผนยุทธศาสตร์กระทรวง และตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) 
และตัวชี้วัดร่วมระหว่างกระทรวงและจังหวัด (Function-Area KPIs) ตามนโยบายส าคัญของรัฐบาล (ร้อยละ 65) 
1.1 พัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย 

1.1.4 อัตราการตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (น้ าหนักร้อยละ 6) 
ประเด็น 

ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี 2559 

ข้อมูลพื้นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ 

2556 2557 2558 1 2 3 4 5 
พัฒนำสุขภำพ
ตำมกลุ่มวัย 

 1.1.4 อัตรำกำรตำยจำกโรค
หลอดเลือดหัวใจ  

6 ลดลงร้อยละ 
10 ใน
ระยะเวลำ 5 
ปี ตั้งแต่ปี 
2558-2562 
โดยเทียบ
ข้อมูลพืน้ฐำน 
ปี 2555 และ
วัดผลลัพธ์ ใน
ปี 2562 

24.81 26.91 27.88 30.96 29.42 27.88 26.34 24.80  

ค าอธิบาย: กำรตำยจำกโรคหลอดเลือดหัวใจ หมำยถึง กำรตำยจำกโรคหลอดเลือดหัวใจ รหสั ICD-10-TM=120-125) ในทุกกลุ่มอำยุ 

สูตรการค านวณ :  ขั้นตอน ( Milestone: M)   ช่วง: ผลกำรด ำเนินงำนยิ่งมำกยิ่งดี (Range: R)         ช่วงและเทียบตำมบัญญัติไตรยำงค์ (R – A)     
ระดับ ( Level: L)             อันดับ: ผลกำรด ำเนินงำนยิ่งน้อยยิ่งดี (Rating: RT)   อันดับและเทียบตำมบัญญัติไตรยำงค์ (RT – A)     
 Hybrid ใช้สูตร...................................................................................................................................................................................................... 

จ ำนวนกำรตำยจำกโรคหลอดเลือดหัวใจ (รหัส I20 - I25)x 100,000 
จ ำนวนประชำกรกลำงปีในช่วงเวลำเดียวกัน 

เงื่อนไข: ระยะเวลำกำรประเมินผล ปลีะ 1 ครั้ง 
 

รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงสาธารณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
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ง 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี 2559 

ข้อมูลพื้นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ 

2556 2557 2558 1 2 3 4 5 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:  

 
 

  

Baseline Data หน่วยวัด ผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 
2556 2557 2558 

อัตรำกำรตำยจำกโรคหลอดเลือดหัวใจ ร้อยละ 24.81 26.91 27.88 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล: ฐำนข้อมูลกำรตำยจำกมรณะบัตรและหนังสือรับรองกำรตำย ของส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร ์(รวมทุกกลุ่มอำยุ) 
 

ผู้รับผิดชอบตัวชีว้ัด/ผู้จัดเก็บขอ้มูล   ต ำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์/Email 
ผู้รับผิดชอบตัวชีว้ัด 
1.ดร.นำยแพทย์ภำนุวัฒน์ ปำนเกตุ   
2. แพทย์หญิงจุรีพร คงประเสริฐ    
 
ผู้จัดเก็บข้อมูล 
1. นำงศรีเพ็ญ สวสัดิมงคล  
2. นำงนิตยำ  พันธุเวทย ์  

 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักโรคไม่ติดต่อ   
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักโรคไม่ติดต่อ 
 
 
หัวหน้ำกลุ่มยุทธศำสตร์และแผนงำน ส ำนักโรคไม่ติดต่อ    
หวัหน้ำกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  ส ำนักโรคไม่ติดต่อ   

 
โทรศัพท์ : 0 2590 3982  
โทรศัพท์ : 0 2590 3985 
 
 
โทรศัพท์ : 0 2590 3974 
โทรศัพท์ : 0 2590 3986  

หมายเหตุ: - 
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1.1.5 อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนต่อประชากรแสนคน  (Joint KPIs) (น้ าหนักร้อยละ 6) 
ประเด็น 

ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี 2559 

ข้อมูลพื้นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ 

2556 2557 2558 1 2 3 4 5 
  อัตรำกำรเสียชีวิตจำกอุบัติเหตุ

บนท้องถนนต่อประชำกรแสน
คน (Joint  KPIs) 

6 ไม่เกิน 16 
ต่อประชำกร
แสนคน ใน
ปีงบประมำ
ณ 2559 

22.89 19.96 36.20 38.01 37.10 36.20 35.29 34.39  

ค าอธิบาย: อุบัติเหตุทางถนน (รหัส ICD-10 = V01-V89) หมำยถึง กำรตำยจำกอุบัติเหตุจรำจรทำงบก ไม่รวมทำงน้ ำและทำงอำกำศ 
ผู้เสียชีวิต หมำยถึง ผู้ที่เสียชีวิตจำกอุบัติเหตุทำงถนน นับตั้งแต่เกิดเหตุถึง 30 วันหลังเกิดเหตุ รวมกำรเสียชีวิตที่จุดเกิดเหตุ ระหว่ำงน ำส่งรพ. ที่ห้อง
ฉุกเฉิน ระหว่ำงส่งต่อ (Refer) กรณี Admitted เสียชีวิตในตึกผู้ป่วยภำยใน 24 ชม และเสียชีวิตในตึกผู้ป่วยหลัง 24 ชม. จนถึง 30 วันหลังเกิดเหตุ รวมถึง
ขอกลับไปตำยที่บ้ำน ทั้งนี้ ให้นับข้อมูลรวมทุกกลุ่มอำยุ 
เป้าหมายของทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน (ปี 2554-2563) คือ 
ลดกำรตำยจำกอุบัติเหตุทำงถนนลงร้อยละ 50 โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นไป ด ำเนินกำรมำแล้วเกือบ 5 ปี (ปี 2554 - 2558) แนวโน้มยังคงตัว มีเวลำที่
จะด ำเนินกำรอีก 5 ปีเท่ำนั้น หำกตั้งเป้ำต้องลดให้ได้ร้อยละ 50 ต้องด ำเนินกำรให้ได้เฉลี่ยร้อยละ 7 - 8 ต่อปี จึงจะบรรลุเป้ำหมำยทศวรรษฯ หรือ คิดเป็น
ลดลงปีละ 2 ต่อประชำกรแสนคน โดยใช้ปี 2554 เป็นตัวตั้งต้น รำยละเอียดเป้ำหมำย      ดังตำรำง 
 

ปี54 ปี55 ปี56 ปี57 ปี58 ปี59 ปี60 ปี61 ปี62 ปี63 
22 22 22 20 18 16 14 13 12 11  

สูตรการค านวณ :  ขั้นตอน ( Milestone: M)   ช่วง: ผลกำรด ำเนินงำนยิ่งมำกยิ่งดี (Range: R)         ช่วงและเทียบตำมบัญญัติไตรยำงค์ (R – A)     
ระดับ ( Level: L)             อันดับ: ผลกำรด ำเนินงำนยิ่งน้อยยิ่งดี (Rating: RT)   อันดับและเทียบตำมบัญญัติไตรยำงค์ (RT – A)     
 Hybrid ใช้สูตร...................................................................................................................................................................................................... 

จ ำนวนผู้เสียชีวิตจำกอุบัติเหตุทำงถนนทั้งหมด (V01-V89) ปีงบประมำณ 2559 (ตุลำคม 2558-กันยำยน 2559) x 100,000 
จ ำนวนประชำกรกลำงปี 2558 

เงื่อนไข: ปีละ 1 ครั้ง  เมื่อสิ้นไตรมำสที่ 4 
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี 2559 

ข้อมูลพื้นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ 

2556 2557 2558 1 2 3 4 5 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:  

 
 

Baseline Data หน่วยวัด ผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 
2556 2557 2558 

อัตรำกำรเสียชีวิตจำกอุบัติเหตุบนท้องถนนต่อ
ประชำกรแสนคน (Joint  KPIs) 

ร้อยละ 22.89 19.96 36.20 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล: แหล่งข้อมูล : ฐำนข้อมูลกำรตำยจำกมรณบัตรและหนังสือรับรองกำรตำยของส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ 
วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล : ข้อมูลกำรตำยจำกอุบัติเหตุทำงถนนแยกเป็นรำยจังหวัด จำกส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
ทุกไตรมำส 

ผู้รับผิดชอบตัวชีว้ัด/ผู้จัดเก็บขอ้มูล   ต ำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์/Email 
ผู้รับผิดชอบตัวชีว้ัด 
1.ดร.นำยแพทย์ภำนุวัฒน์ ปำนเกตุ   
ผู้จัดเก็บข้อมูล 
1. นำงนงนุช  ตันติธรรม 
2. นำยแพทย์ไผท  สิงห์ค ำ 
3. นำยขจรศักดิ์  จันทร์พำณิชย์ 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 
 
  
 

 
โทรศัพท์ : 02-590-3967 
 
 
โทรศัพท์ : 02-590-3967 
  

หมายเหตุ: - 

 
 
 
 
 



 ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559  

ช 

1.2 การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อส าคัญ 
1.2.1 ร้อยละของอ าเภอที่สามารถควบคุมโรคติดต่อส าคัญของพื้นที่ได้ (น้ าหนักร้อยละ 2.5) 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี 2559 

ข้อมูลพื้นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ 

2556 2557 2558 1 2 3 4 5 
  ร้อยละของอ ำเภอที่สำมำรถ

ควบคุมโรคติดต่อส ำคัญของ
พ้ืนที่ได้ 

2.5 ร้อยละ 
50 

-  -  47 45 47.5 50 52.5 55  

ค าอธิบาย: 1. ควบคุมโรคได้ หมำยถึง ร้อยละ 70 ของ ต ำบล ในแต่ละอ ำเภอ สำมำรถควบคุมโรคได้ภำยใน 2 รุ่น (2 เท่ำของระยะฟักตัวที่ยำวที่สุดของโรค) ของ
กำรระบำดนับจำกวันที่พบผู้ป่วยรำยแรกของแต่ละเหตุกำรณ์ (ผู้ป่วยที่พบห่ำงกันเกิน 4 สัปดำห์ขึ้นไปให้ถือเป็นเหตุกำรณ์ใหม่)  
2. โรคติดต่อส าคัญ หมำยถึง โรคประจ ำถ่ินของประเทศไทย และมักพบกำรระบำดของโรคทุกปี ได้แก่ โรคไข้เลือดออก (2 รุ่นเท่ำกับ 28 วัน)  
3. อ าเภอ ได้แก่ ทุกอ ำเภอใน 76 จังหวัด จ ำนวน 878 อ ำเภอ และทุกเขตในกรุงเทพมหำนคร จ ำนวน 50 เขต 
หมายเหตุ  
- ต ำบล ต้องสำมำรถควบคุมโรคได้ภำยใน 2 รุ่น ตลอดทั้งปีงบประมำณ ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 70 จึงจะถือว่ำควบคุมโรคได้ 
- หำกไม่มีกำรเกิดโรคในอ ำเภอตลอดทั้งปีให้ถือว่ำควบคุมโรคได้ 

สูตรการค านวณ :  ขั้นตอน ( Milestone: M)   ช่วง: ผลกำรด ำเนินงำนยิ่งมำกยิ่งดี (Range: R)          ช่วงและเทียบตำมบัญญัติไตรยำงค์ (R – A)     
 ระดับ ( Level: L)             อันดับ: ผลกำรด ำเนินงำนยิ่งน้อยยิ่งดี (Rating: RT)    อันดับและเทียบตำมบัญญัติไตรยำงค์ (RT – A)     
 Hybrid ใช้สูตร...................................................................................................................................................................................................... 

จ ำนวนอ ำเภอท่ีสำมำรถควบคุมโรคไข้เลือดออกตำมนิยำม x 100 
จ ำนวนอ ำเภอท้ังหมด 

เงื่อนไข:  
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี 2559 

ข้อมูลพื้นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ 

2556 2557 2558 1 2 3 4 5 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:  

 
  

Baseline Data หน่วยวัด ผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 
2556 2557 2558 

ร้อยละของอ ำเภอที่สำมำรถควบคุมโรคไข้เลือดออก จ ำนวน - - 47 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล: แหล่งข้อมูล : ฐำนข้อมูลรำยงำน 506 
วิธีกำรจัดเก็บ :  

ผู้รับผิดชอบตัวชีว้ัด/ผู้จัดเก็บขอ้มูล ต ำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์/Email 
ผู้รับผิดชอบตัวชีว้ัด 
นำยแพทย์ธนรักษ์  ผลิพัฒน์     
 
 
 
ผู้จัดเก็บข้อมูล 
แพทย์หญิงดำรินทร์  อำรีย์โชคชัย   
 

 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักระบำดวิทยำ 
 
 

 
โทรศัพท์ : โทร. 0 2590 1776   
โทรสำร : 0 2590 1781   
e-mail: kepidem@gmail.com 
 
โทรศัพท์ : 0 2590 1725, 1731  
โทรสำร :  0 2590 1730   
e-mail: rinfetp@gmail.com  

 

หมายเหตุ: หำกไม่มีกำรเกิดโรคในอ ำเภอตลอดทั้งปีให้ถือว่ำควบคุมโรคได้ 

 
 
 
 
 

mailto:kepidem@gmail.com
mailto:rinfetp@gmail.com
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1.2.2 จ านวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ (น้ าหนักร้อยละ 10) 
ประเด็น 

ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี 2559 

ข้อมูลพื้นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ 

2556 2557 2558 1 2 3 4 5 
  จ ำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรำย

ใหม่ 
10 7,000 8,300 7,900 คำดว่ำ

7,500 
7,200 7,100 7,000 6,900 6,800  

ค าอธิบาย: ผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่  หมายถึง ผู้ที่เพ่ิงได้รับเชื้อไวรัสเอชไอวีสู่ร่างกายใหม่ ภายในปีนั้นๆ ในช่วง มกราคม- ธันวาคม ของแต่ละปี  ทั้งนี้ ผู้ติดเชื้อ
รายใหม่นับรวมทั้งผู้ใหญ่และเด็ก 
 

สูตรการค านวณ :  ขั้นตอน ( Milestone: M)   ช่วง: ผลกำรด ำเนินงำนยิ่งมำกยิ่งดี (Range: R)          ช่วงและเทียบตำมบัญญัติไตรยำงค์ (R – A)     
 ระดับ ( Level: L)             อันดับ: ผลกำรด ำเนินงำนยิ่งน้อยยิ่งดี (Rating: RT)    อันดับและเทียบตำมบัญญัติไตรยำงค์ (RT – A)     
 Hybrid ใช้สูตร...................................................................................................................................................................................................... 
  การนับจ านวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีทั้งท่ียังมีชีวิตอยู่ ติดเชื้อใหม่ และเสียชีวิตจากเอดส์ เป็นเรื่องท่ีเป็นที่เป็นไปไม่ได้หรือยากมาก เพราะไม่สามารถที่จะ
ตรวจเลือดเพ่ือหาการติดเชื้อเอชไอวีในประชาชนทั่วประเทศ ทุกปี เพ่ือขอจ านวนคนติดเชื้อ หรือไปสอบสวนการตายทุกรายว่าผู้ตายติดเชื้อเอชไอวีด้วย
หรือไม่ ดังนั้น การใช้แบบจ าลองคาดประมาณผู้ติดเชื้อใหม่ ผู้เสียชีวิต และผู้ติดเชื้อที่ยังมีชีวิต จึงเป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับให้ใช้ในระดับนานาชาติ เพ่ือ
สามารถทราบและชี้สถานการณ์เอดส์ทั่วโลก  
  ข้อมูลจ านวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ในที่นี้ ได้จากการคาดประมาณ โดยใช้แบบจ าลอง ที่ทางโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) ได้คาด
ประมาณจ านวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ของแต่ละประเทศ โดย UNAIDS จะสรุปข้อมูลประมาณเดือนกันยายนของทุกปี ในฐานข้อมูล 
http://aidsinfo.unaids.org/   

  ทั้งนี้ วิธีคาดประมาณจ านวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ผู้เสียชีวิต และผู้ที่อยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี ทาง UNAIDS จะใช้ข้อมูลระบาดวิทยาและการ
ด าเนินงานในแต่ละประเทศ ซึ่งต้องส่งรายงานประจ าปี (Global AIDS Response Progress Report, GARP) น ามาคาดประมาณโดยใช้โปรแกรม 
Spectrum/EPP แล้วรายงานผลในเดือนกันยายนของปีถัดไป 

เงื่อนไข: ผลการด าเนินงานในแต่ละปี  จะออกหลังสิ้นปีงบประมาณแล้ว เนื่องจาก   UNAIDS จะสรุปผลการด าเนินงาน ในเดือน กันยายน ของทุกปี   ดังนั้น การ
รายงานผลการด าเนินงาน จะเสนอได้ หลังเดือนกันยายน ของแต่ละปี 

http://aidsinfo.unaids.org/


 ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559  

ญ 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี 2559 

ข้อมูลพื้นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ 

2556 2557 2558 1 2 3 4 5 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:  

 
  

Baseline Data หน่วยวัด ผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 
2556 2557 2558 

จ ำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรำยใหม่ จ ำนวน 8,300 7,900 คำดว่ำ7,500 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล: แหล่งข้อมูล : ฐำนข้อมูล http://aidsinfo.unaids.org/   ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล: ปีละ 1 ครั้ง 
 
วิธีกำรจัดเก็บ :  

ผู้รับผิดชอบตัวชีว้ัด/ผู้จัดเก็บขอ้มูล ต ำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์/Email 
ผู้รับผิดชอบตัวชีว้ัด 
นายแพทย์ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ 
 
ผู้จัดเก็บข้อมูล 
1. นำงพรทิพย์ เข็มเงิน 
2. นางสุปิยา จันทร์มณี 
 

 
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์อ ำนวยกำรบรหิำรจัดกำรปัญหำเอดส์
แห่งชำต ิกรมควบคุมโรค 
 
ศูนย์อ ำนวยกำรบริหำรจัดกำรปญัหำเอดส์แห่งชำติ 
ส านักระบาดวิทยา   

 
โทรศัพท์ :  0 2590 3828 
 
 
โทรศัพท์ :  0 2590 1787 
 

 

หมายเหตุ:  
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ค ารับรองการปฏิบัติราชการกรมควบคุมโรค 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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กรมควบคุมโรค - 2 

 
 

กรมควบคุมโรค 
 
 

วิสัยทัศน์ 
เป็นองค์กรชั้นน ำระดับนำนำชำติ ที่สังคมเชื่อถือและไว้วำงใจ เพ่ือปกป้องประชำชนจำกโรคและภัยสุขภำพ       

ด้วยควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร ภำยใน ปี 2563 
 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมกระบวนกำรประสำนควำมร่วมมือกับเครือข่ำยภำยในและระหว่ำงประเทศในกำรผลิตและพัฒนำผู้เชี่ยวชำญ 

องค์ควำมรู้ ข้อมูลข่ำวสำร เครื่องมือ กฎหมำยกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภำพ รวมทั้งกำรบริกำรเฉพำะที่ได้
มำตรฐำนสำกล 

2. ส่งเสริม สนับสนุน ถ่ำยทอด แลกเปลี่ยนควำมรู้ ให้เครือข่ำยและประชำชน 
3. ผลักดัน และติดตำมกำรบังคับใช้กฎหมำยที่จ ำเป็นต่อกำรปกป้องประชำชนจำกโรคและภัยสุขภำพ 
4. เตรียมควำมพร้อมในกำรจัดกำรภำวะคุกคำมและภัยสุขภำพใหม่ๆ ได้ทันกำรณ์ 
5. พัฒนำและประเมินศักยภำพระบบ กลไกของเครือข่ำยกำรด ำเนินงำนเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภำพ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนำระบบข่ำวกรอง กำรป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภำพ เตรียมพร้อมตอบโต้ภำวะฉุกเฉิน 
2. ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยและกลุ่มเสี่ยงได้รับบริกำร ป้องกัน รักษำ ฟ้ืนฟูสภำพ  
3. พัฒนำระบบกลไกกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่และภัยสุขภำพเพ่ือรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคม

อำเซียน 
4. พัฒนำระบบกลไกกำรวิจัย และพัฒนำด้ำนกำรป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพ 
5. ประชำชนกลุ่มวัยได้รับบริกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภำพ 
6. พัฒนำระบบเฝ้ำระวังด้ำนสุขภำพและสิ่งแวดล้อม 
7. กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรทรัพยำกร สื่อสำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรประเมินผลด้ำนคุณธรรม

จริยธรรมและกำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบให้ได้ตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด 
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กรมควบคุมโรค - 3 

 
ค ารับรองการปฏิบัติราชการของกรมควบคุมโรค 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

ประเด็นการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 

กรอบการประเมินผล 2559 
น  าหนัก  
(%) 

มิติภายนอก 75 

การประเมินประสิทธิผล (65) 
 

1. ตัวชี วัดตามภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ/แผน
ยุทธศาสตร์กระทรวง และตัวชี วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint 
KPIs) 
1.1 ร้อยละของต ำบลในกำรเฝ้ำระวัง คัดกรอง ป้องกัน เพื่อแก้ไขปัญหำโรคพยำธิ

ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ ำดี   

(75) 
 
 

18 

 1.2 ร้อยละของอ ำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนภำยใตร้ะบบสุขภำพอ ำเภอ 15 

 1.3 ร้อยละของ รพศ. รพท. ที่อยู่ในพ้ืนท่ีเสี่ยงหรือพ้ืนท่ีโอกำสเสีย่งตอ่มลพิษ
สิ่งแวดล้อม 76 จังหวัด สำมำรถจดับริกำรอำชีวอนำมยัและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม 

15 

 1.4 ร้อยละของอ ำเภอที่สำมำรถควบคุมโรคติดต่อส ำคญัของพื้นที่ได ้ 10 

 1.5 ร้อยละของประชำกรเป้ำหมำยรำยงำนว่ำใช้ถุงยำงอนำมัยในกำรมีเพศสัมพันธ์
ครั้งล่ำสุด ใน 12 เดือนท่ีผ่ำนมำ (Joint KPIs) 

10 

 1.6 จ ำนวนผู้เสียชีวิตและบำดเจ็บจำกอุบัติเหตุทำงถนนในพ้ืนท่ีด ำเนินกำร
มำตรกำรชุมชน 40 อ ำเภอเสี่ยง (DHS/DC) ลดลงไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20   

5 

 1.7 อัตรำผู้ป่วยรำยใหม่จำกโรคหลอดเลือดหัวใจลดลง  2 

มิติภายใน 25 

การประเมินประสิทธิภาพ (15) 3.   ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณ 
3.1 กำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจำ่ยลงทุน 
3.2 กำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจำ่ยภำพรวม 

(5) 
2.5 
2.5 

4.   การประหยัดพลังงาน  (ด้านไฟฟ้า และน  ามันเชื อเพลิง) 2.5 

5.   การประหยัดน  า 2.5 

6.   การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ 5 

การพัฒนาองค์การ (10) 7.   การพัฒนาสมรรถนะองค์การ 5 

8.  ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงาน 5 

        รวม 100 
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กรมควบคุมโรค - 4 

 
 
มิติภายนอก: การประเมินประสิทธิผล (ร้อยละ 75) 
ตัวชี วัดที่ 1: ตัวชี วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ/ แผนยุทธศาสตร์กระทรวง /ตัวชี วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) /ตัวชี วัด
ร่วมระหว่างกระทรวง และจังหวัด (Function-Area KPIs) ตามนโยบายส าคัญของรัฐบาล และตัวชี วัดภารกิจหลักของกรม 

 

1.1  ร้อยละของต าบลในการเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกันเพื่อแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน  าดี 
 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี วัด 
น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี 2559 

ข้อมูลพื นฐาน  
(Baseline data)  

เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ 

2556 2557 2558 1 2 3 4 5 
ยุทธศำสตร์ที่ 2       
พัฒนำและจัด 
ระบบบริกำรที่มี
คุณภำพ มำตรฐำน 
ครอบคลุม 
ประชำชนสำมำรถ
เข้ำถึงบริกำรได้ 

 1.1 ร้อยละของต ำบลในกำร
เฝ้ำระวัง  คัดกรอง ป้องกัน
เพ่ือแก้ไขปัญหำโรคพยำธิ
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ ำดี 

18 ร้อยละ 80 - - - 60 65 70 75 80  

ค าอธิบาย: 1. เกณฑ์  หมำยถึง   
   - มีกำรด ำเนินงำนคัดกรองพยำธิใบไม้ตับด้วยอุจจำระในประชำชน 15 ปีขึ้นไปโดยต้องผ่ำนกำรคัดกรองด้วยวำจำว่ำเป็นกลุ่มเสี่ยงพยำธิใบไม้ตับ 
   - ประชำชนที่ติดเชื้อพยำธิใบไม้ตับได้รับกำรรักษำและกำรติดตำมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทุกคน 

2. พื นที่เป้าหมาย ได้แก่ ในพ้ืนที่ 27 จังหวัด 84 อ ำเภอ 84 ต ำบล  ใน ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด  ภำคเหนือ 6 จังหวัด ภำคตะวันออก 1 จังหวัด 
รวม 27 จังหวัด (อยู่ใน พ้ืนที่เขตสุขภำพ ที่ 1,6 ,7,8,9 และ 10)  

รายละเอียดตัวชี วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของกรมควบคุมโรค 
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กรมควบคุมโรค - 5 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี วัด 
น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี 2559 

ข้อมูลพื นฐาน  
(Baseline data)  

เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ 

2556 2557 2558 1 2 3 4 5 
สูตรการค านวณ :  ขั้นตอน ( Milestone: M)   ช่วง: ผลกำรด ำเนินงำนยิ่งมำกยิ่งดี (Range: R)         ช่วงและเทียบตำมบัญญัติไตรยำงค์ (R – A)     

ระดับ ( Level: L)              อันดับ: ผลกำรด ำเนินงำนยิ่งน้อยยิ่งดี (Rating: RT)    อันดับและเทียบตำมบัญญัติไตรยำงค์ (RT – A)     
 Hybrid ใช้สูตร...................................................................................................................................................................................................... 
 

สูตรค านวณ   =   (A/B) x 100 
A = ต ำบลที่ผ่ำนเกณฑ์ท่ีก ำหนด 
B = พ้ืนที่เป้ำหมำย 84 ต ำบล 
 

เงื่อนไข: การเลือกพื นที่ คัดเลือกจาก 
    - มีอัตรำควำมชุกฯ ร้อยละ 10 ขึ้นไปจำกกำรส ำรวจอัตรำควำมชุกหนอนพยำธิทั่วประเทศในปี 2557   
    - ข้อมูลจำก CCA ของ มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
    - ข้อมูลจำกกำรส ำรวจในพ้ืนที่ของ สคร.6 (เดิม) 
    -พ้ืนที่เต็มใจในกำรร่วมแก้ไขปัญหำ 

รายละเอียดข้อมูลพื นฐาน:  
 
 
 
 

ผลการด าเนินงานในอดีต ปี พ.ศ. 
พ.ศ.2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

- - - 
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี วัด 
น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี 2559 

ข้อมูลพื นฐาน  
(Baseline data)  

เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ 

2556 2557 2558 1 2 3 4 5 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล: แหล่งข้อมูล 

จำกกำรด ำเนินงำนร่วมกับพ้ืนที่เป้ำหมำย คือ ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรค 1,6,7,8,9 และ 10 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล: 
เก็บข้อมูลจำกฐำนข้อมูล Isan- cohort  

หมายเหตุ:      - 

ผู้ก ากับตัวชี วัด: 1. นำยแพทย์โอภำส  กำรย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค  โทร. 0 2590 3390 
2. นำยแพทย์รุ่งเรือง  กิจผำติ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักโรคติดต่อทั่วไป    โทรศัพท์ : 0 2591 3160 

ผู้จัดเก็บข้อมูล: นำงอรนำถ   วฒันวงษ์     โทรศพัท์ : 0 2591 3180 
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มาตรการ/เป้าหมายความส าเร็จของงานในแต่ละระยะการตดิตาม/ประเมิน (Small Success)     
 

มาตรการ เป้าหมายระยะ 3 เดือน เป้าหมายระยะ 6 เดือน เป้าหมายระยะ 9 เดือน เป้าหมายระยะ 12 เดือน 
1. เฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกัน ควบคุม 
รักษาโรคพยาธิใบไมต้ับและมะเร็งท่อน ้าดี 
 
 
 
 

1. จัดท้าโครงการก้าจัดพยาธิใบไม้ตับและ
มะเร็งท่อน ้าดีถวายเป็นพระราชกศุลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสดจ็ขึ น
ครองราชย์ครบ 70 ปี ในพุทธศักราช 2559 
พร้อมทั งสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถจะทรงเจรญิพระ
ชนมพรรษา 84 พรรษา ตลอดจนในปี
พุทธศักราช 2560 พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวจะทรงเจรญิพระชนมพรรษา 90 
พรรษา ตามภารกจิของกรมควบคมุโรค 
2. จัดท้าแนวทางการด้าเนินงานตามโครงการ 
3. จัดอบรมพนักงานจุลทัศนกร  
จ้านวน 1 รุ่น 
 
 

1. จัดอบรมพนักงานจุลทัศนกร    
จ้านวน  2 รุ่น 
2. มีการคัดกรอง พยาธิใบไมต้ับ
อย่างน้อย 34 ต้าบลๆ ละ 905 ราย  
3. รักษา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ตดิตามผู้ป่วย 

1. มีการคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ 50
ต้าบลๆ ละ 905 ราย 
2. รักษา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ติดตามผู้ป่วย 

1. มีการด้าเนินการเฝ้าระวัง      
คัดกรอง ป้องกันแก้ไขปัญหาพยาธิ
ใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน ้าดี 84 
ต้าบล 
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1.2  ร้อยละของอ าเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบย่ังยืนภายใต้ระบบสุขภาพอ าเภอ 
 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี วัด 
น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี 2559 

ข้อมูลพื นฐาน  
(Baseline data)  

เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ 

2556 2557 2558 1 2 3 4 5 
ยุทธศำสตร์ที่ 2       
พัฒนำและจัด 
ระบบบริกำรที่มี
คุณภำพ 
มำตรฐำน 
ครอบคลุม 
ประชำชน
สำมำรถเข้ำถึง
บริกำรได้ 
- ด้ำนระบบ  
ควบคุมโรค 

 1.2 ร้อยละของอ ำเภอ
ควบคุมโรคเข้มแข็งแบบ
ยั่งยืนภำยใต้ระบบสุขภำพ
อ ำเภอ 

15 ร้อยละ 85 89 79 89 80 82.50 85 87.50 90 ค่ำเฉลี่ยของกำร
ด ำเนินกำร 3 ปี เป็นค่ำ
เป้ำหมำย ปี 2559 
 

ค าอธิบาย: 1. อ ำเภอ หมำยถึง กลุ่มบุคคลหรือองค์กรที่อยู่ในพื้นที่อ ำเภอ หน่วยนับวัดที่อ ำเภอ จ ำนวน 878 อ ำเภอ ใน 76 จังหวัด  
2. อ ำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนภำยใต้ระบบสุขภำพอ ำเภอ (DHS/DC) หมำยถึง อ ำเภอที่มีกำรด ำเนินงำนตำมคุณลักษณะอ ำเภอควบคุมโรค
เข้มแข็งแบบยั่งยืน 2 ด้ำนที่ก ำหนด ส ำหรับปี 2559 ได้คะแนนรวมเท่ำกับหรือมำกกว่ำร้อยละ 80 (รำยละเอียดเกณฑ์คุณลักษณะอ ำเภอควบคุมโร ค
เข้มแข็งแบบยั่งยืนภำยใต้ระบบสุขภำพอ ำเภอ สำมำรถ download ได้ที่เวปไซด์ของส ำนักจัดกำรควำมรู้ กรมควบคุมโรค http://www.kmddc.go.th
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี วัด 
น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี 2559 

ข้อมูลพื นฐาน  
(Baseline data)  

เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ 

2556 2557 2558 1 2 3 4 5 
สูตรการค านวณ :  ขั้นตอน ( Milestone: M)   ช่วง: ผลกำรด ำเนินงำนยิ่งมำกยิ่งดี (Range: R)         ช่วงและเทียบตำมบัญญัติไตรยำงค์ (R – A)     

ระดับ ( Level: L)              อันดับ: ผลกำรด ำเนินงำนยิ่งน้อยยิ่งดี (Rating: RT)    อันดับและเทียบตำมบัญญัติไตรยำงค์ (RT – A)     
 Hybrid ใช้สูตร...................................................................................................................................................................................................... 
 

สูตรการค านวณ : 
          จ ำนวนอ ำเภอที่ผ่ำนเกณฑ์คุณลักษณะ "อ ำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน (DC)” x 100 
                 จ ำนวนอ ำเภอที่ท ำกำรประเมิน “อ ำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน (DC)” 
 

โดยท่ี  จ ำนวนอ ำเภอที่ผ่ำนเกณฑ์คุณลักษณะ "อ ำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน (DC)” และจ ำนวนอ ำเภอท่ีท ำกำรประเมิน “อ ำเภอควบคุมโรค
เข้มแข็งแบบยั่งยืน (DC)” ใชข้้อมูลจำกระบบกำรประเมินระบบสุขภำพอ ำเภอ (DHS)/อ ำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน (DC) ออนไลน์ รอบที่ 2 ปี 
2559, ส ำนักจัดกำรควำมรู้ http://www.kmddc.go.th/ โดยนับรวมทุกอ าเภอที่ผ่านเกณฑ์ 

เงื่อนไข:             - 

รายละเอียดข้อมูลพื นฐาน:   
ผลการด าเนินงานในอดีต ปี พ.ศ. 

พ.ศ.2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
89 79 89 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล: 

แหล่งข้อมูล : เวปไซด์ของส ำนักจัดกำรควำมรู้ กรมควบคุมโรค http://www.kmddc.go.th  
กองแผนงำนรวบรวมข้อมูลจ ำนวนอ ำเภอท่ีผ่ำนเกณฑ์คุณลักษณะ "อ ำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน (DC)” และจ ำนวนอ ำเภอท่ีท ำกำรประเมิน 
“อ ำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน (DC)” จำกระบบกำรประเมินระบบสุขภำพอ ำเภอ (DHS) / อ ำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน (DC) ออนไลน์ 
รอบท่ี 2 ปี 2559 http://www.kmddc.go.th/ ส ำนักจัดกำรควำมรู้ กรมควบคุมโรค 

http://www.kmddc.go.th/
http://www.kmddc.go.th/
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี วัด 
น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี 2559 

ข้อมูลพื นฐาน  
(Baseline data)  

เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ 

2556 2557 2558 1 2 3 4 5 
หมายเหตุ:      - 

ผู้ก ากับตัวชี วัด: 1. นำยแพทย์ภำนุมำศ ญำณเวทย์สกุล  รองอธิบดีกรมควบคุมโรค  โทร. 0 2590 3003 
2. ผู้อ ำนวยกำรกองแผนงำน              โทร. 0 2590 3086 
3. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักจัดกำรควำมรู้     โทร. 0 2590 3251 – 3 ต่อ 10 

ผู้จัดเก็บข้อมูล: 1. นำยนัฐวุธ  แก้วสมบัติ        โทร. 0 2590 3091   E-mail: potisi2002@yahoo.com 
2. นำยชำญคณินต์  ธีระสูตร    โทร. 0 2590 3091 

 
มาตรการ/เป้าหมายความส าเร็จของงานในแต่ละระยะการตดิตาม/ประเมิน (Small Success) 

 

มาตรการ เป้าหมายระยะ 3 เดือน เป้าหมายระยะ 6 เดือน เป้าหมายระยะ 9 เดือน เป้าหมายระยะ 12 เดือน 
1.1 ด้ำนนโยบำย 
1.2 ด้ำนวิชำกำร 
1.3 ด้ำนสื่อสำรประชำสัมพันธ์ 
 

- สรุปผลกำรด ำ เนิ น งำน  และถอด
บทเรียนอ ำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบ
ยั่งยืน ปี 2558 
- สื่อสำร ซักซ้อมควำมเข้ำใจกับภำคี
เครือข่ำย เพื่อกำรพัฒนำงำนป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภำพ 
- สนับสนุนสื่อ คู่มือ ส ำหรับเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ 

- พัฒนำศักยภำพนักจัดกำรสุขภำพ
ระดับพื้นท่ีเพื่อขับเคลื่อนอ ำเภอควบคุม
โรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ประจ ำปี พ.ศ.
2559 
- ทบทวนชุดวิชำ "กำรป้องกัน ควบคุม
โรคและภัยสุขภำพแบบยั่งยืน" ส ำหรับ
ผู้บริหำรระดับสูง(เครือข่ำยกรมกำร
ปกครอง) 

- พัฒนำศักยภำพผู้น ำด้ำนกำร
บริหำรงำนป้องกันควบคุมโรคและภัย
สุขภำพเพื่อพัฒนำควำมเข้มแข็งระบบ
ป้องกันควบคุมโรค ปี พ.ศ. 2559 

ประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำอ ำเภอ
ควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน 
ประจ ำปี 2559 กรมควบคุมโรค 
เพื่อวิเครำะห์ สรุปผลกำร
ด ำเนินงำน และถอดบทเรียนอ ำเภอ
ควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน
ภำยใต้ระบบสุขภำพอ ำเภอ ปี 
2559 
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1.3 ร้อยละของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ท่ีอยู่ในพื นที่เสี่ยงหรือพื นที่โอกาสเสี่ยงต่อมลพิษสิ่งแวดล้อม 76 จังหวัด สามารถจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรม
สิ่งแวดล้อม 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี วัด 
น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี 2559 

ข้อมูลพื นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ 

2556 2557 2558 1 2 3 4 5 
ยุทธศำสตร์ที่ 3  
พัฒนำระบบบริหำร 
จัดกำรเพ่ือสนับสนนุ 
กำรจัดบริกำร 
- ด้ำนสิ่งแวดล้อม
และสุขภำพ 

 1.3 ร้อยละของโรงพยำบำล
ศูนย ์โรงพยำบำลทั่วไป ที่อยู่
ในพ้ืนที่เสี่ยงหรือพ้ืนที่โอกำส
เสี่ยงต่อมลพิษสิ่งแวดล้อม 76 
จังหวัด สำมำรถจัดบริกำรอำชี
วอนำมัยและเวชกรรม
สิ่งแวดล้อม 

15 ร้อยละ 
30 

- - 12.93 10 15 20 25 30  

ค าอธิบาย: พื นที่เสี่ยงต่อสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม คือ พ้ืนที่ที่มีมลพิษสิ่งแวดล้อมที่อำจส่งผลกระทบต่อสุขภำพของประชำชนที่มีลักษณะ
เฉียบพลัน เรื้อรัง และพ้ืนที่ที่คำดกำรณ์ว่ำอำจมีกิจกำรขนำดใหญ่ กิจกรรมกำรพัฒนำขนำดใหญ่ที่อำจส่งผลกระทบต่อประชำชนในวงกว้ำง  

ร้อยละของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ที่อยู่ในพื นที่ เสี่ยงหรือพื นที่โอกาสเสี่ยงต่อมลพิษสิ่งแวดล้อม หมำยถึง โรงพยำบำล
ศูนย์ โรงพยำบำลทั่วไป ในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข  กระทรวงสำธำรณสุขโดยปี 2559 ตั้งเป้ำหมำยไว้ที่ร้อยละ 30 ของ
โรงพยำบำลศูนย์/โรงพยำบำลทั่วไป ที่ตั้งอยู่ในพื้นท่ีเสี่ยงหรือพ้ืนที่โอกำสเสี่ยงต่อมลพิษสิ่งแวดล้อม 76 จังหวัด (จำกทั้งหมดจ ำนวน 116 แห่ง) 

มลพิษ คือ ของเสีย วัตถุอันตรำย และมลสำรอื่น ๆ รวมทั้งกำกตะกอนหรือสิ่งตกค้ำงจำกสิ่งเหล่ำนั้น ที่ถูกปล่อยทิ้งจำกแหล่งก ำเนิดมลพิษ 
หรือที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อมตำมธรรมชำติ ซึ่งก่อให้เกิดหรืออำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภำพสิ่งแวดล้อม หรือภำวะที่เป็นพิษภัยอันตรำยต่อสุขภำพ
อนำมัยของประชำชนได้ และให้หมำยควำมรวมถึง รังสี ควำมร้อน แสง เสียง กลิ่น ควำมสั่นสะเทือน หรือเหตุร ำคำญอ่ืนๆ ที่เกิดหรือถูกปล่อยออก
จำกแหล่งก ำเนิดมลพิษด้วย  
 การจัดบริการอาชีวอนามัย หมำยถึง กิจกรรมที่ด ำเนินงำนโดยบุคลำกรที่มีควำมรู้ทำงด้ำนอำชีวอนำมัยเพื่อให้ผู้ประกอบอำชีพกลุ่มต่ำงๆ  
เช่น กลุ่มแรงงำนในระบบ กลุ่มแรงงำนนอกระบบ  กลุ่มผู้ให้บริกำรสุขภำพ  ได้รับกำรจัดบริกำรที่มีคุณภำพ มีสุขภำพอนำมัยที่ดี อยู่ในสิ่งแวดล้อม
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กรมควบคุมโรค - 12 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี วัด 
น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี 2559 

ข้อมูลพื นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ 

2556 2557 2558 1 2 3 4 5 
ที่ปลอดภัยโดยกิจกรรมหลักประกอบด้วย การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การเฝ้าระวังสุขภาพการรักษาพยาบาลและการประสานการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  และมีกิจกรรมด้าเนินการต่างๆ   ได้แก่ การประเมินความเสี่ยงในการท้างาน การบริหารจัดการความเสี่ยง การตรวจสุขภาพ 
การคัดกรองและวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล และการประเมินสภาวะสุขภาพก่อนกลับเข้าท้างานเมื่อเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บการสื่อสารความเสี่ยง 
การให้อาชีวสุขศึกษา การให้ค าปรึกษาทั้งทางด้านสุขภาพ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การประสานหน่วยงานอื่น ๆ ในพื้นที่เพ่ือการด าเนินงานอาชีวอนามัย  
เป็นต้น  โดยแบ่งกำรจัดบริกำรอำชีวอนำมัย ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

1) กำรจัดบริกำรอำชีวอนำมัยเชิงรับ คือกำรจัดบริกำรอำชีวอนำมัยภำยในสถำนบริกำรสำธำรณสุข  
2) กำรจัดบริกำรอำชีวอนำมัยเชิงรุก คือกำรจัดบริกำรอำชีวอนำมัยนอกสถำนบริกำรสำธำรณสุข หรือด ำเนินกำรในสถำนประกอบกำร /

สถำนที่ท ำงำน  
ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัย หมายถึงโรงพยำบำลสำมำรถด ำเนินงำนได้ตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนดในคู่มือการ

ตรวจประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยส าหรับโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป ฉบับปรับปรุง ปี 2559จัดท ำโดยส ำนักโรคจำกกำร
ประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม 

องค์ประกอบท่ี 1กำรบริหำรจัดกำรเพ่ือสนับสนุนกำรจัดบริกำรอำชีวอนำมัย 
องค์ประกอบท่ี 2กำรจัดบริกำรอำชีวอนำมัยส ำหรับบุคลำกรในโรงพยำบำล 
องค์ประกอบท่ี 3กำรจัดบริกำรอำชีวอนำมัยเชิงรุกแก่ผู้ประกอบอำชีพภำยนอก 
องค์ประกอบที่ 4 กำรจัดบริกำรอำชีวอนำมัยเชิงรับ กำรประเมิน  กำรวินิจฉัย  กำรดูแลรักษำผู้ป่วยโรค/อุบัติเหตุจำกกำรท ำงำน กำรส่ง

ต่อและกำรฟื้นฟูสมรรถภำพ 
องค์ประกอบท่ี 5 ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดบริกำรอำชีวอนำมัยส าหรับบุคลากรและผู้ประกอบอาชีพภายนอก 
โดยส ำนักโรคจำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรคมีกำรแบ่งระดับกำรประเมิน ดังนี้ 
ระดับเริ่มต้นพัฒนาต้องผ่ำนองค์ประกอบที่ 1,2 มีกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือสนับสนุนกำรจัดบริกำรอำชีวอนำมัย และกำรจัดบริกำรอำชีวอนำมัย

ส ำหรับบุคลำกรในโรงพยำบำล 
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี วัด 
น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี 2559 

ข้อมูลพื นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ 

2556 2557 2558 1 2 3 4 5 
ระดับ ดี ต้องผ่ำนองค์ประกอบที่ 1,2,3 มีกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือสนับสนุนกำรจัดบริกำรอำชีวอนำมัยกำรจัดบริกำรอำชีวอนำมัยส ำหรับ

บุคลำกรในโรงพยำบำลกำรจัดบริกำรอำชีวอนำมัยเชิงรุกแก่ผู้ประกอบอำชีพภำยนอก 
ระดับดีมากต้องผ่ำนองค์ประกอบที่ 1-4 มีกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือสนับสนุนกำรจัดบริกำรอำชีวอนำมัยกำรจัดบริกำรอำชีวอนำมัยส ำหรับ

บุคลำกรในโรงพยำบำลกำรจัดบริกำรอำชีวอนำมัยเชิงรุกแก่ผู้ประกอบอำชีพภำยนอก และกำรจัดบริกำรอำชีวอนำมัยเชิงรับ กำรประเมิน  กำร
วินิจฉัย กำรดูแลรักษำผู้ป่วยโรค/อุบัติเหตุจำกกำรท ำงำน กำรส่งต่อ และกำรฟื้นฟูสมรรถภำพ 

ระดับดีเด่นต้องผ่ำนทุกองค์ประกอบ 1 – 5 มีกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือสนับสนุนกำรจัดบริกำรอำชีวอนำมัยกำรจัดบริกำรอำชีวอนำมัย
ส ำหรับบุคลำกรในโรงพยำบำลกำรจัดบริกำรอำชีวอนำมัยเชิงรุกแก่ผู้ประกอบอำชีพภำยนอกและกำรจัดบริกำรอำชีวอนำมัยเชิงรั บ กำรประเมิน 
กำรวินิจฉัย กำรดูแลรักษำผู้ป่วยโรค/อุบัติเหตุจำกกำรท ำงำน กำรส่งต่อ และกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพและผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดบริกำรอำชีวอนำมัย 
โดยมีคะแนนผ่ำนทุกองค์ประกอบร้อยละ 90 ขึ้นไป 

การจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม หมำยถึง กิจกรรมที่ด ำเนินงำนโดยบุคลำกรที่มีควำมรู้ทำงด้ำนอำชีวอนำมัยและอนำมัยสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือให้ประชำชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจำกสิ่งแวดล้อมหรืออุบัติภัยฉุกเฉินได้รับกำรดูแลสุขภำพมีกำรจัดบริกำรทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ที่มุ่งเน้นด้ำนกำร
ป้องกันโรคจำกสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ประชำชนมีสุขภำพอนำมัยที่ดี อยู่ ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยโดยกิจกรรมหลักในกำรจัดบริกำรเวชกรรม
สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 5 กิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้ 

กิจกรรมที่ 1 กำรประเมินควำมเสี่ยง 
กิจกรรมที่ 2 กำรเฝ้ำระวังผลกระทบต่อสุขภำพจำกสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมที่ 3 กำรวินิจฉัยรักษำ 
กิจกรรมที่ 4 กำรบริหำรจัดกำร 
กิจกรรมที่ 5 กำรสนับสนุนเพื่อกำรจัดบริกำรเวชกรรมสิ่งแวดล้อม 
(รำยละเอียดดังแนวปฏิบัติการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อมส าหรับบุคลากรสาธารณสุข , 2557 จัดท ำโดยส ำนักโรคจำกกำร

ประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม) 
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี วัด 
น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี 2559 

ข้อมูลพื นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ 

2556 2557 2558 1 2 3 4 5 
กำรด ำเนินงำนเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภำพจำกมลพิษสิ่งแวดล้อม เน้นประเด็นปัญหำส ำคัญ3 ปัญหำ ได้แก่ ปัญหำ

มลพิษจำกขยะ, ปัญหำมลพิษทำงอำกำศ/หมอกควัน, ปัญหำมลพิษภำคอุตสำหกรรม 
เกณฑ์การจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม หมำยถึง เกณฑ์ท่ีใช้ในกำรประเมินกำรจัดบริกำรเวชกรรมสิ่งแวดล้อมในโรงพยำบำล  

(อยู่ระหว่ำงปรับปรุงเกณฑ์) 
สูตรการค านวณ :  ขั้นตอน ( Milestone: M)   ชว่ง: ผลกำรด ำเนินงำนยิ่งมำกยิ่งดี (Range: R)          ชว่งและเทียบตำมบัญญัติไตรยำงค์ (R – A)     

ระดับ ( Level: L)              อันดับ: ผลกำรด ำเนินงำนยิง่น้อยยิ่งดี (Rating: RT)    อันดับและเทียบตำมบัญญัติไตรยำงค์ (RT – A)     
 Hybrid ใช้สูตร 
 

สูตรค านวณ  =   A x 100 
                          B 

A =จ ำนวน รพศ./รพท. ที่อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงหรือพ้ืนที่โอกำสเสี่ยง สำมำรถด ำเนินงำนเฝ้ำระวังฯ และจัดบริกำรอำชีวอนำมัยในระดับเริ่มต้น
พัฒนำขึ้นไปและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ระดับพ้ืนฐำนขึ้นไป ตำมแนวทำง/มำตรฐำนที่กรมควบคุมโรคก ำหนด 

B= จ ำนวน รพศ./รพท. 76 จังหวัด ในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข(116 แห่ง) 

เงื่อนไข: เทียบกับรพศ./รพท. เป้ำหมำยปี 2559 ตั้งไว้ร้อยละ 30 (จำกจ ำนวน 116 แห่ง) 
 

รายละเอียดข้อมูลพื นฐาน: 
 

ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 2557 2558 

- - 12.93 
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี วัด 
น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี 2559 

ข้อมูลพื นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ 

2556 2557 2558 1 2 3 4 5 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล: แหล่งข้อมูล 

1) ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด รวบรวมรำยชื่อโรงพยำบำลทั้งโรงพยำบำลศูนย์/ โรงพยำบำลทั่วไป เป้ำหมำย พร้อมผลกำรประเมิน
ตนเองและแบบรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรจัดบริกำรอำชีวอนำมัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม แจ้งมำยังส ำนักงำนป้องกัน
ควบคุมโรค  

2) ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรค รวบรวมส่งให้กับส ำนักโรคจำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อมเพ่ือวำงแผนจัดเตรียมทีมตรวจ
ประเมิน/สอบทวนและสรุปผลกำรด ำเนินงำน 
 3) ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคร่วมกับทีมตรวจประเมินระดับจังหวัด และส ำนักโรคจำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อมตรวจประเมินและให้
ข้อเสนอแนะโรงพยำบำลที่ขอรับกำรประเมิน 
 4) ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรครวบรวมรำยชื่อโรงพยำบำลเพื่อเข้ำสู่กระบวนกำรรับรอง 
 5) กรรมกำรรับรองผลประชุมเพ่ือพิจำรณำรับรองผลโรงพยำบำล 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล 
 ส ำนักโรคจำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อมรวบรวมข้อมูลจำกส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด 

หมายเหตุ: - 
ผู้ก ากับตัวชี วัด : 1. นำยแพทย์สุเทพ  เพชรมำก  รองอธิบดีกรมควบคุมโรค  โทร. 0 2590 3002 

2. ดร.นพ.ปรีชำ  เปรมปร ีผู้อ ำนวยกำรส ำนักโรคจำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม  
โทรศัพท์ : 0 2591 8173 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  :   1. ดร.อรพันธ์  อันติมำนนท์  ผอ.ศูนย์พัฒนำกำรจัดบริกำรอำชีวอนำมัย จ.สมุทรปรำกำร  
โทรศัพท์ : 0 2393 2173 

2. นำงสุธิดำ อุทะพันธุ์ หัวหน้ำกลุ่มเวชศำสตร์สิ่งแวดล้อม ส ำนักโรคจำกกำรประกอบอำชีพฯ   
    โทรศัพท์ : 0 2590 4393 
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มาตรการ/เป้าหมายความส าเร็จของงานในแต่ละระยะการตดิตาม/ประเมิน (Small Success) 

 

มาตรการ เป้าหมายระยะ 3 เดือน เป้าหมายระยะ 6 เดือน เป้าหมายระยะ 9 เดือน เป้าหมายระยะ 12 เดือน 
1. พัฒนำระบบเฝ้ำระวังด้ำนสุขภำพและ
สิ่งแวดล้อม 
2. พัฒนำระบบกำรดูแลสุขภำพ ท้ังกำรส่งเสริม 
ป้องกัน รักษำและฟื้นฟูสุขภำพของประชำชนท่ี
ได้รับผลกระทบจำกปญัหำสิ่งแวดล้อม 
 
 

- ระบบและกลไกเตรียมควำมพร้อมและ
ตอบโต้ภำวะฉุกเฉินฯ กรณีปญัหำหมอก
ควันภำคเหนือ 
- คู่มือ/องค์ควำมรู/้แนวทำงกำร
ด ำเนินงำน/เฝ้ำระวังฯ 
- ข้อมูลกำรส ำรวจปัญหำมลพิษ
สิ่งแวดล้อมและปญัหำสุขภำพ 

- ระบบและกลไกเตรียมควำมพร้อม
และตอบโต้ภำวะฉุกเฉินฯ 
- ระบบข้อมูลเฝ้ำระวังฯ, กำร
จัดบริกำรเวชกรรมสิ่งแวดล้อมใน  
รพศ./รพท. 
- ระบบเฝ้ำระวังและดูแลสุขภำพ
ประชำชน 
 

- กำรจัดบริกำรเวชกรรมสิ่งแวดลอ้ม
ใน รพศ./รพท.,  
- ระบบเฝ้ำระวังและดูแลสุขภำพ
ประชำชน 
- ระบบคุณภำพห้องปฏิบัติกำร 

- กำรจัดบริกำรเวชกรรม
สิ่งแวดล้อมใน รพศ./รพท. 
- กำรจัดบริกำรระบบเฝำ้ระวังและ
ดูแลสุขภำพประชำชน 
- รำยงำนสถำนกำรณ์ด้ำน
สิ่งแวดล้อมและสุขภำพ 
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1.4 ร้อยละของอ าเภอที่สามารถควบคุมโรคติดต่อส าคัญของพื นที่ได้ 
 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี วัด 
น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย   
ปี 2559 

ข้อมูลพื นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ 

2556 2557 2558 1 2 3 4 5 
ยุทธศำสตร์ที่ 2       
พัฒนำและจัด ระบบ
บริกำรที่มีคุณภำพ 
มำตรฐำน ครอบคลุม 
ประชำชนสำมำรถ
เข้ำถึงบริกำรได้ 
- ด้ำนระบบควบคุมโรค 

 1.4 ร้อยละของอ ำเภอที่
สำมำรถควบคุมโรคติดต่อ
ส ำคัญของพ้ืนที่ได้ 

10 ร้อยละ 
50 

- - 47 45 47.5 50 52.5 55  

ค าอธิบาย: ค าอธิบายตัวชี วัด : 
  1. ควบคุมโรคได้ หมำยถึง ร้อยละ 70 ของ ต ำบล ในแต่ละอ ำเภอ สำมำรถควบคุมโรคได้ภำยใน 2 รุ่น (2 เท่ำของระยะฟักตัวที่ยำวที่สุดของ
โรค) ของกำรระบำดนับจำกวันที่พบผู้ป่วยรำยแรกของแต่ละเหตุกำรณ์ (ผู้ป่วยที่พบห่ำงกันเกิน 4 สัปดำห์ขึ้นไปให้ถือเป็นเหตุกำรณ์ใหม่)  
 2. โรคติดต่อส าคัญ หมำยถึง โรคประจ ำถิ่นของประเทศไทย และมักพบกำรระบำดของโรคทุกปี ได้แก่ โรคไข้เลือดออก (2 รุ่นเท่ำกับ 28 วัน)  
 3. อ าเภอ ได้แก่ ทุกอ ำเภอใน 76 จังหวัด จ ำนวน 878 อ ำเภอ และทุกเขตในกรุงเทพมหำนคร จ ำนวน 50 เขต 

สูตรการค านวณ :    ขั้นตอน ( Milestone: M)    ช่วง: ผลกำรด ำเนินงำนยิ่งมำกยิ่งดี (Range: R)          ชว่งและเทียบตำมบัญญัติไตรยำงค์ (R – A)     
 ระดับ ( Level: L)              อันดับ: ผลกำรด ำเนินงำนยิง่น้อยยิ่งดี (Rating: RT)     อันดับและเทียบตำมบัญญัติไตรยำงค์ (RT – A)     
 Hybrid ใช้สูตร...................................................................................................................................................................................................... 
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี วัด 
น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย   
ปี 2559 

ข้อมูลพื นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ 

2556 2557 2558 1 2 3 4 5 
 

สูตรการค านวณ       
จ ำนวนอ ำเภอท่ีสำมำรถควบคุมโรคไข้เลือดออกได้ตำมนิยำม 

จ ำนวนอ ำเภอทั้งหมด
 X 100 

 
 
ตัวอย่างการค านวณ  
 สมมติ อ ำเภอแห่งหนึ่งมี 5 ต ำบล สำมำรถควบคุมโรคได้ 3 จำก 5 ต ำบล ตลอดทั้งปี เท่ำกับร้อยละ 60 ถือว่ำอ ำเภอแห่งนี้ ไม่ผ่ำน 
 

ต าบล 
จ านวนผู้ป่วย สรุปผล 

การควบคุมโรค wk1 wk2 wk3 wk4 wk5 wk6 wk7 wk8 wk9 wk10 

ก 1 - - - - 1 1 - - - ควบคุมได้ 
ข 1 - 1 - 1 1 - - - 1 ควบคุมไม่ได้ 
ค - - 1 1 - - - - 2 - ควบคุมได้ 
ง - - 2 1 1 - 2 - - - ควบคุมไม่ได้ 
จ 1 1 1 1 - - - - - 1 ควบคุมได้ 

 

หมำยเหตุ  ต ำบล ต้องสำมำรถควบคุมโรคได้ภำยใน 2 รุ่น ตลอดทั้งปีงบประมำณไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 70 จึงจะถือว่ำควบคุมโรคได้ 
 

เงื่อนไข:                - 
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี วัด 
น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย   
ปี 2559 

ข้อมูลพื นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ 

2556 2557 2558 1 2 3 4 5 
รายละเอียดข้อมูลพื นฐาน:  

ข้อมูลพ้ืนฐำนประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลกำรด ำเนินงำนในรอบ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 

อ ำเภอที่สำมำรถควบคุมโรค
ไข้เลือดออกและโรคหัดได้ 

ร้อยละ 47 

 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : ฐำนข้อมูลรำยงำน 506 

หมายเหตุ:       - 

ผู้ก ากับตัวชี วัด :   
 

1. นำยแพทย์โอภำส  กำรย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค  โทร. 0 2590 3390 
2. นำยแพทย์ธนรักษ์  ผลิพัฒน์    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักระบำดวิทยำ  โทร. 0 2590 1776  โทรสำร  0 2590 1781  e-mail: kepidem@gmail.com  

ผู้จัดเก็บข้อมูล  :   นำยแพทย์ยงเจือ  เหล่ำศิริถำวร 
โทร. 0 2590 1725, 1731  โทรสำร  0 2590 1730  มือถือ  08 1811 3615  E-mail: yongjua@gmail.com 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:kepidem@gmail.com
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มาตรการ/เป้าหมายความส าเร็จของงานในแต่ละระยะการตดิตาม/ประเมิน (Small Success) 
 

มาตรการ เป้าหมายระยะ 3 เดือน เป้าหมายระยะ 6 เดือน เป้าหมายระยะ 9 เดือน เป้าหมายระยะ 12 เดือน 
พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 1. ร่ำงท่ี 2 นโยบำย และแผนปฏบิัติกำรเฝ้ำ

ระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ 
2. สื่อสำรถ่ำยทอดให้บุคลำกรกรมควบคุม
โรคและกระทรวงสำธำรณสุขส่วนกลำง 
3. ร่ำงอนุบัญญัติตำ่งๆ 
4. กรอบแนวทำงกำรท ำงำนระบบเฝ้ำระวัง 
กำรสอบสวนควบคุมโรค กำรท ำงำนด่ำน
ควบคุมโรคติดต่อระหวำ่งประเทศ 
5. จัดตั้งส ำนักงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
โรคตดิต่อแห่งชำต ิ

1. ประชุมคณะกรรมกำรโรคติดตอ่แห่งชำติ (7 มีนำคม2559) เห็นชอบนโยบำย 
และแผนปฏิบัติกำรเฝ้ำระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดต่อเพื่อให้ครม.เห็นชอบ 
2. สื่อสำรถ่ำยทอดให้บุคลำกรหนว่ยงำนต่ำงๆ ท้ังส่วนกลำงและภูมภิำค 
3. อนุบัญญัติต่ำงๆ ไดร้ับกำรบังคบัใช้ 
4. มีระบบเฝ้ำระวัง กำรสอบสวนควบคุมโรค กำรท ำงำนด่ำนควบคมุโรคติดต่อ
ระหว่ำงประเทศ ในกำรท ำงำน 
5. ตั้งคณะกรรมกำรวิชำกำร 
6. ตั้งเจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดตอ่ 
 

1. ครม.เห็นชอบนโยบำยและแผนปฏิบัติ
กำรเฝำ้ระวัง ป้องกันควบคุมโรคตดิต่อ 
2. คณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัดน ำ
แผนปฏิบัติกำรเฝ้ำระวัง ป้องกันควบคุม
โรคตดิต่อท่ี ครม.เห็นชอบน ำไปจดัท ำ
แผนปฏิบัติกำรในจังหวัดของตนเอง 
3. จัดตั้งหน่วยปฏิบตัิกำรควบคมุ
โรคตดิต่อ(CDCU) 
4. จัดตั้งคณะท ำงำนประจ ำช่อง
ทำงเข้ำออกประเทศ 
5. มีผู้รับผิดชอบงำนเฝ้ำระวัง SAT 
(Situation Awareness Team) EOC 
(Emergency Operating Center) 
ระดับจังหวดั 
6. ป้องกันควบคุมโรคตดิต่อส ำคัญอย่ำง
เป็นระบบและมีประสิทธิภำพ 
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มาตรการ เป้าหมายระยะ 3 เดือน เป้าหมายระยะ 6 เดือน เป้าหมายระยะ 9 เดือน เป้าหมายระยะ 12 เดือน 
พัฒนำระบบเฝ้ำระวังและฐำน
ฐำนข้อมูล 5 กลุ่มโรค 5 มิติ ท่ีได้
มำตรฐำนและครอบคลมุทุกพ้ืนท่ี 

ประชุมคณะกรรมกำร อนุกรรมกำรพัฒนำ
ระบบเฝ้ำระวัง 5 กลุ่มโรค 5 มิต ิ

จัดท ำ Critical information ของระบบ
เฝ้ำระวัง 5 กลุ่มโรค 5 มิต ิ

ประเมินผลระบบกำรด ำเนินงำน
ระบบเฝ้ำระวัง 5 กลุ่มโรค 5 มิต ิ

ฐำนข้อมูลระบบเฝ้ำระวังโรคและภัย
สุขภำพ ที่ครอบคลุม 5 ระบบ ครอบคลุม
ระดับเขต  
   • ระบบกำรเฝ้ำระวังโรคตดิต่อทั่วไป 
  • ระบบกำรเฝำ้ระวังโรคเอดสแ์ละวณัโรค 
  • ระบบกำรเฝำ้ระวังโรคไม่ตดิตอ่ 
  • ระบบกำรเฝำ้ระวังกำรบำดเจบ็ 
  • ระบบกำรเฝำ้ระวังโรคจำกกำร
ประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม 

พัฒนำระบบกำรตอบโตส้ถำนกำรณ์
หรือภำวะฉุกเฉินทำงสำธำรณสุขและ
พัฒนำศักยภำพทีม SRRT 

จัดท ำหลักสูตรพื้นฐำนเกี่ยวกับ EOC และ 
ICS แล้วเสร็จ 

1. อบรมเจ้ำหน้ำท่ีให้มคีวำมรู้พื้นฐำน 
เกี่ยวกับ EOC และ ICS 
2. ทีม SAT ระดับเขตและระดับจงัหวัด
สำมำรถท ำงำนเชื่อมประสำนกันอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

จัดท ำแผนรับมือภำวะฉุกเฉินระดบั
เขต/จังหวัด 

1. มีกำรซ้อมแผนฯ ระดับเขต 
2. มีเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน SAT และ 
Operation อย่ำงเพียงพอ 

พัฒนำระบบกำรควบคุมโรคและภยั
สุขภำพในพ้ืนท่ีและกลุ่มเปำ้หมำย
พิเศษ  ได้แก่  ช่องทำงเข้ำออกประทศ
(67 แห่ง) จังหวัดชำยแดน (31 แห่ง) 
และประชำกรต่ำงด้ำว 

1. ผลกำรประเมินตนเอง (Self-
assessment) กำรพัฒนำสมรรถนะหลักของ
ช่องทำงเขำ้ออกระหวำ่ง จ ำนวน 67 แห่ง 
2. มีแผนพัฒนำจังหวัดสุขภำพชำยแดน
ได้รับกำรพัฒนำ 12 เป้ำหมำยตำมกรอง 
IHR 2005 และ GHS จ ำนวน 31 จังหวัด 
3. แนวทำงกำรพัฒนำกรองกำรด ำเนินงำน
ควำมร่วมมือหรือข้อตกลงระหว่ำงประเทศ
และกำรขับเคลื่อนตำมกรอบควำมร่วมมือ 
 
 
 

1. ช่องทำงเข้ำออกระหว่ำงประเทศ
ได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะฯ ตำมแผน 
กำรพัฒนำท่ีสอดคล้องกับผลกำร
ประเมินตนเอง จ ำนวน 67 แหง่ 
2. จังหวัดสุขภำพชำยแดนพัฒนำ
สมรรถนะฯ ตำมแผนฯ 12 เป้ำหมำย
ตำมกรอง IHR 2005 และ GHS จ ำนวน 
31 จังหวัด 
 
 
 
 

1. ช่องทำงเข้ำออกระหว่ำงประเทศ
ได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะฯ ตำมแผน 
กำรพัฒนำท่ีสอดคล้องกับผลกำร
ประเมินตนเอง จ ำนวน 67 แห่ง 
2. กำรพัฒนำก ำลังคนไดต้ำมแผนมี
แผนพัฒนำจังหวัดสุขภำพชำยแดน 
3. กรอบกำรด ำเนินงำนควำมร่วมมือ
หรือข้อตกลงระหว่ำงประเทศ (กรณี
ยังไม่มีกรองควำมร่วมมือ) และกำร
ขับเคลื่อนตำมกรอบควำมร่วมมือ 
(กรณีมีกรอบควำมร่วมมืออยู่แล้ว)  
 

1. ร้อยละ 80 จ ำนวนช่องทำงเข้ำออก
ระหว่ำงประเทศท่ีมีกำรพัฒนำสมรรถนะ
ฯ ผ่ำนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
2. ร้อยละ 80 ของจังหวัดสุขภำพ
ชำยแดนที่เป็นเป้ำหมำยผ่ำนเกณฑ์กำร
ประเมินท่ีก ำหนด 
3. จังหวัดชำยแดนท่ีเป็นเป้ำหมำยมีกำร
พัฒนำควำมร่วมมือด้ำนกำรเฝ้ำระวัง 
ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภำพ
ร่วมกับจังหวัดชำยแดนคู่ขนำน (Twin 
cities)  
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มาตรการ เป้าหมายระยะ 3 เดือน เป้าหมายระยะ 6 เดือน เป้าหมายระยะ 9 เดือน เป้าหมายระยะ 12 เดือน 
4. ผลกำรส ำรวจรูปแบบ/คลินิกเวชศำสตร์
กำรเดินทำงและท่องเที่ยว เพื่อก ำหนด
ต้นแบบ รพ./คลินิกเวชศำสตร์กำรเดินทำง
และท่องเทียว 
5. สรุปรำยงำนกำรวิเครำะหส์ถำนกำรณ์
เพื่อก ำหนดพื้นที่เสี่ยงและรปูแบบในกำร
ด ำเนินกำรแกไ้ขปัญหำในจังหวัดพืน้ท่ีเขต
พัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ (One-Health) 
6. ก ำหนดทิศทำงกำรป้องกันควบคุมโรค
มำลำเรีย 
7. ส ำรวจแนวทำงกำรให้บรกิำรวัคซนี ป้องกัน
โรคตดิต่อท่ีเป็นปญัหำส ำคัญในกลุม่
ประชำกรตำ่งด้ำว ในพ้ืนท่ี 10 จังหวัดเขต
พัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ 
8. ผลกำรประเมินภำวะแพร่โรคเท้ำช้ำง 
จังหวัดชำยแดน 
9. ผลกำรพัฒนำระบบรำยงำน  ผูป้่วยและ
ระบบเฝ้ำระวังพำหะ โรคลิซมำเนยี 
 

3. กรอบกำรด ำเนินงำนควำมร่วมมือ
หรือข้อตกลงระหว่ำงประเทศ (กรณียัง
ไม่มีกรองควำมร่วมมือ) และกำร
ขับเคลื่อนตำมกรอบควำมร่วมมือ (กรณี
มีกรอบควำมร่วมมืออยู่แล้ว)  
4. คู่มือ แนวทำง/มำตรฐำน ในกำร
ปฏิบัติงำนเวชศำสตร์กำรเดินทำง
ท่องเที่ยว 
5. ด ำเนินกำรแกไ้ขปัญหำกำรป้องกัน
ควบคุมโรคติดต่อระหวำ่งสัตว์และคน
ภำยใต้ One Healthของแต่ละจังหวัด 
6. ประเมินผลกำรป้องกันควบคุม
มำลำเรียในพื้นที่จังหวัดชำยแดน
เป้ำหมำย 
7. ผลกำรเฝ้ำระวังหลังหยุดกำรจ่ำยยำ
กลุ่ม โรคเท้ำช้ำง 
8. ระบบรำยงำนผู้ป่วยโรคลซิมำเนีย 

4. มีเครือข่ำยเวชศำสตร์กำรเดินทำง
และกำรท่องเที่ยวอย่ำงบรูณำกำร
ระหว่ำงภำคเีครือข่ำยเพื่อกำรเตรยีม
ควำมพร้อมประเทศไทยเข้ำสู่
ประชำคมอำเซียนและเช่ือมโยงกับ
ประเทศในภมูิภำค 
5. รำยงำนกำรประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนควำมร่วมมือเพื่อกำร
ป้องกันควบคุมโรคตดิต่อระหว่ำงสัตว์
และคน ภำยใต้แนวคดิสขุภำพหนึ่งเดียว 
6. ให้ประกำศปลอดโรคมำลำเรยี 
จังหวัดชำยแดนเป้ำหมำย 
7. วิเครำะหผ์ลกำรส ำรวจรูปแบบ
แนวทำงกำรให้บริกำรวัคซินท่ีเป็น
ปัญหำส ำคญัในกลุม่ประชำกรตำ่งดำ้ว 
8. ผลกำรพัฒนำระบบเฝ้ำระวังพำหะ 
โรคลซิมำเนยี 

4. ต้นแบบคลินิกเวชศำสตร์กำรเดนิทำง
และกำรท่องเที่ยว จ ำนวน 5 แห่ง 
(หนองคำย, เชียงรำย, ตำก, มุกดำหำร 
และนครพนม) 
5. รูปแบกำรด ำเนินงำนควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้ำในเขตพื้นท่ีจังหวัดพัฒนำเศรษฐกิจ
พิเศษ และแนวทำงกำรบูรณำกำร 
6. แผนขยำยพื้นท่ีก ำจัดไข้มำลำเรยี 
7. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยและแนว
ทำงกำรให้บริกำรวัคซีนท่ีเป็นปัญหำใน
กลุ่มประชำกรต่ำงดำ้ว 
8. ระบบเฝ้ำระวังพำหะ โรคลิซมำเนีย 
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1.5 ร้อยละของประชากรเป้าหมายรายงานว่าใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ครั งล่าสุดใน 12 เดือนที่ผ่านมา 
 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี วัด 
น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย   
ปี 2558 

ข้อมูลพื นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ 

2556 2557 2558 1 2 3 4 5 
ยุทธศำสตร์ที่ 2       
พัฒนำและจัด ระบบ
บริกำรที่มีคุณภำพ 
มำตรฐำน ครอบคลุม 
ประชำชนสำมำรถ
เข้ำถึงบริกำรได้ 

 1.5 ร้อยละของประชำกร
เป้ำหมำยรำยงำนว่ำใช้ถุงยำง
อนำมัยในกำรมีเพศสัมพันธ์
ครั้งล่ำสุดใน 12 เดือนที่ผ่ำนมำ 

10 ร้อยละ 
75 

54.42 66.09 71.48 55 60 65 70 75  

ค าอธิบาย: ประชำกรเป้ำหมำย คือ เยำวชนอำยุ 15-24 ปี 
1. กำรป้องกันตนเองโดยใช้ถุงยำงอนำมัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่ำสุด หมำยถึง กำรสวมใส่ถุงยำงอนำมัยขณะมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่ำสุด คิดจำกค่ำมัธยฐำน 
ที่ได้จำกผลกำรส ำรวจจำกทุกจังหวัดที่ด ำเนินงำนเฝ้ำระวัง  
2. ครั้งล่ำสุด หมำยถึง กำรมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนทุกประเภทครั้งล่ำสุด ในรอบ 12 เดือนที่ผ่ำนมำ  
3. กลุ่มประชำกรเฝ้ำระวัง กลุ่มนักเรียนชำย-หญิงในสถำนศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 และกลุ่มนักเรียนชำย-หญิง ชั้นประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นปีที่ 2 

สูตรการค านวณ :    ขั้นตอน ( Milestone: M)    ช่วง: ผลกำรด ำเนินงำนยิ่งมำกยิ่งดี (Range: R)          ชว่งและเทียบตำมบัญญัติไตรยำงค์ (R – A)     
 ระดับ ( Level: L)              อันดับ: ผลกำรด ำเนินงำนยิง่น้อยยิ่งดี (Rating: RT)     อันดับและเทียบตำมบัญญัติไตรยำงค์ (RT – A)     
 Hybrid ใช้สูตร...................................................................................................................................................................................................... 
สูตรการค านวณ :     (A/B) x 100   
A = จ ำนวนผู้ที่สวมถุงยำงอนำมัยขณะมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนทุกประเภท ครั้งล่ำสุด ในรอบ 12 เดือนที่ผ่ำนมำ 
B = จ ำนวนผู้ที่ส ำรวจทั้งหมดที่ให้ประวัติว่ำมีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่ำนมำ 

เงื่อนไข:           - 
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี วัด 
น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย   
ปี 2558 

ข้อมูลพื นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ 

2556 2557 2558 1 2 3 4 5 
รายละเอียดข้อมูลพื นฐาน: 

 

ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 2557 2558 
54.42 66.09 71.48 

 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : แหล่งข้อมูล :  ใช้ผลกำรส ำรวจจำกระบบเฝ้ำระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับกำรติดเชื้อเอชไอวี (Behavioral Sentinel Surveillance : BSS) ในกลุ่ม
นักเรียนชำย-หญิงในสถำนศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 และกลุ่มนักเรียนชำย-หญิง ชั้นประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นปีที่ 2 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  โดยกำรส ำรวจพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับกำรติดเชื้อเอชไอวี โดยใช้แบบสอบถำมมำตรฐำนของส ำนักระบำดวิทยำ  ให้นักเรียน
ตอบแบบสอบถำมด้วยตนเอง  ช่วงเปิดภำคเรียนที่ 1 ของปีกำรศึกษำ โดยให้ใช้วิธีสุ่มเลือกตัวอย่ำง ดังนี้ 
     ค ำนวณขนำดตัวอย่ำงที่จะต้องด ำเนินกำรเก็บข้อมูล โดยจ ำนวนตัวอย่ำงส ำหรับกำรเฝ้ำระวังที่เหมำะสมเพ่ือใช้ในกำรติดตำมข้อมูลในระดับ
จังหวัดนั้นสำมำรถค ำนวณได้จำกสูตร 
                                              n = (Z2PQ/d2) 
โดย ค่ำ Z = ค่ำมำตรฐำนจำกตำรำง Z ที่ระดับ Type I Error ที่   
           เมื่อ  = 0.05 ค่ำ Z จะเท่ำกับ 1.96  
 ค่ำ P = สัดส่วนที่คำดว่ำจะพบในประชำกร ในที่นี้หมำยถึงควำมชุกของพฤติกรรมสุขภำพที่ส ำคัญของประชำกรในแต่ละพ้ืนที่  
ค่ำ Q = 1 – P  
ค่ำ d  = ช่วงกว้ำงของควำมคลำดเคลื่อนที่ยอมรับได้โดยมีหน่วยกำรวัดเดียวกับค่ำ P 
ก ำหนดจ ำนวนโรงเรียนที่ต้องกำรด ำเนินกำรเก็บข้อมูล  
จัดท ำรำยชื่อโรงเรียน (Sampling frame) โดยใช้แบบ P.2 และท ำกำรสุ่มโรงเรียนขึ้นมำตำมจ ำนวนที่ต้องกำรด้วยวิธี Simple random sampling 
ด ำเนินกำรเก็บข้อมูลเฉพำะในโรงเรียนที่เลือกได้ 
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี วัด 
น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย   
ปี 2558 

ข้อมูลพื นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ 

2556 2557 2558 1 2 3 4 5 
 

 

ค ำนวณจ ำนวนนักเรียนที่จะต้องด ำเนินกำรเก็บข้อมูลในแต่ละโรงเรียนแยกตำมเพศ โดยอำศัยสูตร 
จ ำนวนนักเรียนชำยที่จะต้องด ำเนินกำรเก็บข้อมูลในแต่ละโรงเรียน เท่ำกับ 
 

            จ ำนวนตวัอย่ำงนักเรียนชำยที่ค ำนวณได้  
           จ ำนวนโรงเรียนที่จะด ำเนินกำรเก็บข้อมูล  

 
จ ำนวนนักเรียนหญิงที่จะต้องด ำเนินกำรเก็บข้อมูลในแต่ละโรงเรียน เท่ำกับ 
 
            จ ำนวนตวัอย่ำงนักเรียนหญิงที่ค ำนวณได้  
           จ ำนวนโรงเรียนที่จะด ำเนินกำรเก็บข้อมูล  

 
เช่น จังหวัดหนึ่งค ำนวณขนำดตัวอย่ำงเพศชำยได้ 250 คน และเพศหญิงค ำนวณได้ 200 คน และจะด ำเนินกำรเก็บข้อมูลใน 10 โรงเรียน ดังนั้น 
จังหวัดจะต้องด ำเนินกำรเก็บข้อมูลในนักเรียนชำย โรงเรียนละ 25  คน (250/10 คน) และ นักเรียนหญิง โรงเรียนละ 20 คน (200/10 คน) 
เมื่อทรำบจ ำนวนนักเรียนที่จะต้องเก็บข้อมูลในแต่ละโรงเรียนจ ำแนกตำมเพศแล้ว ให้จัดท ำบัญชีห้องเรียนในแต่ละโรงเรียน  จ ำแนกตำมเพศ กรอก
ลงในแบบ P.3  
สุ่มเลือกห้องเรียนขึ้นมำ ครั้งละ 1 ห้อง ด้วยวิธี Simple random sampling    
เก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนทุกคน (ทั้งชำยและหญิง) ในห้องเรียน 
หำกจ ำนวนตัวอย่ำงในห้องเรียนนั้น  ยังไม่ครบตำมจ ำนวนขนำดตัวอย่ำงที่ต้องกำร  ให้ท ำกำรสุ่มเลือกห้องเรียนต่อไป จนกว่ำจะได้จ ำนวนนักเรียน
ครบตำมจ ำนวนขนำดตัวอย่ำงที่ต้องกำร อนึ่ง ถ้ำเก็บข้อมูลของเพศใดเพศหนึ่งครบแล้ว แต่อีกเพศหนึ่งยังไม่ครบ ให้ด ำเนินกำรเก็บข้อมูล ในห้อง
ถัดไปเฉพำะเพศท่ียังเก็บข้อมูลได้ยังไม่ครบเท่ำนั้น 
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี วัด 
น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย   
ปี 2558 

ข้อมูลพื นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ 

2556 2557 2558 1 2 3 4 5 
หมายเหตุ:               - 

ผู้ก ากับตัวชี วัด :   
 

1. นำยแพทย์ภำนุมำศ ญำณเวทย์สกุล  รองอธิบดีกรมควบคุมโรค  โทร. 0 2590 3003 
2. นำยแพทย์สุเมธ  องค์วรรณดี  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ 
3. นำยแพทย์ทวีทรัพย์ ศิรประภำศิริ  ผู้อ ำนวยกำรศูนย์อ ำนวยกำรบริหำรจัดกำรปัญหำเอดส์แห่งชำติ 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  :   1. นำงสุปิยำ  จันทรมณี  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร สนร. 02 590 1787 
2. นำงพรทิพย์ เข็มเงิน  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  ศบ.จอ. 02 590 3828 
3. นำงสำวศิริลักษณ์  กองพลี  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร สอวพ. 02 590 3208 
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กรมควบคุมโรค - 27 

มาตรการ/เป้าหมายความส าเร็จของงานในแต่ละระยะการตดิตาม/ประเมิน (Small Success) 
 

มาตรการ เป้าหมายระยะ 3 เดือน เป้าหมายระยะ 6 เดือน เป้าหมายระยะ 9 เดือน เป้าหมายระยะ 12 เดือน 
1. ขับเคลื่อน สนับสนุน และก ำกบัคุณภำพ 
RRTTR 

พัฒนำแนวทำงกำรตรวจรักษำและกำร
ป้องกันกำรติดเชื้อเอชไอวีประเทศไทย 

พัฒนำแนวทำงกำรตรวจรักษำและ
กำรป้องกันกำรติดเชื้อเอชไอวีประเทศ
ไทย 1 เรื่อง 

  

 - จัดซื้อ/จัดจำ้งเข็มและอุปกรณ์ฉดียำ
ให้กับเครือข่ำยดำ้นสุขภำพท่ีให้บริกำรแก่
กลุ่มผู้ใช้ยำเสพตดิด้วยวิธีฉีด  

 ติดตำมกำรด ำเนินงำน ถอดบทเรียน 
19 หน่วยงำน 

 พัฒนำรูปแบบกำรด ำเนินงำนในกลุ่มวัยรุ่น
ชุมชน /นิเทศ ติดตำม  

พัฒนำรูปแบบกำรด ำเนินงำนในกลุ่ม
วัยรุ่นชุมชน /นิเทศ ติดตำม 

พัฒนำรูปแบบกำรด ำเนินงำนในกลุ่ม
วัยรุ่นชุมชน /นิเทศ ติดตำม 

2 หน่วยงำน 

  พัฒนำศักยภำพแกนน ำด้ำนสุขภำพใน
โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนและ
ชุมชนต้นแบบ 4 หน่วยงำน 

  

 - ผลิตสื่อเผยแพร่ประชำสัมพันธส์ร้ำง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเอชไอวี/ เอดส์ 
โรคตดิต่อทำงเพศสมัพันธ์ 89,000 รำยสื่อ 

- จัดกิจกรรมสื่อสำรประชำสัมพันธ์
เนื่องในวันวำเลนไทน์  
(14 กุมภำพันธ์ 2559) 

 - จัดกิจกรรมสื่อสำรประชำสัมพันธ์
เนื่องในวันรณรงค์ตรวจเอชไอวี    
(1 กรกฎำคม 2559) 

2. กำรพัฒนำรูปแบบบริกำร และพัฒนำ
วิชำกำร กำรพัฒนำคุณภำพกำรดแูลรักษำ HIV 
และ STI ให้ได้มำตรฐำนและมีคุณภำพอย่ำง
ต่อเนื่อง 

สนับสนุนกำรจัดบริกำรศูนย์สำธติบริกำร
บำงรัก  
3,250 รำยบริกำร 

สนับสนุนกำรจัดบริกำรศูนย์สำธติ
บริกำรบำงรัก 
3,250 รำยบริกำร 

สนับสนุนกำรจัดบริกำรศูนย์สำธติ
บริกำรบำงรัก 
3,250 รำยบริกำร 

สนับสนุนกำรจัดบริกำรศูนย์สำธติ
บริกำรบำงรัก 
3,250 รำยบริกำร 

- พัฒนำคุณภำพเครือข่ำยกำรด ำเนินงำน
ด้ำนโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ 
 

- พัฒนำโปรแกรม STIQUAL 
- เป็นพี่เลี้ยงให้ส ำนักงำนป้องกัน
ควบคุมโรคในกำรเก็บข้อมลูด้ำน
โรคตดิต่อทำงเพศสมัพันธ์ 

 15 หน่วยงำน 



                                                                            ค ำรับรองการปฏบิัตริาชการกรมควบคุมโรค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
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มาตรการ เป้าหมายระยะ 3 เดือน เป้าหมายระยะ 6 เดือน เป้าหมายระยะ 9 เดือน เป้าหมายระยะ 12 เดือน 
 - ขอรับรองคุณภำพ ห้องปฏิบัติกำร ตำม

มำตรฐำนงำนเทคนิคกำรแพทย ์
- สนับสนุนงำนเฝำ้ระวังเชื้อหนองใน    
ดื้อยำ 

- พัฒนำศักยภำพห้องปฏิบัติกำร
เครือข่ำย โรคตดิต่อทำงเพศสมัพันธ์ 
- ตรวจติดตำมภำยใน ตำมมำตรฐำน
งำนเทคนิคกำรแพทย ์
- สนับสนุนงำนเฝำ้ระวังเชื้อหนองใน
ดื้อยำ 

- สนับสนุนงำนเฝำ้ระวังเชื้อหนองใน
ดื้อยำ 

5 หน่วยงำน 
 

3. กำรส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร
ถุงยำงอนำมัยและสำรหล่อลื่น 

จัดซื้อถุงยำงอนำมัยและสำรหล่อลื่น จัดซื้อถุงยำงอนำมัยและสำรหล่อลื่น กลุ่มเป้ำหมำยไดร้ับกำรสนับสนุน
ถุงยำงอนำมัย 50,000 รำยบริกำร 

กลุ่มเป้ำหมำยไดร้ับกำรสนับสนุน
ถุงยำงอนำมัย 76,000 รำยบริกำร 

 อบรมกำรสร้ำงควำมยอมรับและควำม
ต้องกำรกำรใช้ถุงยำงอนำมัย 89 
หน่วยงำน 

   

 ผลิตสื่อเผยแพรเ่พื่อส่งเสริมภำพลกัษณ์
ถุงยำงอนำมัย 89,000 รำยสื่อ 

  วิเครำะห์ ส ำรวจพฤติกรรมกำรใช้
ถุงยำงอนำมัยและภำพลักษณ์
ถุงยำงอนำมัยในกลุ่มชำยมี
เพศสัมพันธ์กับชำย 1 เรื่อง 

4. กำรพัฒนำ สนบัสนุนนโยบำย กฎหมำย และ
สภำพแวดล้อมทีม่ีควำมส ำคัญต่อกำรด ำเนินงำน 

อบรม เรื่อง วิทยำกรจดักระบวนกำรสร้ำง
ควำมเข้ำใจเรื่องเอดส์กับกำรตตีรำและลด
กำรเลือกปฏิบัติจำกเอดส ์

ประชุมเรื่องรูปแบบและแนวทำงกำร
พัฒนำกลไกกำรคุ้มครองสิทธิด้ำน
เอดสร์ะดับจังหวดั 
77 หน่วยงำน 

  

 อบรม เรื่อง แนวทำงกำรเยี่ยมตดิตำมและ
ประเมินองค์กร ดูแล ห่วงใย ใส่ใจป้องกัน
เอดส์ในที่ท ำงำน 12 สคร 

 เยี่ยมติดตำม สนับสนุน สคร.ในกำร
ด ำเนินงำนเพื่อส่งเสรมิกำรน ำแนว
ปฏิบัติแห่งชำติฯ ไปใช้ และกำร
พัฒนำรูปแบบกำรด ำเนินงำนเพื่อลด
กำรตีตรำและกำรเลือกปฏบิัติ  

เยี่ยมติดตำม สนับสนุน สคร.ในกำร
ด ำเนินงำนเพื่อส่งเสรมิกำรน ำแนว
ปฏิบัติแห่งชำติฯ ไปใช้ และกำร
พัฒนำรูปแบบกำรด ำเนินงำนเพื่อ
ลดกำรตีตรำและกำรเลือกปฏิบตัิ  
12 สคร 
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มาตรการ เป้าหมายระยะ 3 เดือน เป้าหมายระยะ 6 เดือน เป้าหมายระยะ 9 เดือน เป้าหมายระยะ 12 เดือน 
มำตรกำรที่ 4 (เชิงนโยบำย) 1. นโยบำยกำรยตุิปัญหำเอดส์เปน็วำระ

แห่งชำติและแผนบูรณำกำรงบประมำณ
ด้ำนเอดส์จำกทุกภำคส่วน 
2. นโยบำยระดับชำต ิJoint KPI 

1. แนวปฏิบัติแห่งชำติฯเอดส์ใน
สถำนศึกษำ (โรงเรียน) 
2. กลไกกำรคุม้ครองสิทธิดำ้นเอดส์ 
ระดับชำติ เพื่อลดกำรเลือกปฏิบัต ิ

นโยบำยเพื่อกำรเปลี่ยนผ่ำน
งบประมำณเพื่อกำรพึ่งตนเองและ
ควำมยั่งยืน 

แผนยุทธศำสตรเ์อดส์ชำติ ๒๕๕๙ -
๒๕๗๓ 

5. กำรพัฒนำข้อมูลเชิงยุทธศำสตร์และกำร
ติดตำมประเมินผล และส่งเสรมิกำรใช้ข้อมูลเพื่อ
ระดมทรัพยำกรในท้องถิ่นจำกจังหวัดและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำเอดส์ในแตล่ะพื้นท่ี 

กำรขับเคลื่อนจังหวัด ยุติปญัหำเอดส์ใน
พื้นที่เป้ำหมำย 39 จังหวัด 
 - ประชุมขับเคลื่อนจังหวัด ยตุิปญัหำ
เอดส์      
- ประกำศและชี้แจงใช้  JKPI กับ
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง  
 
 

1.จังหวัดเป้ำหมำยให้พันธะสญัญำยุติ
ปัญหำเอดส ์
2. พ้ืนท่ีเป้ำหมำยบันทึกข้อมูลใน
ระบบ RIHIS 
เพื่อกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนในกลุ่ม
ประชำกรหลัก  
3. จัดท ำรำยงำนกำรติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนเอดส์ 
ระดับประเทศ (GARP  report 2016 
 

1. มีกำรด ำเนินงำนเพื่อพัฒนำระบบ
ข้อมูลเชิงยุทธศำสตร์ ระดับจังหวดั  
  - กำรพัฒนำและจัดกำรระบบ
ข้อมูล RIHIS อย่ำงเป็นระบบ ท้ัง
ภำครัฐ-ภำคประชำสังคม   
  - กำรส ำรวจข้อมลู กำรตตีรำและ
เลือกปฏิบตัิ  
ในสถำนพยำบำล  
2. รำยงำนผลกำรติดตำมควำม ก้ำวหน้ำ
กำรด ำเนินงำนเอดส์ ระดับประเทศ
(GARP report 2016) 

1 แผนและเปำ้หมำยเพื่อยุติปญัหำ
เอดส์จังหวัด  
2. ข้อมูลเชิงยุทธศำสตร์ ระดับ 
จังหวัด  
  - ผลกำรส ำรวจกำรตีตรำและ
เลือกปฏิบตั ิ
  - ผลกำรตดิตำมกำรด ำเนินงำน 
RRTTR ในกลุ่มประชำกรหลัก  
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1.6 จ านวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในพื นที่ด าเนินการมาตรการชุมชน 40 อ าเภอเสี่ยง (DHS/DC) ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี วัด 
น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี 2559 

ข้อมูลพื นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ 

2556 2557 2558 1 2 3 4 5 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 
พัฒนำสุขภำพ
ตำมกลุ่มวัย 
- กลุ่มวัยท ำงำน 

 1.6 จ ำนวนผู้เสียชีวิต
และบำดเจ็บจำก
อุบัติเหตุทำงถนน 
ในพ้ืนที่ด ำเนินกำร
มำตรกำรชุมชน   
40 อ ำเภอเสี่ยง 
(DHS/DC) ลดลงไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 20 

5 ลดลง 
ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 20 

19,409 19,799 19,156 ลดลง 
 ร้อยละ 

5 

ลดลง 
ร้อยละ 
6 - 10 

 

ลดลง 
ร้อยละ 
11 - 15 

 

ร้อยละ 
16 - 20 

 

ลดลง 
 ร้อยละ

20 

 

ค าอธิบาย:      1. อุบัติเหตุทางถนน หมำยถึง อุบัติเหตุจำกกำรใช้ยำนพำหนะที่ออกแบบในกำรขนส่งบุคคลหรือสิ่งของที่เกิดขึ้นบนทำงหลวงสำธำรณะ ซึ่งเป็นสำเหตุ
ให้เกิดกำรบำดเจ็บ พิกำร และเสียชีวิต ทั้งที่เป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสำร หรือ คนเดินเท้ำ รหัส ICD 10 คือ V01-V89 
     2. ด่านชุมชน หมำยถึง จุดตรวจ หรือจุดสกัดบนถนนชุมชน/อบต./หมู่บ้ำน โดยควำมร่วมมือขององค์กร/กลุ่มต่ำงๆ ในชุมชนแบบสหสำขำ เพ่ือสกัดกลุ่ม
เสี่ยงและลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนน ป้องกันและป้องปรำมกลุ่มเสี่ยงในชุมชน ดูแลควำมสงบเรียบร้อยในหมู่บ้ำน เช่น กำรเมำสุรำ กำร
ขับรถเร็ว ไม่สวมหมวกนิรภัย เป็นต้น โดยกำรด ำเนินงำนปี 59 มีด่ำนชุมชนจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 200 ต ำบล ในพ้ืนที่ 40 อ ำเภอเสี่ยง 
     3. อ าเภอเสี่ยงสูง 40 อ าเภอ หมำยถึง อ ำเภอที่มีกำรตำยจำกอุบัติเหตุทำงถนนสูงทั้งในช่วงเทศกำลและช่วงเวลำปกติ ซึ่งเป็นอ ำเภอที่ได้รับกำรพัฒนำ
ศักยภำพในกำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูลเฝ้ำระวังและกำรสอบสวนกำรบำดเจ็บจำกอุบัติเหตุทำงถนนไปสู่กำรขับเคลื่อนกำรควบคุมป้องกันกำรบำดเจ็บและ
มำตรกำรชุมชน และแนวทำงกำรตั้งด่ำนชุมชน จัดโดย ส ำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี วัด 
น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี 2559 

ข้อมูลพื นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ 

2556 2557 2558 1 2 3 4 5 
สูตรการค านวณ :  ขั้นตอน ( Milestone: M)  ชว่ง: ผลกำรด ำเนินงำนยิ่งมำกยิ่งดี (Range: R)  ช่วงและเทียบตำมบัญญัติไตรยำงศ์ (R – A)     

 ระดับ ( Level: L)   อันดับ: ผลกำรด ำเนินงำนยิง่น้อยยิ่งดี (Rating: RT)   อันดับและเทียบตำมบัญญัติไตรยำงศ์ (RT – A)     
 Hybrid ใช้สูตร...................................................................................................................................................................................................... 
 

สูตรการค านวณ :       (A - B)  x  100 
                               B  
A = จ ำนวนกำรบำดเจ็บและเสียชีวิตจำกอุบัติเหตุทำงถนนของ 40 อ ำเภอ ปีงบประมำณ 2559  
B = จ ำนวนกำรบำดเจ็บและเสียชีวิตจำกอุบัติเหตุทำงถนนของ 40 อ ำเภอ ปีงบประมำณ 2558   

เงื่อนไข: ปีงบประมำณ 2559 

รายละเอียดข้อมูลพื นฐาน: 
 

ผลการด าเนินงานในอดีต ปี พ.ศ. 
พ.ศ.2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
19,409 19,799 อยู่ในระหว่ำงกำร 

จัดเก็บข้อมูล 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล: 

ข้อมูลกำรเสียชีวิตและบำดเจ็บจำกอุบัติเหตุทำงถนนของบริษัท กลำงคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ จ ำกัด   
วิเครำะห์โดย : ส ำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 

หมายเหตุ:      - 
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี วัด 
น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี 2559 

ข้อมูลพื นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ 

2556 2557 2558 1 2 3 4 5 
ผู้ก ากับตัวชี วัด: 1. นำยแพทย์สุเทพ  เพชรมำก  รองอธิบดีกรมควบคุมโรค  โทร. 0 2590 3002   

2. นำยแพทย์สัญชัย ชำสมบัติ  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักโรคไม่ติดต่อ  โทรศัพท์ : 0 2590 3982  E-mail: drsanchai@gmail.com 

ผู้จัดเก็บข้อมูล: 1. นำงนงนุช  ตันติธรรม  หัวหน้ำกลุ่มป้องกันกำรบำดเจ็บ ส ำนักโรคไม่ติดต่อ   
โทรศัพท์ : 0 2590 3967  E-mail: nuchtt@hotmail.com 
2. นำงสุชำดำ เกิดมงคลกำร กลุ่มป้องกันกำรบำดเจ็บ ส ำนักโรคไม่ติดต่อ   
โทรศัพท์ : 0 2590 3967 E-mail: jew_suchada@hotmail.com    
3. นำยขจรศักดิ์  จันทร์พำณิชย์  กลุ่มป้องกันกำรบำดเจ็บ ส ำนักโรคไม่ติดต่อ   
โทรศัพท์ : 0 2590 3967 มือถือ 084-6724678 E-mail: khajohn_j@hotmail.com   
4. นำงสำวสุธำทิพย์  ภัทรกุลวณิชย์กลุ่มป้องกันกำรบำดเจ็บ ส ำนักโรคไม่ติดต่อ  
โทรศัพท์ : 0 2590 3965  E-mail: suthathip_ncd@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:drsanchai@gmail.com
mailto:nuchtt@hotmail.com
mailto:khajohn_j@hotmail.com
mailto:suthathip_ncd@gmail.com
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มาตรการ/เป้าหมายความส าเร็จของงานในแต่ละระยะการตดิตาม/ประเมิน (Small Success) 
 

มาตรการ เป้าหมายระยะ 3 เดือน เป้าหมายระยะ 6 เดือน เป้าหมายระยะ 9 เดือน เป้าหมายระยะ 12 เดือน 
มำตรกำรชุมชน - จัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำ

ศักยภำพบุคลำกรและเครือข่ำยในกำร
มำตรกำรชุมชน ในพื้นที่ 40 อ ำเภอ 

- จ ำนวนผู้เสียชีวิตและบำดเจ็บจำก
อุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลปีใหม่ ใน
พื้นที ่40 อ ำเภอ ทีด่ ำเนินกำรมำตรกำร
ชุมชนและด่ำนชุมชนลดลง 
 

- จ ำนวนผู้เสียชีวิตและบำดเจ็บจำก
อุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลสงกรำนต์ 
ในพื้นที ่40 อ ำเภอ     ทีด่ ำเนินกำร
มำตรกำรชุมชน  
และด่ำนชุมชนลดลง 

- จ ำนวนผู้เสียชีวิตและบำดเจ็บจำก
อุบัติเหตุทำงถนนในพื้นที่ด ำเนินกำร
มำตรกำรชุมชน 40 อ ำเภอ (DHS/DC) 
ลดลงไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.7 อัตราผู้ป่วยรายใหม่จากโรคหลอดเลือดหัวใจลดลง 
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี วัด 
น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี 2559 

ข้อมูลพื นฐาน  
(Baseline data)  

เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ 

2556  2557 2558 1 2 3 4 5 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 
พัฒนำสุขภำพ
ตำมกลุ่มวัย 
- กลุ่มวัยท ำงำน 

 1.7 อัตรำผู้ป่วยรำยใหม่จำก
โรคหลอดเลือดหัวใจลดลง 
 

2 ลดลงร้อยละ 1  
เทียบกับปีงบ 
ประมำณที่ผ่ำน
มำในช่วงเวลำ
เดียวกัน 

90.24 
(HDC) 

 

99.88 
(HDC) 

 

101.77 
(HDC) 

1 
 
 

0.5 0 - 0.5 - 1  

ค าอธิบาย: 1. ผู้ป่วยรำยใหม่จำกโรคหลอดเลือดหัวใจ (รหัส ICD-10 = I20.0, I21- I24) หมำยถึง ผู้ป่วยที่ได้รับกำรวินิจฉัยครั้งแรกจำกแพทย์ว่ำป่วยจำกโรคหลอด
เลือดหัวใจแบบเฉียบพลัน ในปีงบประมำณ 2559 ทุกกลุ่มอำยุ รหัสวินิจฉัยที่ใช้ I20.0, I21- I24 (นับทุกจุดที่ตำมหลังรหัส)  
2. อัตรำผู้ป่วยรำยใหม่จำกโรคหลอดเลือดหัวใจ หมำยถึง จ ำนวนผู้ป่วยที่ได้รับกำรวินิจฉัยครั้งแรกจำกแพทย์ว่ำป่วยจำกโรคหลอดเลือดหัวใจแบบเฉียบพลัน    
ในปีงบประมำณ 2559 ทุกกลุ่มอำยุ รหัสวินิจฉัยที่ใช้ I20.0, I21- I24 (นับทุกจุดที่ตำมหลังรหัส) คูณด้วย 100,000 หำรด้วย จ ำนวนประชำกรกลำงปี 

สูตรการค านวณ :  ขั้นตอน ( Milestone: M)   ช่วง: ผลกำรด ำเนินงำนยิ่งมำกยิ่งดี (Range: R)         ช่วงและเทียบตำมบัญญัติไตรยำงค์ (R – A)     
ระดับ ( Level: L)              อันดับ: ผลกำรด ำเนินงำนยิ่งน้อยยิ่งดี (Rating: RT)    อันดับและเทียบตำมบัญญัติไตรยำงค์ (RT – A)     
 Hybrid ใช้สูตร...................................................................................................................................................................................................... 
สูตรการค านวณ : 

(A – B)  x 100 
 B 

A = อัตรำผู้ป่วยรำยใหม่จำกโรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลัน ในปีงบประมำณ 2559  
B = อัตรำผู้ป่วยรำยใหม่จำกโรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลัน ในปีงบประมำณ 2558  

เงื่อนไข: เทียบกับปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำในช่วงเวลำเดียวกัน 
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี วัด 
น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี 2559 

ข้อมูลพื นฐาน  
(Baseline data)  

เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ 

2556  2557 2558 1 2 3 4 5 
รายละเอียดข้อมูลพื นฐาน: 

 

ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ 
2556  2557  2558 
90.24 
(HDC) 

 

99.88 
(HDC) 

 

101.77 
(HDC) 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล: ข้อมูลจำก HDC ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข กระทรวงสำธำรณสุข  
ประมวลผลโดยส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ 
วิเครำะห์โดย : ส ำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค   

หมายเหตุ: ข้อมูลพ้ืนฐำน (Baseline data) เป็นข้อมูลจำก HDC  (ณ วันที่ 23 ก.พ.59)  

ผู้ก ากับตัวชี วัด: 1. นำยแพทย์อัษฎำงค์  รวยอำจิณ  รองอธิบดีกรมควบคุมโรค  โทร. 0 2590 3004   
2. นำยแพทย์สัญชัย ชำสมบัติ  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักโรคไม่ติดต่อ  โทรศัพท์ : 0 2590 3982  E-mail: drsanchai@gmail.com    
3. แพทย์หญิงจุรีพร คงประเสริฐ  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักโรคไม่ติดต่อ  โทรศัพท์ : 0 2590 3985 E-mail: jurekong@gmail.com   

ผู้จัดเก็บข้อมูล: 1. นำงณัฐธวิรรณ  พันธ์มุง  หวัหน้ำกลุ่มกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง    โทรศัพท์ : 0 2590 3986 E-mail: nuttisuch@yahoo.com  
2. แพทย์หญิงสุมนี  วชัรสินธุ์  หัวหน้ำกลุ่มพัฒนำระบบสำธำรณสุข    โทรศัพท์ : 0 2590 3965 E-mail: wsu_1978@hotmail.com  
3. นำงศรีเพ็ญ  สวัสดิมงคล  หัวหน้ำกลุ่มยุทธศำสตร์และแผนงำน ส ำนักโรคไม่ติดต่อ   โทรศัพท์ : 0 2590 3974 E-mail: sripen_ncd@yahoo.com 
4. นำงนิตยำ  พันธุเวทย ์ หวัหน้ำกลุ่มพัฒนำองค์กร  ส ำนักโรคไม่ติดต่อ    โทรศัพท์ : 0 2590 3979 E-mail: nitayabh@gmail.com 

 

mailto:drsanchai@gmail.com
mailto:jurekong@gmail.com
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มาตรการ/เป้าหมายความส าเร็จของงานในแต่ละระยะการติดตาม/ประเมิน (Small Success) 
 

มาตรการ เป้าหมายระยะ 3 เดือน เป้าหมายระยะ 6 เดือน เป้าหมายระยะ 9 เดือน เป้าหมายระยะ 12 เดือน 
1. พัฒนำกำรจัดกำรโรคและลดเสีย่ง
รำยบุคคล 
- คลินิก NCD คุณภำพ 
- กำรประเมินและจัดกำรโอกำสเสี่ยง
ต่อ CVD 
- กำรด ำเนินงำนลดโรค CKD และ 
CVD 

-พัฒนำโปรแกรมกำรประเมิน CVD 
risk 
-ผู้ป่วย DM,HT ไดร้ับกำรคดักรอง 
CKD ร้อยละ 60  
-พัฒนำ System Manager  
(ครู ก) ระดับเขต 50%  
 

-ผู้ป่วย DM,HT (15 จังหวัดน ำร่อง) 
ได้รับกำรคัดกรอง CVD ร้อยละ 30  
-ผู้ป่วย DM,HT ไดร้ับกำรคดักรอง CKD 
ร้อยละ 70  
-พัฒนำ System Manager (ครู ก) 
ระดับเขต 100%  
 
 

-ผู้ป่วย DM,HT (15 จังหวัดน ำร่อง) 
ได้รับกำรคัดกรอง CVD ร้อยละ 60  
-ผู้ป่วย DM,HT ไดร้ับกำรคดักรอง CKD 
ร้อยละ 80  
-ผู้ป่วย DM,HT ควบคุมน้ ำตำล/ควำม
ดันไดด้ี (40%/50%) 
 

-ผู้ป่วย DM,HT (15 จังหวัดน ำร่อง) ไดร้ับกำร
คัดกรอง CVD ร้อยละ 90 
-กลุ่มเสี่ยงสูงต่อ CVD (≥30%) ใน 15 จังหวัด
น ำร่องได้รบักำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ
หรือไดร้ับยำเพื่อลดเสี่ยง ≥ 50% ของกำร
ประเมิน  
-ผู้ป่วย DM,HT ไดร้ับกำรคดักรอง CKD ร้อย
ละ 90  
-ด ำเนินกำรคลินิก NCD คุณภำพ ในทุก
โรงพยำบำล 
-อัตรำป่วยรำยใหม่ IHDลดลงร้อยละ 1 
-อัตรำป่วยรำยใหม่ DM, HT ลดลง 

2. ลดพฤติกรรมเสี่ยงและปัจจัยเสีย่ง
ในประชำกร 
-ลดพฤติกรรมเสี่ยงในสถำนท่ีท ำงำน
และสถำนประกอบกำร 
 
-กำรบังคับใช้กฎหมำย  
(สุรำ บุหรี่) 

 

อบรมพี่เลีย้งประเมินสถำน
ประกอบกำรฯ 60 คน  

 

อบรมผูต้รวจประเมิน/รับรองสถำน
ประกอบกำรฯ 50 คน 

ประเมินสถำนประกอบกำรฯ ร้อยละ 5 ของจ ำนวนสถำนประกอบกำร
ทั้งหมดในแต่ละจังหวัดสำมำรถเขำ้ถึง/ไดร้ับ
ข้อมูลกำรด ำเนินงำนสถำนประกอบกำรปลอด
โรค ปลอดภัย กำยใจเป็นสุข 

ตรวจเตือน และบังคับใช้กฎหมำย
ควบคุมเครื่องดืม่แอลกอฮอล์ในช่วง
เทศกำลปีใหม่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 

ตรวจเตือน และบังคับใช้กฎหมำย
ควบคุมเครื่องดืม่แอลกอฮอล์ในช่วง
เทศกำลปีใหม่ทุกจังหวัด 
ทั่วประเทศ 

ตรวจเตือน และบังคับใช้กฎหมำย
ควบคุมเครื่องดืม่แอลกอฮอล์ในช่วง
เทศกำลสงกรำนต์ทุกจังหวัด 
ทั่วประเทศ 

ติดตำมกำรด ำเนินงำนควบคุมเครือ่งดื่ม
แอลกอฮอล์ในพ้ืนท่ี 

มิติภายใน: การประเมินประสิทธิภาพ (ร้อยละ 15) 
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ตัวชี วัดที่ 3: การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ร้อยละ 5) 
3.1 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ร้อยละ 2.5) 
 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี วัด 
น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี 2559 

ข้อมูลพื นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ 

2556 2557 2558 1 2 3 4 5 
  3.1 ร้อยละกำรเบิกจ่ำยเงิน

งบประมำณรำยจ่ำยลงทุน 
2.5 87 67.77 65.82 93.85 75 78 81 84 87 ประเมินผลตำมรำยละเอียด

ตัวชี้วัดที่เจ้ำภำพก ำหนด 

ค าอธิบาย  กำรพิจำรณำผลส ำเร็จของกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุน จะใช้อัตรำกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุนของส่วนรำชกำร ทั้งที่
เบิกจ่ำยในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค เป็นตัวชี้วัดควำมสำมำรถในกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุนของส่วนรำชกำร ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่ำงปีงบประมำณ โดยจะใช้ข้อมูลกำรเบิกจ่ำยดังกล่ำวจำกระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(GFMIS)  

 กำรให้คะแนนจะพิจำรณำตำมควำมสำมำรถในกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุน  ของส่วนรำชกำรเทียบกับวงเงินงบประมำณรำยจ่ำย
ลงทุนที่ส่วนรำชกำรได้รับ หำกมีกำรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณระหว่ำงปี (รำยจ่ำยประจ ำไปรำยจ่ำยลงทุน หรือรำยจ่ำยลงทุนไปรำยจ่ำยประจ ำ) จะน ำ
ยอดงบประมำณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมำเป็นฐำนในกำรค ำนวณ  

 รำยจ่ำยลงทุน หมำยถึง รำยจ่ำยที่รัฐบำลจ่ำยเพ่ือจัดหำทรัพย์สินประเภททุน ทั้งที่มีตัวตนและทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน ตลอดจนรำยจ่ำยที่ รัฐบำล
อุดหนุนหรือโอนให้แก่บุคคล องค์กร หรือรัฐวิสำหกิจ โดยผู้รับไม่ต้องจ่ำยคืนให้รัฐบำลและผู้รับน ำไปใช้จัดหำทรัพย์สินประเภททุน เป็ นต้น สำมำรถ
ตรวจสอบได้จำกรหัสงบประมำณรำยจ่ำย รหัสลักษณะงำนต ำแหน่งที่ 5 แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจที่ส ำนักงบประมำณก ำหนดให้ 

สูตรการค านวณ  

เงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุนที่ส่วนรำชกำรเบิกจ่ำย x 100 
                วงเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุนที่ส่วนรำชกำรได้รับ 
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี วัด 
น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี 2559 

ข้อมูลพื นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ 

2556 2557 2558 1 2 3 4 5 
เงื่อนไข 1. ก ำหนดระดับคะแนน 5 เท่ำกับ ร้อยละ87 ซึ่งเป็นค่ำเป้ำหมำยร้อยละเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุนตำมมติคณะรัฐมนตรี 

2. กำรค ำนวณวงเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุนที่ส่วนรำชกำรได้รับ ไม่รวมเงินงบประมำณ รำยจ่ำยลงทุนที่ได้รับจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่ำงปีงบประมำณ กรณี
ส่วนรำชกำรได้รับงบประมำณไม่เต็มวงเงิน ตำม พ.ร.บ. จะใช้วงเงินงบประมำณที่ส ำนักงบประมำณจัดสรร ณ วันที่ 30 กันยำยน 2559 เป็นฐำนในกำรค ำนวณ 

3. ส่วนรำชกำรสำมำรถตรวจสอบผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุนผ่ำนทำงเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลำง www.cgd.go.th หัวข้อ ขอ้มูลสถิต ิ
 
แนวทางการประเมินผล 

ที่ปรึกษาประเมินผล 
ใช้ข้อมูลในกำรติดตำมและประเมินผลจำกกรมบัญชีกลำง กระทรวงกำรคลัง ซึ่งจะใช้ข้อมูลผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุนของส่วนรำชกำร

ทั้งท่ีเบิกจ่ำยในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำคจำกระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
ส่วนราชการ 
 การเตรียมการเพื่อการติดตาม และประเมินผล 
 เอกสำรกำรรำยงำนกำรใช้เงินงบประมำณของส่วนรำชกำรที่ส่งให้กับหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง เช่น 
1. แบบจัดท ำแผน/รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมผลผลิต/โครงกำร จ ำแนกตำมงบรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 (แบบ สงป. 302) 
2. เอกสำร หลักฐำนแสดงกำรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2559 ที่ได้รับกำรอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจ 

รายละเอียดข้อมูลพื นฐาน  

ข้อมูลพื นฐาน (Baseline data) 
2555 2556 2557 2558 
66.27 67.77 65.82 93.85  
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี วัด 
น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี 2559 

ข้อมูลพื นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ 

2556 2557 2558 1 2 3 4 5 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล 

     ใช้ข้อมูลในกำรติดตำมและประเมินผลจำกกรมบัญชีกลำง กระทรวงกำรคลัง ซึ่งจะใช้ข้อมูลผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุนของส่วน
รำชกำร ทั้งท่ีเบิกจ่ำยในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำคจำกระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

ผู้ก ากับตัวชี วัด:    
ผู้จัดเก็บตัวชี วัด:   

นำงละเอียด  เอี่ยมสุวรรณ         ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง       โทรศัพท์ 0 2590 3071 
นำงสำวสุณีย์  สกุลศรีประเสริฐ    หัวหน้ำกลุ่มงบประมำณ   โทรศัพท์  0 2590 3065 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองบริหำรกำรรับ-รำยจ่ำยภำครัฐ กรมบัญชีกลำง 
 

หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์ 
1. นำงญำณี  แสงศรีจันทร์ 0 2127 7132 
2. นำงสำวทิวำพร  ผำสุข 0 2127 7000 ต่อ 4206 และ 4618 

E-mail: disadmgr@cgd.go.th 3. นำงสำวจุลลิกำ  พำนิชเจริญ  
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3.2 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (ร้อยละ 2.5) 
ประเด็น 

ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี วัด 
น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี 2559 

ข้อมูลพื นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน หมายเหตุ 

2556 2557 2558 1 2 3 4 5  
  3.2 ร้อยละกำรเบิกจ่ำยเงิน

งบประมำณรำยจ่ำยภำพรวม 
2.5 96 90.48 96.94 98.76 88 90 92 94 96 ประเมินผลตำมรำยละเอียด

ตัวชี้วัดที่เจ้ำภำพก ำหนด 

ค าอธิบาย  กำรพิจำรณำผลส ำเร็จของกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวม จะใช้อัตรำกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวมของส่วนรำชกำร 
ทั้งที่เบิกจ่ำยในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค เป็นตัวชี้วัดควำมสำมำรถในกำรเบิกจ่ำยเงินของส่วนรำชกำร ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมำณที่ได้รับกำรจั ดสรร
เพ่ิมเติมระหว่ำงปีงบประมำณ โดยจะใช้ข้อมูลกำรเบิกจ่ำยดังกล่ำวจำกระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
 กำรให้คะแนนจะพิจำรณำตำมควำมสำมำรถในกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวมของส่วนรำชกำรเทียบกับวงเงินงบประมำณรำยจ่ำย

ภำพรวมที่ส่วนรำชกำรได้รับ  หำกมีกำรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณระหว่ำงปี (รำยจ่ำยประจ ำไปรำยจ่ำยลงทุน หรือรำยจ่ำยลงทุนไปรำยจ่ำยประจ ำ)  
จะน ำยอดงบประมำณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมำเป็นฐำนในกำรค ำนวณ 

สูตรการค านวณ 
 

 

เงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวมที่ส่วนรำชกำรเบิกจ่ำย x 100 
              วงเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวมที่ส่วนรำชกำรได้รับ 

เงื่อนไข 1. ก ำหนดระดับคะแนน 5 เท่ำกับ ร้อยละ 96 ซึ่งเป็นค่ำเป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวมตำมมติคณะรัฐมนตรี 
2. กำรค ำนวณวงเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวม ไม่รวมเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่ำงปีงบประมำณ กรณีส่วนรำชกำรได้รับ

งบประมำณไม่เต็มวงเงินตำม พ.ร.บ. จะใช้วงเงินงบประมำณท่ีส ำนักงบประมำณจัดสรร ณ วันที่ 30 กันยำยน 2559 เป็นฐำนในกำรค ำนวณ 
3. ส่วนรำชกำรสำมำรถตรวจสอบผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวมผ่ำนทำงเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลำง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิต ิ

แนวทางการประเมินผล 
ที่ปรึกษาประเมินผล 

ใช้ข้อมูลในกำรติดตำมและประเมินผลจำกกรมบัญชีกลำง กระทรวงกำรคลัง ซึ่งจะใช้ข้อมูลผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวมของส่วน
รำชกำร ทั้งท่ีเบิกจ่ำยในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค จำกระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี วัด 
น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี 2559 

ข้อมูลพื นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน หมายเหตุ 

2556 2557 2558 1 2 3 4 5  
ส่วนราชการ 
 การเตรียมการเพื่อการติดตาม และประเมินผล 
 เอกสำรกำรรำยงำนกำรใช้เงินงบประมำณของส่วนรำชกำรที่ส่งให้กับหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง เช่น 

1. แบบจัดท ำแผน/รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมผลผลิต/โครงกำร จ ำแนกตำมงบรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 (แบบ สงป. 302) 
2. เอกสำร หลักฐำนแสดงกำรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2559 ที่ได้รับกำรอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจ 

รายละเอียดข้อมูลพื นฐาน  

ข้อมูลพื นฐาน (Baseline data) 
2555 2556 2557 2558 
90.27 90.48 96.94 98.76  

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล 

ใช้ข้อมูลในกำรติดตำมและประเมินผลจำกกรมบัญชีกลำง กระทรวงกำรคลัง ซึ่งจะใช้ข้อมูลผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวมของส่วน
รำชกำร ทั้งท่ีเบิกจ่ำยในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค จำกระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

ผู้ก ากับตัวชี วัด:    
ผู้จัดเก็บตัวชี วัด:   

นำงละเอียด  เอี่ยมสุวรรณ          โทรศัพท์ 0 2590 3071 
นำงสำวสุณีย์  สกุลศรีประเสริฐ     โทรศัพท์  0 2590 3065 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองบริหำรกำรรับ-รำยจ่ำยภำครัฐ กรมบัญชีกลำง 
 

หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์ 
1. นำงญำณี  แสงศรีจันทร์ 0 2127 7132 
2. นำงสำวทิวำพร  ผำสุข 0 2127 7000 ต่อ 4206 และ 4618 

E-mail: disadmgr@cgd.go.th 3. นำงสำวจุลลิกำ  พำนิชเจริญ  
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ตัวชี วัดที่ 4 การประหยัดพลังงาน (ร้อยละ 2.5)  
 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี วัด 
น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี 2559 

ข้อมูลพื นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ 

2556 2557 2558 1 2 3 4 5 
  4. กำรประหยัดพลังงำน 2.5 5    1 2 3 4 5 ประเมินผลตำมรำยละเอียด

ตัวชี้วัดที่เจ้ำภำพก ำหนด 
ค าอธิบาย  ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรประหยัดพลังงำนของส่วนรำชกำร หมำยถึง กำรที่ส่วนรำชกำรสำมำรถจัดกำรใช้ไฟฟ้ำและน้ ำมัน

เชื้อเพลิงภำยในส่วนรำชกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีผลกำรใช้ไฟฟ้ำและน้ ำมันเชื้อเพลิงลดลงได้อย่ำงน้อยร้อยละ 10  
เหตุผล : 
 พลังงำนเป็นปัจจัยที่ส ำคัญในกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน ภำคธุรกิจและอุตสำหกรรม แต่ประเทศไทยมิได้มีแหล่งพลังงำนเชิง

พำณิชย์ภำยในประเทศมำกพอกับควำมต้องกำร ท ำให้ต้องพ่ึงพำพลังงำนจำกต่ำงประเทศเป็นส่วนใหญ่ ที่ปัจจุบันมีมูลค่ำกว่ำ 5 แสนล้ำนบำท แน วทำง
ส ำคัญที่จะช่วยลดอัตรำกำรเพ่ิมควำมต้องกำรใช้พลังงำนของประเทศ คือ กำรส่งเสริมให้มีกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและประหยัดในทุกภำคส่วน 
คณะรัฐมนตรีในกำรประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนำคม 2555 ได้มีมติให้หน่วยงำนรำชกำรด ำเนินมำตรกำรลดใช้พลังงำนลงให้ได้อย่ำงน้อย 10 % เพ่ือเป็น
ตัวอย่ำงให้กับภำคเอกชน ภำคประชำชน ในกำรช่วยลดรำยจ่ำยของประเทศโดยลดกำรน ำเข้ำน้ ำมันจำกต่ำงประเทศ 
 
 พิจำรณำจำกร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของพลังงำน 2 ชนิด คือ 

1. ด้ำนไฟฟ้ำ 
      2. ด้ำนน้ ำมันเชื้อเพลิง 

สูตรการค านวณค่าดัชนี
การใช้พลังงาน : 
1. ด้านไฟฟ้า 

 

   ดัชนีชี้วัดประสิทธิภำพกำรใช้ไฟฟ้ำ       =            (90% ของปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำมำตรฐำน) – ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำจริง 
   (Energy Utilization Index, EUI)                                             ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำจริง 
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี วัด 
น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี 2559 

ข้อมูลพื นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ 

2556 2557 2558 1 2 3 4 5 
 ก าหนดให้ 

- ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำมำตรฐำน  
(kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 

Standard Electricity Utilization; SEU หมำยถึง ตัวเลขประมำณกำรใช้ไฟฟ้ำที่ควรจะเป็น
ของส่วนรำชกำรนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2558 ถึง 30 กันยำยน 2559 รวม 12 เดือน ที่
จัดท ำขึ้นจำกกำรน ำปัจจัยต่ำงๆ ที่มีผลต่อกำรใช้ไฟฟ้ำของส่วนรำชกำรนั้น เช่น พ้ืนที่ใช้สอย 
จ ำนวนบุคลำกร เวลำที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน เป็นต้น ของแต่ละเดือน แล้วน ำไปรำยงำนผ่ำน 
www.e-report.energy.go.th ให้ครบ 12 เดือน 

- 90% ของปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำมำตรฐำน 
(kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 

ตัวเลขประมำณกำรใช้ไฟฟ้ำที่ควรจะเป็น (SEU) ของส่วนรำชกำรนั้น และมีกำรใช้ไฟฟ้ำ
ลดลงอย่ำงน้อยร้อยละ 10 ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 มีนำคม 2555 

- ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำจริง 
(kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 

Actual Electricity Utilization; AEU จ ำนวนหน่วยไฟฟ้ำที่ใช้ไปจริงในกิจกำรของส่วน
รำชกำร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2558 ถึง 30 กันยำยน 2559 รวม 12 เดือน โดยใช้ข้อมูลจำก
ใบแจ้งหนี้กำรใช้ไฟฟ้ำที่กำรไฟฟ้ำเรียกเก็บและเดือน แล้วน ำไปรำยงำนผ่ำน  
www.re--report.energy.go.th ให้ครบ 12 เดือน 

 

สูตรการค านวณค่าดัชนี
การใช้พลังงาน : 
2. ด้านน  ามันเชื อเพลิง 

              

      ดัชนชีี้วัดประสิทธิภำพกำรใช้น้ ำมันเชื้อเพลิง       =      (90% ของปริมำณกำรใช้น้ ำมันมำตรฐำน) – ปริมำณกำรใช้น้ ำมันจริง 
      (Energy Utilization Index, EUI)                                                      ปรมิำณกำรใช้น้ ำมันจรงิ 

http://www.e-report.energy.go.th/
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี วัด 
น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี 2559 

ข้อมูลพื นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ 

2556 2557 2558 1 2 3 4 5 
 ก าหนดให้ 

- ปริมำณกำรใช้น้ ำมันเชื้อเพลิงมำตรฐำน  
(ลิตร) 

Standard Fuel Utilization; SFU หมำยถึง ตัวเลขประมำณกำรใช้น้ ำมันเชื้อเพลิงที่ควรจะ
เป็นของส่วนรำชกำรนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2558 ถึง 30 กันยำยน 2559 รวม 12 เดือน 
ที่จัดท ำขึ้นจำกกำรน ำปัจจัยต่ำงๆ ที่มีผลต่อกำรใช้น้ ำมันเชื้อเพลิงของส่วนรำชกำรนั้น เช่น 
พ้ืนที่รับผิดชอบ (ตำรำงกิโลเมตร) จ ำนวนบุคลำกร เป็นต้น ของแต่ละเดือน แล้วน ำไป
รำยงำนผ่ำน www.e-report.energy.go.th ให้ครบ 12 เดือน 

- 90% ของปริมำณกำรใช้น้ ำมันเชื้อเพลิง
มำตรฐำน (ลิตร) 

ตัวเลขประมำณกำรใช้น้ ำมันเชื้อเพลิงที่ควรจะเป็น (SFU) ของส่วนรำชกำรนั้น และมีกำรใช้
น้ ำมันเชื้อเพลิงลดลงอย่ำงน้อยร้อยละ 10 ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 มีนำคม 2555 

- ปริมำณกำรใช้น้ ำมันเชื้อเพลิงจริง (ลิตร) 
 

Actual Fuel Utilization; AFU จ ำนวนน้ ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) ที่ใช้ไปจริงในยำนพำหนะของ
ส่วนรำชกำร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2558 ถึง 30 กันยำยน 2559 รวม 12 เดือน ได้แก่ 
เบนซิน ดีเซล แก๊สโซฮอล ไปโอดีเซล และก๊ำซธรรมชำติ (NGV) โดยรวบรวมจ ำนวนหน่วย
ของเชื้อเพลิงที่ใช้ไปกับยำนพำหนะของส่วนรำชกำรทุกคนในแต่ละเดือน แล้วน ำไปรำยงำน
ผ่ำน www.re--report.energy.go.th ให้ครบ 12 เดือน 
 

กรณีที่ส่วนรำชกำรใช้น้ ำมันเชื้อเพลิงทำงเลือก ได้แก่ แก๊สโซฮอล (ใน 1 ลิตร มีน้ ำมันเบนซิน
อยู่ 90%) น้ ำมันไบโอดีเซล (ใน 1 ลิตร มีน้ ำมันดีเซลอยู่ 95%) และก๊ำซธรรมชำติ (NGV) ที่
ใช้แทนเบนซิน หรือดีเซล 100% นั้น กำรค ำนวณปริมำณกำรใช้น้ ำมันเชื้อเพลิงระบบจะประมวลผล
เฉพำะจ ำนวนปริมำณน้ ำมันเบนซิน น้ ำมันดีเซล เท่ำนั้น ตำมสูตรกำรค ำนวณ ดังต่อไปนี้ 
 

AFU = ปริมำณน้ ำมันเบนซิน + ปริมำณน้ ำมันดีเซล + (0.90 x ปริมำณน้ ำมันแก๊สโซฮอล + 
         (0.95 x ปริมำณน้ ำมันไปโอดีเซล) + (0.00 x ปริมำณ NGV) 
 

 

http://www.e-report.energy.go.th/
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี วัด 
น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี 2559 

ข้อมูลพื นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ 

2556 2557 2558 1 2 3 4 5 
 เกณฑ์การให้คะแนน : 

คะแนนกำรประเมินผลกำรประหยัดพลังงำนของส่วนรำชกำร คิดจำกคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงำนทั้งหมดที่เป็นรำชกำรบริหำรส่วนกลำงในสังกัดกรม
ที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎกระทรวง  และส่วนรำชกำรที่ตั้งขึ้นเป็นหน่วยงำนภำยในกรมนั้นที่ไม่ปรำกฏในกฎกระทรวง โดยก ำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนนของแต่ละ
หน่วยงำน เป็นระดับขั้นของควำมส ำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์กำรให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจำรณำจำกควำมก้ำวหน้ำของขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำม
เป้ำหมำยแต่ละระดับดังนี้ 

1. ด้านไฟฟ้า มีรำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนนประเมินผล ดังนี้ 
 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

1 มีกำรติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรประหยัดพลังงำนด้ำนไฟฟ้ำของปีงบประมำณ 2559 รอบ 6 เดือน 
(ตุลำคม 2558 - มีนำคม 2559) และรอบ 12 เดือน (เมษำยน 2559 - กันยำยน 2559) ตำมรูปแบบที่ สนพ. ก ำหนด  

0.5000 

2 2.1 มีกำรรำยงำนข้อมูลพ้ืนฐำนส ำหรับกำรประเมินปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำมำตรฐำน และค่ำดัชนีกำรใช้ไฟฟ้ำประจ ำปี
งบประมำณ 2559 ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ สนพ. ก ำหนด ได้แล้วเสร็จและครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลำคม 
2558 ถึงเดือนกันยำยน 2559 

0.2500 

 2.2 มีกำรรำยงำนข้อมูลปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำที่ใช้จริง (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) ประจ ำปีงบประมำณ 2559 ครบถ้วน 12 เดือน 
นับตั้งแต่เดือนตุลำคม 2558 ถึงเดือนกันยำยน 2559 

0.2500 

3 มีผลกำรค ำนวณ EUI ด้ำนกำรใช้ไฟฟ้ำ ประจ ำปีงบประมำณ 2559 ตำมสูตรกำรค ำนวณท่ี สนพ. ก ำหนด โดยอยู่ในช่วง 
-0.200 ถึง -0.333 

0.0001- 
0.5000 
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี วัด 
น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี 2559 

ข้อมูลพื นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ 

2556 2557 2558 1 2 3 4 5 
ระดับ

คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

4 มีผลกำรค ำนวณ EUI ด้ำนกำรใช้ไฟฟ้ำ ประจ ำปีงบประมำณ 2559 ตำมสูตรกำรค ำนวณท่ี สนพ. ก ำหนด โดยอยู่ในช่วง 
-0.091 ถึง -0.199 

0.0001- 
0.5000 

5 มีผลกำรค ำนวณ EUI ด้ำนกำรใช้ไฟฟ้ำ ประจ ำปีงบประมำณ 2559 ตำมสูตรกำรค ำนวณท่ี สนพ. ก ำหนด โดยอยู่ในช่วง 
0 ถึง -0.090 ในกรณีที่ผลกำรค ำนวณ EUI ด้ำนกำรใช้ไฟฟ้ำ มำกกว่ำ 0 ส่วนรำชกำรจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 
รวมกัน เท่ำกับ 1.500 คะแนน 

0.0001- 
0.5000 

 
หมายเหตุ :  
1) ส่วนรำชกำรจะต้องได้คะแนนเต็ม (เท่ำกับ 0.5000) ในระดับคะแนนที่ 2 จึงจะได้รับกำรประเมินผลระดับคะแนนที่ 3, 4 และ 5 
2) กำรประเมินคะแนนในขั้นตอนที่ 3, 4 และ 5 เมื่อทรำบ EUI แล้ว จะน ำไปเทียบบัญญัติไตรยำงศ์เพ่ือประเมินคะแนน 
3) กรณีที่ EUI ด้ำนกำรใช้ไฟฟ้ำ ประจ ำปีงบประมำณ 2559 ตำมสูตรกำรค ำนวณท่ี สนพ. ก ำหนด มีค่ำน้อยกว่ำ -0.333 ส่วนรำชกำรจะได้คะแนนระดับท่ี 
3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ำกับ 0.000 คะแนน 
4) กำรประมวลคะแนนกรณีส่วนรำชกำรมีหน่วยงำนในสังกัดมำร่วมในกำรประเมินผล 

ก. ประเมินผลคะแนนของแต่ละหน่วยงำนในสังกัดตำมขั้นตอน เพ่ือหำคะแนนของแต่ละหน่วยงำน  
ข. พิจำรณำให้คะแนนของส่วนรำชกำร โดยคิดค่ำเฉลี่ยจำกคะแนนของหน่วยงำนในสังกัดทั้งหมด 

( = ผลรวมของคะแนนของหน่วยงำนในสังกัดทั้งหมด / จ ำนวนหน่วยงำนในสังกัดทั้งหมด) 
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี วัด 
น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี 2559 

ข้อมูลพื นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ 

2556 2557 2558 1 2 3 4 5 
 2. ด้านน  ามันเชื อเพลิง มีรำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนนประเมินผล ดังนี้ 

 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

1 มีกำรติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรประหยัดพลังงำนด้ำนน้ ำมันเชื้อเพลิงของปีงบประมำณ 2559 
รอบ 6 เดือน (ตุลำคม 2558 - มีนำคม 2559) และรอบ 12 เดือน (เมษำยน 2559 - กันยำยน 2559) ตำมรูปแบบที่ 
สนพ. ก ำหนด  

0.5000 

2 2.1 มีกำรรำยงำนข้อมูลพ้ืนฐำนส ำหรับกำรประเมินปริมำณกำรใช้น้ ำมันเชื้อเพลิงมำตรฐำน และค่ำดัชนีกำรใช้น้ ำมัน
เชื้อเพลิงประจ ำปีงบประมำณ 2559 ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ สนพ. ก ำหนดได้แล้วเสร็จและครบถ้วน 12 เดือน 
นับตั้งแต่เดือนตุลำคม 2558 ถึงเดือนกันยำยน 2559 

0.2500 

 2.2 มีกำรรำยงำนข้อมูลปริมำณกำรใช้น้ ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้จริง (ลิตร) ประจ ำปีงบประมำณ 2559 ครบถ้วน 12 เดือน 
นับตั้งแต่เดือนตุลำคม 2558 ถึงเดือนกันยำยน 2559 

0.2500 

3 มีผลกำรค ำนวณ EUI ด้ำนกำรใช้น้ ำมันเชื้อเพลิง ประจ ำปีงบประมำณ 2559 ตำมสูตรกำรค ำนวณท่ี สนพ. ก ำหนด โดย
อยู่ในช่วง -0.200 ถึง -0.333 

0.0001- 
0.5000 

4 มีผลกำรค ำนวณ EUI ด้ำนกำรใช้น้ ำมันเชื้อเพลิง ประจ ำปีงบประมำณ 2559 ตำมสูตรกำรค ำนวณท่ี สนพ. ก ำหนด โดย
อยู่ในช่วง -0.091 ถึง -0.199 

0.0001- 
0.5000 

5 มีผลกำรค ำนวณ EUI ด้ำนกำรใช้น้ ำมันเชื้อเพลิง ประจ ำปีงบประมำณ 2559 ตำมสูตรกำรค ำนวณท่ี สนพ. ก ำหนด โดย
อยู่ในช่วง 0 ถึง -0.090 ในกรณีที่ผลกำรค ำนวณ EUI ด้ำนกำรใช้น้ ำมันเชื้อเพลิง มำกกว่ำ 0 ส่วนรำชกำรจะได้คะแนน
ระดับท่ี 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ำกับ 1.500 คะแนน 

0.0001- 
0.5000 

 
หมายเหตุ :  
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี วัด 
น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี 2559 

ข้อมูลพื นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ 

2556 2557 2558 1 2 3 4 5 
1) ส่วนรำชกำรจะต้องได้คะแนนเต็ม (เท่ำกับ 0.5000) ในระดับคะแนนที่ 2 จึงจะได้รับกำรประเมินผลระดับคะแนนที่ 3, 4 และ 5 
2) กำรประเมินคะแนนในขั้นตอนที่ 3, 4 และ 5 เมื่อทรำบ EUI แล้ว จะน ำไปเทียบบัญญัติไตรยำงศ์เพ่ือประเมินคะแนน 
3) กรณีที่ EUI ด้ำนกำรใช้ไฟฟ้ำ ประจ ำปีงบประมำณ 2559 ตำมสูตรกำรค ำนวณท่ี สนพ. ก ำหนด มีค่ำน้อยกว่ำ -0.333 ส่วนรำชกำรจะได้คะแนนระดับท่ี 
3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ำกับ 0.000 คะแนน 
4) กำรประมวลคะแนนกรณีส่วนรำชกำรมีหน่วยงำนในสังกัดมำร่วมในกำรประเมินผล 

ก. ประเมินผลคะแนนของแต่ละหน่วยงำนในสังกัดตำมขั้นตอน เพ่ือหำคะแนนของแต่ละหน่วยงำน  
ข. พิจำรณำให้คะแนนของส่วนรำชกำร โดยคิดค่ำเฉลี่ยจำกคะแนนของหน่วยงำนในสังกัดทั้งหมด 

          ( = ผลรวมของคะแนนของหน่วยงำนในสังกัดทั้งหมด / จ ำนวนหน่วยงำนในสังกัดทั้งหมด) 
รายละเอียดข้อมูลพื นฐาน ปี 2555 ค่ำคะแนนกำรประหยัดไฟฟ้ำและน้ ำมันได้ 4.8750 

ปี 2556 ค่ำคะแนนกำรประหยัดไฟฟ้ำและน้ ำมันได้ 2.7500 
ปี 2557 ค่ำคะแนนกำรประหยัดไฟฟ้ำและน้ ำมันได้ 4.2550 
ปี 2558 ค่ำคะแนนกำรประหยัดไฟฟ้ำและน้ ำมันได้ 4.5400 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล 

1. ส ำนักงำน ก.พ.ร. จะใช้ข้อมูลที่ส่วนรำชกำรได้รำยงำนผลผ่ำน www.e-report.energy.go.th ของส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน (สนพ.) เท่ำนั้น 
ในกำรประเมินระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรประหยัดพลังงำนของส่วนรำชกำร  
2. ส่วนรำชกำรต้องส่งผลกำรด ำเนินงำนด้ำนไฟฟ้ำและน้ ำมันเชื้อเพลิง ในระดับคะแนนที่ 1 ถึง 5 ผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th 
ภำยในวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2559 เวลำ 24.00 น.  
3. สนพ. จัดท ำผลสรุปกำรด ำเนินงำนของแต่ละส่วนรำชกำรส่งถึงส ำนักงำน ก.พ.ร. ภำยในวันที่ 15 ธันวำคม 2559 โดยใช้ข้อมูลที่แต่ละส่วนรำชกำรส่งผล
กำรด ำเนินงำนด้ำนไฟฟ้ำและน้ ำมันเชื้อเพลิง ในระดับคะแนนที่ 1 ถึง 5 ผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ณ วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2559 
เวลำ 24.00 น. 
4. กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและกำรประเมินผลตำมมำตรกำรประหยัดพลังงำน: 
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี วัด 
น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี 2559 

ข้อมูลพื นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ 

2556 2557 2558 1 2 3 4 5 
 หน่วยงานในส่วนราชการ 

     หมำยถึง ส่วนรำชกำรที่เป็นรำชกำรบริหำรส่วนกลำงในสังกัดส่วนรำชกำรระดับกรมที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎกระทรวง  และรวมถึงส่วนรำชกำรที่ตั้งขึ้นเป็น
หน่วยงำนภำยในแต่ไม่ปรำกฏในกฎกระทรวง 
     ส ำหรับส่วนรำชกำรที่เป็นรำชกำรบริหำรส่วนกลำงในสังกัดส่วนรำชกำรระดับกรมนั้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นตำมกฎกระทรวง แต่ปฏิบัติงำนอยู่ในภูมิ ภำค กำร
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและกำรประเมินผลของส่วนรำชกำรนั้นๆ ให้พิจำรณำจำกสถำนที่ตั้งของส่วนรำชกำรว่ำ ตั้งอยู่ ณ จังหวัดใด ให้รำยงำ นผลกำร
ด ำเนินงำนไปรวมกับจังหวัดที่ตั้งอยู่นั้น 
 

     ส่วนรำชกำร ที่มีจ ำนวนหน่วยงำนในสังกัดและหรือในพื้นที่ที่รับผิดชอบมำร่วมในกำรประเมินผลกำรประหยัดพลังงำน มำกกว่ำ 30 หน่วยงำน จะได้รับ
คะแนนส่วนเพ่ิมอีก 0.05 เท่ำของคะแนนที่ได้รับ โดยส่วนรำชกำรนั้น จะต้องมีหน่ วยงำนที่รำยงำนข้อมูลผ่ำน www.e-report.energy.go.th ครบทุก
ขั้นตอนเป็นจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของจ ำนวนหน่วยงำนทั้งหมด  
     - ตัวอย่ำง: ส่วนรำชกำร A มีหน่วยงำนในสังกัดทั้งหมด 65 หน่วยงำน รำยงำนข้อมูลครบทุกขั้นตอน 55 หน่วยงำน (เท่ำกับ 84%) ได้รับคะแนนตั้งต้น
เฉลี่ย 4.2634 คะแนน และได้คะแนนส่วนเพ่ิมอีก 0.05 * 4.2634 เท่ำกับ 0.2132 คะแนน จึงสรุปคะแนนของส่วนรำชกำร A เท่ำกับ 4.4766 คะแนน    
(= 4.2634 + 0.2132) 

ผู้ก ากับตัวชี วัด:    
ผู้จัดเก็บตัวชี วัด:   

นำงสำวพิมพ์ร ำไพ  พยัคฆะนิธิ    เลขำนุกำรกรม       โทรศัพท์ 0 2590 3021 
1. นำยพรชัย  พุ่มคง         โทรศัพท ์0 2590 3280 
2. นำยวัชรศักดิ์  ค ำด้วง           โทรศัพท ์0 2590 3280                             

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน กระทรวงพลังงำน 
 

หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์ 
1. นำงสำวชนำนัญ  บัวเขียว 0 2612 1555 ต่อ 364, 358 โทรสำร 0 2612 1374 

E-mail: chananan@eppo.go.th  
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5. การประหยัดน  า (ร้อยละ 2.5) 
 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี วัด 
น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี 2559 

ข้อมูลพื นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ 

2556 2557 2558 1 2 3 4 5 
  5. กำรประหยัดน้ ำ 2.5 5    1 2 3 4 5 ประเมินผลตำมรำยละเอียด

ตัวชี้วัดที่เจ้ำภำพก ำหนด 
ค าอธิบาย  มติคณะรัฐมนตรีในกำรประชุมเมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2558 ได้รับทรำบแนวทำงกำรประหยัดน้ ำ ตำมมติคณะกรรมกำรทรัพยำกรน้ ำแห่งชำติ

เสนอ และขอควำมร่วมมือทุกภำคส่วนร่วมกันประหยัดน้ ำ โดยให้หน่วยงำนภำครัฐลดกำรใช้น้ ำอย่ำงน้อยร้อยละ 10 พร้อมรำยงำนผลกำรดเนินงำนตำม
แผนกำรปฏิบัติกำรประหยักน้ ำทุกเดือนให้กับกรมทรัพยำกรน้ ำ 

สูตรค านวณ      ด ำเนินกำรเปรียบเทียบอัตรำกำรใช้น้ ำในปีงบประมำณ 2557 กับ ปีงบประมำณ 2559 โดยด ำเนินกำรเปรียบเทียบเป็นร้อยละที่ลดกำรใช้น้ ำได้ เพ่ือ
ประเมินผลเป็นระดับคะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน  

คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 มีกำรแต่งตั้งคณะท ำงำนปฏิบัติกำรประหยัดน้ ำ 
2 มีกำรจัดท ำแนวปฏิบัติกำรประหยัดน้ ำตำมแนวทำงของคณะกรรมกำรทรัพยำกรน้ ำแห่งชำติ และได้รับ

ควำมเห็นชอบจำกหัวหน้ำส่วนรำชกำร 
3 มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประหยัดน้ ำเป็นรำยเดือนให้กับกรมทรัพยำกรน้ ำ

ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 
4 สำมำรถลดปริมำณกำรใช้น้ ำลงเทียบกับปริมำณกำรใช้น้ ำในปีงบประมำณ พ.ศ.2557 ร้อยละ 5 
5 สำมำรถลดปริมำณกำรใช้น้ ำลงเทียบกับปริมำณกำรใช้น้ ำในปีงบประมำณ พ.ศ.2557 ร้อยละ 10  
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี วัด 
น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี 2559 

ข้อมูลพื นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ 

2556 2557 2558 1 2 3 4 5 
เงื่อนไข      หน่วยงำนภำครัฐต้องด ำเนินกำรกรอกข้อมูลเข้ำระบบ e-Report ของกรมทรัพยำกรน้ ำ ได้ที่ http://division.dwr.go.th/waterindicators/ เพ่ือเป็น

ข้อมูลส ำหรับกำรประเมินผลกำรประหยัดน้ ำของหน่วยงำนภำครัฐ โดยหน่วยงำนสำมำรถกรอกข้อมูลกำรใช้น้ ำ ภำยในวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2559 
หลังจำกนั้นจะปิดระบบเพื่อท ำกำรประมวลผลกำรใช้น้ ำ 

รายละเอียดข้อมูลพื นฐาน ข้อมูลพื้นฐำนส ำหรับกำรประหยัดน้ ำของหน่วยงำนภำครัฐ ประกอบด้วย 
    1. ค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนประหยัดน้ ำของหน่วยงำนนั้นๆ 
    2. แผนกำรประหยัดน้ ำที่ได้รับกำรอนุมัติจำกหัวหน้ำส่วนรำชกำร 
    3. ข้อมูลกำรประหยัดน้ ำของหน่วยงำนภำครัฐ โดยใช้ข้อมูลในปี 2557 และ 2559 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล 

รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องโดยรำยงำนผ่ำนเว็บไซต์ของกรมทรัพยำกรน้ ำโดยใช้ข้อมูล ดังนี้ 
    1. จ ำนวนหน่วยกำรใช้น้ ำจำกใบเสร็จรับเงิน/ใบแจ้งหนี้/จำกกิจกำรประปำทุกประเภท 
    2. ข้อมูลจ ำนวนบุคลำกรภำยในหน่วยงำน 
    3. ข้อมูลบุคลำกรภำยนอกที่มำใช้บริกำร 
    

http://division.dwr.go.th/waterindicators/
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี วัด 
น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี 2559 

ข้อมูลพื นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ 

2556 2557 2558 1 2 3 4 5 
แนวทางการประเมินผล รวบรวมข้อมูลโดยให้หน่วยงำนที่เก่ียวข้องกรอกเข้ำระบบเว็บไซต์ที่กรมทรัพยำกรน้ ำจัดท ำขึ้น และด ำเนินกำรเปรียบเทียบกำรใช้น้ ำในปีงบประมำณ 2557 

และปีงบประมำณ 2559 เพ่ือก ำหนดระดับคะแนนกำรประหยัดน้ ำของหน่วยงำนภำครัฐ ทั้งนี้จะมีกำรแบ่งประเภทอำคำรและกำรรำยงำนได้ ดังนี้ 
 

ประเภทอาคาร ข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์ หน่วยงานที่กรอก การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. อำคำรที่มีหน่วยงำนเดียวและมี
มิเตอร์น้ ำ 

1. จ ำนวนน้ ำที่ใช้ตำมมิเตอร์ของกิจกำร
ประปำทุกประเภท 
2. ข้อมูลจ ำนวนบุคลำกรประจ ำหน่วยงำน 

หน่วยงำนเจ้ำของ 
อำคำร 

ตำมมิเตอร์น้ ำ หรือใบเสร็จรับเงิน หรือ
ใบแจ้งหนี้ หรือของกิจกำรประปำทุก
ประเภท 

2. อำคำรที่มีหลำยหน่วยงำนในตึก
เดียวและมีมิเตอร์น้ ำ 

1. จ ำนวนน้ ำที่ใช้ตำมมิเตอร์ของกิจกำร
ประปำทุกประเภท 
2. ข้อมูลจ ำนวนบุคลำกรประจ ำหน่วยงำน 

หน่วยงำนเจ้ำของ 
อำคำร 

ตำมมิเตอร์น้ ำ หรือใบเสร็จรับเงิน หรือ
ใบแจ้งหนี้ หรือของกิจกำรประปำทุก
ประเภท แต่แบ่งสัดส่วนตำมจ ำนวน
บุคลำกรในอำคำร 

3. อำคำรที่เป็นโรงพยำบำล 1. จ ำนวนน้ ำที่ใช้ตำมมิเตอร์ของกิจกำร
ประปำทุกประเภท 
2. ข้อมูลจ ำนวนบุคลำกรประจ ำหน่วยงำน 
3. ข้อมูลจ ำนวนผู้ป่วยในของโรงพยำบำล 
4. ข้อมูลจ ำนวนผู้ป่วยภำยนอก 

หน่วยงำนเจ้ำของ 
อำคำร 

ตำมมิเตอร์น้ ำ หรือใบเสร็จรับเงิน หรือ
ใบแจ้งหนี้ หรือของกิจกำรประปำ ทุก
ประเภท แต่แบ่งสัดส่วนตำม ผู้ป่วยใน 
ผู้ป่วยนอก และญำติผู้ป่วย 

4. อำคำรที่มีลักษณะบริกำร เช่น 
โรงเรียน 

1. จ ำนวนน้ ำที่ใช้ตำมมิเตอร์ของกิจกำร
ประปำทุกประเภท 
2. ข้อมูลจ ำนวนบุคลำกรประจ ำหน่วยงำน 
3. ข้อมูลจ ำนวนบุคลำกรภำยนอก 

หน่วยงำนเจ้ำของ 
อำคำร 

ตำมมิเตอร์น้ ำ หรือใบเสร็จรับเงิน หรือ ใบ
แจ้ งหนี้  หรือของกิ จกำรประปำทุ ก
ประเภท แต่แบ่งสัดส่วนตำมจ ำนวน
บุคลำกรภำยใน และบุคลำกรภำยนอก 
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี วัด 
น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี 2559 

ข้อมูลพื นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ 

2556 2557 2558 1 2 3 4 5 
ประเภทอาคาร ข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์ หน่วยงานที่กรอก การวิเคราะห์ข้อมูล 

5. อำคำรของหน่วยงำนที่มีที่ท ำกำร
หลำยแห่ง 

1. จ ำนวนน้ ำที่ใช้ตำมมิเตอร์ของกิจกำร
ประปำทุกประเภท 
2. ข้อมูลจ ำนวนบุคลำกรประจ ำหน่วยงำน 

หน่วยงำนหลัก ตำมมิเตอร์น้ ำ หรือใบเสร็จรับเงิน หรือ
ใบแจ้งหนี้ หรือของกิจกำรประปำทุก
ประเภท และรวมทุกอำคำรที่ท ำกำร
เป็นภำพรวมของหน่วยงำนนั้นๆ 

6. อำคำรของหน่วยงำนที่มีที่ท ำกำร
หลำยแห่งและเป็นหน่วยงำนบริกำร 

1. จ ำนวนน้ ำที่ใช้ตำมมิเตอร์ของกิจกำร
ประปำทุกประเภท 
2. ข้อมูลจ ำนวนบุคลำกรประจ ำหน่วยงำน 
3. ข้อมูลจ ำนวนบุคลำกรภำยนอก 

หน่วยงำนหลัก ตำมมิเตอร์น้ ำ หรือใบเสร็จรับเงิน หรือ
ใบแจ้งหนี้ หรือของกิจกำรประปำทุก
ประเภท รวมทุกอำคำรที่ท ำกำรเป็น
ภำพรวมของหน่วยงำนนั้นๆ โดยรวม
จำกบุคลำกรภำยในและบุคลำกรภำยนอก 

7. อำคำรที่มีลักษณะเป็นอำคำรเช่ำ
และค่ำน้ ำรวมอยู่ในค่ำส่วนกลำง 

ยังไม่สำมำรถก ำหนดรูปแบบกำรวัดได้ 

 
ผู้ก ากับตัวชี วัด:    
ผู้จัดเก็บตัวชี วัด:   

นำงสำวพิมพ์ร ำไพ  พยัคฆะนิธิ    เลขำนุกำรกรม       โทรศัพท์ 0 2590 3021 
1. นำยพรชัย  พุ่มคง         โทรศัพท ์0 2590 3280 
2. นำยวัชรศักดิ์  ค ำด้วง           โทรศัพท ์0 2590 3280                             

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์ 
กรมทรัพยำกรน้ ำ 
ดร.คณพศ  วรรณดี 
นำยธรรมพงศ์  เนำวบุตร 

 
0 2271 6000 ต่อ 6710 
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6. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ (ร้อยละ 5) 
 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี วัด 
น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี 2559 

ข้อมูลพื นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ 

2556 2557 2558 1 2 3 4 5 
  6. กำรพัฒนำประสิทธิภำพระบบ

สำรสนเทศภำครัฐ 
5 5    1 2 3 4 5 ประเมินผลตำมรำยละเอียด

ตัวชี้วัดที่เจ้ำภำพก ำหนด 

ค าอธิบาย  เพ่ือยกระดับกำรให้บริกำรประชำชน โดยกำรพัฒนำประสิทธิภำพระบบสำรสนเทศของส่วนรำชกำรอย่ำงต่อเนื่อง 
 เป็นกำรส ำรวจเว็บไซต์ของหน่วยงำนภำครัฐ ให้มีมำตรฐำนตรงตำมกำรจัดอันดับมำตรฐำนเว็บไซต์ขององค์กรสหประชำชำติ (United Nations: 

UN) เพ่ือน ำไปพัฒนำและปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงำนให้ไปสู่ระดับกำรให้บริกำรที่ดี และเป็นกำรยกระดับกำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ในภำพรวม
ของประเทศ โดยมำรฐำนเว็บไซต์สำมำรถดำวน์โหลดได้ที่ www.ega.or.th/th/profile/888/ 
 หน่วยงำนภำครัฐ หมำยถึง ส่วนรำชกำรระดับกรม จ ำนวน 148 ส่วนรำชกำร 

ขั นตอนการด าเนินการ      1. กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรก ำหนดเกณฑ์กำรตรวจประเมิน และก ำหนดน้ ำหนักควำมส ำคัญของเนื้อหำ (Content) ในแต่ละ
ระดับกำรพัฒนำกำรให้บริกำรของเว็บไซต์ภำครัฐ 
     2. กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรจะด ำเนินกำรส ำรวจเว็บไซต์ของหน่วยงำนภำครัฐ โดยพิจำรณำจำกมำตรฐำนเว็บไซต์ภำครัฐทั้ง 5 
หมวดหมู่ ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐำน กำรสร้ำงปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้บริกำร กำรให้บริกำรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ คุณลักษณะที่ควรมี และกำรท ำให้เนื้อหำเว็บไซต์
ที่ทุกคนเข้ำถึงและใช้ประโยชน์ได้ 
     3. วิเครำะห์และประมวลผลกำรส ำรวจเว็บไซต์ของหน่วยงำนภำครัฐ 
     4. จัดท ำรำยงำนในภำพรวมทั้งหมด และจ ำแนกตำมระดับกำรพัฒนำกำรให้บริกำรของเว็บไซต์ภำครัฐ 
     5. น ำเสนอผลกำรส ำรวจฯ เพ่ือให้หน่วยงำนภำครัฐน ำไปใช้เป็นข้อมูลเพื่อวิเครำะห์ และวำงแนวทำงกำรพัฒนำและปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงำน 

ขอบเขตการส ารวจ กำรส ำรวจเว็บไซต์ของหน่วยงำนภำครัฐ ตำมข้อก ำหนดในมำตรฐำนเว็บไซต์ภำครัฐ ประกอบด้วย 5 หมวดหมู่ ได้แก่ 
     1. หมวดข้อมูลพ้ืนฐำน ประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงำน ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศระดับสูง ข่ำวประชำสัมพันธ์ เว็บลิงค์ กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อมูลกำรบริกำร แบบฟอร์มในกำรดำวน์โหลดได้ คลังควำมรู้/เอกสำรเผยแพร่ ค ำถำมท่ีพบบ่อย และแผนผังเว็บไซต์ 

http://www.ega.or.th/th/profile/888/
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี วัด 
น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี 2559 

ข้อมูลพื นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ 

2556 2557 2558 1 2 3 4 5 
     2. หมวดกำรสร้ำงปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้บริกำร ประกอบด้วย ถำม-ตอบ (Q&A) ระบบสืบค้นข้อมูล ช่องทำงกำรสื่อสำรกับผู้ใช้บริกำร และแบบส ำรวจ
ออนไลน์ (Online Survey) 
     3. หมวดกำรให้บริกำรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ประกอบด้วย กำรลงทะเบียนออนไลน์ (Register Online) e-Forms / Online Forms 
กำรให้บริกำรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) กำรให้บริกำรเฉพำะบุคคล (Personalized e-Service) ในลักษณะที่ผู้ใช้บริกำรสำมำรถก ำหนด
รูปแบบส่วนตัวในกำรใช้บริกำรเว็บไซต์ได ้
     4. หมวดคุณลักษณะที่ควรมี (Recommended Features) ประกอบด้วย กำรแสดงผล กำรน ำเสนอข้อมูล เครื่องมือสนับสนุนกำรใช้งำน เครื่องมือ
ส ำหรับเก็บข้อมูลกำรเยี่ยมชมเว็บไซต์ (Web Analytic) และทุกหน้ำในส่วนล่ำงของเว็บไซต์ (Page Footer) ต้องแสดงเมนูหลักในรูปแบบข้อควำม ข้อมูล
ติดต่อหน่วยงำน เส้นเชื่อมกลับไปยังหน้ำหลัก ค ำสงวนลิขสิทธิ์ กำรประกำศควำมรับผิดชอบ และกำรประกำศนโยบำย 
     5. หมวดกำรท ำให้เนื้อหำเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้ำถึงและใช้ประโยชน์ได้ (Web Accessibility) ประกอบด้วย เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้ำถึงได้ ตำมข้อก ำหนดของ 
World Wide Web Co9nsortium (W3C) 
 

     **หน่วยงำนภำครัฐสำมำรถด ำเนินกำรพัฒนำและปรับปรุงเว็บไซต์ให้แล้วเสร็จ ภำยใน 30 กันยำยน พ.ศ. 2559 
เกณฑ์การให้คะแนน ช่วงกำรปรับเกณฑ์กำรให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะนน โดยก ำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนน ดังนี้ 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
1 มีผลคะแนนเฉลี่ยในภำพรวมจำกกำรส ำรวจเว็บไซต์ตำมเกณฑ์มำตรฐำนของกระทรวง ICT ร้อยละ 40 
2 มีผลคะแนนเฉลี่ยในภำพรวมจำกกำรส ำรวจเว็บไซต์ตำมเกณฑ์มำตรฐำนของกระทรวง ICT ร้อยละ 45 
3 มีผลคะแนนเฉลี่ยในภำพรวมจำกกำรส ำรวจเว็บไซต์ตำมเกณฑ์มำตรฐำนของกระทรวง ICT ร้อยละ 50 
4 มีผลคะแนนเฉลี่ยในภำพรวมจำกกำรส ำรวจเว็บไซต์ตำมเกณฑ์มำตรฐำนของกระทรวง ICT ร้อยละ 55 
5 มีผลคะแนนเฉลี่ยในภำพรวมจำกกำรส ำรวจเว็บไซต์ตำมเกณฑ์มำตรฐำนของกระทรวง ICT ร้อยละ 60  
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี วัด 
น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี 2559 

ข้อมูลพื นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ 

2556 2557 2558 1 2 3 4 5 
รายละเอียดข้อมูลพื นฐาน  

หน่วยงาน หน่วยวัด 

ผลการส ารวจเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ 
จ าแนกตามรายหมวดหมู่ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

ข้อมูลพื นฐาน การสร้าง
ปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้ใช้บริการ 

การให้บริการ  
e-service 

คุณลักษณะ 
ที่ควรมี 

Web 
Accessibility 

หน่วยงำนภำครัฐ 148 หน่วยงำน ร้อยละ 77.72 77.29 21.32 71.84 23.61 
เฉลี่ยรวมทั้ง 5 หมวดหมู่ เท่ำกับ 54.36  

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล 

     ด ำเนินกำรส ำรวจเว็บไซต์ของหน่วยงำนภำครัฐในระดับกระทรวง กรม และหน่วยงำนที่มีฐำนะเทียบเท่ำกรม โดยผู้ตรวจประเมินท ำกำรส ำรวจเว็บไซต์
ตำมแบบส ำรวจ (Checklists) ที่ครอบคลุมตำมเนื้อหำในมำตรฐำนเว็บไซต์ภำครัฐ กรณีท่ีมีข้อสงสัยระหว่ำงกำรส ำรวจฯ หรือมีเนื้อหำในเว็บไซต์ไม่ชัดเจน 
จะใช้วิธีกำรสัมภำษณ์ผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงำนเพ่ือประเมินตำมมำตรฐำนฯ ต่อไป 

หน่วยงานเจ้าภาพในการ
ติดตามและประเมินผล 

กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี วัด 
น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี 2559 

ข้อมูลพื นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ 

2556 2557 2558 1 2 3 4 5 
ผู้รับผิดชอบตัวชี วัด  

หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ โทรศัพท์ 
กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
- นำงสุรีพร  พรโสภณวิชญ์   นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำรพิเศษ 

 
 
 0 2142 103 

ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) 
- นำงสำวชลิตำ  เรือนค ำ  เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์ธุรกิจ 2 
- นำงธำรทิพย์  พัวประเสริฐสุข  ผู้เชี่ยวชำญวิเครำะห์ธุรกิจ 

 
 0 2612 6000 
ต่อ 7305 และ 7302  

ก ากับตัวชี วัด  :     
ผู้จัดเก็บตัวชี วัด :     

นำยสัตวแพทย์พรพิทักษ์  พันธ์หล้ำ   ผู้อ ำนวยกำรศูนย์สำรสนเทศ                โทรศัพท ์0 2590 3093 
นำยปรีชำ ภูมิพ้ืนผล                   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร   โทรศัพท ์0 2590 3093 
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มิติภายใน: การพัฒนาองค์การ (ร้อยละ 10) 
7. การพัฒนาสมรรถนะองค์การ (ร้อยละ 5) 
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8. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงาน (ร้อยละ 5) 
 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี วัด 
น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี 2559 

ข้อมูลพื นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ 

2556 2557 2558 1 2 3 4 5 
  8. ระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส

กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
5 5    1 2 3 4 5  

ค าอธิบาย  เพ่ือยกระดับกำรให้บริกำรประชำชน โดยกำรพัฒนำประสิทธิภำพระบบสำรสนเทศของส่วนรำชกำรอย่ำงต่อเนื่อง 
 เป็นกำรส ำรวจเว็บไซต์ของหน่วยงำนภำครัฐ ให้มีมำตรฐำนตรงตำมกำรจัดอันดับมำตรฐำนเว็บไซต์ขององค์กรสหประชำชำติ (United Nations: 

UN) เพ่ือน ำไปพัฒนำและปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงำนให้ไปสู่ระดับกำรให้บริกำรที่ดี และเป็นกำรยกระดับกำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ในภำพรวม
ของประเทศ โดยมำรฐำนเว็บไซต์สำมำรถดำวน์โหลดได้ที่ www.ega.or.th/th/profile/888/ 
 หน่วยงำนภำครัฐ หมำยถึง ส่วนรำชกำรระดับกรม จ ำนวน 148 ส่วนรำชกำร 

 

http://www.ega.or.th/th/profile/888/
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