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เรื่อง หน้า 
ข้อมูลหน่วยงาน  ก 
กรอบคำรับรองปฏิบัติราชการสำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำปีงบประมาณ 256๖  ข 
องค์ประกอบที่ 1 Functional Base 
- ตัวชี้วัดที่ 1.1.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานวิจัยและวิชาการ  2 
- ตัวชี้วัดที่ 1.1.๒ ระดับความสำเร็จของหน่วยงานในการดำเนินการสร้างความรอบรู้สุขภาพ  ๒๐ 

ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
- ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 ระดับความสำเร็จของการสนับสนุนและการขับเคลื่อนงานป้องกันควบคุมโรค ๔๗ 

และภัยสุขภาพด้วยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ (พชพ.) ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ 
เชิงยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2561-2565) 

องค์ประกอบที่ 4 Innovation Base 
- ตัวชี้วัดที่ 4.๑ ระดับความสำเร็จของหน่วยงานที่ดำเนินการบริหารจัดการภาครัฐและการปฏิรูป ๕๓ 

องค์กร ได้ตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคกำหนด 
องค์ประกอบที่ 5 Potential Base 
- ตัวชี้วัดที่ 5.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพ่ือนำไปสู ่ ๖๘ 

การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) 



ก 
 

   

 
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

วิสัยทัศน์ : เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านบริหารและวิชาการคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อมุ่งสู่การเป็นพลัง
ทางปัญญา เพ่ือการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศ 
 

พันธกิจ ; สนับสนุนด้านวิชาการและบริหารของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในการดำเนินงานส่งเสริม ผลักดัน 
พัฒนาและเสนอแนะในด้าน 

 

   1. ให้การปรึกษา และแนะนำเชิงยุทธศาสตร์และวิชาการ เพื่อยกระดับการป้องกันควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ  

   2. สร้างความเชี่ยวชาญ และผลิตผลงานวิชาการ เพื่อการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
   3. ส่งเสริม ผลักดัน และร่วมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
   4. พัฒนา และผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ นวัตกรรม รวมทั้งทดลองนำร่องประเด็นที่มี

ความสำคัญต่อการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
   5. สนับสนุนการประสานเครือข่ายวิชาการและการทำงานทั้งกับหน่วยงานภายใน ภายนอกองค์กร 

และระหว่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ให้การปรึกษา พัฒนา ผลักดัน และทดลองนำร่องข้อเสนอเชิงนโยบาย นวัตกรรม 

มาตรการ และรูปแบบการดำเนินงานเพ่ือยกระดับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม ผลักดัน ผลิต ผลงานวิจัยและนวัตกรรม รวมถึง การจัดการฐานข้อมูลและ

องค์ความรู้  เพื่อการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม และผลักดันการพัฒนาบุคลากรกรมควบคุมโรค ให้มีศักยภาพ และทัศนคติ

เชิงบวก โดยใช้ Mentoring culture เป็นฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนากลไกการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
 

บทบาทหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
1. สนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนานโยบาย 

ยุทธศาสตร์ ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยที่คุกคามสุขภาพระดับประเทศในประเด็นที่มี
ความสำคัญที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของส่วนราชการใดของกรม 

2. สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม หรือทดลองนำร่องรูปแบบการดำเนินงานในประเด็นที่มีความสำคัญ
ต่อการป้องกันควบคุมโรค 

3. เป็นศูนย์ประสานงานทางวิชาการ และบูรณาการประเด็นที่มีความสำคัญต่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรคท่ีมิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของส่วนราชการใดของกรม 

4. ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขานุการและรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ
คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้สามารถปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ที่กรมกำหนด  

5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 



ประเด็นการประเมิน
ผลการปฎิบัติราชการ 63 64 65 1 2 3 4 5

องค์ประกอบท่ี 1 Functional Base

1.1

1.1.1

1.1.1_2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานวิจัยจากงานประจ า (Routine to 
Research: R2R)

20 90 5 5 N/A 70 75 80 85 90
- ส านักงานคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสาวทิพยรัตน์ สิงห์ทอง

1.1.2
20 5 N/A N/A N/A 1 2 3.5 4 5

- ส านักงานคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสาวจันทิมา จารณศรี

1.2

1.2.1 ระดับความส าเร็จของการสนับสนุนการขับเคล่ือนงานป้องกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพด้วยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพ้ืนท่ี (พชอ./พชข.) และระบบ
สุขภาพปฐมภูมิ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการเชิงยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2566-2570)

20 5 1 2 3 4 5 - ส านักงานคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางวิไลลักษณ์ หฤหรรษพงศ์

องค์ประกอบท่ี 4 Innovation Base
4.1 20 5 5 5 N/A 1.5 2.5 3 3.5 5 - ส านักงานคณะกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสาววรวรรณ เหลืองช่ังทอง

องค์ประกอบท่ี 5 Potential Base
5.1 20 5 N/A N/A N/A 0.5 1 2 3 5 - ส านักงานคณะกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสาววรวรรณ เหลืองช่ังทอง

100

ตัวช้ีวัดการบรรลุความส าเร็จของระบบป้องกันควบคุมโรคให้ได้มาตรฐาน

ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานวิจัยและวิชาการ

ระดับความส าเร็จของหน่วยงานในการด าเนินการสร้างความรอบรู้สุขภาพด้านการป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

งานภารกิจหลักหน่วยงาน

ตัวช้ีวัดใหม่ใน
ปีงบประมาณ 2566

หมายเหตุ - หน่วยงานวิชาการ จ านวน 2 ตัวช้ีวัด

           - หน่วยงานสนับสนุน จ านวน 1 ตัวช้ีวัด

           - สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง จ านวน 1 ตัวช้ีวัด

ระดับความส าเร็จของหน่วยงานท่ีด าเนินการบริหารจัดการภาครัฐเข้าสู่ระบบราชการ 4.0 ได้ตาม
เกณฑ์ท่ีกรมควบคุมโรคก าหนด

ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพ่ือน าไปสู่การเปิดเผยข้อมูล
ภาครัฐ (Open Data)

รวม

กรอบค ารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงานกรมควบคุมโรค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตัวช้ีวัด น้ าหนัก เป้าหมาย
ข้อมูลพ้ืนฐาน เกณฑ์การให้คะแนน

หน่วยงานท่ีรับถ่ายทอด ผู้ก ากับ

(นายไพโรจน พรหมพันใจ)

ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ



องค์ประกอบที� 1 
Functional Base



ตัวช้ีวัดถ่ายทอดระดับหน่วยงาน (หน่วยงานสนับสนุน) 

1. ตัวช้ีวัดที่ 1.1.1_2 : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานวิจัยจากงานประจำ (Routine to Research: R2R)

2. หน่วยวัด : ร้อยละ
3. น้ำหนัก : ร้อยละ 20

4. คำอธิบายตัวชี้วัด :

4.1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานวิจัยจากงานประจำ (Routine to Research: R2R) 
หมายถึง หน่วยงานสนับสนุนต้องมีการจัดกระบวนการจัดการความรู้ในองค์กรเพื่อให้ได้มาซึ่งสถานการณ์  
ขององค์กร สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ เพื่อนำมาคิดโจทย์เพื่อแก้ไขปัญหา รวมถึงโจทย์วิจัยที่จะนำมาใช้
ในการวางแผนการทำวิจัยอย่างต่อเนื่อง การดำเนินงานวิจัยของหน่วยงานเริ่มตั้งแต่การกำหนดโจทย์วิจัย
สำหรับดำเนินงาน อย่างน้อย 3 ปี การวางแผนดำเนินงานวิจัยให้มีความต่อเนื่องทุกปี การพัฒนาโครงร่างการ
วิจัยและดำเนินงานวิจัยให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ รวมทั้งการส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
เพ่ือปรับปรุงกระบวนงานและการบริการให้ดีขึ้นตามบริบทของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งกระบวนการดำเนินงานวิจัย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน ประกอบไปด้วย 

4.1.1 การจัดการความรู้สู่การวางแผนดำเนินงานวิจัย โดยทบทวนวิเคราะห์แผนงาน โครงการ 
สถานการณ์โรค ปัญหาจากการทำงาน ช่องว่างองค์ความรู้ ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ตามภารกิจ พันธกิจ 
ตามยุทธศาสตร์ของกรมควบคุมโรคและหน่วยงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกประเด็นหรือโจทย์วิจัย ซึ่งสามารถ
นำมาใช้ในการวางแผนการทำวิจัยและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

4.1.2 บันทึกข้อมูลนักวิจัยผ่านระบบออนไลน์ “ระบบบันทึกข้อมูลนักวิจัย กรมควบคุมโรค 
(DDC Researcher Data Systems: DRDS)” ตามล ิงก ์  https://dirrs-ddc.moph.go.th/ และบ ันท ึกข ้อมูล
ผลิตภัณฑ์ใน “ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพของหน่วยงาน 
ตามลิงก์ http://iremdb.ddc.moph.go.th/spdp/index.php” 

4.1.3 โครงการวิจัยที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผู ้ว ิจัยหลักต้องเข้าเรียน
หลักสูตรการพัฒนางานวิจ ัยจากงานประจำฯ ผ่านระบบ DDC Academy บทเรียนที ่ 1-6 ตามลิงก์ 
https://academy.ddc.moph.go.th/moodle/course/view.php?id=34 พร ้อมทั ้ งประเม ินตนเองว่า
งานวิจัยมีองค์ประกอบครบตามนิยามของงานวิจัย (R2R) รวมถึงผ่านกระบวนการพัฒนาและกลั่นกรอง
งานวิจัยจากงานประจำ และการเห็นชอบจากคณะทำงานทบทวนทางวิชาการงานวิจัยจากงานประจำ  

4.1.4 โครงการวิจัยที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดำเนินการได้เสร็จสิ้นและ 
มีรายงานฉบับสมบูรณ์ นิพนธ์ต้นฉบับ (manuscript) หรือ รายงานผลการศึกษาเบื้องต้น (preliminary report) 

4.1.5 จัดทำแผนการนำผลงานวิจัย R2R ไปปรับปรุง พัฒนาต่อยอด ขยายผลงานประจำใน
ปัจจุบัน รวมถึงการนำผลงานวิจัย R2R (ผลงานระหว่างปี 2562-2566) เผยแพร่ตีพิมพ์ และการเผยแพร่ใน
รูปแบบอื่น ๆ เช่น การนำเสนอผลการศึกษาในที่ต่าง ๆ หรือ การนำไปใช้ในการปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติ 
กระบวนงานหรือการบริการ 

รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
องค์ประกอบที่ 1 : Functional Base 
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4.2 การดำเนินงานวิจัยที่พัฒนาจากงานประจำ (Routine to Research) หมายถึง กระบวนการ
ตั ้งแต่การวิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหา ช่องว่างองค์ความรู ้เพื ่อมาจัดตั ้งโจทย์วิจ ัย หรือการวิเคราะห์
สถานการณ์ ปัญหา จากหน้างานประจำ เพื่อตั้งโจทย์วิจัย R2R จากนั้นดำเนินการพัฒนาโครงร่างงานวิจัย 
จนเป็นฉบับสมบูรณ์ ผ่านการประเมินตนเองว่างานวิจัยมีองค์ประกอบครบตามนิยามของงานวิจัย (R2R) 
กระบวนการการพัฒนาและกลั่นกรองทางวิชาการ และกระบวนการในการทบทวนทางวิชาการ จึงถือเป็น
โครงการวิจัยที่พัฒนามาจากงานประจำที่พร้อมดำเนินการ โดยโครงการวิจัยต้องมีการระบุวัตถุประสงค์ 
ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัย (output/outcome/impact) อย่างชัดเจน มีระเบียบวิธีวิจัย
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเหมาะสมถูกต้องตามหลักวิชาการ ตลอดจนสามารถดำเนินการตามแผน  
ที่วางไว้ และส่งมอบผลงานวิจัยตามแผน 

4.3 งานวิจัยที่พัฒนาจากงานประจำ (Routine to Research) หมายถึง 
งานวิจัยที่เกิดจากคำถามวิจัยที่พัฒนามาจากปัญหาที่พบในงานประจำ โดยผู้วิจัยหลักเป็น

ผู้ปฏิบัติงานประจำนั้น ๆ การวัด และวิเคราะห์ผลของงานวิจัยบ่งบอกถึงการพัฒนาคุณภาพของงานประจำ 
ผลของงานวิจัยส่งผลต่อการปรับปรุงกระบวนงานการบริการให้ดีขึ้น หรือ เป็นต้นแบบการดำเนินงานในระดับ
หน่วยงาน กรม หรือระดับประเทศ 

4.4 หน่วยงานสนับสนุน 11 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานเลขานุการกรม กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล กองบริหารการคลัง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กลุ ่มตรวจสอบภายใน กลุ ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก กองกฎหมาย 
กลุ่มงานจริยธรรม สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริโครงการเฉลิมพระเกียรติและ
โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ 

5. สูตรการคำนวณ :

สูตรการคำนวณข้อที่ 6 แผนการดำเนินงานโครงการวิจัยที่ระบุไว้ 

ร้อยละของการดำเนินการตาม
แผนการดำเนินงานวิจัยที่ระบุไว้

ในโครงร่างวิจัย 
= 

จำนวนกิจกรรมในโครงร่างวิจัยที่สามารถดำเนินการได้ x 100 
จำนวนกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานวิจัยที่ระบุไว้ใน

โครงร่างวิจัยทั้งหมด

6. เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ ๑ คะแนน  โดยกำหนดเกณฑ์การ
ให้คะแนน  ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

70 75 80 85 90 

หมายเหตุ : 1. งานวิจัยที่พัฒนาจากงานประจำ (R2R) ต้องมีกระบวนการพัฒนาโครงร่างการวิจัย รวมถึง
พิจารณาว่าเข้าข่ายเป็นงานวิจัย (R2R) หรือไม่ จากคณะทำงานพัฒนาและกลั่นกรองงานวิจัยจากงานประจำ 
และผ่านการทบทวนวิชาการจากคณะทำงานทบทวนวิชาการงานวิจัยจากงานประจำกรมควบคุมโรค 

2. ประเมินผลไตรมาสที่ 4 ส่วนไตรมาสที่ 2 การรายงานความก้าวหน้า

7. เงื่อนไขตัวชี้วัด : ไม่มี
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8. ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด : 

ตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
ผลการดำเนินงานในอดีตปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 2564 2565 
จำนวนผลงานวิจัยด้านการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ : 
งานว ิจ ัยจากงานประจำ (R2R)  ที่
ดำเนินการเสร็จสิ้น 

เรื่อง 10 2 1 

9. รายละเอียดการดำเนินงาน :  รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย R2R 
รายละเอียดการดำเนินงาน 

1. การจัดการความรู้สู่การวางแผนดำเนินงานวิจัย ทบทวนวิเคราะห์แผนงาน โครงการ สถานการณ์โรค 
ปัญหาจากการทำงาน ช ่องว ่างองค์ความร ู ้ ท ี ่สอดคล้องกับสถานการณ์ตามภารกิจ  พันธกิจ  
ตามยุทธศาสตร์ของกรมควบคุมโรค 

2. บันทึกข้อมูลนักวิจัยผ่านระบบออนไลน์ “ระบบบันทึกข้อมูลนักวิจัย กรมควบคุมโรค (DDC Researcher 
Data System: DRDS)” 

3. บันทึกข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน “ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพ่ือการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของ
หน่วยงาน” 

4. เรียนหลักสูตรการพัฒนางานวิจัยจากงานประจำฯ และพัฒนาโครงร่างการวิจัย R2R และประเมินตนเอง
ว่างานวิจัยมีองค์ประกอบครบตามนิยามของงานวิจัย (R2R) ตามแบบตรวจสอบรายการงานวิจัยจาก
งานประจำ กรมควบคุมโรค  

5. โครงการวิจัยผ่านการเห็นชอบจาก 2 คณะทำงาน  
5.1 คณะทำงานพัฒนาและกลั่นกรองงานวิจัยจากงานประจำ กรมควบคุมโรค 
5.2 คณะทำงานการทบทวนทางวิชาการงานวิจัยจากงานประจำ กรมควบคุมโรค 

6. โครงการวิจัยที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สามารถดำเนินการได้ตามแผนการดำเนินงาน
วิจัยที่ระบุไว้ 

7. ดำเนินการได้เสร็จสิ้นตามแผนและมีรายงานฉบับสมบูรณ์ (full report) หรือนิพนธ์ต้นฉบับ (manuscript) 
หรือ กรณีกำหนดแผนการดำเนินงานแล้วเสร็จหลังปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (โครงการวิจัยดำเนินการ
ตามแผนการดำเนินงานวิจัยที่ระบุไว้ร้อยละ 100 ในปี พ.ศ. 2567) มีรายงานผลการศึกษาเบื้องต้น 
(preliminary report) 

8. การจัดทำแผนการนำไปใช้ประโยชน์ และการนำผลงานวิจัย R2R (ปี พ.ศ. 2562 - 2566) ที่ดำเนินการ
เสร็จสิ้นไปใช้ประโยชน์ 

 
การอธิบายการดำเนินงานเพิ่มเติม 
 1) กระบวนการจัดการความรู้สู่การวางแผนดำเนินงานวิจัย  และการพัฒนาโครงร่างงานวิจัย R2R 
กองนวัตกรรมและวิจัยจะดำเนินการจัดประชุมวิเคราะห์ประเด็น/หัวข้อความรู้ทีส่ำคัญให้กับหน่วยงานที่สนใจ 
และจัดคลินิกให้คำปรึกษางานวิจัย R2R ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 2)  งานว ิจ ัยท ี ่พ ัฒนาจากงานประจำ (Routine to Research:  R2R)  สามารถกำหนดแผน 
การดำเนินงานเกินปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได ้
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  3) กรณี มีหลายหน่วยงานของกรมฯ ร่วมกันดำเนินโครงการจะนับผลงาน เป็นของหน่วยงานผู้วิจัย
หลัก ยกเว้น กรณี ร่วมกันดำเนินโครงการในลักษณะชุดโครงการวิจัย ซึ่งมีผู้วิจัยหลักในแต่ละโครงการย่อย  
ให้นับเป็นผลงานของแต่ละหน่วยงานตามตัวชี้วัดนี้ได้ 
  4) กรณี ที่หน่วยงานมีผู้วิจัยหลักร่วมหรือสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการวิจัยร่วมกับหน่วยงาน
นอกสังกัดกรมฯ ให้นับเป็นผลงานของหน่วยงานตามตัวชี้วัดนี้ได้ 

5) กรณีโครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จะต้องมีระยะเวลาการดำเนินโครงการไม่
น้อยกว่า 6 เดือน จึงสามารถนำมานับเป็นผลงานของหน่วยงานตามตัวชี้วัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นี้ได้  
10. เป้าหมาย :  

ไตรมาสที่ 4 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 

11. แหล่งข้อมูล : รายงานความก้าวหน้าในระบบ Estimate SM กรมควบคุมโรค และตรวจสอบจากเอกสาร
ที่เก่ียวข้อง  

12. วิธีการจัดเก็บข้อมูล : รวบรวมข้อมูลและรายงานตามแบบฟอร์ม SAR ในระบบ ESM, และตรวจสอบจาก
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

13. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล :  
ไตรมาสที่ 2 ภายในวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2566  
ไตรมาสที่ 4 ภายในวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2566 

14. แบบฟอร์มท่ีใช้ประกอบด้วย : 
14.1) แบบฟอร์ม KM_01_ผลวิเคราะห์กรอบประเด็นปัญหาวิจัย 

 14.2) แบบฟอร์ม RE_01_สรุปข้อมูลหน่วยงาน 
14.3) แบบฟอร์ม R2R Checklist 1  
14.4) แบบฟอร์ม RE_02_แบบรายงานความก้าวหน้า 

 
15. ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด : 
ระดับกรม : กองนวัตกรรมและวิจัย 

ชื่อผู้กำกับตัวชี้วัด โทรศัพท์ E-mail 
นายแพทย์ไผท สิงห์คำ 
ผู้อำนวยการกองนวัตกรรมและวิจัย 

02 590 3251-3 Phathais@moph.mail.go.th 

 
ระดับหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ชื่อผู้กำกับตัวชี้วัด โทรศัพท์ E-mail 
นายไพโรจน์  พรหมพันใจ 0 2590 3357 pairoj_2608@yahoo.com 
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16. ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
ระดับกรม : กองนวัตกรรมและวิจัย 

 

ระดับหน่วยงาน : กลุ่มสนับสนุนวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ชื่อผู้จัดเก็บข้อมูล โทรศัพท์ E-mail 

นางสาวทิพยรัตน์  สิงห์ทอง 0 2590 3964 Meaw_sin@hotmail.com 

ชื่อผู้จัดเก็บข้อมูล โทรศัพท์ E-mail 
ว่าที่ ร.ต.หญิงศิริพร ประนมพนธ์  0 2590 3149 siriporn.pr@ddc.mail.go.th 
นายอภิสิทธิ์ สนองค ์ 0 2590 3149 apisit.s@ddc.mail.go.th 
นายปิติภัทร รามทอง 0 2590 3149 pitipat.r@ddc.mail.go.th 
นางสาวพรรณพร กะตะจิตต์ 0 2590 3253 Km_moph_ddc@gmail.com 
นางสาวเจนจิรา สลีวงค์ 0 2590 3253 Km_moph_ddc@gmail.com 
นางสาวบงกชรัตน์ ถ้ำทอง 0 2590 3175 lukmeeh36@gmail.com 
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แบบฟอร์ม KM_01_ผลวิเคราะห์กรอบประเด็นปัญหาวิจัย 

ตารางท่ี 1 แบบสำรวจกรอบประเด็นปัญหาวิจัยของหน่วยงาน  

ชื่อหน่วยงาน ............................................................................................................................. ...................................................................................................................... ........................ 

ลำดับ (1) ยุทธศาสตร์ 
กรมควบคุมโรค  

(2) ยุทธศาสตร์
ของหน่วยงาน 

(ถ้ามี) 

(3) แผนการ
ดำเนินงานป้องกัน
ควบคุมโรคและภัย

สุขภาพ ระยะ 1-5 ปี 

(4) เป้าหมายหลัก
ของแผนการ
ดำเนินงาน 

 

(5) องค์ความรู้สำคัญ 
ที่ใช้ในการดำเนินงาน 
ตามเป้าหมายหลัก 

(6) ปัญหาช่องว่างการดำเนินงานที่
เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมาย 

(7) กรอบประเด็น
ปัญหาวิจัย 

      

 

   

        

        

หมายเหตุ  1. หน่วยงานสนับสนุน หากมีภารกจิที่ไมส่อดคล้องกับ (1) ยุทธศาสตร์กรมควบคุมโรค ให้ระบุเป็น “งานภารกิจพื้นฐานของหน่วยงาน” และ (3) แผนการดำเนินงานป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ        ระยะ 1-5 ปีให้ใช้ “แผนการดำเนินงานตามภารกจิของหน่วยงาน”  
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          2. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 -12 ใหร้ะบุ (3) แผนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภยัสุขภาพ ระยะ 1-5 ปี อย่างน้อยกลุ่มโรคละ 1 แผนงาน 

ตารางท่ี 2 ผลการคัดเลือกกรอบประเด็นปัญหาวิจัยเพื่อวางแผนการทำวิจัยของหน่วยงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2566 - 2568) 

แผนการทำวิจัยของหน่วยงาน  

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค   

 

กรอบประเด็นปัญหาวิจัย 

เหตุผลที่เลือก 

วัตถุประสงค์ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
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แบบฟอร์ม RE_01_สรุปข้อมูลหน่วยงาน  

-ตัวอย่าง- 

สรุปข้อมูลหน่วยงาน 
 

ชื่อหน่วยงาน...........กอง.......................... 
1. การวิเคราะห์สถานการณ์โรค ปัญหาจากการทำงาน ช่องว่างองค์ความรู้  

(เนื้อหาควรแสดงถึงการวิเคราะห์จากสถานการณ์โรค ปัญหาของโรคต่าง  ๆ ในพื้นที่-หน่วยงาน หรือ
ปัญหาจากการทำงาน รวมทั้งองค์ความรู ้ที ่ยังขาดอยู ่ ต้องแสดงถึงขนาดของปัญหาโดยต้องมีการ
เปรียบเทียบกับสถานการณ์ย้อนหลัง ข้อมูลระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ วิเคราะห์ ถึงการทำงาน
ของหน่วยงาน มีการดำเนินการเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค ประกอบด้วยอะไรบ้าง ผลที่
ดำเนินการเป็นอย่างไร และมีปัญหาอะไรที่ทำให้สถานการณ์โรคไม่ดีขึ้น การดำเนินการที่ยังไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาได้ โดยวิเคราะห์ว่าเกิดจากสาเหตุใด ส่งผลให้ควรมีการดำเนิ นการด้านอะไรเพิ่มขึ้น หรือ
วิเคราะห์เลือกลำดับความสำคัญของปัญหา)  
 

2. โจทย์วิจัย และผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ที่ได้จากการวิเคราะห์ 
ทบทวน (จากการวิเคราะห์ข้อ 1 หน่วยงานจึงมีแนวทางเพ่ือการดำเนินการอย่างไรบ้างในปี 2566–
2568) 

 
ลำดับ รายช่ือโครงการวิจัย/ผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวังป้องกัน 

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ   
ประเภท 

ผลิตภัณฑ์ฯ 
ปีท่ีจะดำเนินการ 

1. โครงการวิจัย.... วิจัย 2566 
2. คู่มือเพ่ือการป้องกันโรค.... คู่มือ 2566 
3. นวัตกรรมเพ่ือการควบคุมโรค.... นวัตกรรม 2566 
4. โครงการวิจัย....   วิจัย 2567 
5. หลักสูตร…. หลักสูตร 2567 
6. ถอดบทเรียนเรื่อง…. ถอดบทเรียน 2567 
7. โครงการวิจัย....   วิจัย 2568 
8. หลักสูตร…. หลักสูตร 2568 
9. ถอดบทเรียนเรื่อง…. ถอดบทเรียน 2568 
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แบบฟอร์ม RE_01_สรุปข้อมูลหน่วยงาน (ต่อ)   
3. ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการของหน่วยงาน 

3.1. สายงานหลักของกรมควบคุมโรค (ประเภทวิชาการ/ประเภทท่ัวไป) 

ลำดับ ตำแหน่ง /  หัวข้อ 
จำนวนบุคลากรภายใน
หน่วยงานทั้งหมด (คน) 

จำนวนบุคลากรที่บันทึกข้อมูลใน 
“ระบบบันทึกข้อมูลนักวิจัย กรมควบคุมโรค” 

(สะสมตั้งแต่ป ี2564-2566) 

1. แพทย ์ 1 1 

2. สัตวแพทย ์ 0 0 
3. นักวิชาการสาธารณสุข 10 3 
4. พยาบาล 2 2 
5. นักเทคนิคการแพทย ์ 0 0 
6. ทันตแพทย์ 2 1 
7. เภสัชกร 2 1 
8. นักรังสีการแพทย ์ 3 0 
9. นักวิทยาศาสตร์การแพทย ์ 2 0 
10 นักสังคมสงเคราะห ์ 2 3 
11. อื่น ๆ ของสายงานหลัก )วิชาการ* (  1 0 
12. อื่น ๆ ของสายงานหลัก )ทั่วไป** (  5 0 

รวม 30 11 
* ประกอบด้วย นักจิตวิทยา / นักกายภาพบำบัด / นักโภชนาการ / นักกีฏวิทยา 
** ประกอบด้วย เจ้าพนักงานสาธารณสุข /เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ / เจ้าพนักงานเภสัชกรรม / เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ /  
เจ้าพนักงานอาชีวบำบัด/เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข /ช่างกายอุปกรณ์ / พยาบาลเทคนิค / โภชนากร 

3.2. สายงานสนับสนุนของกรมควบคุมโรค (ประเภทวิชาการ/ประเภทท่ัวไป) 
 ตำแหน่ง /  หัวข้อ จำนวนบุคลากร

ภายในหน่วยงาน
ทั้งหมด (คน) 

จำนวนบุคลากรที่บันทึกข้อมูลใน 
 “ระบบบันทึกข้อมูลนักวิจัย กรมควบคุมโรค”  

 (สะสมตั้งแตป่ี 2564-2566) 

สายงานสนับสนุนของกรมควบคุมโรค 
1. นักจัดการงานท่ัวไป 2 1 
2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 0 
3. นักวิชาการการเงินและบัญชี 1 0 
4. นักวิชาการพัสด ุ 1 0 
5. นักวิชาการตรวจสอบภายใน 0 0 
6. นักทรัพยากรบุคคล 0 0 
7. อื่น ๆ ของสายงานสนับสนุน )วิชาการ*** (  0 0 
8. อื่น ๆ ของสายงานสนับสนุน**** (ท่ัวไป) 3 0 

*** ประกอบด้วย นิติกร / นักวิชาการเผยแพร่ / นักประชาสัมพันธ์ / นักวิชาการคอมพิวเตอร์ / บรรณารักษ์ / นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  
**** ประกอบด้วย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี / เจ้าพนักงานธุรการ / เจ้าพนักงานพัสดุ / เจ้าพนักงานสถิติ / เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา / เจ้า

พนักงานห้องสมุด / นายช่างเทคนิค / นายช่างโยธา / นายช่างเครื่องกล / นายช่างไฟฟ้า / นายช่างศิลป์ / เจ้าพนักงานเวชสถิติ  
ที่มา : ข้อมูลจากกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
หมายเหตุ กรณีหน่วยงานไม่มีบุคลากรสายงานหลักหรือไม่มีผลงานวิจัย การตีพิมพ์วารสาร หรือการน ำไปใช้ประโยชน์  
โปรดระบุเหตุผลท้ายแบบฟอร์ม RE_01_สรุปข้อมูลหน่วยงาน 
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แบบตรวจสอบรายการงานวิจัยจากงานประจำ กรมควบคุมโรค (R2R Checklist 1) 
 

แบบฟอร์ม R2R Checklist 1 
 

 
แบบฟอร์มนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้นักวิจัยประเมินโครงการวิจัยของตนเอง และใช้สำหรับคณะทำงานพัฒนาและกลั่นกรองงานวิจัยจากงานประจำ เพื่อตรวจทานว่ามี
องค์ประกอบครบถ้วนเป็นงานวิจัยจากงานประจำหรือไม่ ทั้งนี้ผลการกลั่นกรองจากคณะทำงานพัฒนาและกลั่นกรองงานวิจัยจากงานประจำ ถือเป็นทีส่ิ้นสุด 
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)...................................................................................................................................................................................  
ชือ่ – สกุล ผู้วิจัยหลัก.........................................................  หน่วยงาน....................................  โทรศัพท์......................................... 
อีเมล................................................................................... 

ส่วนที่ 1 สำหรับนักวิจัย (ประเมนิตนเอง) 
กรุณาทำเครื่องหมาย  ในหัวข้อที่ตรงกับงานของท่าน 

(งานวิจัย R2R ต้องมีองค์ประกอบครบทั้ง 4 ข้อ) 
1 โจทย์วิจัยหรือคำถามวิจัย พัฒนามาจากปัญหาที่

พบในงานประจำ ทั้งนี้ชื่องานวิจัยและวัตถุประสงค์
ต้องสอดคล้องกับโจทย์วิจัย 

 

2 นักวิจัย ผู้ปฏิบัติงานประจำหรืองานบริการนั้น ๆ 
ต้องมีส่วนร่วมในงานวิจัยด้วยในบทบาท ผู้วิจัยหลัก
หรือผู้วิจัยร่วม 

 

3 วิธีวัดและวิเคราะห์ผล สามารถพิสูจน์ให้เห็นการ
พัฒนาของงานประจำหรือปรับปรงุคุณภาพการ
บริการได   

 

4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ มีแนวโน้มนำไปใช้ประโยชนไ์ด้
จริง ส่งผลต่อการพัฒนางานประจำหรอืเพิ่มคุณภาพ
การบริการ 

 

 

 
ผลคะแนนแบบทดสอบท้ายบทเรียนหลักสูตรการพัฒนา
งานวิจัยจากงานประจำ (R2R) และความรู้พ้ืนฐานในการทำ
วิจัย บทเรียนที่ 1-6 ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (2 คะแนนขึ้นไป) 

 
            
 
 

                            ลงช่ือ........................................................... 
                              (................................................................) 

                                                       ผูว้ิจยัหลกั 

วันที.่................เดือน.......................พ.ศ. ............... 
 
*หมายเหตุ 
1. ผู้วิจัยหลักต้องแนบผลคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนหลักสตูรการ
พัฒนางานวิจัยจากงานประจำ (R2R) บทที่ 1-6 มาพร้อมแบบ
ตรวจสอบ (R2R Checklist 1) 

ส่วนที่ 2 สำหรับกองนวัตกรรมและวิจัย (Research Coordinating Unit) 
1 โจทย์วิจัยหรือคำถามวิจัย พัฒนามาจากปัญหาที่

พบในงานประจำ ทั้งนี้ชื่องานวิจัยและวัตถุประสงค์
ต้องสอดคล้องกับโจทย์วิจัย 

 

2 นักวิจัย ผู้ปฏิบัติงานประจำหรืองานบริการนั้น ๆ  
ต้องมีส่วนร่วมในงานวิจัยด้วยในบทบาท ผู้วิจัย
หลักหรือผู้วิจัยร่วม 

 

3 วิธีวัดและวิเคราะห์ผล สามารถพิสูจน์ให้เห็น 
การพัฒนาของงานประจำหรือปรับปรุงคุณภาพ 
การบริการได้ 

 

4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ มีแนวโน้มนำไปใช้ประโยชน์
ได้จริง ส่งผลต่อการพัฒนางานประจำหรือเพิ่ม
คุณภาพการบริการ 

 

 
        งานวิจัยนี้มีองค์ประกอบครบ 4 ข้อเข้าข่ายเป็น R2R 
 

      สามารถดำเนินการวิจ ัยในลักษณะที ่เป็นการพัฒนา 
งานประจำต่อได้โดยไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย 

     ควรเข้าสู่กระบวนการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย  

                 งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยปกติ ควรเข้าสู่กระบวนการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจัย 
 

                 โครงการที่เสนอไม่ใช่งานวิจัย 
 

ลงช่ือ........................................... 

   (..................................................) 

ผู้ประสานงานวิจัย 
                  วันท่ี..........เดือน.................พ.ศ.......... 

 

ลงช่ือ........................................... 

   (..................................................) 

ผู้อำนวยการกองนวัตกรรมและวิจยั 
                       วันท่ี..........เดือน.................พ.ศ.………… 

 

รหัสโครงการ R2R66........................................ 
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แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ  รอบ 6 เดือน  รอบ 12 เดือน 

1. ชื่อโครงการวิจัย..................................................................................................................................... 
2. ชื่อผู้วิจัย................................................................................................................................................ 
3. หน่วยงาน.............................................................................................................................................. 
4. งบประมาณและ แหล่งทุน.................................................................................................................... 
5. ระยะเวลาดำเนินการตลอดโครงการวิจัย ………… เดือน/ปี (ตามที่ระบุไว้ในโครงร่างวิจัย)  
6. การรับรองโครงร่างการวิจัย  
 ( ) กรรมการพิจารณาแล้วว่าเป็นงานวิจัยจากงานประจำ (R2R) 
  ( ) ได้รับการเห็นชอบให้ดำเนินการวิจัยได้ วันที่ ........../............./........... (ตามที่ระบุในเอกสารอนุมัติโครงการ) 

( ) กรรมการพิจารณาแล้วว่าเป็นงานวิจัยปกติ (Regular Research) 
( ) เข้าสู่กระบวนการพิจารณาจริยธรรม   
ตัวอย่างแผนการดำเนินงานวิจัย (นำมาจาก Gantt’s chart ของโครงการวิจัย) 

แผนการดำเนนิกิจกรรมตามโครงการวิจัย 
(ระบุกิจกรรมตามที่ระบุในโครงร่างการวิจัย ที่ดำเนินการ

หลังผ่านการพิจารณาโครงการวิจัย) 

ผลการดำเนินงาน 
(ระบุรายละเอียดของการดำเนินโครงการ เช่น 

ดำเนินการที่ไหน กับใคร อย่างไร เมื่อไร จำนวนและผล
การดำเนินงานเป็นอย่างไร เป็นต้น) 

กิจกรรมที่ 1 การประสานพื้นที่  
กิจกรรมที่ 2 การเตรียมทีมวิจัย  
กิจกรรมที่ 3 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ทาง
ห้องปฏิบัติการ 

 

กิจกรรมที่ 4 เก็บรวบรวมข้อมูล  
กิจกรรมที่ 5 การวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย  

สรุป ร้อยละของการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานวิจัยที่ระบุไว้ในโครงร่างวิจัย = … % 
(เช่น จากกิจกรรมทั้งหมดในโครงการ คือ 5 กิจกรรม ดำเนินการได้ 2 กิจกรรม คิดเปน็ 40%) 

7. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน โครงการวิจัย 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
8. แนวทางแก้ไข หรือการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการวิจัย  
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
9. แผนงานวิจัยท่ีจะทำในปีต่อไป เพื่อให้เสร็จทันตามกำหนดไว้เดิมในโครงร่างการวิจัย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผู้รายงาน...................................... 
วันที่รายงาน .................................... 

                                 โทร. ......................................... 

RE_02_แบบรายงานความก้าวหน้า 
กรมควบคุมโรค 
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เอกสารแนบ 1 

ขัน้ตอนการดำเนินงานตัวชี้วัด Routine to Research: R2R 
องค์ประกอบ ข้อมูลการดำเนินงาน คะแนน เอกสารประกอบการประเมิน 

1 การจ ัดการความร ู ้ ส ู ่ การวางแผน
ดำเนินงานวิจัย   

10 1.1 รายงานสรุปผลวิเคราะห์กรอบประเด็น
ป ัญหาว ิ จ ั ย  ต ามแบบฟอร ์ ม  KM_01 
ครบถ้วน  

1.1.1 มีผลการวิเคราะห์กรอบประเด็น
ปัญหาวิจัยที่มีภายในหน่วยงาน
สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
20 ปี ด้านป้องกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพ(พ.ศ. 2561 - 2580)  
ที่เก่ียวข้อง (5 คะแนน) 

1.1.2 มีผลการคัดเลือกกรอบประเด็นปัญหา
วิจัยเพื่อวางแผนการทำวิจัยของหน่วยงาน 
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2566-2568) (5 
คะแนน) 

2 บันทึกข้อมูลนักวิจัยผ่านระบบออนไลน์ 
“ระบบบันทึกข้อมูลนักวิจัย กรมควบคุม
โรค (DDC Researcher Data 
Systems: DRDS)” 

5 
 

1. รายงานสรุปการบันทึกข้อมูลนักวิจัยของ
หน่วยงาน (แบบฟอร์ม RE_01_ข้อที่ 3) 
และ 
2. ไฟล์ excel ที่ export จากระบบบันทึก
ข้อมูลนักวิจัย กรมควบคุมโรค (DDC 
Researcher Data Systems) 
ลิงก์ระบบ : https://dirrs-ddc.moph.go.th/ 
หมายเหตุ 
1. กรณีหน่วยงานไม่มีบุคลากรสายงานหลัก
หรือไม่มีผลงานวิจัย การตีพิมพ์วารสาร หรือ
การนำไปใช้ประโยชน์ โปรดระบุเหตุผลมาใน
ท้ายแบบฟอร์ม RE_01_ข้อที่ 3 
 
2. บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกข้อมูล
นักวิจัย ตามเกณฑ์พิจารณาของกรมควบคุม
โรค มีดังนี้ ผู้วิจัยหลัก (PI)/ผู้วิจัยหลักร่วม 
(Co-PI)/ผู้ร่วมวิจัย (Co-Researcher)/ผู้
นิพนธ์หลัก (First Author) หรือ ผู้รับผิดชอบ
บทความ (Corresponding author) 

3. บุคลากรที่ไม่เข้าเกณฑ์พิจารณาของกรม
ควบคุมโรค เช่น ที่ปรึกษางานวิจัย ผู้ช่วย
งานวิจัย เป็นต้น สามารถเข้าบันทึกข้อมูลใน
ระบบได้เพ่ือเก็บเป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
ทำงานวิจัย 
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องค์ประกอบ ข้อมูลการดำเนินงาน คะแนน เอกสารประกอบการประเมิน 
เสนอผู้บริหารรับทราบ หรือผู้บริหาร
เห็นชอบ และแนบหลักฐานในระบบ 
Estimates SM 

3 บันทึกข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน “ฐานข้อมูล
ผลิตภัณฑ์เพื ่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน
ค ว บ ค ุ ม โ ร ค แ ล ะ ภ ั ย สุ ข ภ า พข อ ง
หน่วยงาน” 

5 ไฟล์ Excel ที่ export จากฐานข้อมูล
ผลิตภัณฑ์เพ่ือการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพของหน่วยงาน  
 
ลิงก์ระบบ : 
http://iremdb.ddc.moph.go.th/spdp/in
dex.php 
 
เสนอผู้บริหารรับทราบ หรือผู้บริหาร
เห็นชอบ และแนบหลักฐานในระบบ 
Estimates SM 

4 เร ียนหล ักส ูตรการพ ัฒนางานว ิจัย 
จากงานประจำฯ ผ ่ านระบบ DDC 
Academy* และพัฒนาโครงร ่างการ
ว ิจ ัย R2R พร ้อมประเม ินตนเองว่า
งานวิจัยมีองค์ประกอบครบตามนิยาม
ของ งานวิจัย (R2R) ตามแบบตรวจสอบ
รายการงานวิจัยจากงานประจำ กรม
ควบคุมโรค (R2R Checklist 1) 

10 
 

1. ภาพผลคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน
หลักสูตรการพัฒนางานวิจัยจากงานประจำ 
(R2R) บทเรียนที่ 1-6 
 
2. แบบตรวจสอบรายการงานวิจัยจากงาน
ประจำ กรมควบคุมโรค (R2R Checklist 1)  
 
ลิงก์เข้าหลักสูตร : 
https://academy.ddc.moph.go.th/moo
dle/course/view.php?id=34 
 
หมายเหตุ *เฉพาะผู้วิจัยหลัก 
 
เสนอผู้บริหารรับทราบ หรือผู้บริหาร
เห็นชอบ และแนบหลักฐานในระบบ  

5 โครงการวิจัยผ่านการเห็นชอบจาก 2 
คณะทำงาน ได ้แก ่  1) คณะทำงาน
พัฒนาและกลั่นกรองงานวิจัยจากงาน
ประจำ และ 2) คณะทำงานทบทวน
งานวิจัยจากงานประจำ กรมควบคุมโรค 

10 หนังสือบันทึกข้อความจากกองนวัตกรรม
และวิจัยแจ้งผลการพิจารณากลั่นกรองและ
ทบทวนทางวิชาการ จากคณะทำงานพัฒนา
และกลั่นกรองงานวิจัยจากงานประจำ และ
คณะทำงานทบทวนงานวิจัยจากงานประจำ 
กรมควบคุมโรค 
 
เสนอผู้บริหารรับทราบ หรือผู้บริหาร
เห็นชอบ และแนบหลักฐานในระบบ 
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องค์ประกอบ ข้อมูลการดำเนินงาน คะแนน เอกสารประกอบการประเมิน 
6 โ ค ร ง ก า ร ว ิ จ ั ย ท ี ่ ด ำ เ น ิ น ก า ร ใ น

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สามารถ
ดำเนินการได้ตามแผนการดำเนินงาน
วิจัยที่ระบุไว้ * 

- 6.1 ดำเนินการได้ต่ำกว่าร้อยละ 40 
- (5 คะแนน) 
- 6.2 ดำเนินการได้ร้อยละ 41–60 
- (10 คะแนน) 
- 6.4 ดำเนินการได้ร้อยละ 61–80  
- (15 คะแนน) 

6.5 ดำเนินการได้ร ้อยละ 81–100 
(20 คะแนน) 

20 หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการดำเนินการของ
โครงการ เช่น รายงานผลการดำเนินงานของ
โครงการเทียบกับแผนการดำเนินงานวิจัย 
ตามแบบฟอร์ม RE_02_แบบรายงาน
ความก้าวหน้า 
 
เสนอผู้บริหารรับทราบ หรือผู้บริหาร
เห็นชอบ และแนบหลักฐานในระบบ  

7 - ดำเนินการได้เสร็จสิ ้นตามแผนและมี
รายงานฉบับสมบูรณ์ (full report) หรือ
น ิพนธ ์ต ้นฉบ ับ  (manuscript) หรือ 
กรณีกำหนดแผนการดำเนินงานแล้ว
เสร็จหลังปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
(โครงการวิจัยดำเนินการตามแผนการ
ดำเนินงานวิจัยที่ระบุไว้ ร้อยละ 100 
ในป ี  พ .ศ .  2567)  ม ี ร ายงานผล
กา รศ ึ กษ า เบ ื ้ อ ง ต ้ น  (preliminary 
report)  

20 รายงานผลการดำเนินงานที่เสร็จสิ้น 
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เช่น 
- รายงานฉบับสมบูรณ์ (full report) 
- นิพนธ์ต้นฉบับ (manuscript) 
 
รายงานผลการดำเนินงานที่เสร็จหลัง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แผนงานวิจัย 2 ปี) 
- รายงานผลการศึกษาเบื้องต้น 

(preliminary report) 
 
เสนอผู้บริหารรับทราบ หรือผู้บริหาร
เห็นชอบ และแนบหลักฐานในระบบ  
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องค์ประกอบ ข้อมูลการดำเนินงาน คะแนน เอกสารประกอบการประเมิน 
8 การจัดทำแผนการนำไปใช้ประโยชน์ 

และการนำผลงานวิจัย R2R (ปี 62-66) 
ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นไปใช้ประโยชน์ 
 
8.1 ทำแผนการนำผลงานวิจัย R2R ที่
นำไปใช้ประโยชน์ ปรับปรุง พัฒนา  
ต อยอด  ขยายผล  ง านประจำ ใน
ปัจจุบัน** (เอกสาร 8.1)  
(5 คะแนน) 
หรือ 
8.2 เผยแพร่ผลงานวิจัย R2R ภายใน
กลุ่มงาน/หน่วยงาน (เอกสาร 8.2) 
(10 คะแนน) 
หรือ 
8.3 นำผลงานวิจัย R2R ไปใช้ในการ
ปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติ กระบวน
ทำงานหรือการบริการใน (เอกสาร 8.3)  
(15 คะแนน) 
หรือ 
8.4 นำผลงานว ิจ ัย R2R ไปตี พิมพ์
เผยแพร่ในวารสารต่าง ๆ หรือเผยแพร่
ผลงานนอกหน ่ วยงาน หร ือนำไป
ปรับปรุงแนวปฏิบัติกระบวนการทำงาน
นอกหน่วยงาน (เอกสาร 8.4) 
(20 คะแนน) 
 

20 เอกสาร 8.1 แผนการนำผลงานวิจัย R2R ที่
นำไปใช้ประโยชน์ 
เช่น นำผลงานไปตีพิมพ์ นำเสนอผล
การศึกษาในเวทีประชุมต่าง ๆ นำผล
การศึกษาพัฒนาเป็นผลงานวิชาการ คู่มือ 
แนวทาง หลักสูตร กำหนดเป็นกิจกรรม
ภายในหน่วยงาน เป็นต้น 
 
เอกสาร 8.2 เอกสารที่แสดงหลักฐานว่าได้
เผยแพร่ผลงานวิจัย R2R ภายในกลุ่มงานหรือ
หน่วยงาน เช่น หนังสือเชิญ เอกสาร
ประกอบการบรรยายภายในหน่วยงาน วาระ
และเอกสารที่นำเสนอในเวทีนิเทศ/ ติดตามผล 
และนำไปปรับใช้ภายในกลุ่มงาน/หน่วยงาน  
 
เอกสาร 8.3 เอกสารที่แสดงหลักฐานว่าได้
นำไปใช้ในการปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติ 
กระบวนทำงานหรือการบริการในหน่วยงาน 
(มีการวัดผลเป็นรูปธรรม) เช่น ผลการ
ประเมินก่อนหลังการนำผลงานไปใช้ปรับปรุง
การดำเนินงาน เป็นต้น 
 
เอกสาร 8.4 เอกสารที่แสดงหลักฐานว่า
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารต่าง ๆ 
หรือเผยแพร่ผลงานในระดับนอกหน่วยงาน 
 
เสนอผู้บริหารรับทราบ หรือผู้บริหาร
เห็นชอบ และแนบหลักฐานในระบบ 

หมายเหตุ  
*แผนการดำเนินงานวิจัยจากงานประจำ หมายถึง แผนงานโดยคร่าวที่ระบุกิจกรรมวิจัยอย่ างเป็น

ขั้นตอน กำหนดระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน โดยเป็นกิจกรรมที่เริ่มภายหลังจากผ่าน
การทบทวนทางวิชาการจากคณะกรรมการงานวิจัยจากงานประจำเท่านั้น เช่น การประสานพื้นที่ เตรียมทีม
วิจัย จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการ เก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย เป็นต้น 
โดยจัดทำแผนในรูปแบบ Gantt’s Chart 

**แผนการนำผลงานวิจัย R2R ไปใช้ประโยชน์ หมายถึง กิจกรรมหรือแนวทางในการนำผลงานวิจัย 
ไปใช้เพื่อปรับปรุง พัฒนา ต่อยอด ขยายผล งานประจำในปัจจุบันได้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น ทำให้เกิดแนวทาง 
กระบวนการปฏิบัติงานในรูปแบบใหม่ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดขั้นตอน ลดความผิดพลาด ลดค่าใช้จ่ าย 
ยกระดับมาตรฐาน ใช้ประโยชน์ในการวางแผนงาน เพ่ิมความพึงพอใจในการให้บริการ เป็นต้น 
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ขั้นตอนที่ 7 นำไฟล์ Excel ที่ export จากของระบบบันทึกข้อมูล

นักวิจัยกรมควบคุมโรค ไปแนบตัวชี้วัดในระบบ Estimate SM 

ขั้นตอนขององค์ประกอบท่ี 2 

 
ขั้นตอนการ export ไฟล์ Excel 

จากระบบบันทึกข้อมูลนักวิจัย กรมควบคุมโรค (DDC Researcher Data Systems: DRDS) 

ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลนักวิจัย โดยกดลิงก์ https://dirrs-ddc.moph.go.th/ 

ขั้นตอนที่ 2 เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งาน+รหัสผ่านของผู้ตรวจสอบข้อมูลประจำ

หน่วยงาน 

ขั้นตอนที่ 3 กดปุ่มขีด 3 ขีด 

ขั้นตอนที่ 4 กดเลือก “ข้อมูลโครงการวิจัย” 

ขั้นตอนที่ 5 เลื่อนลงมาจนพบคำว่า “โครงการวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว” 

ขั้นตอนที่ 6 ให้กดปุ่มที่ชื่อว่า “Excel” เพ่ือทำการ export ผลงานที่บันทึกเข้ามาในระบบ 
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ขั้นตอนขององค์ประกอบท่ี 2 

ขั้นตอนการขอ Username และ Password 
ของผู้ตรวจสอบข้อมูลระบบบันทึกข้อมูลนักวิจัยกรมควบคุมโรคประจำหน่วยงาน  

1. ผู้ตรวจสอบข้อมูลนักวิจัยกรมควบคุมโรคประจำหน่วยงาน กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มแจ้งชื่อผู้ดูแลระบบบันทึกข้อมูล
นักวิจัยประจำหน่วยงาน (ตามแบบฟอร์ม DDC_ Research01)  
ลิงก์สำหรับดาวน์โหลดแบบฟอร์ม :  https://shorturl-ddc.moph.go.th/aD2Dv 

 

2. ผู ้ตรวจสอบข้อมูลนักวิจัยกรมควบคุมโรคประจำหน่วยงาน  กรอกข้อมูลแบบสำรวจผู้ตรวจสอบข้อมูลประจำ
หน่วยงาน ของระบบบันท ึกข ้อม ูลน ักว ิจ ัย กรมควบคุมโร ค ใน Google Forms พร ้อมแนบแบบฟอร์ม  
DDC_ Research01 เข้ามาด้วย 
ลิงก์ Google Forms : https://forms.gle/rSkHKWRaN7KCBWYf7 

 

3. Admin กนว. ตรวจสอบข้อมูลตามแบบสำรวจฯ ดำเนินการออก Username และ Password และส่งข้อมูลให้ทาง
อีเมลของผู้ตรวจสอบข้อมูลนักวิจัยกรมควบคุมโรคประจำหน่วยงาน ภายใน 3 วันทำการ 

4. หน่วยงานที่มี Username และ Password แล้ว และต้องการเปลี ่ยน Username และ Password กรุณากรอก
ข้อมูลตามแบบฟอร์มเข้ามาในระบบใหม่อีกครั้ง 

 
หมายเหตุ 
*หน่วยงานท่ียังไม่ลงทะเบยีนเป็นผู้ตรวจสอบข้อมลูระบบบันทึกข้อมูลนักวิจัยกรมควบคมุโรคประจำหน่วยงาน ได้แก่ กองกฎหมาย 
สถาบันบำราศนราดรู กลุม่ตรวจสอบภายใน สำนักงานเลขานุการกรม กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กองบริหารการคลัง กองดิจิทัลเพื่อ
การควบคุมโรค สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก 

 
หากมีข้อสงสัยในการขอข้อมูลหรือเข้าใช้งานระบบ  

กรุณาติดต่อที่เบอร์ : 0991972918/025903149/line ID: sndland 
นายอภิสิทธิ์ สนองค์ กลุ่มวิจัยและประเมินเทคโนโลยี กองนวัตกรรมและวิจัย 
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ขั้นตอนขององค์ประกอบท่ี 4 

ขั้นตอนการ Export ผลคะแนนหลักสูตรการพัฒนางานวิจัยจากงานประจำ (Routine to Research: R2R) และ
ความรู้พื้นฐานในการทำวิจัย สำหรับเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลนักวิจัย โดยกดลิงก์ 

https://academy.ddc.moph.go.th/moodle/course/view.php?id=34 

ขั้นตอนที่ 2 เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งาน+รหัสผ่าน  

(รหัส Login wifi กรมควบคุมโรค หรือเข้าผ่านระบบ single sign on กรมควบคุม)

โรค) 
ขั้นตอนที่ 3 เลือกหลักสูตรการพัฒนางานวิจัยจากงานประจำ (R2R) 

ขั้นตอนที่ 4 เข้าเรียนหลักสูตรในบทเรียนที่ 1-6 

และทำแบบทดสอบท้ายบทเรียนในแต่ละบท 

(คะแนนผ่านเกณฑ์ 2 ใน 3 ข้อ) 

ขั้นตอนที่ 5 หลังจากเรียนจบหลักสูตรฯ บทเรียนที่ 1-6 เสร็จสิ้น ให้ผู้วิจัยหลักไปที่ Menu Bar คะแนนทั้งหมด 
และ Capture ผลคะแนนการเรียนแนบเข้ามาพร้อมแบบตรวจสอบรายการงานวิจัยจากงานประจำ กรมควบคุมโรค 
(R2R Checklist  1) 
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

องค์ประกอบที่ 1 : Functional Base 
 

ตัวช้ีวัดถ่ายทอดระดับหน่วยงาน 
1. ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 : ระดับความสำเร็จของหน่วยงานในการดำเนินการสร้างความรอบรู้สุขภาพด้านการป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
2. หน่วยวัด        : ระดับ 
3. น้ำหนัก          : สคร. 1 - 12 และ สปคม. ร้อยละ 5 
                         หน่วยงานวิชาการ ร้อยละ 15 
                         หน่วยงานสนับสนุน ร้อยละ 20 
4. คำอธิบายตัวชี้วัด  :  

4.1 หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค โดยแบ่งเป็น 
- หน่วยงานกลุ่มที่ 1 ได้แก่ หน่วยงานที่มีการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคกับผู้รับบริการหรือประชาชน

โดยตรง จำนวน  25 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันราชประชาสมาสัย สถาบันบำราศนราดูร กองโรคติดต่อทั ่วไป  
กองวัณโรค กองป้องกันการบาดเจ็บ กองโรคไม่ติดต่อ สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  กอง
โรคติดต่อนำโดยแมลง กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ  สถาบันป้องกัน
ควบคุมโรคเขตเมือง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 - 12 ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่ดำเนินการ เป็นประชาชนทั่วไป  
ที่มีความเสี่ยงจากโรคและภัยสุขภาพที่เป็นประเด็นปัญหาของพื้นที่ หรือเป็นจุดเน้นของกรมควบคุมโรค ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

- หน่วยงานกลุ่มที่ 2 ได้แก่ หน่วยงานที่ไม่มีการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคกับผู้รับบริการหรือประชาชน
โดยตรง จำนวน 18 หน่วยงาน ได้แก่ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กองดิจิทัลเพื ่อการควบคุมโรค กองระบาดวิทยา 
สำนักงานเลขานุการกรม กองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่ มงานจริยธรรม กองนวัตกรรมและวิจัย กองบริหารการคลัง  
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มตรวจสอบภายใน สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่าง
ประเทศและกักกันโรค สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ  กองกฎหมาย สำนักงานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานบริหาร
โครงการกองทุนโลก ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่ดำเนินการเป็นบุคลากรในหน่วยงานที่มีความเสี่ยงจากโรคและภัยสุขภาพที่
เป็นประเด็นปัญหาของหน่วยงาน หรือเป็นจุดเน้นของกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

4.2 ความรอบรู ้ด้านสุขภาพ (Health Literacy : HL) หมายถึง ระดับของบุคคล ประชาชน ที ่สามารถ
กำหนดแรงจูงใจและความสามารถเฉพาะบุคคลในการเข้าถึง ทำความเข้าใจ ใช้ข้อมูลเพื ่อป้องกันไม่ให้เกิดโรค 
ลดขนาดและความรุนแรงของโรคที่เกิดขึ้นแล้วให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม (Ref. US. Dept. of Health and Human 
Services. 2000 Healthy People 2010)  
   - ระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพ หมายถึง ความสามารถและทักษะที่จำเป็นของบุคคล ประชาชนในการ
เข้าถึง ทำความเข้าใจ ใช้ข้อมูลเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดโรค โดยแบ่งระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ  ดังนี้ 

                                     ระดับดเียี่ยม             คะแนน     ≥      72 
                                     ระดับเพียงพอ           คะแนน     =      60 – 71.99 
                                     ระดับมีปัญหา           คะแนน     =      48 – 59.99 
                                     ระดบัไม่เพียงพอ        คะแนน     =    0.00 – 47.99 
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  หมายเหตุ : ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จะวัดผลการดำเนินงานระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับเพียงพอ
ขึ้นไป  
  4.3 การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  

4.3.1 การป้องกันโรคและภัยสุขภาพ (Prevention) หมายถึง มาตรการและกิจกรรมที่ดำเนินการก่อนที่
จะเกิดโรคหรือภัย เพ่ือไม่ได้เกิดโรคหรือภัยสุขภาพ  

4.3.2 การควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (Control) หมายถึง มาตรการและกิจกรรมที่ดำเนินการ หลังจากที่
เกิดโรคหรือภัยขึ้นแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรคหรือภัยนั้นสงบโดยเร็ว ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและความ
เป็นอยู ่น้อยที ่สุด และไม่เกิดขึ้นอีกหรือหากเกิดขึ ้นก็สามารถรับมือได้อย่างมีประสิทธิผล (effectively) และมี
ประสิทธิภาพ (efficiently) มากขึ้น  

หน่วยงานกลุ่มที่ 1 พิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับจุดเน้นของกรมฯ ในปีงบประมาณ           พ.ศ. 
2566 หรือโรคท่ีเป็นปัญหาของพ้ืนที่ หน่วยงานละ 1 โรค/ พฤติกรรม 

หน่วยงานกลุ่มที่ 2 พิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน    

5. สูตรการคำนวณ :  
ขั้นตอนที่ 3 และ 4 

ผลสำเร็จของการดำเนินการตามกิจกรรมในแผน  รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน คำนวนจาก : 
ผลสำเร็จของกิจกรรมทีด่ำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 6 และ 12 เดือน 

X 100 
กิจกรรมการดำเนินงานทั้งหมดตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 6 และ 12 เดือน 

 

ขั้นตอนที่ 5.1 
ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ =       

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่มีคะแนน HL ระดับเพียงพอขึ้นไป 
X 100 จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดที่ทำการสำรวจ 

 

คะแนน HL ระดับเพียงพอ  หมายถึง จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่มีคะแนนความรอบรู้ด้านสุขภาพ ≥ ร้อยละ 60  

6. เกณฑ์การให้คะแนน : กำหนดเป็นขั้นตอนแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของ
การดำเนินงานตามเป้าหมายแต่ละขั้นตอน ดังนี้ 
 

ชื่อตัวชี้วัด 
ระดับ 

คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
ระดับความสำเร็จของ
หน่วยงานในการ
ดำเนินงานสร้างเสริม
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ในการป้องกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพ   

1 ✓     
2.5 ✓ ✓    
3.5 ✓ ✓ ✓   
4 ✓ ✓ ✓ ✓  

5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

7. เงื่อนไขของตัวชี้วัด : ไม่มี 
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8. ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด : 
ตัวช้ีวัด หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 2564 2565 
ระดับความสำเร็จของหน่วยงานในการ
ดำเนินงานสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพใน
การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ   

ระดับ เป็นตัวชี้วัดใหม่ 

9. รายละเอียดการดำเนินงาน : 
 

ขั้นตอนที่ รายละเอียดการดำเนินงาน คะแนน เอกสารประกอบการประเมิน 
1 หน่วยงานพิจารณาค้นหาปัญหาและจัดลำดับ

ความสำคัญของปัญหาสุขภาพ/ความเสี ่ยง 
ร ่วมก ับกล ุ ่มงาน/หน ่วยงานที ่ เ กี่ยวข ้อง        
ทั้งในหรือนอกหน่วยงาน เช่น ผู้มีอิทธิพลทาง
ความคิด (influencer) ผู ้นำชุมชน/ท้องถิ่น 
ตัวแทนชุมชน ภาคส่วน เครือข่าย ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
หมายเหตุ : พิจารณาดำเนินการไม่น้อยกว่า 1 
โรค/พฤติกรรม 
 

1 รายงานการประชุม หรือเอกสารแสดงถึงการ
รวบรวมพิจารณาและจัดลำดับความสำคัญ
ของปัญหาของหน่วยงาน 
เสนอผู้บริหารและแนบเอกสารหลักฐานใน
ระบบ Estimate SM ภายในว ันท ี ่  25 
มีนาคม 2566 

2 2.1 สร้างกลไกหรือแนวทางในการขับเคลื่อน
กระบวนการสร้างเสริมความรอบรู้ด้าน
สุขภาพในการป้องกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพระดับหน่วยงาน ร่วมกับภาคีเครือข่าย 
หรือกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในหรือนอก
หน่วยงาน 
หมายเหตุ : นิยาม ภาคี เครือข่าย 
หน่วยงานกลุ่มที่ 1 ภาคี เครือข่าย 
กลุม่เป้าหมายคือประชาชนหรือหน่วยงาน
ภายนอก 
หน่วยงานกลุ่มท่ี ๒ ภาคี เครือข่าย ขึ้นอยู่กับ
ประเด็น ปัญหาที่วิเคราะห์จากข้ันตอนที่ 1 
ซ่ึงเป็นบุคลากรในหน่วยงานสามารถร่วมมือ
กับหน่วยงานวิชาการ หรือหน่วยงานอื่น
ภายในกรมควบคุมโรคได้ 
 
 
 
2.2 มีการสื่อสารแนวทางในการขับเคลื่อน
กระบวนการสร้างเสริมความรอบรู้ด้าน

1 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.5 
 
 

2.1 เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการมีกลไก
การข ับเคล ื ่ อน หร ือมีแนวทางในการ
ขับเคลื่อนกระบวนการดำเนินงาน อย่างใด
อย่างหนึ่ง ได้แก่ 
- สรุปรายงานการประชุม โดยระบกุารระดม
ทรัพยากรร่วมกัน การดำเนินการในด้าน 
คน เงิน ของ และการปฏิบัติงาน อย่างใด
อย่างหนึ ่ง ตามแต่ละประเด็นสุขภาพที่
ได้มาจากขั้นตอนที่ 1  
หร ื อ  ค ำส ั ่ ง แต ่ ง ต ั ้ ง คณะกรรมการ /
คณะทำงาน จากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งใน
หรือนอกหน่วยงาน   
หร ือ สร ุปผลการดำเน ินงานบูรณาการ
ร่วมกับคณะกรรมการ/คณะทำงานที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่น หรือในระดับอำเภอ/จังหวัด อาทิ 
พชอ. กรมการจั งหว ัด  หร ือ เอกสาร
หลักฐาน MOU เป็นต้น 
 
๒.๒ หลักฐานเอกสารที่ผู ้นำองค์กรมีการ
ประกาศเป็นนโยบายหน่วยงาน เช่น การ
ประกาศเป็นนโยบาย สร ุปรายงานการ
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ขั้นตอนที่ รายละเอียดการดำเนินงาน คะแนน เอกสารประกอบการประเมิน 
สุขภาพในการป้องกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพระดับหน่วยงาน 

 ประชุม มติที่ประชุม หนังสือแจ้งเวียน  เป็น
ต้น 
 
เสนอผู้บริหารและแนบเอกสารหลักฐานใน
ระบบ Estimate SM ภายในว ันท ี ่  25 
มีนาคม 2566 

3 3.1 จัดทำแผนปฏิบัติการสร้างความรอบรู้
ด้านสุขภาพในการป้องกันโรคและภัยสุขภาพ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
 
 
 
 
 
 
3.2 ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสร้างเสริม
ความรอบรู้ด้านสุขภาพฯ รอบ 6 เดือน 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
คะแนน 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 
ร้อยละ ≤60 70 80 90 100  

0.5 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.5 

3.1 แผนปฏิบัติการสร้างความรอบรู ้ด ้าน
สุขภาพในการป้องกันโรคและภัยสุขภาพ 
(แบบฟอร์ม HL_01) โดยมีความสอดคล้อง
กับสภาพปัญหาที่ผ ่านการพิจารณาจาก
หน ่วยงานครอบคล ุมกล ุ ่ มเป ้ าหมาย / 
พฤต ิกรรมเป ้าหมาย/มาตรการป ้องกัน 
ควบคุมโรค/กิจกรรม/สื่อ/การประเมินผล  
3.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผน รอบ 
6 เดือน (แบบฟอร์ม HL_02) 
เสนอผู้บริหาร และแนบเอกสารหลักฐานใน
ระบบ Estimate SM ภายในว ันท ี ่  25 
มีนาคม 2566  

4 ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสร้างเสริมความ
รอบรู้ด้านสุขภาพที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา
บริบทหน่วยงาน/พื้นที่ หรือ จุดเน้นของกรม
หรือของหน่วยงาน รอบ 12 เดือน 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
คะแนน 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 
ร้อยละ ≤60 70 80 90 100  

0.5 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผน รอบ 12 
เดือน ( แบบฟอร์ม HL_02) เสนอผู้บริหาร 
แล ะแนบ เอกส า รหล ั ก ฐ าน ใน ร ะบบ 
Estimate SM ภายในวันที ่ 25 กันยายน 
2566  
 
 
 

5 5.1 สรุปผลการดำเนินงานการสร้างเสริม
ความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพของหน่วยงาน  
 
 
 
 
5.2 ผลการประเมนิกลุ่มเป้าหมายที่มีคะแนน
ความรอบรูด้้านสุขภาพระดับเพยีงพอ 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความรอบรู้ฯ 

0.3 
 
 

 
 
 
 

0.5 
 
 
 

5.1 รายงานผลการประเม ินประชาชน
กลุ่มเป้าหมายที่มีคะแนนความรอบรู ้ด้าน
สุขภาพระดับเพียงพอ (แบบฟอร์ม HL_03) 
เสนอผู้บริหาร และแนบเอกสารหลักฐานใน
ระบบ Estimate SM ภายในว ันท ี ่  25 
กันยายน 2566 
 
5.2 ผลการประเ มินความรอบร ู ้ด ้าน
สุขภาพฯ ของหน่วยงาน 
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ขั้นตอนที่ รายละเอียดการดำเนินงาน คะแนน เอกสารประกอบการประเมิน 
คะแนน 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 
ร้อยละ ≤58 59 60 61 ≥62 

หมายเหตุ : ตัวอย่างแบบประเมินความรอบรู้
ด ้านส ุขภาพฯ และว ิธ ีการคำนวณ ตาม
เอกสารแนบในภาคผนวก 

5.3 จ ัดทำแผนการสร้างความรอบรู ้ด ้าน
สุขภาพในการป้องกันโรค ปี พ.ศ. 2567 - 
2569 

 
 

 
 
 

0.2 

 
 
 
 
 
5.3 แผนการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ในการป้องกันโรค ปี พ.ศ. 2567 - 2569 
(แบบฟอร์ม HL_04 )  
เสนอผู้บริหาร และแนบเอกสารหลักฐานใน
ระบบ Estimate SM ภายในว ันท ี ่  25 
กันยายน 2566 

หมายเหตุ :  
1. กรณีไม่รายงานภายในระยะเวลาที่กำหนดแต่ละข้ันตอน หักข้ันตอนละ 0.05 คะแนน  
2. กรณีไม่เสนอผู้บริหารเห็นชอบหรือรับทราบ หักข้ันตอนละ 0.05 คะแนน 
3. กรณีไม่ระบุรายละเอียดความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานในระบบ ESM หักขั้นตอนละ 0.05 คะแนน 
4. กรณีเอกสารที่แนบในระบบ ESM  มีข้อมูลไม่ตรงกันหรือขอ้มูลไม่ชัดเจน หักขัน้ตอนละ 0.05 คะแนน 

 

10. เป้าหมาย :  
ไตรมาสที่ 2 ถึงข้ันตอนที ่3 
ไตรมาสที่ 4 ถึงข้ันตอนที ่5 

 

11. แหล่งข้อมูล : รายงานความก้าวหน้าตามแบบฟอร์มในระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (Estimates SM)ของ
กรมควบคุมโรค 

12. วิธีการจัดเก็บข้อมูล : รวบรวมข้อมูลและรายงานตามแบบฟอร์ม SAR ในระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ 
(Estimate SM) 

13. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล :  
ไตรมาสที่ 2  ภายในวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2566 
ไตรมาสที่ 4  ภายในวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2566 

 

14. แบบฟอร์มท่ีใช้ประกอบด้วย :  
 14.1 แบบฟอร์ม HL_01 แผนปฏิบัติการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันโรคและภัยสุขภาพ 
 14.2 แบบฟอร์มHL_02 สรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน 
 14.3 แบบฟอร์มHL_03 สรุปผลการดำเนินงานสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันโรคและภัยสุขภาพ 

14.4 แบบฟอร์มHL_04 แผนการดำเนินงานสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันโรค ปี พ.ศ. 2567 
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15. ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด :
ระดับกรม : สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

ชื่อผู้กำกับตัวชี้วัด โทรศัพท์ E-mail 
แพทย์หญิงสุมนี  วัชรสินธุ์ 
ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

02 590 3856 swacharasint95@gmail.com 

ระดับหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ชื่อผู้กำกับตัวชี้วัด โทรศัพท์ E-mail 

นายไพโรจน์  พรหมพันใจ 
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

0 2590 3357 Pairoj_2608@yahoo.com 

16. ผู้จัดเก็บข้อมูล :
ระดบักรม : กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาวิชาการ สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

ระดับหน่วยงาน : กลุ่มสนับสนุนวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ชื่อผู้จัดเก็บข้อมูล โทรศัพท์ E-mail 
นางสาวจันทิมา จารณศรี 02 590 3221 monkeyjune@hotmail.com 

ชื่อผู้จัดเก็บข้อมูล โทรศัพท์ E-mail 
1.นางญาณี  แสงสง่า 02 590 3857 strategyriskcom@gmail.com 
2.นางสาวสิริญ  จันนันทะ 02 590 3857 strategyriskcom@gmail.com 
3.นางสาวเนตรชนก ไชยพาน 02 590 3857 strategyriskcom@gmail.com 
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HL_01 แผนปฏิบัติการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันโรคและภัยสุขภาพ 

 

แผนปฏิบัติการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันโรคและภัยสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เรื่อง ...................................................................................................  

หน่วยงาน ................................................................................................... 

 

ผู้เสนอแผน ................................................ 

ผู้รับรองแผน .............................................. 

วันที ่.......................................................... 

ลำดับ กิจกรรม กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผู้เกี่ยวข้อง/
เครือข่าย 

ผลผลติ/
ผลลัพธ์
กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ 
(บาท)  

ผู้รับผิดชอบ
/เบอรโ์ทร

ติดต่อ ปี 2565 ปี 2566 

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

 1                                    
 2                                    
 3                                    
 4 

  
                               

 5                                    
 6                                    
 7                                    
 8                                    
 9                                    
 10                                    
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HL_02 แบบรายงานความก้าวหน้า 
 

 แบบฟอร์มสรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ  

 รอบ 6 เดือน   รอบ 12 เดือน 

หน่วยงาน......................................................................................................  

1. ชื่อแผนงาน/กิจกรรม.......................................................................................................... ........................ 
2. สรุปผลการดำเนินงานตามแผน 

 
แผนการดำเนนิกิจกรรม 

(ระบุกิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผน) 
ผลการดำเนินงาน 

(ระบุรายละเอียดการดำเนินงาน เช่น ดำเนินการที่ไหน 
กับใคร เมื่อไหร่ ดำเนินการอย่างไร) 

กิจกรรมที่ 1 ........................................................  
กิจกรรมที่ 2 ........................................................  
กิจกรรมที่ 3 ........................................................  
กิจกรรมที่ 4 ........................................................  

**สรุป ร้อยละของการดำเนินงานตามแผน =.........% 
เช่น จากกจิกรรมทั้งหมดในโครงการ คือ 6 กิจกรรม ดำเนินการได้ 3 กิจกรรม คิดเป็น 50% 

 
3. ปัจจัยความสำเร็จ 

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

................................................................................... ..........................................................................................  
4. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน 

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

............................................................................................................................. ................................................ 
5. แนวทางแก้ไข หรือการแก้ไขที่ดำเนินการระหว่างดำเนินงาน 

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

............................................................................. ................................................................................................  
6. ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ต้องการสนับสนุน

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

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

 

ผู้รายงาน................................................... 
ผู้รับรองรายงาน........................................ 

                                                                                       วันที่รายงาน............................................. 
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HL_03 สรุปผลการดำเนินงาน 

 

 

รายงานสรุปผลการดำเนินงานสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันโรคและภัยสุขภาพ 

หน่วยงาน......................................................................................................  

1. ชื่อแผนงาน/กิจกรรม.......................................................................................................... ............................... 
2. หลักการและเหตุผล 

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

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

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

.............................................................................................. ............................................................................... 
3. วัตถุประสงค์ 

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

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

......................................................................... ....................................................................................................  
4. กลุ่มเป้าหมาย (ระบุกลุ่มเสี่ยงและจำนวน) 

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

............................................................................................................................. ................................................ 
5. ผลลัพธ์และผลผลิต (กลุ่มเป้าหมายได้อะไร ผลการประเมินความรอบรู้) 

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

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

6. พฤติกรรมเป้าหมาย 
....................................................................................................... ......................................................................
............................................................................................................................. ................................................ 
 

7. วิธีดำเนินการ 
............................................................................................................................. ................................................
..................................................................... ........................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................. ................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................... 

     (เช่น การจัดกิจกรรม การจัดทำสื่อ การพัฒนาประเด็นความรู้ และการประยุกต์ใช้หลักความรอบรู้ 5 ทักษะ 
และรูปภาพประกอบ ) 
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HL_03 สรุปผลการดำเนินงาน 

 

 

8. ปัญหา/อุปสรรค 
............................................................................................................................. ................................................
................................................................................... ..........................................................................................  
 

9. แนวทางปรับปรุง/แก้ไข 
............................................................................................................................. ................................................
................................................................................... ..........................................................................................  
 

10. การทบทวนสรุปบทเรียนการดำเนินงาน (AAR) ได้แก่ สิ่งท่ีทำได้ดี บทเรียน และการเรียนรู้ที่สำคัญ และ
ส่ิงท่ีเป็นเคล็ดลับ หรือปัจจัยสำคัญของการดำเนินงาน  
............................................................................................................................. ................................................
................................................................................... ..........................................................................................
............................................................................................................................. ................................................
............................................................................................................................. ................................................ 
 

หมายเหตุ : รายงานสรุปเฉพาะเนื้อหาไม่ต่ำกว่า 3 หน้ากระดาษ A4  
 
 
 

ผู้รายงาน................................................... 
ผู้รับรองรายงาน........................................ 
วันที่รายงาน.............................................. 
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HL_04 แผนการดำเนินงาน ปี 2567 - 2569 

แผนการดำเนินงานสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ปี 2567 - 2569 
หน่วยงาน................................................................................... 

กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์ 
กิจกรรม/
โครงการ 

ตัวช้ีวัด 
ความสำเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย/ 
หน่วยงานที่ร่วม

ดำเนินการ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ/ 
เบอร์โทร
ติดต่อ 2567 2568 2569 

กลยุทธ์ที่ 1 : การพัฒนานโยบาย มาตรการ เพ่ือยกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

1)……………………………………………… 
………………………………………………… 
2)……………………………………………… 
………………………………………………… 
3)……………………………………………… 
………………………………………………… 
4)……………………………………………… 
………………………………………………… 
5)……………………………………………… 
………………………………………………… 
6)......………………………………………… 
………………………………………………… 

กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบเครือข่ายและความร่วมมือการยกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

1)……………………………………………… 
………………………………………………… 
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HL_04 แผนการดำเนินงาน ปี 2567 - 2569 
 

2)……………………………………………… 
………………………………………………… 

         

3)……………………………………………… 
………………………………………………… 

         

4)……………………………………………… 
………………………………………………… 

         

5)……………………………………………… 
………………………………………………… 

         

6)......………………………………………… 
………………………………………………… 

         

กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาและจัดการองค์ความรู้ด้านความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

1)……………………………………………… 
………………………………………………… 

         

2)……………………………………………… 
………………………………………………… 

         

3)……………………………………………… 
………………………………………………… 

         

4)……………………………………………… 
………………………………………………… 

         

5)……………………………………………… 
………………………………………………… 

         

6)......………………………………………… 
………………………………………………… 
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HL_04 แผนการดำเนินงาน ปี 2567 - 2569 
 

 
หมายเหตุ : แผนการดำเนินงานสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ปี 2567 – 2569 ของหน่วยงาน ต้องสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (พ.ศ. 2566 – 2570) และสามารถประยุกต์ใช้ทักษะการสร้างความรอบรู้
ด้านสุขภาพของกรมควบคุมโรค  (5 ทักษะ) มาใช้ในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

 
ผู้เสนอแผน................................................ 

ผู้รับรองแผน.............................................. 

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

กลยุทธ์ที่ 4 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร เพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ด้านการยกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

1)……………………………………………… 
………………………………………………… 

         

2)……………………………………………… 
………………………………………………… 

         

3)……………………………………………… 
………………………………………………… 

         

4)……………………………………………… 
………………………………………………… 

         

5)……………………………………………… 
………………………………………………… 

         

6)......………………………………………… 
………………………………………………… 
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- ร่าง - 
 

แบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

ที่ ข้อความ 

ทำได้
ง่าย
มาก 

ทำได้
ง่าย 

ทำได้
ยาก 

ทำได้
ยาก
มาก 

ไม่เคย
ทำเลย 

4 3 2 1 0 
1 ฉันค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับแนวทาง/วิธีการปฏิบัติตัว                         

ในการป้องกันและควบคุมโรคที่ต้องการใช้ ได้จากหลาย
แหล่งข้อมูลด้วยตนเอง 

     

2 เมื่อฉันได้ข้อมูลที่ต้องการแล้ว ฉันทำการคัดเลือกหรือ
กลั่นกรอง โดยพิจารณาชื่อหน่วยงาน/ผู้เขียน ที่ได้รับ                
การยอมรับ             

     

3 ฉันตรวจสอบความน่าเชื่อถือ (ความถูกต้อง และเป็นจริง)       
ของข้อมูล ก่อนนำมาใช้หรือเผยแพร่ต่อ 

     

4 ฉันตรวจสอบไดว้่าข้อมูลที่นำมาใช้มีความสมเหตุสมผล      
5 ฉันอ่านหรือฟัง ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทาง/วิธีการ                  

ปฏิบัติตัว  ในการป้องกันและควบคุมโรคท่ีได้รับ                               
ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

     

6 ฉันอ่านหรือฟัง และทำความเข้าใจข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ
แนวทาง/วิธีการปฏิบัติตัวในการป้องกันและควบคุมโรค              
จนเกิดความเข้าใจ 

     

7 ฉันจดจำข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทาง/วิธีการปฏิบัติตัว            
ในการป้องกันและควบคุมโรคที่ได้รับจากบุคลากร                  
ทางการแพทย์ได้อย่างถูกต้อง และครบถ้วน 

     

8 ฉันทำความเข้าใจข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทาง/วิธีการ    
ปฏิบัติตัวในการป้องกันและควบคุมโรคที่ได้รับจากบุคลากร              
ทางการแพทย์ได้อย่างชัดเจน 

     

9 ฉันวางแผนการซักถาม ข้อสงสัย ก่อนไปพบแพทย์/บุคลากร
สาธารณสุข หรือผู้เชี่ยวชาญ 

     

10 ฉันจัดเตรียมข้อคำถาม โดยคิดและเขียนไว้ล่วงหน้าก่อน               
ไปพบแพทย์/บุคลากรสาธารณสุขหรือผู้เชี่ยวชาญ 

     

11 หากมีข้อสงสัย ฉันจะถาม แพทย์/บุคลากรสาธารณสุข             
หรือผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้ข้อมูลจนเข้าใจและคลายข้อสงสัย 

     

12 ฉันประเมินคำถามที่เตรียมไว้ ว่าดีแล้วหรือจะต้องปรับปรุง      
13 ฉันระบุ ประเด็น/ปัญหาสำคัญ ที่จะต้องตัดสินใจได้      
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- ร่าง - 

 

ที่ ข้อความ 

ทำได้
ง่าย
มาก 

ทำได้
ง่าย 

ทำได้
ยาก 

ทำได้
ยาก
มาก 

ไม่เคย
ทำเลย 

4 3 2 1 0 
14 ฉันหาทางเลือกในการปฏิบัติตัวได้หลายทางเลือก                 

และนำไปใช้ปฏิบัติได้จริง 
     

15 ฉันประเมินข้อดี-ข้อเสีย ของทางเลือกแต่ละทางเลือกได้       
16 ฉันอธิบายเหตุผลของการตัดสินใจได้ ว่ามีความเหมาะสม

อย่างไร 
     

17 ฉันหาวิธีในการเตือนตนเอง เพ่ือไม่ให้ลืมข้อมูล/การปฏิบัติที่
สำคัญ โดยการเขียนโน้ต จดบันทึกในปฏิทิน ตั้งนาฬิกา หรือ
อ่ืน ๆ 

     

18 ฉันหาวิธีเตือนตนเอง โดยอาศัยความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืน 
เพ่ือไม่ให้ลืมข้อมูล/การปฏิบัติตัวที่สำคัญ โดยทำอย่างใด     
อย่างหนึ่ง เช่น ฝากให้คนอ่ืนเตือน/บอกญาติ/คนใกล้ชิด              
ให้ช่วยเตือน เป็นต้น 

     

19 ฉันกำหนด/ตั้งเป้าหมายเพ่ือให้เกิดการป้องกันควบคุมโรคได้        
20 ฉันปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการตนเองให้เหมาะสมกับ

สถานการณ์อยู่เสมอ  
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ส่วนที่ 6 : แผนปฏิบัตกิารสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันโรคควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (พ.ศ. 2566 - 2570) 

แผนปฏิบัติการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 

6.1 วัตถุประสงค์ (Objective) 
แผนปฏิบัติการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (พ.ศ. 2566 – 

2570) จัดทำขึ้นเพื่อให้หน่วยงานภายในกรมควบคุมโรคใช้เป็นกรอบแนวทางในการเสริมสร้างความรอบรู้  

ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพให้แก่ประชาชน และเกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่าง

หน่วยงานและภาคีเครือข่าย 

6.2 วิสัยทัศน์ (Vision) 
“ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ได้ด้วยตนเอง           

อย่างเหมาะสม” 

6.3 เป้าประสงค์สูงสุด (Ultimate goal) 
ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ และสามารถป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่สามารถป้องกันได้ 

และเกิดเป็นสังคมบ่มเพาะ จิตสำนึกของการมีสุขภาวะที่ดี  

6.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ 
ระดับความรอบรู ้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ของประชาชนในระดับ

เพียงพอ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2 ต่อปี ในปี พ.ศ. 2566 – 2570  

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมายรายปี 

Baseline 2566 2567 2568 2569 2670 
ระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพในการ
ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
ของประชาชนในระดับเพียงพอ 

58.95 
(ระดับเพียงพอ 

และระดับ 
ดีเยี่ยม) 

62 64 66 68 70 

หมายเหตุ : ปี พ.ศ. 2565 ความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชนมีค่าเฉลี่ย 59.56 (คะแนนเต็ม 80.00) 

               ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 11.47 ค่าเฉลี่ยดังกล่าวอยู่ในระดับมีปัญหา (อยู่ระหว่างคะแนน 48.00 – 59.99) 

               ดีเยี่ยม = 10.92, เพียงพอ = 48.03, มีปัญหา = 29.73 และ ไม่เพียงพอ = 11.32 
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ส่วนที่ 6 : แผนปฏิบัตกิารสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันโรคควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (พ.ศ. 2566 - 2570) 

 

6.5 กลยทุธ์การพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ 1 : การพัฒนานโยบาย มาตรการ เพื่อยกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกัน

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

กลยุทธ์ที ่ 2 : พัฒนาระบบเครือข่ายและความร่วมมือการยกระดับความรอบรู ้ด ้านสุขภาพ                   

ในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาและจัดการองค์ความรู้ด้านความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรคและ 

ภัยสุขภาพ 

กลยุทธ์ที่ 4 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ด้านการยกระดับความรอบรู้

ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
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ส่วนที่ 6 : แผนปฏิบัตกิารสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันโรคควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (พ.ศ. 2566 - 2570) 

 

กลยุทธ์ที่ 1 : การพัฒนานโยบาย มาตรการ เพื่อยกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกัน

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

วัตถุประสงค์ 

 เพื่อการพัฒนานโยบาย มาตรการ ในการยกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกัน

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้แก่หน่วยงานภายในและภายนอกกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  

มาตรการที่สำคัญ 

  1. พัฒนาหน่วยงานของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขที ่ให้บริการแก่ประชาชน 

(สถาบันบำราศนราดูร สถาบันราชประชาสมาสัย) เป็นองค์กรต้นแบบแห่งความรอบรู้ด้านสุขภาพให้แก่

หน่วยงานบริการสาธารณสุข (Health-Literate Health Care Organizations) 

  2. พัฒนาหน่วยงานของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขในระดับสำนัก กอง สถาบัน

เป็นองค์กรแห่งความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy Organization) 

  3. พัฒนานโยบายด้านสาธารณสุขเพ่ือยกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรค

และภัยสุขภาพในหน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับ 

  4. พัฒนามาตรการทางสังคมเพื่อยกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรค 

และภัยสุขภาพในหน่วยงานภายนอกทุกระดับ 

 

ตัวช้ีวัดและเป้าหมายของกลยุทธ์ 
 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมายรายปี 

Baseline 2566 2567 2568 2569 2670 
1.1 ระดับความสำเร ็จของการพัฒนา
หน่วยงานของกรมควบคุมโรคที่ให้บริการ
ประชาชน (Service Provider) ในการ
เป็นองค์กรต้นแบบด้านความรอบรู้ด้าน
สุขภาพในการป้องกันควบคุมโรคและ   
ภัยสุขภาพ 

 
- 

 
ระดับท่ี 

5 

 
ระดับท่ี 

5 

 
ระดับท่ี 

5 

 
ระดับท่ี 

5 

 
ระดับท่ี 

5 

1.2 ระดับความสำเร ็จของการพัฒนา
หน่วยงานของกรมควบคุมโรคในระดับ
สำนัก กอง สถาบัน เป ็นองค์กรแห่ง 
ความรอบรู ้ด้านสุขภาพในการป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

 
- 

 
ระดับท่ี 

5 

 
ระดับท่ี 

5 

 
ระดับท่ี 

5 

 
ระดับท่ี 

5 

 
ระดับท่ี 

5 

1.3 จำนวนหน่วยงานในกรมควบคุมโรค
ที่เป็นองค์กรแห่งความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

- 5 10 20 30 40 
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ส่วนที่ 6 : แผนปฏิบัตกิารสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันโรคควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (พ.ศ. 2566 - 2570) 

 

 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมายรายปี 

Baseline 2566 2567 2568 2569 2670 
1.4 จำนวนนโยบายทางสาธารณสุข และ
มาตรการทางสังคมที่หน่วยงานนำไปสู่
การดำเนินการเพื ่อการปฏิบัต ิในการ
ยกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพในการ
ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

- 1 2 2 2 2 

 

โครงการที่สำคัญ 
 

โครงการ 
ระยะเวลาดำเนินการ หน่วยงาน 

66 67 68 69 70 หลัก สนับสนุน ร่วมดำเนินการ 
โ ค ร ง ก า ร พ ั ฒน า
องค์กรต้นแบบความ
รอบรู้ด้านสุขภาพ 

     - กองบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 
- สำนักงาน
เลขานุการกรม 

- สำนักสือ่สาร
ความเสีย่งและ
พัฒนา
พฤติกรรม
สุขภาพ 
- กอง
ยุทธศาสตร์และ
แผนงาน 
 

- กอง/สำนัก/
สถาบัน  
- สคร. 1 – 12 

โ ค ร ง ก า ร พ ั ฒน า
นโยบายสาธารณสุข
และมาตรการทาง
สังคมเพื ่อยกระดับ
ความรอบร ู ้ ด ้ า น
สุขภาพ 

     - ส ำ น ั ก ง า น
คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

- กอง/สำนัก/
สถาบัน  
- สคร. 1 – 12 

- สำนักสือ่สาร
ความเสีย่งและ
พัฒนา
พฤติกรรม
สุขภาพ 
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ส่วนที่ 6 : แผนปฏิบัตกิารสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันโรคควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (พ.ศ. 2566 - 2570) 

 

กลยุทธ์ที ่ 2: พัฒนาระบบเครือข่ายและความร่วมมือการยกระดับความรอบรู ้ด ้านสุขภาพ         

ในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

วัตถุประสงค์ 

 เพื ่อพัฒนาระบบเครือข่ายและความร่วมมือในการยกระดับความรอบรู ้ด ้านสุขภาพ            

ในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้แก่ภาคีเครือข่ายภายนอกหน่วยงาน กรมควบคุมโรค                    

กระทรวงสาธารณสุข 

มาตรการที่สำคัญ 

  1. สนับสนุนและผลักดันให้ภาคีเครือข่าย ภาคส่วนอื่นๆ (ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร ชุมชน 

ท้องถิ่น) เห็นความสำคัญและนำนโยบาย หรือมาตรการสู่การปฏิบัติเพื่อการยกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพ

ในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

  2. สนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเครือข่าย เพ่ือสนับสนุนการเสริมสร้าง

ความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพให้แก่ประชาชน (บุคลากรสาธารณสุขด่านหน้า

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) แกนนำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประชากรต่างด้าว (อสต.) 

แกนนำสุขภาพประจำครอบครัว (กสค.)) 

  3. สร้างกลไกการมีส่วนร่วม และพัฒนาระบบกลไก ควบคุม กำกับของภาคีเครือข่าย         

ในการยกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

 

 ตัวช้ีวัดและเป้าหมายของกลยุทธ์ 
 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมายรายปี 

Baseline 2566 2567 2568 2569 2670 
2.1 จำนวนหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่มี
มาตรการในการดำเนินการเพื่อยกระดับ
ความรอบรู ้ด้านสุขภาพในการป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

- 10 50 100 150 200 

2.2 จำนวนบุคลากรเครือข่ายที ่ได ้รับ    
การพัฒนาศักยภาพในการเสริมสร้าง
ความรอบรู ้ด้านสุขภาพในการป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (ครู ก.) 

- 10 50 100 100 100 

2.3 จำนวนอาสาสมัคร แกนนำชุมชน 
ฯลฯ ที ่ได ้ร ับการพัฒนาศักยภาพจาก
เครือข่าย (ครู ก.) ด้านความรอบรู้ด้าน
สุขภาพในการป้องกันโรคและภัยสุขภาพ 

- 50 1,000 2,000 4,000 6,000 
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ส่วนที่ 6 : แผนปฏิบัตกิารสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันโรคควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (พ.ศ. 2566 - 2570) 

 

 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมายรายปี 

Baseline 2566 2567 2568 2569 2670 
2.4 จำนวนชุมชนต้นแบบด้านสุขภาพใน
การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
(ท ้องถ ิ ่น ช ุมชน สถานศ ึกษา สถาน
ประกอบการ สถานบริการสาธารณสุข) 

- 12 24 36 48 60 

 

โครงการที่สำคัญ 
 

โครงการ 
ระยะเวลาดำเนินการ หน่วยงาน 

66 67 68 69 70 หลัก สนับสนุน ร่วมดำเนินการ 
โครงการสร้างการมี
ส่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายในการ
ยกระดับความรอบรู้
ด้านสุขภาพในการ
ป้องกันควบคุมโรค
และภยัสุขภาพ 
      ก1 : การจัดทำ
บัญชีผู้เช่ียวชาญ
ด้านความรอบรู้ด้าน
สุขภาพในการ
ป้องกันควบคุมโรค
ระดับประเทศ 
      ก2 : การจัดทำ
บ ั น ท ึ ก ข ้ อ ต ก ล ง
ความร่วมมือในการ
ยกระดับความรอบรู้
ด้านสุขภาพในการ
ป้องกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
- สำนักสือ่สาร
ความเสีย่งและ
พัฒนา
พฤติกรรม
สุขภาพ 
 
- สำนักงาน
คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
 
 
 
 
 
 
- กอง/สำนัก/
สถาบัน 
- สคร. 1 – 12  
 
 
 
- กอง/สำนัก/
สถาบัน  
- สคร. 1 – 12  
 

 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
- สำนักสือ่สาร
ความเสีย่งและ
พัฒนา
พฤติกรรม
สุขภาพ 

 

โครงการยกระดับ
ศักยภาพของ
บุคลากรเครือข่ายใน
การพัฒนาความ
รอบรู้ด้านสุขภาพ 

- -    - สำนักสือ่สาร
ความเสีย่งและ
พัฒนา
พฤติกรรม
สุขภาพ 
 

- กอง/สำนัก/
สถาบัน 

 

- สคร. 1 – 12 
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ส่วนที่ 6 : แผนปฏิบัตกิารสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันโรคควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (พ.ศ. 2566 - 2570) 

 

 

โครงการ 
ระยะเวลาดำเนินการ หน่วยงาน 

66 67 68 69 70 หลัก สนับสนุน ร่วมดำเนินการ 
โครงการพัฒนา
ชุมชนต้นแบบด้าน
สุขภาพในการ
ป้องกันควบคุมโรค
และภยัสุขภาพ 

- -    - สำนักสือ่สาร
ความเสีย่งและ
พัฒนา
พฤติกรรม
สุขภาพ 

- สำนักงาน
คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

- กอง/สำนัก/
สถาบัน 
- สคร. 1 – 12- 
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ส่วนที่ 6 : แผนปฏิบัตกิารสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันโรคควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (พ.ศ. 2566 - 2570) 

 

กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาและจัดการองค์ความรู้ด้านความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรค 

และภัยสุขภาพ 

 วัตถุประสงค์ 

  เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ให้ทันสมัย พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม เพ่ือยกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

มาตรการที่สำคัญ 

  1. พัฒนาองค์ความรู ้ มาตรฐาน เครื ่องมือ โปรแกรม รูปแบบ นวัตกรรม และการวิจัย       

เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

  2. พัฒนาระบบการจัดการความรู้ด้านการยกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกัน

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

  3. สร้างกลไกความร่วมมือในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกัน

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภายนอก 

 

 ตัวช้ีวัดและเป้าหมายของกลยุทธ์ 
 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมายรายปี 

Baseline 2566 2567 2568 2569 2670 
3.1 จำนวนองค ์ความร ู ้  ม าตรฐาน 
เครื่องมือ โปรแกรม รูปแบบ นวัตกรรม
และการวิจัยเพื่อการยกระดับความรอบรู้
ด้านสุขภาพ 

 
- 

 
3 

 
5 

 
10 

 
10 

 
10 

3.2 ระดับความสำเร ็จของการจัดการ
ความร ู ้เพ ื ่อยกระดับความรอบรู ้ด ้าน
สุขภาพ 

- ระดับที่ 5  ระดับที่ 5 ระดับที่ 5 ระดับที่ 5 ระดับที่ 5 

3.3 จำนวนองค์ความรู้ด้านความรอบรู้
ด้านสุขภาพในการป้องกันโรคและภัย
สุขภาพท่ีพัฒนาโดยหน่วยงานภายนอก 

- - - 20 - 40 
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ส่วนที่ 6 : แผนปฏิบัตกิารสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันโรคควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (พ.ศ. 2566 - 2570) 

 

โครงการที่สำคัญ 
 

โครงการ 
ระยะเวลาดำเนินการ หน่วยงาน 

66 67 68 69 70 หลัก สนับสนุน ร่วมดำเนินการ 
โครงการว ิจ ัยเพื่อ
ก า รพ ัฒนาความ
รอบรู้ด้านสุขภาพใน
การป้องกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพ 

     - กอง
นวัตกรรมและ
วิจัย  

 

- สำนักสือ่สาร
ความเสีย่งและ
พัฒนา
พฤติกรรม
สุขภาพ 
- สำนักงาน
คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

- กอง/สำนัก/
สถาบัน 
- สคร. 1 – 12 

โ ค ร ง ก า ร พ ั ฒน า
ห ล ั ก ส ู ต ร / อ ง ค์
ความร ู ้ด ้ านความ
รอบรู้ด้านสุขภาพใน
การป้องกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพ 

     - สำนักสือ่สาร
ความเสีย่งและ
พัฒนา
พฤติกรรม
สุขภาพ 
 

- สำนักงาน
คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
- กอง
นวัตกรรมและ
วิจัย 

- กอง/สำนัก/
สถาบัน 
- สคร. 1 – 12 

โ ค ร งก า รจ ั ด ก าร
คว ามร ู ้ เ พ ื ่ อ ก า ร
พัฒนาความรอบรู้
ด้านสุขภาพในการ
ป้องกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ 

- -    - กอง
นวัตกรรมและ
วิจัย 

- สำนักสือ่สาร
ความเสีย่งและ
พัฒนา
พฤติกรรม
สุขภาพ 
 

- กอง/สำนัก/
สถาบัน 
- สคร. 1 – 12 

โ ค ร งก า รประ ชุม
วิชาการระดับชาติ 
“ความรอบร ู ้ด ้ าน
ส ุ ข ภ า พ ใ น ก า ร
ป้องกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ” 

- -  -  - กอง
นวัตกรรมและ
วิจัย 

- สำนักสือ่สาร
ความเสีย่งและ
พัฒนา
พฤติกรรม
สุขภาพ 
 

- กอง/สำนัก/
สถาบัน 
- สคร. 1 – 12 
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ส่วนที่ 6 : แผนปฏิบัตกิารสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันโรคควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (พ.ศ. 2566 - 2570) 

 

กลยุทธ์ที ่ 4 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร เพื ่อมุ ่งผลสัมฤทธิ ์ด ้านการยกระดับ            

ความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

วัตถุประสงค์ 

 เพื ่อพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรภายในกรมควบคุมโรค เพื ่อยกระดับความรอบรู้      

ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

มาตรการที่สำคัญ 

  1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร เพื่อสนับสนุนการเป็นหน่วยงานในการยกระดับ

ความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

 2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร กรมควบคุมโรค ทุกระดับ เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานด้านการ 

เสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (พัฒนา Competency Mapping 

ของบุคลากรแต่ละระดับ ด้านการสนับสนุนความรอบรู้ด้านสุขภาพ) 

  3. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและสื ่อดิจิทัล เพื ่อการใช้ประโยชน์ในการยกระดับ          

ความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในระดับหน่วยงาน 

 

 ตัวช้ีวัดและเป้าหมายของกลยุทธ์ 
 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมายรายปี 

Baseline 2566 2567 2568 2569 2670 
4.1 ร้อยละของบุคลากรผ่านการอบรม
หลักสูตรความรอบรู้ด้านสุขภาพในการ
ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

 
- 

 
- 

 
60 
 

 
60 

 
80 

 
80 

4.2 จำนวนบุคลากรที ่ผ ่านการอบรม
เฉพาะด้านการเป็นวิทยากรกระบวนการ
ในการยกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพใน
การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

- - 40 80 120 120 

4.3 จำนวนผู้เชี ่ยวชาญด้านความรอบรู้
ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพของกรมควบคุมโรค 

- - - - 10 10 

4.4 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบ
ข้อม ูลสารสนเทศ เพื ่อสนับสนุนการ
ยกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพในระดับ
หน่วยงาน 

 
- 

 
ระดับที่ 5 

 
ระดับที่ 5 

 
ระดับที่ 5 

 
ระดับที่ 5 

 
ระดับที่ 5 
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ส่วนที่ 6 : แผนปฏิบัตกิารสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันโรคควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (พ.ศ. 2566 - 2570) 

 

โครงการที่สำคัญ 
 

โครงการ 
ระยะเวลาดำเนินการ หน่วยงาน 

66 67 68 69 70 หลัก สนับสนุน ร่วมดำเนินการ 
โครงการพัฒนา
ศักยภาพและ
สมรรถนะของ
บุคลากรด้านความ
รอบรู้ด้านสุขภาพใน
การป้องกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพ 
กรมควบคุมโรค 
  ก1 : อบรม
บุคลากรหลักสูตร
ความรอบรูด้้าน
สุขภาพในการ
ป้องกันควบคุมโรค
และภยัสุขภาพ 
  ก2 : ฝึกอบรม
บุคลากรเฉพาะด้าน
ให้เป็นวิทยากร
กระบวนการในการ
ยกระดับความรอบรู้
ด้านสุขภาพในการ
ป้องกันควบคุมโรค
และภยัสุขภาพ 
  ก 3 : พ ั ฒ น า
บ ุ ค ล า ก ร ให ้ เ ป็ น
ผู้เชี่ยวชาญ 

-     - กองบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

 

- สำนักสือ่สาร
ความเสีย่งและ
พัฒนา
พฤติกรรม
สุขภาพ 
 

- กอง/สำนัก/
สถาบัน 
- สคร. 1 – 12 

โครงการพัฒนา
ระบบฐานข้อมลูเพื่อ
การสนับสนุนการ
ยกระดับความรอบรู้
ด้านสุขภาพ กรม
ควบคุมโรค 

 
 
 
 
 
 
 

- - -  - กองดิจิทัล
เพื่อการป้องกัน
ควบคุมโรค 

- กอง/สำนัก/
สถาบัน 
- สคร. 1 – 12 

- สำนักสือ่สาร
ความเสีย่งและ
พัฒนา
พฤติกรรม
สุขภาพ 
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ส่วนที่ 6 : แผนปฏิบัตกิารสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันโรคควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (พ.ศ. 2566 - 2570) 

 

 

โครงการ 
ระยะเวลาดำเนินการ หน่วยงาน 

66 67 68 69 70 หลัก สนับสนุน ร่วมดำเนินการ 
โครงการประเมิน
ความรอบรูด้้าน
สุขภาพในการ
ป้องกันควบคุมโรค
และภยัสุขภาพ 

     - สำนักสื่อสาร
ความเสีย่งและ
พัฒนา
พฤติกรรม
สุขภาพ 

- กอง/สำนัก/
สถาบัน 
 

- สคร. 1 – 12 
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

องค์ประกอบที่ 1 Functional Base 

ตัวช้ีวัดถ่ายทอดระดับหน่วยงาน (สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) 
1. ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 : ระดับความสำเร็จของการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพด้วย
กลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ (พชอ./พชข.) และระบบสุขภาพปฐมภูมิ ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
สมรรถนะด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  
2. หน่วยวัด : ระดับ

3. น้ำหนัก : ร้อยละ 20

4. คำอธิบายตัวชี้วัด :
4.1 การสนับสนุนการขับเคลื ่อนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ หมายถึง การดำเนินงานของ

สำน ักงานคณะกรรมการผ ู ้ทรงค ุณว ุฒิ   ในการสน ับสน ุนหน ่วยงานในพื ้นที่  (สคร .1 – 12 และ สปคม .) 
เช ่น การสน ับสน ุนค ู ่ม ือ/ มาตรฐาน/ แนวทางการปฏ ิบ ัต ิงาน/  การสน ับสน ุนองค ์ความร ู ้ /  เทคโนโลยี  
รวมถึง กระบวนการให้การปรึกษา และหรือพัฒนาบุคลากรหน่วยงานในพื ้นที ่ (สคร.1 – 12 และ สปคม.) 
ให้มีศักยภาพ ในการร่วมวิเคราะห์ วางแผน ให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) 
และระดับเขต (พชข.) ในแต่ละอำเภอ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการเชิงยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานป้องกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพด้วยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ (พชอ./พชข.) และระบบสุขภาพปฐมภูมิ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2566 – 2570) ให้บรรลุผลตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ ตามประเด็นปัญหาโรคและภัยสุขภาพ 
เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ 

4.2 กลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่  (พชอ./พชข.) หมายถึง กลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) และระดับเขต (พชข.) ที่แต่งตั้งภายใต้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ.2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 1 เล่ม 135 ตอนพิเศษ 54 ง วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.
2561 เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับพื้นที่ เป็นไปในทิศทาง ยุทธศาสตร์และ
เป้าหมายอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
อย่างเป็นองค์รวม มุ่งเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ ที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางเสริมสร้างความเป็น
ผู้นำและเจ้าของร่วมกัน ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

4.3 ระบบสุขภาพปฐมภูมิ หมายถึง กลไกและกระบวนการในการประสานความร่วมมือทางการแพทย์ 
และสาธารณสุขที ่มุ ่งหมายดูแลสุขภาพของบุคคลในเขตพื้นที ่รับผิดชอบในลักษณะองค์รวม ตั้งแต่แรก ต่อเนื ่อง  
และผสมผสาน ครอบคลุมทั้ง การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค การป้องกันโรค การตรวจรักษาพยาบาล และการ
ฟ้ืนฟูสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมทั้งการ
ส่งต่อผู้รับบริการและการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยบริการในทุกระดับ ที่ประกอบด้วยแพทย์ เวชศาสตร์ครอบครัว 
และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานบริการปฐมภูมิ ได้แก่ รพ.สต. , PCC, คลินิกชุมชน และ อาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม. / อสส.)  

๔.4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและสมรรถนะด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  
หมายถึง เป็นกระบวนการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้  ทักษะ สมรรถนะ ของบุคลากรกรมควบคุมโรคและเครือข่ายที่
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ขับเคลื่อนแผนงานฯ บุคลากรของกรมควบคุมโรคท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ให้มีศักยภาพ 
สมรรถนะด้านการถ่ายทอดความรู้ การให้คำแนะนำด้านวิชาการและการติดตามประเมินผล แก่หน่วยงานในระดับพ้ืนที่ 
ตามแผนปฏิบัติการราชการเชิงยุทธศาสตร์ การขับเคลื่อนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพด้วยกลไกการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับพ้ืนที่ (พชอ./พชข.) และระบบสุขภาพปฐมภูมิ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) อันจะส่งผลให้งาน
ที่ปฏิบัติ  สามารถบรรลุได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

 

5. ส ูตรการคำนวณ: ข ั ้นตอนท ี ่  5 .2 ร ้อยละของบ ุคลากร ของ สคร./สปคม. ท ี ่ข ับเคล ื ่อนแผนงานฯ  
สามารถถ่ายทอดความรู้ การให้คำแนะนำด้านวิชาการ และการติดตามประเมินผล 

 

= 

 

จำนวนบุคลากร ของ สคร.1 – 12 และ สปคม. ที่ขับเคลื่อนแผนงานฯ  
สามารถถ่ายทอดความรู้ การให้คำแนะนำ ด้านวิชาการ และการติดตามประเมินผล แก่หน่วยงานในระดับพ้ืนที่    

x 100  
 

จำนวนบุคลากร ของ สคร.1 – 12 และ สปคม. ที่ขับเคลื่อนแผนงานฯ 

6. รายละเอียดการดำเนินงาน : 
 

ขั้นตอนที่ รายละเอียดการดำเนินงาน คะแนน เอกสารประกอบการประเมิน 

1 1.1 วิเคราะห์ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา 
(2565) และจัดทำข้อเสนอแนะ  เพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรและสมรรถนะด้านการเฝ้า
ระวังป้องกันควบคุมโรค แก่บุคลากรของกรม
ควบคุมโรคและเครือข่าย ที ่ขับเคลื ่อนงาน
ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพด้วยกลไก
การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที ่ (พชอ./
พชข.) และระบบสุขภาพปฐมภูมิ 

1.0 
 
 
 
 
 
 

 
0.5 

รายงานว ิ เคราะห์  ผลการดำเน ินงานและ 
ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
และสมรรถนะด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุม
โรค แก่บ ุคลากรของกรมควบคุมโรคและ
เครือข่ายที่ขับเคลื่อนงานฯ 
 
 
 
- รายงานการประชุมผลการวิเคราะห์การ
ดำเนินงานในปีที่ผ่านมา และแผนการสนับสนุน
วิชาการ แผนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพฯ ต่อคณะกรรมการและ/หรือ
คณะทำงานขับเคลื่อน รวมถึงข้อเสนอแนะใน
การดำเนินงาน 
 

พร้อมเสนอผู้บริหารรับทราบ โดยรายงานและ
แนบเอกสารในระบบ ESM ภายในวันที ่ 25 
มีนาคม พ.ศ.2566 

1.2 นำเสนอผลการวิเคราะห์การดำเนินงานใน
ปีที่ผ่านมา (2565) และข้อเสนอแนะ เพ่ือการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรและสมรรถนะด้าน
การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ด้วยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่  
(พชอ./พชข.) และระบบสุขภาพปฐมภูมิ ใน
การสนับสนุน แก ่สคร./สปคม.  
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ขั้นตอนที่ รายละเอียดการดำเนินงาน คะแนน เอกสารประกอบการประเมิน 

2 จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
สมรรถนะด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุม
โรคและภ ัยส ุขภาพ เพ ื ่อสน ับสน ุนการ
ดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ด้วยกลไกการพัฒนาค ุณภาพช ีว ิตระดับ
อำเภอ/เขต และระบบสุขภาพปฐมภูมิ  

0.5 
 

 
 
 
 
 
 

 

- แผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรและสมรรถนะ
ด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัย
ส ุขภาพของหน่วยงานเพ ื ่อสน ับสน ุนการ
ดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ด้วยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ/
เขตและระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
 

- รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน พร้อม
เสนอผู ้บริหารรับทราบ โดยรายงานและแนบ
เอกสารในระบบ ESM ภายในวันที่ 25 มีนาคม 
พ.ศ.2566 

3 สนับสนุน วิชาการและการดำเนินงาน โดย
การ พ ัฒนาศ ักยภาพบ ุคลากร ในการ
ขับเคลื ่อนงานป้องกันควบคุมโรคและภัย 
สุขภาพด้วยกลไก พชพ. แก่พื้นที่ (สคร. และ 
สปคม.)และ ติดตามการดำเนินงานในพื ้นที่ 
(สคร. และ สปคม.)  

1 
 
 
 
 

- รายงานผลการสนับสนุนวิชาการ และการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร การสนับสนุนการ
ดำเนินงาน การติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ 
(สคร. และ สปคม.) พร้อมข้อเสนอแนะการ
ดำเนินงาน ขับเคลื่อนงานป้องกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพด้วยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ระดับพ้ืนที่ ฯ 
พร้อมเสนอผู้บริหารรับทราบ โดยรายงานและ
แนบเอกสารในระบบ ESM ภายในวันที ่ 25 
กันยายน พ.ศ.2566 

4 4.1 การสร ุปบทเรียนการสนับสนุนการ
ขับเคล ื ่อนการดำเน ินงาน (AAR) ในการ
ข ับเคล ื ่อนงานป ้องก ันควบค ุมโรคและ 
ภัยสุขภาพด้วยศักยภาพ พชอ/พชข . และ
ระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
 

0.75 
 
 

- รายงานผลการสรุปบทเรียนการสนับสนุนการ
ดำเนินงานฯ (AAR) 
- บทเรียน และBest practice การป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพด้วยศักยภาพ พชอ/
พชข. และระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
 

รายงานการประช ุม นำเสนอรายงานผล
ความก้าวหน้าการสรุปบทเรียนการดำเนินงาน 
และ Best practice ต่อคณะกรรมการและ/
หรือคณะทำงานขับเคลื ่อน การดำเนินงาน
ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพด้วยกลไก
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับพ้ืนที่ 
 

พร้อมเสนอผู้บริหารรับทราบ โดยรายงานและ
แนบเอกสารในระบบ ESM ภายในวันที ่ 25 
กันยายน พ.ศ.2566 
 

4.2 นำเสนอรายงานผลความก้าวหน้าการ 
สร ุปบทเร ียนการดำเน ินงาน และ  Best 
practice ต ่ อ คณะกรรมการแ ล ะ / ห รื อ
คณะทำงานขับเคลื่อนการ ดำเนินงานป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ด้วยกลไกการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ (พชอ./พชข.) 
และระบบสุขภาพปฐมภูมิ 

0.25 

5 5.1 จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานและ 
ผลสำเร็จของการดำเนินงาน ยุทธศาสตร์ที่ 3

0.5 -รายงานสรุปผลการดำเนินงาน และผลสำเร็จของ
การดำเน ินงาน  ย ุทธศาสตร ์ท ี ่  3  ในการ
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ขั้นตอนที่ รายละเอียดการดำเนินงาน คะแนน เอกสารประกอบการประเมิน 

ในการขับเคลื่อนงานป้องกันควบคุมโรค และ
ภัยสุขภาพ ด้วยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับพื ้นที ่ (พชอ./พชข.) และระบบสุขภาพ
ปฐมภูม ิ  และข้อเสนอเช ิงนโยบายในการ
ขับเคล ื ่อนงานป้องกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพด้วยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
พ้ืนที่ (พชอ./พชข.) และระบบสุขภาพปฐมภูมิ  

ขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรค และ
ภัยสุขภาพด้วยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระ
ดับพ้ืนที่ฯและข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือการพัฒนา  
 
 
 
-ร้อยละของบุคลากร ของ สคร./สปคม. ที่
ขับเคลื่อนแผนงานฯ สามารถถ่ายทอดความรู้  
การให้คำแนะนำด้านวิชาการ และการติดตาม
ประเมินผล   
พร้อมเสนอผู้บริหารรับทราบ โดยรายงานและ
แนบเอกสารในระบบ ESM ภายในวันที ่ 25 
กันยายน พ.ศ.2566 

5.2 ร้อยละของบุคลากร ของ สคร./สปคม. ที่
ขับเคลื่อนแผนงานฯ สามารถถ่ายทอดความรู้  
การให ้คำแนะนำด ้านว ิชาการ และการ
ติดตามประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนแผนงานฯ 
ให้เกิดผลลัพธ์ในการป้องกันควบคุมโรคใน
ระดับพ้ืนที ่

คะแนน 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 

ร้อยละ ≤30 35 40 45 ≥50 
 

0.5 

 

หมายเหตุ : 
1. กรณีไม่รายงานภายในระยะเวลาที่กำหนดแต่ละข้ันตอน หักข้ันตอนละ 0.05 คะแนน  
2. กรณีไม่เสนอผู้บริหารเห็นชอบหรือรับทราบ หักข้ันตอนละ 0.05 คะแนน 
3. กรณีไม่ระบุรายละเอียดความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานในระบบ ESM หักขั้นตอนละ 0.05 คะแนน 
4. กรณีเอกสารที่แนบในระบบ ESM  มีข้อมูลไม่ตรงกันหรือข้อมูลไม่ชัดเจน หักขั้นตอนละ 0.05 คะแนน 
 

7. เกณฑ์การให้คะแนน : กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ขั้นตอน พิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการดำเนินงานตามเป้าหมายแต่ละขั้นตอน ดังนี้ 
 

ชื่อตัวชี้วัด ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การใหค้ะแนน 
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

ระดับความสำเร็จของการสนับสนุนการ
ขับเคลื ่อนงานป้องกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพด้วยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับพื้นที่ (พชอ./พชข.) และระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิ ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
สมรรถนะด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพ 

1      

2      

3      

4      

5      
 

     เงื่อนไขของตัวชี้วัด : ไม่มี 
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8.  ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด : 

9.  เป้าหมาย  
 ไตรมาสที่ 2 ถึงข้ันตอนที่ 2  

ไตรมาสที่ 4 ถึงข้ันตอนที่ 5  
 

10. แหล่งข้อมูล : กลุ่มขับเคลื่อนนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
- แผนปฏิบ ัต ิการเช ิงย ุทธศาสตร ์การขับเคล ื ่อนงานป ้องก ันควบคุมโรคและภ ัยส ุขภาพด ้วยกลไก  

การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพ้ืนที่ (พชพ.) ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)  
 

11. วิธีการจัดเก็บข้อมูล : รวบรวมข้อมูลและรายงานโครงการในระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (ESM) 

12. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล :  
 ไตรมาสที่ 2 ภายในวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2566 

ไตรมาสที่ 4 ภายในวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2566 
 

13. แบบฟอร์มที่ใช้ประกอบด้วย: ไม่มี 
 

14. ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด : สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ชื่อผู้กำกับตัวชี้วัด โทรศัพท์ E-mail 
นายไพโรจน์ พรหมพันใจ 
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

0 2590 3357 pairoj_2608@yahoo.com 

 

15. ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มขับเคลื่อนนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ชื่อผูจ้ัดเก็บข้อมูล  โทรศัพท์ E-mail 

1. นางวิไลลักษณ์ หฤหรรษพงศ์ 08 5122 6969, 0 2590 3853 Vilailak_noy@hotmail.com 

2. นางสาวสุภาวิดี สุขสมนิล 09 4149 6292, 0 2590 3006 Numnuang@ddc.mail.go.th 

3. นางสาวบุศรา อกนิษฐศาสตร์ 09 2262 4901, 0 2590 3853 fernbudsara@gmail.com 

4. นางสาวจิตมณี  ศรีตะสาร 08 0002 6564, 0 2590 3853 wam_js@hotmail.com 

5. นางสาวณัฐธิดา เทพราช 09 5018 1657, 0 2590 3853 Nattida.tr@gmail.com 
 
 

 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.  
2564 2565 2566 

ระดับความสำเร็จของการสนับสนุนการขับเคลื่อน
งานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพด้วยกลไกการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ (พชอ./พชข.) และ
ระบบสุขภาพปฐมภูมิ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการเชิง
ยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)  

ระดับ ตัวชี้วัดใหม่เริ่มดำเนินการ 
ใน ปี 2566 
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องค์ประกอบที� 4 
Innovation Base



 

 

รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
องค์ประกอบที่ 4 Innovation Base 

 

ตัวช้ีวัดถ่ายทอดสู่หน่วยงาน 
 

1. ตัวช้ีวัดที่ 4.1 : ระดับความสำเร็จของหน่วยงานที่ดำเนินการบริหารจัดการภาครัฐเข้าสู่ระบบราชการ 4.0 ได้ตามเกณฑ์ 
                    ที่กรมควบคุมโรคกำหนด 
 

2. หน่วยวัด : ระดับ 
 

3. น้ำหนัก : หน่วยงานวิชาการ และหน่วยงานสนับสนุน ร้อยละ 20 
      สคร. 1-12 และ สปคม. ร้อยละ 10 
 

4. คำอธิบายตัวชี้วัด : 
4.1 ความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการภาครัฐเข้าสู่ระบบราชการ 4.0  หมายถึง การนำเกณฑ์

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดในการประเมินองค์กรด้วยตัวเองตามเกณฑ์ PMQA 4.0 
มาช่วยในการวิเคราะห์ถึงช่องว่าง โอกาสในการพัฒนา เพ่ือนำไปประกอบการประเมินสถานะของการเป็นระบบราชการ 
4.0 ของหน่วยงาน และนำผลจากการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาองค์กรที่เชื่อมโยงยุทธศาสตร์
จากระดับกรมสู่ระดับหน่วยงานตลอดจนเป้าหมายและทิศทางของการพัฒนาเฉพาะรูปแบบของหน่วยงาน เพื่อนำไปสู่
การยกระดับของหน่วยงานเป็นระบบราชการ 4.0 ต่อไป 

4.2 ความสำเร็จของหน่วยงานที่ดำเนินการบริหารจัดการภาครัฐเข้าสู่ระบบราชการ 4.0 ได้ตามเกณฑ์             
ที่กรมควบคุมโรคกำหนด หมายถึง การดำเนินงานของหน่วยงานในการประเมินองค์กรด้วยตนเอง โดยใช้เครื่องมือ     
การบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0 ในทุกหมวดถึงระดับ Significance ผ่านโปรแกรมประเมินสถานะการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 (DDC-PMQA 4.0 V.2.1)  

4.3 หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค หมายถึง หน่วยงานในสังกัดกรมฯ  จำนวน 43 หน่วยงาน 
ประกอบด้วยหน่วยงานสนับสนุน จำนวน 11 หน่วยงาน ได้แก่ 1) สำนักงานเลขานุการกรม 2) กองบริหารทรัพยากร
บุคคล 3) กองบริหารการคลัง 4) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 5) กลุ่มตรวจสอบภายใน 6) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
7) สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 8) สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก 9) กองกฎหมาย 10) กลุ่มงานจริยธรรม 
11) สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับ    
พระบรมวงศานุวงศ์ หน่วยงานวิชาการ จำนวน 20 หน่วยงาน ได้แก่ 1) สถาบันบำราศนราดูร 2) สถาบันราชประชา
สมาสัย 3) สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 4) กองระบาดวิทยา 5) สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื ่องดื่ม
แอลกอฮอล์ 6) กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 7) กองโรคติดต่อทั่วไป 8) กองโรคติดต่อนำโดยแมลง      
9) กองโรคไม่ติดต่อ 10) กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 11) กองวัณโรค 12) สำนักสื่อสารความเสี่ยงและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 13) กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 14) สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ   
15) กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 16) สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา 17) กองนวัตกรรมและวิจัย  
18) กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค 19) กองป้องกันการบาดเจ็บ 20) กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและ
กักกันโรค และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 จำนวน 12 หน่วยงาน 
 4.4 เกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคกำหนด หมายถึง การนำเกณฑ์ในการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 
(PMQA 4.0) ของสำนักงาน ก.พ.ร. ที่กรมควบคุมโรคนำมาเป็นกรอบการบริหารจัดการองค์กร เพ่ือส่งเสริมให้
หน่วยงานมีการพัฒนาองค์กร และสามารถประเมินสถานะของการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)  ได้ด้วยตนเอง 
โดยดำเนินการ ดังนี้ 

4.4.1 ทบทวนคำสั่งคณะกรรมการ/คณะทำงาน PMQA ของหน่วยงานให้เป็นปจัจุบัน เน้นทุกกลุ่มงาน /
ฝ่าย มีส่วนร่วมในทุกหมวด  
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4.4.2 ทบทวนสายโซ่แห่งคุณค่า (Value chain) ของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับสายโซ่แห่งคุณค่า  
ของกรมฯ ทบทวนลักษณะสำคัญขององค์กร (OP) ของหน่วยงานให้ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน พร้อมทั ้งนำผลจาก
ข้อเสนอแนะ (Feedback) ของผู้ตรวจประเมินจากโปรแกรมฯ 4.0 มาพิจารณาประกอบการประเมินตนเองของ
หน่วยงาน ด้วยเครื่องมือการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0 ให้ครบถ้วน โดยเชื่อมโยงคำถามและคำตอบให้เป็น
เหตุผลเชิงประจักษ์และเป็นปัจจุบัน แบ่งระดับคะแนน 3 ระดับ ดังนี้ 1) ระดับ Basic 300 – 399 คะแนน 2) ระดับ 
Advance 400 – 469 คะแนน และ 3) ระดับ Significance 470-500 คะแนน  

4.4.3 นำผลการประเมินฯ จากข้อ 4.4.2 มาจัดทำแผนยกระดับการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 
(PMQA 4.0) ของหน่วยงานระยะ 3 ปี (ปี 2566-2568) และ/หรือ ทบทวน ปรับปรุงจากแผนเดิมให้สอดคล้องและ
ทันสมัย และจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อยกระดับการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2566 ทุกหมวดให้ถึง
ระดับ Significance  

หมายเหตุ ผลการประเมินในหมวดต่าง ๆ และแผนปฏิบัติการที่จะจัดทำ ควรพิจารณาอย่างระมัดระวัง 
หรือคิดเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบถึงตัวชี้วัด ผลผลิต ผลลัพธ์ (หมวด 7) ที่ควรจะได้ (นอกเหนือจากที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ยกตัวอย่างมาให้) ทั้งนี้ เพ่ือให้ได้ตัวชี้วัดในหมวด 7 ที่สร้างคุณค่าอย่างแท้จริงของหน่วยงาน  

4.4.4 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อยกระดับการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0  
ของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบ 6 และ 12 เดือน  

4.4.5 วิเคราะห์ผลลัพธ์ ผลกระทบ และแนวทางแก้ไข ปรับปรุง (หากมี) เพื่อจัดทำรายงานสรุปผลการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัต ิการเพื ่อยกระดับการพัฒนาสู ่ระบบราชการ 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน  
ของหน่วยงาน  

 

5. สูตรการคำนวณ :  
  ขั้นตอนที่ 3 และ 4 
จำนวนกิจกรรมตามแผนฯ ท่ีดำเนนิการ 
ได้แล้วเสร็จตามรอบการประเมิน 

= 
จำนวนกิจกรรมตามแผนฯทีด่ำเนนิการแล้วเสร็จตามรอบการประเมิน X 100 
จำนวนกิจกรรมทั้งหมดตามแผนฯ ท่ีต้องดำเนินการในรอบการประเมิน 

 

  ขั้นตอนที่ 5.2 

ผลคะแนนการเป็นระบบราชการ 4.0     
ปี พ.ศ. 2566 (เพิ่มร้อยละ 3) 

= 
ผลคะแนนการเป็นระบบราชการ 4.0 ปีงบฯ พ.ศ. 2565 จากผู้ประเมิน X 3 

100 
 

6. เกณฑ์การให้คะแนน : กำหนดเป็นขั้นตอนแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของ
การดำเนินงานตามเป้าหมายแต่ละข้ันตอน ดังนี้ 
 

ชื่อตัวชี้วัด ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

ระดับความสำเร็จของหน่วยงานท่ี
ดำเนินการบริหารจัดการภาครัฐ
เข้าสู่ระบบราชการ 4.0 ไดต้าม
เกณฑ์ ท่ีกรมควบคุมโรคกำหนด 

1.5 ✓     
2.5 ✓ ✓    
3 ✓ ✓ ✓   

3.5 ✓ ✓ ✓ ✓  
5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

7.  เงื่อนไขของตัวชี้วัด : ไม่มี 
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8. ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด : 

ตัวช้ีวัด 
หน่วย
วัด 

ผลการดำเนินงานในอดีต 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 2564 2565 
ระดับความสำเร็จของหน่วยงานดำเนินการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับ 5 5  
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการบริหารจัดการภาครัฐ ร้อยละ 97.67 100  
ระดับความสำเร็จของหน่วยงานดำเนินการบริหารจัดการภาครัฐและการ
ปฏิรูปองค์กรได้ตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคกำหนด 

ระดับ - 5 - 

ระดับความสำเร็จของหน่วยงานที่ดำเนินการบริหารจัดการภาครัฐเข้าสู่
ระบบราชการ 4.0 ได้ตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคกำหนด 

ระดับ - - 5 

 

9. รายละเอียดการดำเนินงาน : หน่วยงาน 43 หน่วยงาน ดำเนินการตามรายละเอียดการดำเนินงาน มีเกณฑ์ให้คะแนน
ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ รายละเอียดการดำเนินงาน คะแนน เอกสารประกอบการประเมิน 
1 

 
1.1 ทบทวนคำสั่งคณะกรรมการ/คณะทำงาน PMQA ของ
หน่วยงานใหเ้ป็นปัจจุบัน เน้นการมสี่วนร่วมของทุกกลุม่/ฝ่าย  
หมายเหตุ : คำสั่งคณะกรรมการ/คณะทำงาน ไม่ครบถ้วน 
เป็นปัจจุบัน หักเชิงคุณภาพ 0.05 คะแนน 
 

1.2 หน่วยงานนำข้อเสนอแนะ (Feedback) ของผู้ตรวจประเมิน
จากโปรแกรมฯ 4.0 มาวิเคราะห์ ทบทวนลักษณะสำคัญของ
องค์กร (OP) ให้ครบถ้วน ทันสมัย เป็นปัจจุบันพร้อมทั้งทบทวน
สายโซ่แห่งคุณค่า (Value chain) ของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับ
สายโซ่แห่งคุณค่า(Value Chain) ของกรมฯ และเป็นปัจจุบัน  
หมายเหตุ : ผลการทบทวนลักษณะสำคัญองค์กร ไม่
ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน หักเชิงคุณภาพ 0.05 คะแนน 
 

1.3 หน่วยงานนำข้อเสนอแนะ (Feedback) ของผูต้รวจประเมิน
จากโปรแกรมฯ 4.0 มาพิจารณาประกอบการประเมินองค์กร 
หมวด 1- 6 ด้วยเครื่องมือการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0 
ผ่านโปรแกรมฯ 4.0 พร้อมทั้งกำหนดตัวช้ีวัดหมวด 7 ผลลัพธ์
การดำเนนิการ (มิติ 7.1 - 7.6)   โดยเลือกอย่างน้อยมิตลิะ 2 ข้อ 
เพื่อนำมากำหนดตวัช้ีวัดและตัวช้ีวัดปิด GAP ทุกหมวดตาม
แผนปฏิบัติการ โดยสามารถกำหนดนอกเหนือจากทีก่ลุม่
พัฒนาระบบบริหารยกตัวอย่างมาให้ ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ตัวช้ีวัดใน
หมวด 7 ที่สร้างคุณค่าอย่างแท้จริงของหน่วยงาน 
หมายเหตุ :  
1. หากผลการประเมินไม่ครบถ้วนทุกข้อตามเกณฑ์การ
ประเมิน หัก 0.05 คะแนน 
2. ไม่มกีารนำข้อเสนอแนะ (Feedback) ที่จำเป็น สำคญั และ
เร่งด่วน ไปทบทวน ปรบัปรุงการประเมินตนเอง หัก 0.05 
คะแนน 
3. การกำหนดตัวช้ีวัดหมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ 
   3.1 กำหนดตัวช้ีวัดไมค่รบถ้วนตามที่กำหนดใน Template  
      (ไม่รวมตัวช้ีวัดปิด GAP) หัก 0.05 คะแนน 

0.2 
 
 
 

 

0.3 
 
 
 
 
 

 
 

1 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.1 คำส ั ่ งคณะกรรมการ/คณะทำงาน PMQA ของ
หน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน โดยแนบไฟล์ในโปรแกรมการ
ประเม ินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (DDC-
PMQA 4.0 V.2.1) ภายในวันท่ี 30 ธันวาคม 2565 
 

1.2 ผลการทบทวนลักษณะสำคัญขององค์กร (OP) ผ่าน
โปรแกรมการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 
(DDC-PMQA 4.0 V.2.1) ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565 
และผลการทบทวนสายโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain)ของ
หน่วยงาน เสนอผู้บริหารทราบ แนบไฟล์ในโปรแกรมฯ 
4.0 ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565 
 
 

1.3  ผลการประเมนิองค์กรด้วยเครื่องมือการบริหารจดัการ
ภาครัฐ PMQA 4.0 พร้อมทั้งผลการกำหนดตัวช้ีวัดหมวด 7 
ผลลัพธ์ (7.1-7.6) อย่างน้อยข้อละ 2 ตัวช้ีวัด และตัวช้ีวัด
ปิด GAP ทุกหมวดตามแผนปฏิบตัิการ ผ่านโปรแกรมฯ 4.0 
ภายในวันท่ี 31 มกราคม  2566  
 
- รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานในระบบ Estimates 
SM ภายในวันท่ี 25 มีนาคม 2566 
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ขั้นตอนที่ รายละเอียดการดำเนินงาน คะแนน เอกสารประกอบการประเมิน 
   3.2 กำหนดตัวช้ีวัดไมส่อดคล้องกบั GAP หกั 0.05 คะแนน 
   3.3 กำหนดคา่เปา้หมายตัวช้ีวัดไม่ท้าทาย หัก 0.05 คะแนน 

2 
 

2.1 นำผลจากขั้นตอนท่ี 1.3 มาจัดทำ/ทบทวนแผน
ยกระดับการพัฒนาสูร่ะบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ของ
หน่วยงาน ระยะ 3 ปี (ปี 2566-2568) ให้ถึงระดับ 
Significance ทั้งนี้  หากมีข้อเสนอแนะ (Feedback) ในปี 
พ.ศ. 2565 ขอให้ทบทวนข้อเสนอแนะ และนำมาปรับปรุง 
และ/หรือ ทบทวน ปรับปรุงจากแผนเดมิให้สอดคล้องและ
ทันสมัย 
 

2.2 จดัทำแผนปฏิบัติการเพื่อยกระดับการพัฒนาสูร่ะบบ
ราชการ 4.0 ปี พ.ศ. 2566 ทุกหมวดให้ถึงระดับ 
Significance โดยนำข้อเสนอแนะมาทบทวน ปรับปรุง หรือ
ปรับปรุงจากแผนเดมิให้สอดคล้องและทันสมัย (เน้นปิด 
Gap หมวด 3 การมุ่งเน้นผู้รับบรกิารและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
และหมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏบิัติการ) โดยสามารถนำ
แผนฯ ปี 2565 ท่ียังไมแ่ล้วเสร็จมาปรับแผนได้  
หมายเหตุ : ไม่มีการนำข้อเสนอแนะ (Feedback) (ถ้ามี)   
มาทบทวน ปรับปรุง จัดทำแผนฯ หัก 0.05 คะแนน 

0.5 
 
 
 
 
 
 

0.5 
 
 
 
 
 
 

 

2.1 แผนยกระดับการพัฒนาสูร่ะบบราชการ 4.0  ระยะ 3 
ปี ทั้งนี้ หากมีข้อเสนอแนะ ในปี พ.ศ. 2565  ขอให้
ทบทวนข้อเสนอแนะ นำมาปรับปรุง (แบบฟอร์ม
หมายเลข 1) เสนอผู้บริหาร พร้อมแนบไฟล์ในโปรแกรมฯ 
4.0 ภายในวันท่ี 31 มกราคม 2566  
 
 

2.2 แผนปฏิบตัิการเพื่อยกระดับการพัฒนาสู่ระบบ
ราชการ 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2566 (แบบฟอร์ม
หมายเลข 2) เสนอผู้บรหิารทราบ พร้อมแนบไฟล์ใน
โปรแกรมฯ 4.0 ภายในวันท่ี 31 มกราคม 2566  
  
- รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานในระบบ Estimates 
SM ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2566 

3 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏบิัตกิารเพื่อยกระดับการพัฒนาสู่
ระบบราชการ 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน ของ
หน่วยงาน ดังนี้   ร้อยละการดำเนินการตามแผน รอบ 6 
เดือน 

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

หมายเหตุ : 1. คำนวณคะแนนโดยวิธีเทียบบัญญตัิไตรยางศ ์
  2. หากไมม่ีหลักฐานครบถ้วน สอดคล้องตาม
แผนการดำเนินงาน หัก 0.05 คะแนน 
               3. กรณีที ่หน่วยงานพิจารณาแล้ว รอบ 6 เดือนหลัง         
ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนฯ ให้มีหนังสือชี ้แจงเหตุผล     
ส่งมายัง กพร. ภายในวันที่ 28 เมษายน 2566 

0.5 
 

รายงานสรุปการติดตามผลการดำเนินงาน ตาม
แผนปฏิบัติการของ ปี 2566 (รอบ 6 เดือน) (แบบฟอร์ม
หมายเลข 3) เสนอผู้บรหิาร พร้อมสรุปหลักฐานการ
ดำเนินงานตามแผนฯ แนบไฟล์ในโปรแกรมฯ 4.0 ภายใน
วันท่ี 25 มีนาคม 2566 
 
 

- รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานในระบบ Estimates SM 
ภายในวันที ่25 มีนาคม 2566 

4 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติการเพื่อยกระดับการ
พัฒนาสูร่ะบบราชการ 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน   
ของหน่วยงาน ดังนี้ ร้อยละการดำเนนิการตามแผนรอบ 12  เดือน 

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

หมายเหตุ : 1. คำนวณคะแนนโดยวิธีเทียบบัญญัติไตรยางศ์ 
    2. หากไม่มีหลักฐานครบถ้วน สอดคล้องตาม
แผนการดำเนินงาน หัก 0.05 คะแนน 

0.5 
 
 

 

รายงานสรุปการติดตามผลการดำเนินงาน ตาม
แผนปฏิบัติการของ ปี 2566 (รอบ 12 เดือน) 
(แบบฟอร์มหมายเลข 3) เสนอผู้บริหาร พร้อมสรุป
หลักฐานการดำเนินงานตามแผนฯ แนบไฟล์ในโปรแกรมฯ 
4.0    ภายในวันท่ี 25 กันยายน 2566 
 
- รายงานความก้าวหนา้การดำเนินงานในระบบ Estimates 
SM รอบ 12 เดอืน ภายในวันที่ 25 กันยายน 2566 
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ขั้นตอนที่ รายละเอียดการดำเนินงาน คะแนน เอกสารประกอบการประเมิน 
5 5.1 วิเคราะห์ผลลัพธ์ ผลกระทบ และแนวทางแก้ไข ปรับปรุง 

เพื่อจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนฯ ประจำปี 
พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือนของหน่วยงาน และรายงาน
ผลลัพธ์ตัวชี้วัดหมวด 7 (7.1-7.6) ที่คัดเลือกและตัวชี้วัด
ปิด GAP ทุกหมวดตามแผนปฏิบัติการ 
หมายเหตุ :  
 1. กรณี รายงานสร ุปผลการดำเน ินงานตาม
แผนปฏิบัติการเพื่อยกระดับการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 
ของหน่วยงาน ไม่ครบถ้วน หักเชิงคุณภาพ 0.05 คะแนน)  
  2. กรณรีายงานผลลัพธต์ัวช้ีวัดหมวด 7 (มติิ 1-6) 
และตัวช้ีวัดปดิ GAP ไม่ครบทุกตัวช้ีวัด หัก 0.05 คะแนน 
 

5.2 ผลคะแนนการประเมินการเป็นระบบราชการ 4.0 ของหน่วยงาน 
ปี พ.ศ. 2566 จากผู้ประเมิน เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2565 ร้อยละ 3 

คะแนน 0.2 0.4 0.6 0.8 1 
ร้อยละที่เพิ่มขึ้น 1 1.5 2 2.5 3 

ตัวอย่าง ปีงบฯ พ.ศ. 2565 คะแนนจากผู้ประเมิน 400 
คะแนนเท่ากับ 400*3/100 = 412 คะแนน (เพิ่ม 12 
คะแนน) 

0.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

 

5.1 รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนฯ เพื่อ
ยกระดับการพัฒนากลไกการบริหารจัดการภาครัฐ รอบ 
12 เดือน (แบบฟอร์มหมายเลข 4) ให้ครบถ้วนทุก
ประเด็น เสนอผู้บริหารทราบ แนบไฟล์ในโปรแกรมฯ 
4.0 พร้อมทั้ง รายงานผลลัพธ์ตัวช้ีวัดหมวด 7 (7.1-
7.6) ที่เลือก และตัวช้ีวัดปิด GAP ทุกหมวดตาม
แผนปฏิบัติการในโปรแกรมฯ 4.0 ภายในวันท่ี 25 
กันยายน 2566 
 
 
 
 
 

5.2 ผลคะแนนการเป็นระบบราชการ 4.0 ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ของหน่วยงานจากผู้ประเมิน โดยกลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร ใช้ผลคะแนนจากโปรแกรมฯ 4.0  
(ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถประเมินผลตนเอง  ในการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 เพื่อประกอบการรายงาน รอบ 12 เดือน) 
- รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานในระบบ Estimates 
SM ภายในวันท่ี 25 กันยายน 2566 

 

หมายเหตุ :   1. กรณีไม่รายงานภายในระยะเวลาที่กำหนดแต่ละข้ันตอน หักข้ันตอนละ 0.05 คะแนน  
       2. กรณีไม่เสนอผู้บริหารเห็นชอบหรือรับทราบ หักข้ันตอนละ 0.05 คะแนน 
       3. กรณีเอกสารที่แนบในโปรแกรม DDC-PMQA 4.0 ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หัก 0.05 คะแนน  
       4. กรณีไม่ระบุรายละเอียดความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานในระบบ ESM หักขั้นตอนละ 0.05 คะแนน 
 

10. เป้าหมาย : ไตรมาสที่ 2 ถึงข้ันตอนที ่3   
  : ไตรมาสที่ 4 ถึงข้ันตอนที่ 5 
 

11. แหล่งข้อมูล : 1. โปรแกรมการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 กรมควบคุมโรค (DDC-PMQA 4.0 V. 
2.1)  
   2. ระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค (Estimates SM) 

 

12. วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
 12.1 หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานในโปรแกรมการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0             
กรมควบคุมโรค (DDC-PMQA 4.0 V. 2.1) และรายงานความก้าวหน้าตัวชี้วัดฯ ในระบบ Estimates SM  

12.2 ผู้กำกับตัวชี้วัดสรุปภาพรวมการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ในไตรมาสที่ 2 และ 4 
 

13. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล : 
ไตรมาสที่ 2 ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2566 
ไตรมาสที่ 4 ภายในวันที่ 25 กันยายน 2566 
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14. แบบฟอร์มท่ีใช้ประกอบด้วย : 
14.1 แบบฟอร์มหมายเลข 1 แผนยกระดับการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 ระยะ 3 ปี 
14.2 แบบฟอร์มหมายเลข 2 แผนปฏิบัติการเพ่ือยกระดับการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2566 
14.3 แบบฟอร์มหมายเลข 3 สรุปการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ ปี 2566  

    เพ่ือยกระดับการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 ของหน่วยงาน 
14.4 แบบฟอร์มหมายเลข 4 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพ่ือยกระดับการพัฒนาสู่ระบบ  
                                   ราชการ 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน ของหน่วยงาน 
 

15. ผู้กำกับตัวช้ีวัด : ระดับกรม 
ชื่อผู้กำกับตัวชี้วัด โทรศัพท์ E-mail 

นางเบญจมาภรณ์ ภิญโญพรพาณิชย์  รักษาการผู้ทรงคุณวุฒิ 0 2590 3395 Jama_pin@hotmail.com 
 

ผู้กำกับตัวช้ีวัด : สำนักงานคระกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ชื่อผู้กำกับตัวชี้วัด โทรศัพท์ E-mail 

นายไพโรจน์  พรหมพันใจ 
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

0 2590 3357 Pairoj_2608@yahoo.com 

 

16. ผู้จัดเก็บข้อมูล : ระดับกรม  
ชื่อผู้จัดเก็บข้อมูล โทรศัพท์ E-mail 

นางสาวอัจฉรา บุญชุม 0 2590 3346 achara.mam@gmail.com 
นางสาวอมรรัตน์ ศรีเจริญทรรศน์ 0 2590 3346 amonurts@hotmail.com 
นางกนกนาถ สงค์วอน 0 2590 3346 sw.kanoknard@gmail.com 
นางสาวเบญญา นิติไกรนนท์ 0 2590 3346 benyanitigrainon@gmail.com 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มแผนงานและพัฒนาองค์กร สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ชื่อผูจ้ัดเก็บข้อมูล โทรศัพท์ E-mail 

นางสาววรวรรณ  เหลืองชั่งทอง 0 2590 3006 ddcosec@outlook.com 
นางสาวกชนิพัฏฐ์  มหากูลกิจทรัพย์ 0 2590 3006 ddcosec@outlook.com 
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๓๙ 
 

 

แบบฟอร์มหมายเลข 1 
แผนยกระดับการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 ระยะ 3 ปี (ปีพ.ศ. 2566 - 2568) 

หน่วยงาน…………………………………… 
ช่ือแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

 
ปีท่ีดำเนินการ ปัจจัยความสำเร็จ โอกาสในการปรับปรุง 

(จากการประเมินตนเอง) 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หมายเหตุ 

(ข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจประเมิน) 2566 2567 2568 Collaboration Innovation Digitalization 

1.1 ………………………………………………………… 
 

      หมวด…. ข้อ... ระดับ…  ให้ระบุว่า ปรบัจากข้อเสนอในหมวด 
.................ข้อ...............ระดับ.................   (ถ้ามี) 

1.2 ………………………………………………………… 
 

      หมวด…. ข้อ... ระดับ…   

1.3 ………………………………………………………… 
 

      หมวด…. ข้อ... ระดับ…   

1.4 ………………………………………………………… 
 

      หมวด…. ข้อ... ระดับ…   

1.5 ………………………………………………………… 
 

      หมวด…. ข้อ... ระดับ…   

** ในช่องหมายเหตุ ให้ระบุว่า ปรับจากข้อเสนอในหมวด .................ข้อ...............ระดับ.................   (ถ้ามี) ** 
แบบฟอร์มหมายเลข 2 

 
 

แผนปฏิบัติการเพื่อยกระดับการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2566 

 
 

หน่วยงาน............................................... 
 

ผ ู้รับผิดชอบลงนาม............................................................... 
          (.............................................................) 
ตำแหน่ง............................................................... 

วันที่................./.............................../………… 

ผู้บริหารลงนาม.............................................. ................. 
          (.............................................................) 
ตำแหน่ง............................................................... 

วันที่................./.............................../………… 
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๔๐ 
 

 

โอกาสในการปรับปรุง 
(จากการประเมินตนเอง) 

กิจกรรม/ขัน้ตอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตัวชี้วัดหมวด 
7 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
(ข้อเสนอแนะจากผูต้รวจประเมิน) ต.ค.

63 
พ.ย.
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค.
64 

ก.พ.
64 

มี.ค.
64 

เม.ย
64 

พ.ค.
64 
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ห ม ว ด … .  ข ้ อ … . 
ระดับ….. 

1 ……..(ช่ือกิจกรรม)…………… 
    

 
       

ตัวชี ้ว ัดหมวด 
7 หรือตัวชี้วัด 
gap 

  ให้ระบุว่า ปรับจากข้อเสนอใน
หมวด .................ข้อ...............
ระดับ.................   (ถ้ามี) 1.1) ……….…(ขั้นตอน)………...                         

1.2) ……….…(ขั้นตอน)………...             

ห ม ว ด … .  ข ้ อ … . 
ระดับ….. 

2. …………..(ช่ือกิจกรรม)………             ตัวชี ้ว ัดหมวด 
7 หรือตัวช้ีวัด 
gap 

  ............................................ 
........................................... 
........................................... 2.1) ………(ขั้นตอน)…………...              

ห ม ว ด … .  ข ้ อ … . 
ระดับ….. 

3.………..(ช่ือกิจกรรม)…………             ตัวชี ้วัดหมวด 
7 หรือตัวชี้วัด 
gap 

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

 3.1) ……….…(ขั้นตอน)……...               
 

 หมายเหตุ : ช่ือกิจกรรมที่ดำเนินการควรระบุระยะเวลาจากจุดเริ่มตน้ – จุดสิ้นสดุกิจกรรม  (  ) และแต่ละขั้นตอนการดำเนินการใหร้ะบเุฉพาะช่วงที่ดำเนินการ ( ) 

 

 

ผ ู้รับผิดชอบลงนาม.............................................. ................. 
          (.............................................................) 
ตำแหน่ง............................................................... 

วันที่................./.............................../………… 

ผู้บริหารลงนาม.............................................. ................. 
          (.............................................................) 
ตำแหน่ง............................................................... 

วันที่................./.............................../………… 
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๔๑ 
 

 

แบบฟอร์มหมายเลข 3 
 

สรุปการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ ปี 2566 เพ่ือยกระดับการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 ของหน่วยงาน 
หน่วยงาน.......................................................... รอบ  6 เดือน  12 เดือน 

 
กิจกรรม 

จำนวนขั้นตอนตาม
แผนปฏิบัติการ 
รอบ……เดือน 

จำนวนขั้นตอน 
ที่ดำเนินการสำเร็จ 

รอบ…….เดือน 

 
รายงานผลการดำเนินงาน 

 
กรณีไม่เป็นไปตามแผน (ระบุ) 

1.1 ช่ือกิจกรรม………………………………………………………….. ……..(ตัวเลข)……… ……..(ตัวเลข)………   
1.2 ช่ือกิจกรรม………………………………………………………….. ……..(ตัวเลข)……… ……..(ตัวเลข)………   
1.3 ช่ือกิจกรรม………………………………………………………….. ……..(ตัวเลข)……… ……..(ตัวเลข)………   
2.1 ช่ือกิจกรรม………………………………………………………….. ……..(ตัวเลข)……… ……..(ตัวเลข)………   
2.2 ช่ือกิจกรรม………………………………………………………….. ……..(ตัวเลข)……… ……..(ตัวเลข)………   
2.3 ช่ือกิจกรรม………………………………………………………….. ……..(ตัวเลข)……… ……..(ตัวเลข)………   
3.1 ช่ือกิจกรรม………………………………………………………….. ……..(ตัวเลข)……… ……..(ตัวเลข)………   
3.2 ช่ือกิจกรรม………………………………………………………….. ……..(ตัวเลข)……… ……..(ตัวเลข)………   
3.3 ช่ือกิจกรรม………………………………………………………….. ……..(ตัวเลข)……… ……..(ตัวเลข)………   

รวม ……..(ตัวเลข)……… ……..(ตัวเลข)……… 
 

 ร้อยละของจำนวนกจิกรรมที่ดำเนินการสำเร็จรอบ…….เดือน ……..(ตัวเลข)……… 
 

หมายเหตุ : การรายงานรอบ 12 เดือน กิจกรรมที่ต่อเนื่องจากรอบ 6 เดือน ท่ียังไม่แล้วเสร็จให้นับเป็น 1 กิจกรรมของรอบ 12 เดือน

ผู้รับผิดชอบลงนาม............................................................... 
          (.............................................................) 
ตำแหน่ง............................................................... 

วันท่ี................./.............................../………… 

ผู้บริหารลงนาม............................................................... 
          (.............................................................) 
ตำแหน่ง............................................................... 

วันท่ี................./.............................../………… 
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๔๒ 
 

 

แบบฟอร์มหมายเลข 4 
 

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อยกระดับการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2566 
รอบ 12 เดือน  

 

หน่วยงาน......................................................................................  
 

กิจกรรม ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค 
ในการดำเนินงาน 

ปัจจัยความสำเร็จ 
ของการดำเนินงาน 

    
    
    
    
    
    
    
    

 
ข้อเสนอต่อผู้บริหาร……………………………………..…………………………………………………….………….……………………………………… 
 

ผู้รับผิดชอบลงนาม......................................................... 
          (.............................................................) 
ตำแหน่ง............................................................... 

วันที่................./.............................../………… 
 

ผู้บริหารลงนาม............................................................... 
          (.............................................................) 
ตำแหน่ง............................................................... 

วันที่................./.............................../………… 
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แนวทางการคัดเลือกตัวชี้วัดความสำเร็จของหมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ (7.1-7.6) 

มิต ิ RM (Results Management) ตัวอย่าง แนวทางการเลือกใช้ตัวชี้วัด  
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
7.1 การบรรลุผลลัพธ์ของตัวชี้วัด
ตามพันธกิจ 

ข้อ 1 ตัวช้ีวัดของการบรรลุผลลัพธ์ตามพันธกิจหรือ
ภารกิจของสว่นราชการ ตามที่ระบไุว้ (Function base, 
Area base) 

ร้อยละเฉลีย่ถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัตริาชการขององค์กร 
(วัดความสำเร็จของตัวช้ีวัดในองค์ประกอบที่ 1 และองค์ประกอบที่ 3 ตามคำรับรอง
การปฏิบัตริาชการของหน่วยงาน) 

     

ข้อ 2 ตัวช้ีวัดของการบรรลุผลลัพธ์ตามนโยบายและ
แผนรัฐบาล (Agenda base) 

ร้อยละเฉลีย่ถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัตริาชการขององค์กร 
(วัดความสำเร็จของตัวช้ีวัดในองค์ประกอบท่ี 2 ตามคำรับรองฯ ของหน่วยงาน) 
(การบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบตัิราชการประจำปีของหน่วยงาน) 

     

ข้อ 3. ตัวช้ีวัดของการบรรลุผลการดำเนินการด้านกฎหมาย ร้อยละการดำเนินการด้านกฎหมาย      
ข้อ 4 ตัวช้ีวัดของการบรรลุผลตามแผนยุทธศาสตร ์ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการขององค์กร 

(การบรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัดยทุธศาสตร์) 
     

ข้อ 5 ตัวช้ีวัดของการบรรลตุามยุทธศาสตร์อื่น  ๆตาม
นโยบายของส่วนราชการหรือของรฐับาล เช่น ตัววดัรว่ม 
ตัววัดทีแ่สดงถึงการปรับปรุงระดับในการจัดอันดับ โดย
องค์การภายนอกประเทศในด้านตา่งๆ เป็นต้น 

ร้อยละเฉลีย่ถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัตริาชการขององค์กร 
(ตัวช้ีวัดจุดเน้น ฯลฯ) 

     

 ตัวช้ีวัดที่สอดคล้องกับ GAP ตามแผนปรับปรุงฯ     
ทีห่น่วยงานเลือกเพิ่มเติม 

........................................................................................................................... - - - - - 

7.2 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด
ด้านผู้รับบริการและประชาชน 

ข้อ 1 ตัวช้ีวัดของการบรรลุผลลัพธ์ของความพึง
พอใจของผู้รับบรกิารและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีจากการใช้
บริการของหน่วยงาน 

ร้อยละความพึงพอใจของผูร้ับบริการและผูม้ีส่วนได้สว่นเสยีจากการใช้บริการ 
ของหน่วยงาน 

     

ข้อ 2 ตัวช้ีวัดที่แสดงออกถึงความผูกพัน และการให้
ความร่วมมือจากประชาชนและผู้เข้ามารับการบริการ
ของหน่วยงาน 

      

ข้อ 3 ตัวช้ีวัดที่แสดงการบรรลุผลหรือความสำเรจ็
ของการดำเนินการด้านโครงการประชารัฐ เช่น ยอดการ
จำหน่ายสินค้าภายใต้โครงการประชารัฐ 

      

ข้อ 4 ตัวช้ีวัดที่สะท้อนถึงผลจากการปรับเปลี่ยนด้าน
การบริการและนวตักรรมการบริการที่เกิดประโยชน ์ต่อ
ผู้รับบริการที่สามารถวัดผลได ้

ร้อยละของนวัตกรรมการบริการที่เกิดประโยชน์ ต่อผู้รับบริการที่สามารถวัดผลได้      
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มิต ิ RM (Results Management) ตัวอย่าง แนวทางการเลือกใช้ตัวชี้วัด  
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
ข้อ 5 ตัวช้ีวัดที่สะท้อนถึงการจัดการข้อร้องเรียนที่
ได้รับการแกไ้ขอย่างรวดเร็วและเกดิผล 

ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด      

ตัวช้ีวัดที่สอดคล้องกับ GAP ตามแผนปรับปรุงฯ     
ที่หน่วยงานเลือกเพิ่มเติม 

........................................................................................................................... - - - - - 

7.3 การบรรลุผลลัพธ์ตาม
ตัวชี้วดัด้านการพัฒนาบุคลากร 

ข้อ 1 ตวัช้ีวัดของการพัฒนานวัตกรรมที่เกิดจาก
บุคลากรของหน่วยงาน 

- จำนวนระบบสารสนเทศท่ีไดม้ีการพัฒนาเพิ่มขึ้นภายในส่วนราชการ  
- จำนวนโครงการ R2R ที่จัดทำ และนำไปใช้ประโยชน ์

     

ข้อ 2 ตัวช้ีวัดของการเรียนรู้และผลการพัฒนา
บุคลากรของหน่วยงาน 

- ร้อยละของบุคลากรที่มีผลประเมินระดบัดีเด่น 
- ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะเพิ่มขึ้น  
- ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนาภาวะผู้นำผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ 
ตามที่กำหนด 

     

ข้อ 3 ตัวช้ีวัดที่แสดงถึงความก้าวหน้าของบุคลากร
และความกา้วข้ึนสู่ตำแหน่งตามแผน 

- ร้อยละของตำแหน่งท่ีสามารถจดัทำเส้นทางความก้าวหน้า 
- ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับเลื่อนขั้นให้ดำรงตำแหน่งตามแผนในเวลาที่กำหนด 

     

ข้อ 4 ตัวช้ีวัดที่แสดงถึงบุคลากรของส่วนราชการที่
ได้รับการแต่งตั้งให้ไปร่วมในภาคีเครือข่ายภายนอก      
ทั้งระดับชาติและนานาชาต ิ

จำนวนบุคลากรที่ไดร้ับการอนุมตัิให้ไปเป็นกรรมการในหน่วยงานภายนอก      

ข้อ 5 ตัวช้ีวัดที่แสดงถึงบุคลากรของส่วนราชการไปเป็น
อาสาสมคัรในโครงการที่ตอบสนองนโยบายหน่วยงาน 

      

ตัวช้ีวัดที่สอดคล้องกับ GAP ตามแผนปรับปรุงฯ     
ที่หน่วยงานเลือกเพิ่มเติม 

........................................................................................................................... - - - - - 

7.4 การบรรลุผลลัพธ์ตาม
ตัวชี้วัดด้านการเป็นต้นแบบ 

ข้อ 1 ตัวช้ีวัดที่แสดงถึงสำเร็จของการเป็นต้นแบบของ
ส่วนราชการที่ไดร้ับรางวลัจากหน่วยงานภายนอก   ที่
แสดงถึงความสำเรจ็ในการปรบัปรุงกระบวนการ 

- รางวัลเลิศรัฐสาขาการบริการภาครัฐ  
- รางวัลเลิศรัฐสาขาการบรหิารราชการแบบมีส่วนร่วม  

     

ข้อ 2 ตัวช้ีวัดที่แสดงถึงสำเร็จของการเป็นต้นแบบ
ของหน่วยงานท่ีเป็น Best practice 

- คะแนนการประเมินความโปร่งใสจากหน่วยงานภายนอก (ในระดบัดีขึ้นไป) 
- ร้อยละของมาตรการที่สามารถดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ด ี

     

ข้อ 3 ตัวช้ีวัดที่แสดงถึงสำเรจ็ของการเป็นต้นแบบของ
หน่วยงาน 

จำนวนรางวัลที่หน่วยงานได้รับจากภายนอก      

ข้อ 4 ตัวช้ีวัดที่แสดงถึงสำเร็จของการแข่งขัน โดย
ได้รับการจัดอันดับในระดับนานาชาติ 

...........................................................................................................................      
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มิต ิ RM (Results Management) ตัวอย่าง แนวทางการเลือกใช้ตัวชี้วัด  
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
ข้อ 5 ตัวช้ีวัดที่แสดงถึงสำเร็จของการเป็นต้นแบบ
ของส่วนราชการ โดยมีบุคลากรของตนเองได้รับการยก
ย่องจากภายนอก 

รางวัลผู้บริหารหน่วยงานดีเด่น      

ตัวช้ีวัดที่สอดคล้องกับ GAP ตามแผนปรับปรุงฯ      
ที่หน่วยงานเลือกเพิ่มเติม 

........................................................................................................................... - - - - - 

7.5 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด
ด้านผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม 
สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 

ข้อ 1  ตัวช้ีวัดของการบรรลุผลลัพธ์ การบรรลุผลของตัว
วัดร่วม ในการมีกระบวนการที่ดำเนินการข้ามหลาย
หน่วยงาน (Area base) 

อัตราผูเ้สียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน      

ข้อ 2 ตัวช้ีวัดที่สะท้อนถึงผลกระทบจากการ
ดำเนินการทีม่ีต่อด้านเศรษฐกิจ 

      

ข้อ 3 ตัวช้ีวัดที่สะท้อนถึงผลกระทบจากการ
ดำเนินการทีม่ีต่อด้านสังคม 

      

ข้อ 4 ตัวช้ีวัดที่สะท้อนถึงผลกระทบจากการ
ดำเนินการทีม่ีต่อด้านสาธารณสุข 

- อัตราตายของผู้ป่วยจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (ต่อประชากร 100,000 คน)  
- อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมอง 

     

ข้อ 5 ตัวช้ีวัดที่สะท้อนถึงผลกระทบจากการ
ดำเนินการทีม่ีต่อด้านสิ่งแวดล้อม 

ร้อยละของหน่วยงานท่ีมผีลสัมฤทธิ์ของการจัดการขยะมูลฝอย      

ตัวช้ีวัดที่สอดคล้องกับ GAP ตามแผนปรับปรุงฯ      
ที่หน่วยงานเลือกเพิ่มเติม 

.......................................................................................................................... - - - - - 

7.6 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด
ด้านการลดต้นทุน การสร้างนวัตกรรม 
และการจัดการกระบวนการ 

ข้อ 1 ตัวช้ีวัดของการลดต้นทุน ทัง้ในระดับ
กระบวนการอันเกิดจากการปรับปรงุงานและการนำ
เทคโนโลยีดจิิทัลมาใช้เพื่อลดต้นทุนในการทำงาน 

      

ข้อ 2 ตัวช้ีวัดของนวัตกรรมการปรับปรุง
กระบวนการ 

- ร้อยละของกระบวนการทำงานท่ีได้รับการปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการ
และการลดขั้นตอน  
- ร้อยละของการใช้กระดาษที่ลดลง 

     

ข้อ 3 ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ของการปรับปรุงกระบวนการ และ
การบริการจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม 

- จำนวนกระบวนงานท่ีไดร้ับการปรับปรุง 
- จำนวนแอปพลิเคชันท่ีพัฒนาขึ้นในส่วนราชการ 
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มิต ิ RM (Results Management) ตัวอย่าง แนวทางการเลือกใช้ตัวชี้วัด  
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
ข้อ 4 ตัวช้ีวัดที่แสดงถึงประสิทธิผลของการบรรเทา
ผลกระทบด้านภัยพิบัตติ่างๆ 

      

ข้อ 5 ตัวช้ีวัดของนวัตกรรมการปรับปรุงด้าน
นโยบาย กฎระเบยีบ และกฎหมาย 

      

ตัวช้ีวัดที่สอดคล้องกับ GAP ตามแผนปรับปรุงฯ      
ที่หน่วยงานเลือกเพิ่มเติม 

.......................................................................................................................... - - - - - 

หมายเหตุ :  1. แนวทางการเลือกใช้ตัวชี้วัดในตาราง เป็นเพียงตัวอย่างในการคัดเลือก 
     2. หน่วยงานเลือก อย่างน้อยมิติละ 2 ข้อ เพ่ือนำมากำหนดตัวชี้วัด และตัวชี้วัดปิด GAP ทุกหมวดตามแผนปฏิบัติการ 
      3. ค่าเป้าหมายมาจากผลการดำเนินงาน ปี 2565 ทั้งนี้ หากไม่ใช่ตัวชี้วัดใหม่หรือไม่ใช่เร่ืองใหม่ที่ยังไม่เคยดำเนินการ โปรดระบุผลการดำเนินงานย้อนหลัง 
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องค์ประกอบที� 5 
Potential Base



รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
องค์ประกอบที่ 5 : Potential Base 

ตัวช้ีวัดถ่ายทอดระดับหน่วยงาน 

1. ตัวชี้วัดที่ 5.1 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูล
ภาครัฐ (Open Data) 

2. หน่วยวัด : ระดับ
3. น้ำหนัก : สคร. 1 – 12 และ สปคม. ร้อยละ 5

      หน่วยงานวิชาการและหน่วยงานสนับสนุน ร้อยละ 20 

4. คำอธิบายตัวชี้วัด  :
4.1 ความสำเร็จของการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ 

(Open Data) หมายถึง การสร้างระบบสารสนเทศที่ทำหน้าที่บริหารจัดการบัญชีข้อมูลทั้งหมดของ กรมควบคุมโรค 
ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค โดยมีชุดข้อมูลที่มีคุณภาพที่เปิดเผยได้  และพร้อมใช้งานบน
เว็บแอปพลิเคชัน (Web application) สำหรับเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
สามารถเข้าถึงและนำชุดข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.2 ระบบบัญชีข้อมูล (Agency Data Catalog) คือ ระบบงานที่ทำหน้าที่บริหารจัดการบัญชีข้อมูลของ
หน่วยงาน 

4.3 ข้อมูลที่สอดคล้องตามมาตรฐานที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) กำหนด หมายถึง คำอธิบาย
ข้อมูลส่วนหลัก (Mandatory Metadata) สำหรับชุดข้อมูลภาครัฐ เป็นส่วนที ่บ ังคับต้องทำการอธิบายข้อมูล 
ประกอบด้วยคำอธิบายข้อมูล จำนวน 14 รายการ สำหรับ 1 ชุดข้อมูล ที ่หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำและระบุ
รายละเอียด ได้แก่ 1) ประเภทข้อมูล 2) ชื่อชุดข้อมูล 3) องค์กร 4) ชื่อผู้ติดต่อ 5) อีเมล์ผู้ติดต่อ 6) คำสำคัญ 7) 
รายละเอียด 8) วัตถุประสงค์ 9) ความถี ่ของการปรับปรุงข้อมูล 10) ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื ้นที่ 
11) แหล่งที่มา 12) รูปแบบในการเก็บข้อมูล 13) หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ และ 14) สัญญาอนุญาต
ให้ใช้ข้อมูล ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้ข้อมูลทราบว่าข้อมูลมาจากแหล่งใด มีรูปแบบอย่างไร ช่วยอำนวยความสะดวกในการสืบค้น
ข้อมูล และใช้ประโยชน์ในการจัดทำบัญชีข้อมูล  (Data Catalog) ของหน่วยงาน และสนับสนุนในเกิดการเปิดเผย 
เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ 

4.4 บัญชีข้อมูล (Data Catalog) หมายถึง เอกสารแสดงบรรดารายการของชุดข้อมูล ที่จำแนกแยกแยะโดย
การจัดกลุ่มหรือจัดประเภทข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของหน่วยงานของรัฐผ่านคำอธิบายข้อมูลห รือ 
เมทาดาตา (Mata Data) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) 

4.5 ข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) หมายถึง ข้อมูลที ่หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผย 
ต่อสาธารณะ ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลที ่สามารถเข้าถึงและใช้ได้  
อย่างเสรี ไม่จำกัดแพลตฟอร์ม ไม่เสียค่าใช้จ่าย เผยแพร่ ทำซ้ำ หรือใช้ประโยชน์ได้โดยไม่จำกัดวัตถุประสงค์ 

4.6 ชุดข้อมูล (Data Set) หมายถึง การนำข้อมูลจากหลายแหล่งมารวบรวม โดยที่ข้อมูลแต่ละแหล่งข้อมูล
เป็นคนละหมวดหมู่หรือคนละประเภทกัน ซึ่งเป็นลักษณะการสรุปผล (Summary) หรือข้อมูลรายแถว(Row Data) 
ให้อยู่ในรูปแบบตารางข้อมูล (สำหรับข้อมูลที่มีโครงสร้าง)  

4.7 ชุดข้อมูลเปิดสาธารณะ (Open data) หมายถึง ข้อมูลที ่ประชาชนหรือผ ู ้ร ับบริ การต้องการ 
และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ หรือส่วนราชการนำชุดข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ประกอบการวางแผน 
หรือพัฒนางานได้  
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 4.8 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) หมายถึง เครื่องมือในการรวบรวมและจัดเก็บเป็นคลังข้อมูล 
เพื่อสนับสนุนให้ผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูล สามารถค้นหาและเข้าถึงได้สะดวก โดยอธิบายรายละเอียดของข้อมูล ในระดับ 
ตัวแปรในชุดข้อมูล (Data attribute-level)  
 4.9 หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค รวมทั้งสิ้น 43 หน่วยงาน ซึ่งแบ่งได้ดังนี้ 
    4.9.1 หน่วยงานสนับสนุน จำนวน 11 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1) กลุ ่มคุ ้มครองจริยธรรม  
2) สำนักงานคณะกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิ  3) สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก 4) สำนักงานเลขานุการกรม  
5) กลุ่มตรวจสอบภายใน 6) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 7) กองกฎหมาย 8) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 9) กองบริหารการ
คลัง 10) กองบริหารทรัพยากรบุคคล และ 11) สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ 
   4.9.2 หน่วยงานวิชาการ จำนวน 20 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1) สถาบันป้องกันควบคุมโรค 
เขตเมือง 2) สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ 3) สำนักสื ่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
4) กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 5) กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 6) กองโรคจาก
การประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 7) กองระบาดวิทยา 8) กองโรคติดต่อทั่วไป 9) กองโรคติดต่อนำโดยแมลง 10) กอง
โรคไม่ติดต่อ 11) กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 12) กองวัณโรค 13) สถาบันบำราศนราดูร 14) สถาบัน
ราชประชาสมาสัย 15) สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 16) กองด่านควบคุมและกักกันโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศ 17) กองป้องกันการบาดเจ็บ 18) กองนวัตกรรมและวิจัย 19) สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา 
และ 20) กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค 

 4.9.3 สำน ักงานป ้องก ันควบค ุมโรคท ี ่  1 – 12 จำนวน 12 หน ่วยงาน ประกอบด ้ วย  
1) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที ่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 2) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที ่ 2 จังหวัดพิษณุโลก  
3) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ 4) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที ่ 4 จังหวัดสระบุรี  
5) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที ่ 5 จังหวัดราชบุร ี 6) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที ่ 6 จังหวัดชลบุรี   
7) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น 8) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี  
9) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 10) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี 11) 
สำน ักงานป ้องก ันควบคุมโรคที ่  11 จ ังหว ัดนครศร ีธรรมราช และ 12) สำน ักงานป ้องก ันควบคุมโรคที ่  12  
จังหวัดสงขลา 

5. สูตรการคำนวณ :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของข้อมูลเปิด 
(Open Data) 

= 
จำนวนชุดข้อมูลเปิดที่มีคุณภาพที่สามารถเข้าถึงได้และพร้อมใช้ x 100 

จำนวนชุดข้อมูลเปิดที่สามารถเข้าถึงได้ทั้งหมด 
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6. เกณฑ์การให้คะแนน : กำหนดเป็นขั้นตอนแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของ
การดำเนินงานตามเป้าหมายแต่ละข้ันตอน ดังนี้ 
 

ชื่อตัวชี้วัด 
ระดับ 

คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
ระดับความสำเร็จของการ
พัฒนาระบบบัญชีข้อมูล 
(Data Catalog) เพื่อนำไป 
สู่การเปิดเผยข้อมูลภาครฐั 
(Open Data) 

0.5      
1.0      
2.0      
3.0      
5.0      

 

7. เงื่อนไขของตัวชี้วัด :  
 7.1 ชุดข้อมูลเปิดสาธารณะ (Open data) ที่จัดทำในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต้องนำกลับมาทบทวนและ
จัดทำให้เป็นข้อมูลที่มีคุณภาพท่ีสามารถเข้าถึงและพร้อมใช้ได้ทุกชุดข้อมูล 
 7.2 ชุดข้อมูลเปิดสาธารณะ (Open data) ที่มีคุณภาพที่สามารถเข้าถึงได้และพร้อมใช้ ต้องเป็นชุดข้อมูลใหม่ที่ยัง
ไม่มีการจัดทำในตัวชี้วัดที่ 5.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แบ่งตามประเภทหน่วยงาน ดังนี้ 
  7.2.1 หน่วยงานวิชาการ และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที ่ 1 – 12 จ ัดทำชุดข้อมูลเปิด         
สาธารณะที่สามารถเข้าถึงได้ อย่างน้อย 5 ชุดข้อมูล   
  7.2.2 หน่วยงานสน ับสนุน  จ ัดทำช ุดข ้อม ูลเป ิดสาธารณะที ่สามารถเข ้าถ ึงได ้  อย ่างน ้อย  
3 ชุดข้อมูล 
 

8 ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด : 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 2564 2565 

ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบัญชี
ข้อมูล (Data Catalog) เพ่ือนำไปสู่การเปิดเผย
ข้อมูลภาครัฐ (Open Data) 

ระดับ - - 4.7808 

จำนวนชุดข้อมูลเปิดที่เข้าถึงได้และพร้อมใช้งาน ชุดข้อมูล - 6 192 

9. รายละเอียดการดำเนินงาน : 
 

ขั้นตอนที่ รายละเอียดการดำเนินงาน คะแนน เอกสารประกอบการประเมิน 
1 คัดเลือกภารกิจหลักของหน่วยงาน อย่างน้อย  

1 ภารกิจ เพ่ือเตรียมจัดทำบัญชีข้อมูล (Data 
Catalog) ให้ครบจำนวนตามเงื่อนไขของตัวชี้วัด  

0.5 รายงานผลการคัดเลือกภารกิจ
หลักของหน่วยงานเพ่ือจัดทำ
บัญชีข้อมูล (Data Catalog) 
เสนอผู้บริหารเห็นชอบ 
โดยแนบหลักฐานในระบบ 
Estimate SM ภายในวันที่  
25 ธันวาคม พ.ศ. 2565 
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ขั้นตอนที่ รายละเอียดการดำเนินงาน คะแนน เอกสารประกอบการประเมิน 
2 ทบทวนรายชื่อชุดข้อมูล (Data Set) ที่จัดทำใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมจัดทำรายชื่อ 
ชุดข้อมูล (Data Set) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ที่สัมพันธ์กับกระบวนการทำงานภายใต้ภารกิจหลัก 
ที่เลือกในขั้นตอนที่ 1 ให้เป็นชุดข้อมูลที่มีคุณภาพ
และมีประโยชน์ ดังนี้ 
2.1 หน่วยงานวิชาการ สำนักงานป้องกัน 
ควบคุมโรคที่ 1 – 12 เลือกจัดทำชุดข้อมูลที่มี
ผลกระทบต่อการให้บริการประชาชน หรือสุขภาพ
ประชาชนในระดับสูง 
2.2 หน่วยงานสนับสนุน เลือกจัดทำชุดข้อมูลที่มี
ผลกระทบต่อการให้บริการประชาชน หรือสุขภาพ
ประชาชนในระดับสูง หรือเป็นชุดข้อมูลที่สนับสนุน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานวิชาการ/สำนักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 1 – 12 เพ่ือให้บรรลุ 
ตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของกรมควบคุมโรค 

0.5 รายชื่อชุดข้อมูลที่มีการทบทวน  
และรายชื่อชุดข้อมูลที่สัมพันธ์ 
กับภารกิจที่เลือก  
ตามแบบฟอร์มที่ 1  
เสนอผู้บริหารเห็นชอบ 
โดยแนบหลักฐานในระบบ 
Estimate SM ภายในวันที่ 
25 ธันวาคม พ.ศ. 2565 
 

3 ทบทวนและจัดทำคำอธิบายข้อมูลส่วนหลัก 
(Mandatory Metadata) ทุกชุดข้อมูลให้มีคุณภาพ
ตามข้อ 7 เงื่อนไขของตัวชี้วัด พร้อมบันทึกลงใน
ระบบบัญชีข้อมูล กรมควบคุมโรค (1 ชุดข้อมูล  
ต้องมรีายละเอียดครบทั้ง 14 รายการ จึงจะนับเป็น 
1 ชุดข้อมูล) 
ตามภาคผนวก : คำอธิบายรายละเอียดตัวเลือก
สำหรับรายการคำอธิบายข้อมูลส่วนหลัก 
(Mandatory Metadata) สำหรับชุดข้อมูลภาครัฐ 
  
 

1.0 
 
 
 
 
 
 
 

 

บันทึกรายละเอียดเข้าระบบ
บัญชีข้อมูลกรมควบคุมโรค 
(Data Catalog) พร้อมแนบ
หลักฐาน เช่น Capture 
หน้าจอระบบ Agency Data 
Catalog ของชุดข้อมูลที่จัดทำ  
ตามแบบฟอร์มที่ 2  
เสนอผู้บริหารเห็นชอบ 
และแนบหลักฐานในระบบ 
Estimate SM ภายในวันที่  
25 มีนาคม 2566  

4 ทบทวนและจัดทำโครงสร้างข้อมูล (Structured 
data) และพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) 
ทุกชุดข้อมูลให้มีคุณภาพ ตามข้อ 7 เงื่อนไข 
ของตัวชี้วัด พร้อมบันทึกข้อมูลในระบบบัญชีข้อมูล 
กรมควบคุมโรค 
 

1.0 บันทึกโครงสร้างข้อมูล 
(Structured data)  
และพจนานุกรมข้อมูล (Data 
Dictionary) เข้าระบบบัญชี
ข้อมูล (Data Catalog)  
พร้อมแนบหลักฐาน เช่น 
Capture หน้าจอระบบ 
Agency Data Catalog  
ของชุดข้อมูลที่จัดทำ  
ตามแบบฟอร์มที่ 3  
เสนอผู้บริหารเห็นชอบ  
และแนบหลักฐานในระบบ 
Estimate SM ภายในวันที่  
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ขั้นตอนที่ รายละเอียดการดำเนินงาน คะแนน เอกสารประกอบการประเมิน 
25 มิถุนายน 2566 

5 จัดทำชุดข้อมูลให้มีคุณภาพและเปิดเผยชุดข้อมูลเปิด
สาธารณะ (Open data) 
5.1 จัดทำทุกชุดข้อมูลให้มีคุณภาพ โดยใช้เกณฑ์
ประเมิน ดังต่อไปนี้ 
     - ให้ระบุชื่อหัวคอลัมน์แต่ละคอลัมน์ในตาราง 
     - หวัคอลัมน์มี 1 บรรทัด/ตัวแปร และไม่
ประสานเซลล์ (Merge cell) 
     - ข้อมูลในหนึ ่งคอลัมน์ต้องมีความสม่ำเสมอ 
(Consistency) เช่น มีรูปแบบ (Data type) เดียวกัน 
     - หากเป็นตัวแปรวันที ่ (Date) ต้องมีร ูปแบบ 
(Data Type) ที่ถูกต้อง 
     - ไฟล์ข้อมูลที ่เปิดเผยสาธารณะ ห้ามมีข้อมูล 
ที่หลากหลาย เช่น มีข้อความสรุป มีการสร้างแผนภูมิ 
มีตารางย่อยอยู่ในชีทเดียวกัน เป็นต้น   
     - ทรัพยากรหรือไฟล์ (สำหรับไฟล์นามสกุล CSV) 
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการเข้ารหัสตัวอักษรแบบ 
Unicode (UTF-8) 
 
5.2 จัดทำข้อมูลเปิดสาธารณะ (Open Data) ที ่มี
คุณภาพทีส่ามารถเข้าถึงและพร้อมใช้ 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 

คะแนน 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
ร้อยละ 80 85 90 95 100 

เง่ือนไข 
1. หน่วยงานวิชาการ และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 
1 – 12 ต้องเปิดเผยชุดข้อมลูที่มคีุณภาพสู่สาธารณะ 
(Open data) ขั้นต่ำคือ 5 ชุดข้อมูล 
2. หน่วยงานสนับสนุน ต้องเปดิเผยชุดข้อมูลทีม่ีคุณภาพ 
ในระดับกรมขึ้นไป ขั้นต่ำคือ 3 ชุดข้อมูล 

 
 

1.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1.0 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

อัปโหลดข้อมูลของชุดข้อมูล 
ลงในระบบบัญชีข้อมูล 
กรมควบคุมโรค (Data 
Catalog)   
โดยทำบันทึกแนบหลักฐาน 
การส่งข้อมูลเปิด เช่น Capture 
หน้าจอระบบ Agency Data 
Catalog ของชุดข้อมูลที่จัดทำ 
สามารถเข้าถึงและพร้อมใช้ 
เสนอผู้บริหารเห็นชอบ 
และแนบหลักฐานในระบบ 
Estimate SM ภายในวันที่ 
25 กันยายน 2566 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :  1. กรณีไม่รายงานภายในระยะเวลาที่กำหนดแต่ละข้ันตอน หักข้ันตอนละ 0.05 คะแนน  
       ๒. กรณีไม่เสนอผู้บริหารเห็นชอบหรือรับทราบ หักข้ันตอนละ 0.05 คะแนน 
           3. กรณีไม่ระบุรายละเอียดความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานในระบบ ESM หักขั้นตอนละ 0.05 คะแนน 
           4. กรณีเอกสารที่แนบในระบบ ESM มีข้อมูลไม่ตรงกันหรือข้อมูลไม่ชัดเจน หักขั้นตอนละ 0.05 คะแนน 

10. เป้าหมาย :  
ไตรมาสที่ 1 ถึงข้ันตอนที ่2 
ไตรมาสที่ 2 ถึงข้ันตอนที่ 3 
ไตรมาสที่ 3 ถึงข้ันตอนที ่4 
ไตรมาสที่ 4 ถึงข้ันตอนที่ 5 
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11. แหล่งข้อมูล :  
11.1 ระบบบัญชีข้อมูล (Agency Data Catalog) กรมควบคุมโรค ใช้สำหรับจัดเก็บและรวบรวบข้อมูล 

  11.2 ระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค (Estimates SM)  ใช้สำหรับรายงานความก้าวหน้า 

 

12. วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
รวบรวมข้อมูล และจัดเก็บข้อมูลในระบบบัญชีข้อมูล (Agency Data Catalog) กรมควบคุมโรค 

13. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล :  
ไตรมาสที่ 1 ภายในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2565 
ไตรมาสที่ 2 ภายในวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2566 
ไตรมาสที่ 3 ภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2566 
ไตรมาสที่ 4 ภายในวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2566 

14. แบบฟอร์มที่ใช้ประกอบด้วย :  
 14.1 แบบฟอร์มที่ 1 รายชื่อชุดข้อมูล (Data Set) ที่สัมพันธ์กับภารกิจที่เลือก 
 14.2 แบบฟอร์มที่ 2 แบบบันทึกคำอธิบายข้อมูลส่วนหลัก (Mandatory Metadata) 
 14.3 แบบฟอร์มที่ 3 แบบบันทึกโครงสร้างข้อมูล (Structured data) และพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) 
 14.4 ภาคผนวก คำอธิบายรายละเอียดตัวเลือก สำหรับรายการคำอธิบายข้อมูลส่วนหลัก (Mandatory 
Metadata) สำหรับชุดข้อมูลภาครัฐ 
 

15. ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด : 
ระดับกรม : กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค 
 

ชื่อผู้กำกับตัวชี้วัด โทรศัพท์ E-mail 
นายแพทย์ยงเจือ เหล่าศิริถาวร 02 590 3093 yongjua@ddc.mail.go.th 

ระดับหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ชื่อผู้กำกับตัวชี้วัด โทรศัพท์ E-mail 
นายไพโรจน์  พรหมพันใจ 
ผู ้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

0 2590 3357 Pairoj_2608@yahoo.com 

 

16. ผู้จัดเก็บข้อมูล : 
ระดับกรม : กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค 
 

 

 

 

 

 

ชื่อผู้จัดเก็บข้อมูล โทรศัพท์ E-mail 
นางสาวคุณกัญญ์ศศิ พิมพขันธ์ 02 590 3093 kunkansasi.p@ddc.mail.go.th 
นายศุภเสกย์ ทิพยาวงษ์ 02 590 3093 suphasek.t@gmail.com 
นายธนดน พัฒนะโภไคย 02 590 3093 thanadon.p@ddc.mail.go.th 
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ระดับหน่วยงาน : กลุ่มแผนงานและพัฒนาองค์กร สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ชื่อผู้จัดเก็บข้อมูล โทรศัพท์ E-mail 
นางสาววรวรรณ  เหลืองชั่งทอง 0 2590 3006 ddcosec@outlook.com 
นางสาวกชนิพัฏฐ์  มหากูลกิจทรัพย์ 0 2590 3006 ddcosec@outlook.com 
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แบบฟอร์มที่ 1 
รายช่ือชุดข้อมูล (Data Set) ที่สัมพันธ์กับภารกิจที่เลือก 

หน่วยงาน............................................................................. 

 

1. ภารกิจหลักของหน่วยงาน มีภารกิจหลักทั้งหมด ......... ภารกิจ ดังนี้ 

1) .................................................................................................................................................... 

2) .................................................................................................................................................... 

3) .................................................................................................................................................... 

4) .................................................................................................................................................... 

5) .................................................................................................................................................... 

2. ภารกิจหลักทีเ่ลือก เพื่อจัดทำรายชื่อชุดข้อมูล (Data Set)     

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

3. เป้าหมายการนำชุดข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 

1) .................................................................................................................................................... 

2) .................................................................................................................................................... 

3) .................................................................................................................................................... 

4) .................................................................................................................................................... 

5) .................................................................................................................................................... 

4. หน่วยงานที่คาดว่าจะนำชุดข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 

1) .................................................................................................................................................... 

2) .................................................................................................................................................... 

3) .................................................................................................................................................... 

4) .................................................................................................................................................... 

5) .................................................................................................................................................. 
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5. รายช่ือชุดข้อมูล (D a t a  S e t) ที่สัมพันธ์กับกระบวนการทำงาน ภายใต้ภารกิจที่คัดเลือกในปี พ.ศ. 2566 

ชื่อภารกิจหลัก ชื่อกระบวนการ
ทำงาน 

ชื่อกระบวนการทำงานย่อย 
(ถ้ามี) 

รายช่ือชุดข้อมูล 

…………………………… 1)................................. 1)........................................... 1).................................... 
2).................................... 
3).................................... 

2)........................................... 1).................................... 
2).................................... 
3).................................... 

3)........................................... 1).................................... 
2).................................... 
3).................................... 

2)................................. 1)........................................... 1).................................... 
2).................................... 
3).................................... 

2)........................................... 1).................................... 
2).................................... 
3).................................... 

3)........................................... 1).................................... 
2).................................... 
3).................................... 

3)................................. 1)........................................... 1).................................... 
2).................................... 
3).................................... 

2)........................................... 1).................................... 
2).................................... 
3).................................... 

3)........................................... 1).................................... 
2).................................... 
3).................................... 

 

 

6. การทบทวนรายช่ือชุดข้อมูล (Data Set) ที่จัดทำในปี พ.ศ. 2565 เพื่อนำมาจัดทำคุณภาพข้อมูล 
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ชื่อภารกิจหลัก ชื่อกระบวนการ
ทำงาน 

ชื่อกระบวนการทำงานย่อย 
(ถ้ามี) 

รายช่ือชุดข้อมูล 

…………………………… 1)................................. 1)........................................... 1).................................... 
2).................................... 
3).................................... 

2)........................................... 1).................................... 
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3).................................... 
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3).................................... 
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3)........................................... 1).................................... 
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3).................................... 

หมายเหตุ : รายชื่อชุดข้อมูล ที่หน่วยงานจัดทำในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทางกองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค จะส่ง

ข้อมูลกลับไปยังหน่วยงานของท่าน เพื่อยืนยันข้อมูลให้ถูกต้องและตรงกัน 
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ภาคผนวก 

คำอธิบายรายละเอียดตัวเลือก 

สำหรับรายการคำอธิบายข้อมูลส่วนหลัก (Mandatory Metadata) สำหรับชุดข้อมูลภาครัฐ 

รายการที่ 1 ประเภทข้อมูล (data_type) 

Code 
List 

รายการตัวเลือก 
เพ่ือแสดงผล 

คำอธิบาย หมายเหตุ 

1 ข้อมูลทะเบียน ข้อมูลรายระเบียน (Record) ที่จากระบบ
ฐานข้อมูลทะเบยีนหรือจากการบริหารงานของ
หน่วยงาน 

อ้างอิงจาก World Bank แบ่งประเภทข้อมลูของ
บัญชีข้อมูลออกเป็น Time Series,  Microdata 
และ Geospatial   
(https://datacatalog.worldbank.org/)     
เพิ่มเตมิจากมาตรฐาน Dublin core เพื่อการ
จัดเก็บและใช้ประโยชน์ตามประเภทข้อมูล 

2 ข้อมูลระดับย่อย ข้อมูลระดับย่อย (Microdata) ที่ได้จากการสำ
มะโน/สำรวจด้วยตัวอย่าง 

3 สถิติทั่วไป ข้อความหรือตัวเลขท่ีแสดงผลที่ประมวลจาก
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได ้

4 สถิติทางการ ข้อความ หรือตัวเลขท่ีเป็นตัวแทนแสดงถึง
คุณลักษณะของสิ่งต่างๆ ในประเทศ ที่ประมวล
ตามความเป็นจริงจากข้อมลูที่เก็บรวบรวมได้
ตามหลักวิชาการทางสถิติและเป็นสถิติที่มี
ความสำคญัต่อการใช้ในการกำหนดนโยบาย
เพื่อการพัฒนาประเทศ 

5 ข้อมูลภูมิ
สารสนเทศเชิงพื้นที ่

ข้อมูลหรือสารสนเทศท่ีมีความสมัพันธ์กับ
ตำแหน่งในพ้ืนท่ี 

9 ข้อมูลประเภทอ่ืนๆ   
ระบุ... 

ข้อมูลที่ไมส่ามารถจัดประเภทไว้ในท่ีอื่น 

 
  

78

https://datacatalog.worldbank.org/


รายการที่ 8 วัตถุประสงค์ (objective) 

Code 
List 

รายการตัวเลือก 
เพ่ือแสดงผล 

คำอธิบาย หมายเหตุ 

01 ยุทธศาสตร์ชาต ิ ยุทธศาสตร์ชาติตามกฎหมายว่าดว้ยการจัดทำยุทธศาสตร์
ชาติ ซึ่งเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตาม
หลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่างๆ 
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดัน
ร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2560 หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 65) (แผนระดับที่ 1) 

- ตอบไดม้ากกว่า 1 ข้อ ให้
สามารถระบุคำอธิบาย
รายละเอียดของแตล่ะ
ตัวเลือกได ้

- อ้างอิงจากระดับของแผน 
สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

- เพิ่มเตมิจากมาตรฐาน 
Dublin core เพื่อให้เห็นถึง
วัตถุประสงค์ที่เฉพาะ 
เจาะจงและประโยชน์ต่อ
การติดตามประเมินผลการ
ดำเนินของตามแผนระดับ
ต่างๆ ของประเทศ 
เชื่อมโยงกับระบบติดตาม
และประเมินผลแห่งชาติ 
(eMENSCR) ซึ่งเป็นหน้าที่
ของหน่วยงานของรัฐทุก
หน่วยในการรายงานผลการ
ดำเนินการตามยุทธศาสตร์
ชาติ 

- เพิ่มเตมิในส่วนของชุด
ข้อมูลเพื่อการให้บริการ
ประชาชน 

02 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาต ิ

แผนสำหรับถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติสู่กรอบและแนวทางใน
การพัฒนาประเทศในแต่ละช่วงระยะเวลา 5 ปี (แผนระดับที่ 2) 

03 แผนความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ” 
ตามกฎหมายว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งเป็นนโยบาย
และแผนหลักของชาติที่เป็นกรอบหรือทิศทางในการ
ดำเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภยั
คุกคามเพื่อธำรงไวซ้ึ่งความมั่นคงแห่งชาติ ปี (แผนระดับที่ 2) 

04 แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

แผนแม่บทเพื่อบรรลเุป้าหมายตามที่กำหนดไว ้
ในยุทธศาสตร์ชาติ (พระราชบัญญัตกิารจัดทำยุทธศาสตร์ชาต ิพ.ศ. 
2560 มาตรา 3 ปี (แผนระดับที่ 2) 

05 แผนปฏิรปูประเทศ แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ ตาม
พระราชบัญญัติ แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏริูป
ประเทศ พ.ศ. 2560 ปี (แผนระดับที่ 2) 

06 แผนระดับที่ 3 (มติ ครม. 
4 ธ.ค. 2560) 

แผนที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของแผนระดับที่ 
1 และแผนระดับท่ี 2 ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ หรือ
จัดทำขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด หรือจัดทำข้ึนตามพันธกรณี
หรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ เช่น แผนปฏิบัตริาชการของ
ส่วนราชการ แผนปฏิบัติการดา้นต่างๆ เพื่อถ่ายทอด
เป้าหมายและตัวช้ีวัด รวมถึงแนวทางการพัฒนาสู่การ
ดำเนินงานของหน่วยงานอย่างเปน็ระบบ  

07 นโยบายรัฐบาล/ข้อสั่ง
การนายกรัฐมนตร ี

 

08 มติคณะรัฐมนตร ี ผลการตัดสินใจร่วมกันของคณะรฐัมนตรีในการบริหาร
ราชการแผ่นดินเรื่องต่างๆ ตามทีก่ำหนดไว้ในรัฐธรรมนญู 
กฎหมาย และนโยบายของคณะรฐัมนตรี เช่น มติ
คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการอนุมัตริา่งกฎหมาย การอนมุัติ
งบประมาณ การแต่งตั้งโยกย้ายขา้ราชการ การกำหนด
ระเบียบและแบบแผนในการปฏิบตัิราชการ 

09 เพื่อการให้บริการ
ประชาชน 

ตาม พรบ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติ
ของทางราชการ ท่ีกำหนดให้หน่วยงานของรัฐกำหนด
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Code 
List 

รายการตัวเลือก 
เพ่ือแสดงผล 

คำอธิบาย หมายเหตุ 

กระบวนการขั้นตอนและเวลาในการพิจารณาอนุญาติให้มี
ความชัดเจน ซึ่งจะเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 

10 กฎหมายที่เกีย่วข้อง  
11 พันธกิจหน่วยงาน  
12 ดัชนี/ตัวชี้วัดระดับ

นานาชาติ 
ข้อมูลสำคญัที่แสดงสถานการณ์และแนวโน้มการพัฒนาของ
ประเทศไทยโดยเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ  

98 ไม่ทราบ  
99 อื่นๆ วัตถุประสงค์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอื่น 
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รายการที่ 9.1  หน่วยความถี่ของการปรับปรุง (update_frequency_unit) 

Code 
List 

รายการตัวเลือก 
เพ่ือแสดงผล 

คำอธิบาย หมายเหตุ 

A ปี - อ้างอิงจาก SDMX Cross-Domain 
Code Lists 
(https://sdmx.org/?page_id=
3215) เนื่องจาก Dublin Core ไม่มี
มาตรฐานสำหรับรายการตัวเลือกของ
หน่วยความถี่ นอกจากน้ี ไดม้ีการ
นิยามรหสัเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการ
ใช้งานจริง 

S ครึ่งป ี - 
Q ไตรมาส - 
M เดือน - 
W สัปดาห ์ - 
D วัน - 
B วันทำการ - 
H ช่ัวโมง - 
N นาที - 
R ตามเวลาจริง - 
O ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล - 
X อื่น ๆ ระบุ... - 
U ไม่ทราบ - 
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รายการที่ 10 ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพ้ืนที่ (geo_coverage) 

Code 
List 

รายการตัวเลือก 
เพ่ือแสดงผล 

คำอธิบาย หมายเหตุ 

00 ไม่ม ี  - ในระดับสากลอ้างอิงตาม 
Geographic Scope of 
Activity ของ UN Data 
Catalog Metadata  

http://undatacatalog.org/meta
data 
- ในระดับประเทศอ้างอิงตามการ

แบ่งเขตการปกครองของ
กระทรวงมหาดไทย และ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ  

 

01 โลก  
02 ทวีป/กลุ่มประเทศใน

ทวีป 
ทวีป ได้แก่ แอฟริกา อเมริกา เอเชีย ยุโรป โอเชียเนยี 
และกลุม่ประเทศภายใต้ทวีปดังกล่าว 

03 กลุ่มประเทศทาง
เศรษฐกิจ 

กลุ่มตามระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
ได้แก่ กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว
กำลังพัฒนา กลุ่มประเทศที่มีระดบัการพัฒนาน้อยที่สุด 
กลุ่มประเทศที่ไมม่ีอาณาเขตติดทะเล (Landlocked 
developing countries) กลุ่มประเทศกำลังพัฒนาที่เป็น
หมู่เกาะ (Small island developing states) รวมถึงการ
จัดกลุ่มประเทศในมิติอื่นๆ เช่น OECD, ASEAN+๓, 
OPEC ฯลฯ 

04 ประเทศ  
05 ภาค  
06 จังหวัด  
07 อำเภอ  
08 ตำบล  
09 หมู่บ้าน  
10 เทศบาล/อบต. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
11 พิกัด ค่าของตัวเลขท่ีใช้อธิบายตำแหน่งของจุดบนระนาบหรือ

ปริภูมิ ตัวอยา่งเช่น ระดับความสูงจากน้ำทะเล ก็เป็น
พิกัดอย่างหน่ึงที่อธิบายตำแหน่งของจุดเหนือระดับ
พื้นผิวโลก โดยกำหนดพิกัดละติจดู และลองจูด เป็น
ทศนิยม 6 หลัก  

99 อื่น ๆ ระบุ... ขอบเขตเชิงภูมิศาสตรห์รือเชิงพื้นที่ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้
ในที่อ่ืน เช่น กลุ่มจังหวัด เขตปกครองพิเศษ เขต
พัฒนาการท่องเที่ยว เขตส่งเสริมพิเศษ เขตสาธารณสุข 
เขตพื้นท่ีการศึกษา   

98 ไม่ทราบ   
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รายการที่ 12 รูปแบบการเก็บข้อมูล (data_format) 

Code 
List 

รายการตัวเลือก 
เพ่ือแสดงผล 

คำอธิบาย หมายเหตุ 

01 Database - มาตรฐานรูปแบบการจัดเก็บข้อมลูโดย Dublin 
Core (DCMI Metadata Terms) ไม่ได้กำหนด
ตัวเลือกสำหรับรูปแบบการเก็บข้อมูล 
(Format) ที่ชัดเจน คณะผู้จัดทำจงึกำหนด
ตัวเลือกเหล่านี้ขึ้นโดยอ้างอิงจากรปูแบบไฟล ์
ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน และ
ประยุกต์ใช้บางรายการจากประเภทของ MIME 
(Internet Media Types) ที่ Dublin Core 
แนะนำเป็นแนวทาง 

02 CSV - 
03 XML - 
04 Image - 
05 Video - 
06 Audio - 
07 Text - 
08 JSON - 
09 HTML - 
10 XLS - 
11 PDF - 
99 อื่น ๆ ระบุ ..... - 
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รายการที่ 13 หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (data_category) 

Code 
List 

รายการตัวเลือก 
เพ่ือแสดงผล 

คำอธิบาย หมายเหตุ 

1 ข้อมูลสาธารณะ ข้อมูลที่สามารถเปดิเผยได้ สามารถนำไปใช้ได้อย่าง
อิสระ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลส่วนบุคคล 
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

อ้างอิงประกาศคณะกรรมการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล เรื่อง ธรรมาภิบาลขอ้มูล
ภาครัฐ 

2 ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล ท่ีทำให้สามารถ
ระบุตัวหรือรู้ตัวของบุคคลนั้น ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็น
ข้อมูลการศึกษา ประวัตสิุขภาพ ลายพิมพ์น้ิวมือ เป็น
ต้น” 

3 ข้อมูลความมั่นคง ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ ท่ีทำให้เกิดความ
สงบเรียบร้อย การมีเสถยีรภาพความเป็นปึกแผ่น 
ปลอดภัยจากภัยคุกคาม เป็นต้น 

4 ข้อมูลความลับทางราชการ ข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองหรอืควบคุมดูแลของ
หน่วยงานของรัฐที่มีคำสั่งไม่ให้มีการเปิดเผย และมี
การกำหนดชั้นความลับของข้อมูล 
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รายการที่ 14 สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล (right_of_usage) 

Code 
List 

รายการตัวเลือก 
เพ่ือแสดงผล 

คำอธิบาย หมายเหตุ 

1 DGA Open Government 
License 

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(องค์การมหาชน) ที่อ้างอิงตาม
หมวดหมู่ข้อมลูตามธรรมาภิ
บาลข้อมูลภาครัฐ ช่ือทาง
เทคนิค อ้างอิงจาก  
- http://opendefinition.org

/licenses/   
- https://licenses.opendefi

nition.org/licenses/group
s/ckan.json   

- https://docs.ckan.org/en
/ckan-
2.7.3/maintaining/config
uration.html 

2 Creative Commons 
Attributions 

อนุญาตให้ผู้อื่นสามารถนำผลงานไปใช้ ทำซ้ำ แจกจ่าย 
หรือดัดแปลงงานนั้นได้ แตต่้องให้เครดติที่มาของ
เจ้าของผลงาน ซึ่งหากต้องการใช้ผลงานนั้นโดยไม่ให้
เครดติที่มาชื่อเจ้าของผลงานกำกับ จะต้องทำการขอ
นุญาตเจา้ของผลงานก่อน 

3 Creative Commons 
Attribution Share-Alike 

อนุญาตให้ผู้อื่นสามารถนำผลงานไปใช้ ทำซ้ำ แจกจ่าย 
หรือดัดแปลงงานนั้นได้ แตผ่ลงานท่ีดัดแปลงนั้นจะต้อง
กำกับด้วยสญัญาอนุญาตเงื่อนไขเดียวกันกับต้นฉบับ 
เว้นแต่ว่าจะไดร้ับอนุญาตจากเจ้าของผลงานก่อน 

4 Creative Commons Non-
Commercial (Any) 

อนุญาตให้ผู้อื่นสามารถนำผลงานไปใช้ ทำซ้ำ แจกจ่าย 
หรือดัดแปลงงานนั้นได้ แตต่้องไมใ่ช่เพื่อการค้า เว้นแต่
ว่าจะไดร้ับอนุญาตจากเจ้าของผลงานก่อน 

5 Open Data Common อนุญาตให้ผู้อื่นสามารถนำผลงานไปใช้ ทำซ้ำ แจกจ่าย 
หรือดัดแปลงงานนั้นได้ โดยไม่มีขอ้จำกัด ยกเว้นบางครั้ง
ต้องให้เครดติที่มาของเจ้าของผลงานและได้รับอนญุาต
จากเจ้าของผลงานก่อน หากมีการร้องขอ 

6 GNU Free 
Documentation License 

มีลักษณะเปิดกวา้ง หรือเรียกว่า copy left โดยใหผู้้อื่น
สามารถนำข้อมูลส่วนใดส่วนหน่ึง หรือท้ังหมดไปใช้ได้ฟรี
โดยมเีงื่อนไขว่า ผลงานท่ีสร้างใหม่ต้องใช้สัญญาอนุญาต
เอกสารเสรีของกนู เช่นกัน ผลงานท่ีสร้างใหม่นั้นสามารถ
ใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ แต่ถ้ามีการขายเป็นจำนวนมากจะมี
เงื่อนไขอื่นเพ่ิมเตมิเข้ามา สัญญาอนุญาตเอกสารเสรี
ของกนู ครอบคลุมสำหรับ คู่มือคอมพิวเตอร์ ตำรา และ
แหล่งอ้างอิงอื่นทั้งในการเรียนการสอนและการทำงาน 

7 License not specified ไม่สามารถระบสุัญญาอนุญาติได ้
8 อื่นๆ เช่น Attribution, Non-Commercial, Not open, 

Open และ Public Domain เปน็ต้น 
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เว็บไซต์หน่วยงาน
สํานักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
https://ddc.moph.go.th/osec/




