




ตัวชี้วัดคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement:  PA)  
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

ของ นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย  ตำแหน่งอธิบดีกรมควบคุมโรค  
 
 

ลำดับ ชื่อตัวชี้วัด น้ำหนัก เป้าหมาย 
องค์ประกอบที่ 1 1. ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐานฯ 
(Function Based)   

  

1. จำนวนอำเภอท่ีดำเนินการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทาง
ถนนผ่านกลไก พชอ. และ ศปถ.อำเภอ  โดยใช้แนวทาง D-RTI 
(District Road Traffic Injuries) 

20 อำเภอเสี่ยงสูง   
ที่ดำเนินการ      

D-RTI ผา่นเกณฑ ์
การประเมิน
ระดับดีมาก 
ไม่น้อยกว่า    
ร้อยละ 70 

(140 อำเภอ) 

2. ร้อยละของโรงพยาบาลกลุ่มเป้าหมายดำเนินการพัฒนาระบบ 
เฝ้าระวังการติดเชื้อ 

20 ร้อยละ 80 

3. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคที่เป็นองค์กร    
แห่งความสุข 

25 มากกว่า 
ร้อยละ 80 

4. จำนวนผลการจัดทำ Data Visualization ด้านโรคและภัยสุขภาพ 15 มี main 
dashboard สำหรับ
โรค/ภัยที่สำคัญ ไม่
น้อยกว่า 20 โรค/

ภัย และระบบ
บริหาร 2 ระบบ 

องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ 
แนวทาง การปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมาย   
เป็นพิเศษ (Agenda Based) 

  

5. อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ 20 ≥ ร้อยละ 85 
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องค์ประกอบการ
ประเมิน 

ตัวชี้วัด น้้าหนัก เป้าหมาย มาตรการ เกณฑ์/เป้าหมายการประเมินผล Small Success หมายเหตุ 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

1. ประสิทธิภาพใน
การด้าเนินงานตาม
หลักภารกิจพ้ืนฐาน 
งานประจ้า งานตาม
หน้าท่ีปกติหรืองาน
ตามหน้ีที่ความ
รับผิดชอบหลกั งาน
ตามกฎหมาย กฎ 
นโยบายของรัฐบาล 
หรือมติคณะรฐัมนตรี  
(Function Based)   
(บังคับประเมิน) 

1. จ ำนวนอ ำเภอที่
ด ำเนินกำรป้องกัน 
กำรบำดเจ็บ 
จำกอุบัติเหตุทำง
ถนนผ่ำนกลไก 
พชอ. และ ศปถ.
อ ำเภอ  โดยใช้
แนวทำง D-RTI 
(District Road 
Traffic Injuries) 

20 อ ำเภอเสีย่งสูง
ที่ด ำเนินกำร      

D-RTI 
ผ่ำนเกณฑ์กำร
ประเมินระดับ
ดีมำกไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 70 
(140 อ ำเภอ) 

กำรป้องกันกำรบำดเจ็บจำก
อุบัติเหตุทำงถนนระดับ
อ ำเภอ ผ่ำนกลไก พชอ. 
และ ศปถ.อ ำเภอ  โดยใช้
แนวทำง D-RTI (District 
Road Traffic Injuries)  
 
 

ช้ีเป้ำอ ำเภอเสี่ยงสูง
ร่วมกับ ศปถ.
ระดับประเทศ 
(283 อ ำเภอ) 

ถ่ำยทอดนโยบำย 
เป้ำหมำย และจัด
กิจกรรมเสรมิพลัง
อ ำเภอเสี่ยงสูงที่
ด ำเนินกำร D-RTI 
และแลกเปลี่ยน

เรียนรู ้Best 
Practice 

อ ำเภอเสีย่งสูง
ด ำเนินกำร D-RTI 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 
(200 อ ำเภอ) 

อ ำเภอเสีย่งสูงท่ี
ด ำเนินกำร D-RTI 
ผ่านเกณฑ์การ

ประเมินระดับดีมาก
ไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ 70 

(140 อ ำเภอ) 
 
 

 

2. ร้อยละของ
โรงพยำบำล
กลุ่มเป้ำหมำย
ด ำเนินกำรพัฒนำ
ระบบเฝ้ำระวัง  
กำรติดเชื้อ 
 
(กลุ่มเป้ำหมำย 
494 รพ. 
รพ.รัฐ 400 แห่ง 
รพ.เอกชน 94 
แห่ง) 

20 ร้อยละ 80 
(400 รพ.) 

มาตรการที่ 1 
ขับเคลื่อนคณะกรรมการ
ป้องกันและควบคุมโรคตดิ
เชื้อแห่งชาติ (NICC) เป็น
คณะอนุกรรมการป้องกัน
และควบคมุโรคติดเชื้อใน
คณะกรรมการโรคตดิต่อ
แห่งชาติ 
 

การเสนอเพื่อ
พิจารณาแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการ
ป้องกันและควบคุม
โรคตดิเช้ือ แก่
คณะกรรมการ
วิชาการ 
 

- พิจารณารายนาม
คณะอนุกรรมการ
ป้องกันและควบคุม
โรคตดิเช้ือ โดย
คณะกรรมการ
วิชาการ 
- น าเสนอ เพื่อ
พิจารณาใน
คณะกรรมการ
โรคตดิต่อแห่งชาต ิ

- แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการ
ป้องกันและควบคุม
โรคตดิเช้ือ 
 

จัดท ำมำตรกำรกำร
ป้องกันควบคุมโรค
ติดเชื้อใน
โรงพยำบำลเสนอ
เข้ำคณะกรรมกำร
โรคตดิต่อแห่งชำต ิ

 

รายละเอียดตัวชี้วัดค้ารบัรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement:  PA) ประจ้าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ของ นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย  ต้าแหน่งอธิบดีกรมควบคุมโรค 



2 
 

องค์ประกอบการ
ประเมิน 

ตัวชี้วัด น้้าหนัก เป้าหมาย มาตรการ เกณฑ์/เป้าหมายการประเมินผล Small Success หมายเหตุ 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

   มำตรกำรที่ 2  
พัฒนำระบบเฝ้ำระวังกำร
ติดเชื้อในโรงพยำบำล และ
ศูนย์ข้อมูลกำรติดเชื้อใน
โรงพยำบำล 

- จัดท ำแผนปฏิบตัิ
กำรโครงกำรพัฒนำ
และปรับปรุงระบบ
กำรเฝำ้ระวังกำรติด
เชื้อในโรงพยำบำล 
- แต่งตั้งและ
ประชุม
คณะกรรมกำรกำร
จัดเก็บข้อมลูกำรตดิ
เชื้อในโรงพยำบำล 
- ก ำกับติดตำมกำร
ลงข้อมูล 

- ก ำกับติดตำมกำร
ลงข้อมูล 200รพ. 

- ก ำกับติดตำมกำร
ลงข้อมูล 300 รพ. 

- ก ำกับติดตำมกำร
ลงข้อมูล 400 รพ. 
- รำยงำนสรุปอตัรำ
กำรติดเชื้อใน
โรงพยำบำล ปี 
2562 
- ประเมินผลกำร
พัฒนำบุคลำกรด้ำน 
IPC (จ ำนวน 5 
หลักสตูร)  
- ประเมินผลกำรน ำ
คู่มือแนวทำงปฏิบัติ 
ด้ำน IPC ไปใช้
ประโยชน ์

 

3. ร้อยละของ
หน่วยงำนในสังกัด
กรมควบคุมโรคที่
เป็นองค์กรแห่ง
ควำมสุข 
 

25 มำกกว่ำ 
ร้อยละ 80 

เสรมิสร้ำงควำมสุขควำม
ผูกพัน และธ ำรงรักษำ
ก ำลังคนคุณภำพ  
   
   
 

ทุกหน่วยงำนมีแผน
เสรมิสร้ำงควำมสุข
และควำมผูกพัน
ของบุคลำกร 

ร้อยละควำมส ำเรจ็
ตำมเป้ำหมำยของ
แผนฯ อย่ำงน้อย
ร้อยละ 50 

ร้อยละควำมส ำเรจ็
ตำมเป้ำหมำยของ
แผนฯ อย่ำงน้อย
ร้อยละ 70 

1. ร้อยละของ
หน่วยงำนในสังกัด
กรมควบคุมโรคที่
เป็นองค์กรแห่ง
ควำมสุข ไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 80 
2. มีหน่วยงำนท่ี
เป็น Best practice 
ด้ำนองค์กรแห่ง
ควำมสุขอย่ำงน้อย 
2 หน่วยงำน 
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องค์ประกอบการ
ประเมิน 

ตัวชี้วัด น้้าหนัก เป้าหมาย มาตรการ เกณฑ์/เป้าหมายการประเมินผล Small Success หมายเหตุ 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

 4. จ ำนวนผลกำร
จัดท ำ Data 
Visualization ด้ำน
โรคและภัยสุขภำพ 

15 มี main 
dashboard 

ส ำหรับโรค/ภัย
ที่ส ำคัญ ไม่

น้อยกว่ำ 20 
โรค/ภัย และ
ระบบบรหิำร 

2 ระบบ 

กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูล
ด้ำนโรคและภัยสุขภำพและ
กำรน ำไปใช้ประโยชน์ 

Data Visualization : 
โรคที่ส ำคัญภำยใต้ 
5 โรค 5 มิติ มี 
main dashboard 
ส ำหรับโรค/ภัยที่
ส ำคัญ ไม่น้อยกว่ำ 
10 โรค/ภัย 

Data Visualization : 
โรคที่ส ำคัญภำยใต้ 
5 โรค 5 มิติ มี 
main dashboard 
ส ำหรับโรค/ภัยที่
ส ำคัญ ไม่น้อยกว่ำ 
20 โรค/ภัย 

Data Visualization : 
โรคที่ส ำคัญภำยใต้ 
5 โรค 5 มิติ มี 
main dashboard 
ส ำหรับโรค/ภัยที่
ส ำคัญ ไม่น้อยกว่ำ 
20 โรค/ภัย และ
ระบบบรหิำร 1 ระบบ 

Data Visualization : 
โรคที่ส ำคัญภำยใต้ 
5 โรค 5 มิติ มี 
main dashboard 
ส ำหรับโรค/ภัยที่
ส ำคัญ ไม่น้อยกว่ำ 
20 โรค/ภัย และ
ระบบบรหิำร 2 ระบบ 

 

2. ประสิทธิภาพใน
การด้าเนินงานตาม
หลักภารกิจ
ยุทธศาสตร์ แนวทาง 
การปฏริูปภาครัฐ 
นโยบายเร่งด่วนหรือ
ภารกจิที่ได้รับ
มอบหมายเป็นพิเศษ 
(Agenda Based)  
(ถ้าไม่มีภารกจิน้ี ไม่
ต้องประเมิน) 

5. อัตรำ
ควำมส ำเร็จกำร
รักษำผู้ป่วยวณัโรค
ปอดรำยใหม ่
 

20 ≥ ร้อยละ 85 มำตรกำรที่ 1  
  - ลดกำรเสียชีวิต 
มำตรกำรที่ 2  
  - ลดกำรขำดยำ 
มำตรกำรที่ 3  
  - เพิ่มควำมครอบคลมุ 
กำรค้นพบ และรักษำ 
 

- วิเครำะห์
สถำนกำรณ์ ขนำด 
และควำมรุนแรง
ของปัญหำ กลุ่ม
เสี่ยง/กลุ่มเป้ำหมำย 
พื้นที่เป้ำหมำย
ช่องว่ำงและปัญหำ
อุปสรรค 
- จัดท ำแผนงำน
เพื่อลดกำรเสยีชีวิต 
กำรขำดยำ และ
พัฒนำระบบส่งต่อ
และตดิตำม
ผลกำรรักษำ 

ก ำกับและตดิตำม
กำรด ำเนินงำน
มำตรกำรตำม
แผนงำน 

ก ำกับและตดิตำม
กำรด ำเนินงำน
มำตรกำรตำม
แผนงำน 

1. อัตรำ
ควำมส ำเร็จกำร
รักษำผู้ป่วยวณัโรค
ปอดรำยใหม ่ 

≥ 85% 
2. ร้อยละควำม
ครอบคลมุกำร
รักษำผู้ป่วยวณัโรค
รำยใหม่และกลับ
เป็นซ้ ำ (TB 
Treatment 
Coverage)  

≥ ร้อยละ 82.5 

 

ตัวช้ีวัดก ำกับติดตำมมำตรกำร : 
- ร้อยละควำมครอบคลุมกำรรักษำผู้ป่วย 
วัณโรครำยใหม่และกลับเป็นซ้ ำ (TB 
Treatment Coverage)  

≥ ร้อยละ 82.5 

- อัตรำกำรเสียชีวิต  ≥ ร้อยละ 5 
- อัตรำกำรขำดยำและโอนออกของผู้ป่วย
วัณโรค เท่ำกับ 0 

3. ประสิทธิภาพใน
การด้าเนินงานตามหลัก
ภารกิจพ้ืนที่/ท้องถิ่น 
ภูมิภาค จังหวัด กลุ่ม
จังหวัด (Area Based) 
(ถ้าไม่มีภารกจิน้ี ไม่
ต้องประเมิน) 

 
 
                            - 


