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สารบัญ 

รายละเอียด หนา 
กรอบคำรับรองการปฏบิัติราชการกองบริหารการคลัง กรมควบคุมโรค  
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๓ 

องคประกอบท่ี ๑ Functional Base  
   ๑.๑ ตวัชี้วัดการบรรลุความสำเร็จของระบบปองกันควบคุมโรคใหไดมาตรฐาน  
     ๑.๑.๑ ระดับความสำเร็จในการตอบโตภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของหนวยงาน ๔ 
     ๑.๑.๒ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานวิจัยและวิชาการ ๒๙ 
   ๑.๒ งานภารกิจหลักหนวยงาน  
     ๑.๒.๑ ระดับความสำเร็จของการเรงรัดเบิกจายงบประมาณรายการงบลงทุน ๓๘ 
องคประกอบท่ี ๔ Innovation Base  
   ๔.๑ ระดับความสำเร็จของนวัตกรรมท่ีหนวยงานสรางใหมแลวนำไปใชประโยชน ๔๒ 
   ๔.๒ ระดับความสำเร็จของการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของหนวยงาน ๕๙ 
   ๔.๓ ระดับความสำเร็จของหนวยงานท่ีดำเนินการบริหารจัดการภาครัฐและการปฏิรูปองคกร
ไดตามเกณฑท่ีกรมควบคุมโรคกำหนด 

๘๗ 

องคประกอบท่ี ๕ Potential Base  
   ๕.๑ ระดับความสำเร็จของขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)  
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑๐๒ 

คานิยมกองบริหารการคลัง ๑๑๔ 
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กรอบคำรับรองการปฏิบัติราชการกองบริหารการคลัง กรมควบคุมโรค ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ประเด็นการประเมินผลการปฎิบัติราชการ /  
ตัวชี้วัด 

น้ำ 
หนัก 

เปา 
หมาย 

ขอมูลพ้ืนฐาน เกณฑการใหคะแนน หนวยงานท่ี
รับถายทอด 

ผูกำกับ 
๖๑ ๖๒ ๖๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

องคประกอบท่ี ๑ Functional Base         
๑.๑ ตัวชี้วัดการบรรลุความสำเร็จของระบบปองกันควบคุมโรคใหไดมาตรฐาน         
   ๑.๑.๑ ระดับความสำเรจ็ในการตอบโตภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุขของหนวยงาน 

๑๐ ๕ - - ๕ ๑ ๑+๒ ๑+๒+
๓ 

๑+๒+
๓ 
+๔ 

๑+๒+
๓ 

+๔+๕ 

กองบริหาร
การคลัง 

กองควบคุมโรคและภยั
สุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 

   ๑.๑.๒ ระดับความสำเรจ็ของการดำเนินงานวิจยั
และวิชาการ 

๑๐ ๕ ๕ - ๕ ๑ ๑+๒ ๑+๒+
๓ 

๑+๒+
๓ 
+๔ 

๑+๒+
๓ 

+๔+๕ 

กองบริหาร
การคลัง 

กองนวัตกรรมและวิจัย 

๑.๒ งานภารกิจหลักหนวยงาน         
   ๑.๒.๑ ระดับความสำเรจ็ของการเรงรดัเบิกจาย
งบประมาณรายการงบลงทุน 

๒๐ ๕ ๕ ๔.๒ ๔.๒ ๑ ๑+๒ ๑+๒+
๓ 

๑+๒+
๓ 
+๔ 

๑+๒+
๓ 

+๔+๕ 

กองบริหาร
การคลัง 

กองบริหารการคลัง 

องคประกอบท่ี ๔ Innovation Base         
   ๔.๑ ระดับความสำเร็จของนวัตกรรมท่ีหนวยงาน
สรางใหมแลวนำไปใชประโยชน 

๑๐ ๕ ๕ ๕ ๕ ๑ ๑+๒ ๑+๒+
๓ 

๑+๒+
๓ 
+๔ 

๑+๒+
๓ 

+๔+๕ 

กองบริหาร
การคลัง 

กองนวัตกรรมและวิจัย 

   ๔.๒ ระดับความสำเร็จของการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการของหนวยงาน 

๑๕ ๕ - ๕ ๕ ๑ ๑+๒ ๑+๒+
๓ 

๑+๒+
๓ 
+๔ 

๑+๒+
๓ 

+๔+๕ 

กองบริหาร
การคลัง 

สำนักงานเลขานุการ
กรม 

   ๔.๓ ระดับความสำเร็จของหนวยงานท่ีดำเนินการ
บริหารจดัการภาครัฐและการปฏริปูองคกรไดตาม
เกณฑท่ีกรมควบคุมโรคกำหนด 

๑๒ ๕ ๔.๙ ๕ ๕ ๑ ๑+๒ ๑+๒+
๓ 

๑+๒+
๓ 
+๔ 

๑+๒+
๓ 

+๔+๕ 

กองบริหาร
การคลัง 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

องคประกอบท่ี ๕ Potential Base         
   ๕.๑ ระดับความสำเร็จของขับเคลื่อนยุทธศาสตร
ชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๘๐) ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๒๐ ๕ - - ๕ ๑ ๑+๒ ๑+๒+
๓ 

๑+๒+
๓ 
+๔ 

๑+๒+
๓ 

+๔+๕ 

กองบริหาร
การคลัง 

กองยุทธศาสตรและ
แผนงาน 
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รายละเอียดตัวช้ีวัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการหนวยงาน กรมควบคุมโรค ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
องคประกอบท่ี ๑ : Functional Base  

ตัวช้ีวัดถายทอดระดับหนวยงาน (หนวยงานสวนกลาง) 
๑. ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๑.๑ : ระดับความสำเร็จในการตอบโตภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของหนวยงาน 
๒. หนวยวัด      : ระดับ 
๓. น้ำหนัก        : รอยละ ๑๐ 
๔. คำอธิบายตัวช้ีวัด  :  

๔.๑ หนวยงาน หมายถึง สำนักวิชาการสวนกลาง กรมควบคุมโรค (กอง/สำนัก/สถาบัน กองบริหารและ
หนวยงานขนาดเล็ก)  

๔.๒ ความสำเร็จในการตอบโตภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของหนวยงาน หมายถึง หนวยงานมีบุคลากรท่ี
มีความรูดานการจัดการภาวะฉุกเฉินภายใตระบบบัญชาการเหตุการณ (ICS) และมีแผนเตรียมความพรอมเพื่อรองรับ
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข และสามารถดำเนินงานไดทันทีอยางตอเนื่อง เม่ือมีเหตุการณตางๆ ท่ีทำใหการปฏิบัติงาน
ปกติตองหยุดชะงักลง  

๔.๓ ระบบบัญชาการเหตุการณ (Incident Command System: ICS) หมายถึง ระบบการบริหารสั่งการ
ประสานงาน และดำเนินงานที่เปนมาตรฐาน ลดชองวางและจุดออนของการทำงานตามโครงสรางองคกรในภาวะปกติ 
เพื่อสนับสนุนการจัดการภาวะฉุกเฉินใหมีประสิทธิภาพ Main Room หองใหญที่สุดของ EOC ที่สามารถใชเปนหอง
ประชุมสื่อสาร สัง่การ ระหวางผูบัญชาการเหตุการณ และทีมตาง ๆ ภายใต ICS เพ่ือสนับสนุนการตอบโตภาวะฉุกเฉิน\ 

๔.๔ บุคลากรมีความรูดานการจัดการภาวะฉุกเฉินภายใตระบบบัญชาการเหตุการณ (ICS) หมายถึง 
บุคลากรท่ีผานการอบรมหลักสูตร ICS ๑๐๐  

๔.๕ หลักสูตร ICS ๑๐๐ หมายถึง หลักสูตรท่ีเก่ียวของกับ ระบบการบริหารสั่งการประสานงาน และดำเนินงาน
ที่เปนมาตรฐาน ลดชองวางและจุดออนของการทำงานตามโครงสรางองคกรในภาวะปกติ เพื่อสนับสนุนการจัดการภาวะ
ฉุกเฉินใหมีประสิทธิภาพ Main Room หองใหญที่สุดของ EOC ที่สามารถใชเปนหองประชุมสื่อสาร สั่งการ ระหวางผู
บัญชาการเหตุการณ และทีมตาง ๆ ภายใต ICS เพ่ือสนับสนุนการตอบโตภาวะฉุกเฉิน 

๔.๖ ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข หมายถึง เหตุการณการเกิดโรคและภัยคุกคามสุขภาพ ซ่ึงมีลักษณะเขาไดกับ
เกณฑอยางนอย ๒ ใน ๔ ประการ โดย ๑. ทำใหเกิดผลกระทบทางสุขภาพอยางรุนแรง ๒. เปนเหตุการณท่ีผิดปกติหรือไม
เคยพบมากอน ๓. มีโอกาสที่จะแพรไปสูพื้นที่อื่น ๔. ตองจำกัดการเคลื่อนที่ของผูคนหรือสินคา “กรณีศึกษา ในที่นี้คือ 
กรณีการระบาดของโรค COVID-๑๙ ของกรมควบคุมโรค” 

๔.๗ แผนเตรียมความพรอมเพื ่อรองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข หมายถึง แผนที่เตรียมไวเพ่ือ
ตอบสนองตอสถานการณฉุกเฉินที่ครอบคลุมทุกโรคและภัยสุขภาพ สำหรับหนวยงานและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ เพ่ือ
เปนแนวทางการปฏิบัติเตรียมความพรอม และนำไปใชในการจัดการภาวะฉุกเฉินไดทันตอสถานการณและมี
ประสิทธิภาพ 
๕. สูตรการคำนวณ : ไมมี 
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๖. เกณฑการใหคะแนน : กำหนดเปนข้ันตอนแบงเกณฑการใหคะแนนเปน ๕ ระดบั พิจารณาจากความกาวหนาของ
การดำเนินงานตามเปาหมายแตละข้ันตอน ดังนี้ 

ช่ือตัวช้ีวัด 
ระดับ 

คะแนน 
เกณฑการใหคะแนน 

ข้ันตอนท่ี ๑ ข้ันตอนท่ี ๒ ข้ันตอนท่ี ๓ ข้ันตอนท่ี ๔ ข้ันตอนท่ี ๕ 
ระดับความสำเร็จในการ
ตอบโตภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขของ
หนวยงาน 

๑ √     
๒ √ √    
๓ √ √ √   
๔ √ √ √ √  
๕ √ √ √ √ √ 

 

๗. เง่ือนไขของตัวช้ีวัด : ไมมี 

 

๘ ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด :  
 

ตัวช้ีวัด หนวยวัด ผลการดำเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ระดับความสำเร็จในการตอบโตภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขของหนวยงาน 

ระดับ - -  

 
๙. รายละเอียดการดำเนินงาน : 

ข้ันตอน รายละเอียดการดำเนินงาน คะแนน เอกสารประกอบการประเมิน 
๑ ขั้นเตรียมความพรอมบุคลากรในการจัดการภาวะฉุกเฉิน 

ภายใตระบบ ICS โดยกำหนดให  
๑. บุคลากรทุกคนของหนวยงาน ไดรับการอบรมออนไลน 
หลักสูตร ICS๑๐๐ 
๒. นักวิชาการสาธารณสุขระดับชำนาญการพิเศษของ
หนวยงานเขารวมฝกปฏิบัติงานในตำแหนง Supervisor 
assistant จำนวน ๑ - ๒ คนตอหนวยงาน อยางนอย ๒ 
ครั้ง/ป 
๓. ไมนอยกวารอยละ ๓๐ ของนักวิชาการสาธารณสุข 
ปฏิบัติงาน ทีมตระหนักรูสถานการณของกรมควบคุมโรค   
๔. จัดทำบัญชีรายชื่อเพ่ือสำรองบุคลากรของกรมควบคุมโรค
ในภาวะฉุกเฉิน ตามแบบฟอรมท่ี ๑ 
และนำเสนอรายชื่อบุคลากรดังกลาวขางตน ใหผูบริหาร
เห็นชอบ และแนบรายงานในระบบ ESM ภายในวันท่ี ๒๕ 
กุมภาพันธ ๒๕๖๓ 
หมายเหตุ : ขอ ๒ และ ๓ ประเมินในรอบ ๑๒ เดือน 

๐.๒๕ 
 

 
๐.๒๕ 

 
 
 

๐.๒๕ 
 

 
๐.๒๕ 

- รายชื่อบุคลากรของหนวยงานท่ี
ผานการอบรมออนไลนหลักสูตร 
ICS ๑๐๐ 
- รายชื่อนักวิชาการสาธารณสุข
ระดับชำนาญการพิเศษของ
หนวยงานท่ีเขารวมฝกปฏิบัติงาน
ตำแหนง Supervisor assistant 
- รายชื่อนักวิชาการสาธารณสุข
ของหนวยงานท่ีมารวมปฏิบัติงาน 
ทีมตระหนักรูสถานการณ 
- รายชื่อบุคลากรสำรองของกรม
ควบคุมโรคในภาวะฉุกเฉิน 
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ข้ันตอน รายละเอียดการดำเนินงาน คะแนน เอกสารประกอบการประเมิน 
๒ วิเคราะหและประเมินผลการนำ BCP ของ

หนวยงานมาใชในการตอบโต COVID-๑๙ ตาม
ประเด็นตอไปนี้  
๑. จุดแข็งหรือขอไดเปรียบ จุดออนหรือขอ
เสียเปรียบ โอกาสที่จะสามารถดำเนินการได 
ขอจำกัดหรืออุปสรรคตางๆ ของ BCP  
๒. ขั ้นตอน/กระบวนการ/กิจกรรมที ่ใชในการ
จัดการกับอุบัติการณท่ีเกิดจริง  
๓. ผลการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงคของ
แผน หรือสามารถตอบสนองตอความตองการ
ของหนวยงาน  
๔. ประเด ็นที ่หน วยงานควรจะดำเน ินการ
เพ่ิมเติมในอนาคต  
๕. ช องทางการส ื ่ อสาร  BCP ให บ ุคลากร
รับทราบ  
ตามแบบฟอรมที่ ๒ และนำเสนอใหผูบริหาร
เห็นชอบ และแนบรายงานในระบบ ESM 
ภายในวันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๔  

๑ รายงานผลการวิเคราะหและ
ประเมินผลการนำ BCP ของ
หนวยงานมาใชในการตอบโต 
COVID-๑๙”  
 

๓ บุคลากรของหนวยงานรวมถอดบทเรียนการตอบโตภาวะ
ฉุกเฉิน กรณีการระบาดของโรค COVID-๑๙ ของกรม
ควบคุมโรค 
 
  
 

๑ - สรุปขอมูลในประเด็นท่ี
หนวยงานเก่ียวของในการตอบโต
ภาวะฉุกเฉิน กรณีการระบาดของ
โรค COVID-๑๙  
- รายงานสรุปผลการถอด
บทเรียนการตอบโตภาวะฉุกเฉิน 
กรณีการระบาดของโรค COVID-
๑๙ ของกรมควบคุมโรค พรอม
ภาพการประชุม/กิจกรรม (ครฉ. 
ดำเนินการ) 

๔ ทบทวนแผน BCP โดยนำผลการถอดบทเรียนการตอบโต
ภาวะฉุกเฉิน กรณีการระบาดของโรค COVID-๑๙ ของ
กรมควบคุมโรคมาใชในการปรับปรุง BCP ของหนวยงาน 
ตามแบบฟอรมท่ี ๓ และนำเสนอแผน BCP ของหนวยงาน 
ใหผ ู บร ิหารเห็นชอบและแนบรายงานในระบบ ESM 
ภายในวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

๑ แผน BCP ของหนวยงาน ที ่มีการ
ทบทวน แกไข ปรับปรุง ใหเหมาะ
กับเหตุการณ มีการทบทวนแผนทุก
ป 
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ข้ันตอน รายละเอียดการดำเนินงาน คะแนน เอกสารประกอบการประเมิน 
๕ • ซอมแผน BCP ท่ีไดรับการปรับปรุงจากข้ันตอนท่ี ๔ 

เพ่ือรองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 

• จัดทำรายงานผลการฝกซอม BCP ท่ีมีองคประกอบ
ดังนี้  
๑. ท่ีมาและความสำคัญในการฝกซอม  
๒. วัตถุประสงค ขอบเขต รูปแบบ กลุมเปาหมาย 
กิจกรรม ระยะเวลา ทรัพยากรท่ีใช สถานการณ
ฝกซอม  
๓. สรุปผลของการฝกซอม BCP และขอเสนอแนะ
เพ่ือการปรับปรุง 

โดยนำเสนอใหผูบริหารเห็นชอบและแนบรายงานในระบบ 
ESM ภายในวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

๐.๕ 
 

๐.๕ 

รายงานผลการฝกซอม BCP 
พรอมภาพการประชุม/กิจกรรม 

หมายเหตุ :   ๑. กรณีไมรายงานภายในระยะเวลาท่ีกำหนดแตละข้ันตอน หักข้ันตอนละ๐.๐๕ คะแนน  
     ๒. กรณีไมเสนอผูบริหารเห็นชอบหรือรับทราบ หักข้ันตอนละ ๐.๐๕ คะแนน 
     ๓. กรณีไมระบุรายละเอียดความกาวหนาและผลการดำเนินงานในระบบ ESM หักข้ันตอนละ ๐.๐๕ คะแนน 
    ๔. กรณีเอกสารท่ีแนบในระบบ ESM  มีขอมูลไมตรงกันหรือขอมูลไมชัดเจน หักข้ันตอนละ ๐.๐๕ คะแนน  
๑๐. เปาหมาย : ไตรมาสท่ี ๒ ถึงข้ันตอนท่ี ๓ 

  ไตรมาสท่ี ๔ ถึงข้ันตอนท่ี ๕ 
๑๑. แหลงขอมูล : รายงานความกาวหนาในระบบ Estimates SM กรมควบคุมโรค 
๑๒.วิธ ีการจัดเก็บขอมูล : รวบรวมขอมูลและรายงานตามแบบฟอรม SAR ในระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร
(Estimates SM) 
๑๓. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล :  

ไตรมาสท่ี ๒  ภายในวันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๔ 
ไตรมาสท่ี ๔  ภายในวันท่ี ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 

๑๔. แบบฟอรมท่ีใชประกอบดวย :  
๑๔.๑ แบบฟอรมท่ี ๑ บัญชีรายชื่อเพ่ือสำรองบุคลากรของกรมควบคุมโรคในภาวะฉุกเฉิน 
๑๔.๒ แบบฟอรมท่ี ๒ รายงานผลการวิเคราะหและประเมินผลการนำ BCP ของหนวยงานมาใชในการตอบโต 

COVID-๑๙ 
๑๔.๓ แบบฟอรมท่ี ๓ แบบฟอรม BCP  

๑๕. ผูกำกับดูแลตัวช้ีวัด : 
ระดับกรม : กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 

ช่ือผูกำกับตัวช้ีวัด โทรศัพท E-mail 
๑. นายสัตวแพทยพรพิทักษ พันธหลา 
ผูอำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 

๐๒-๕๙๐-๓๑๕๕ ppanlar@yahoo.com 
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ระดับหนวยงาน : กองบริหารการคลัง 
ช่ือผูกำกับตัวช้ีวัด โทรศัพท E-mail 

นายนิรุติ นิรุติธรรมธรา  
ผูอำนวยการกองบริหารการคลัง  

๐๒-๕๙๐-๓๐๗๑ niruit@hotmail.com 

๑๖. ผูจัดเก็บขอมูล : 
ระดับกรม : กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 

ระดับหนวยงาน :  

 
 

ช่ือผูจัดเก็บตัวช้ีวัด หนวยงาน โทรศัพท E-mail 
ผูใหขอมูลข้ันตอนท่ี ๑.๔, ๒, ๔, ๕ 
๑. นางอัญชลี สิทธิชัยรัตน 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 

กอง ครฉ. ๐๒-๕๙๐-๓๒๔๖ un_run@yahoo.com 

๒. นางสาวอรณิชชา การคาน 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

กอง ครฉ. ๐๒-๕๙๐-๓๒๓๙ Onnitcha.k@gmail.com 

๓. นางสาวสิริภสัสร ชื่นอารมณ  
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

กอง ครฉ. ๐๒-๕๙๐-๓๑๕๙ siricharr@gmail.com 

ผูใหขอมูลข้ันตอนท่ี ๑.๒, ๑.๓ 
๔. นางสาวธนัชชา ไทยธนสาร 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

กอง ครฉ. ๐๒-๕๙๐-๓๑๕๘ milkthanatcha@gmail.com 

๕. นายนัทธพงศ อินทรครอง 
นักวิชาการสาธารณสุข 

กอง ครฉ. ๐๒-๕๙๐-๓๑๕๘ nattaponginkrong@gmail.com 

๖.นางสาวจิรัชยา กิติโกมลสุข 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

กอง ครฉ. ๐๒-๕๙๐-๓๑๕๘ Jiratchaya๓๖๑@gmail.com 

ผูใหขอมูลข้ันตอนท่ี ๑.๑, ๓ 
๗. นางสาวปรัชญา ประจง 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

กอง ครฉ. ๐๒-๕๙๐-๓๑๕๗ Pratchaya๘๔๑๑@gmail.com 

๘. นางสาวศุภิสรา แยกโคกสูง 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

กอง ครฉ. ๐๒-๕๙๐-๓๑๕๗ Supissara.dh@gmail.com 

๙. นางสาวหัทยา โหมฮัก 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

กอง ครฉ. ๐๒-๕๙๐-๓๑๕๗ ikiework@gmail.com 

ช่ือผูจัดเก็บตัวช้ีวัด หนวยงาน โทรศัพท E-mail 
นายชนาธิป นวลแจม กองบริหาร 

การคลัง 
๐๒-๕๙๐-๓๘๒๗ finstrategy@hotmail.com 

ddcfinstrategy@gmail.com 
นางสาวนันทนภัส โตศรีบรรเจิด กองบริหาร 

การคลัง 

๐๒-๕๙๐-๓๘๒๗ finstrategy@hotmail.com 
ddcfinstrategy@gmail.com 
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แบบฟอรมที่ ๑ 

กลุมภารกิจในระบบบัญชาการเหตุการณในภาวะฉุกเฉิน ประเภทบุคลากร

1. กลุมภารกิจตระหนักรูสถานการณสาธารณสุข (Situation Awareness) ขาราชการ

2. กลุมภารกิจดานยุทธศาสตร พนักงานราชการ

3. กลุมภารกิจดานปฏิบัติการ (Operations) ลูกจางประจํา

4. กลุมภารกิจดานสื่อสารความเสี่ยง (Risk Communication)

5. กลุมภารกิจดานการดูแลรักษา (Case Manangement)

6. กลุมภารกิจดานดานควบคุมโรคระหวางประเทศ (Point of Entry:PoE)

7. กลุมภารกิจดานการสํารองเวชภัณฑและสงกําลังบํารุง (Logistics&Stockpiling)

8. กลุมภารกิจสนับสนุนกําลังคน

9. กลุมภารกิจดานกฎหมาย

10. กลุมภารกิจดานการเงินและงบประมาณ

11. กลุมภารกิจดานบริหารจัดการ (Admin)

12. กลุมภารกิจดานการประสานงานและเลขานุการ (Liaison)

13. กลุมภารกิจดานมาตรฐานกักกัน (State Quarantine:SQ)

14. กลุมภารกิจดานความรวมมือระหวางประเทศ (Office of International Cooperation:OIC)

ปรับผังใหม่
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ภาคผนวก ๒ ทะเบียนผูปฏิบัติภารกิจตามระบบบัญชาการเหตุการณและศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค (ICS&EOC) 

หนวยงาน ................................................................ 
ลำดับ ชื่อ-สกลุ ตำแหนง ประเภท

บุคลากร 
การติดตอ กลุมภารกิจใน

ระบบ
บัญชาการฯท่ี

สามารถ
ปฏิบัติงานได 

กลุมภารกิจใน
ระบบ

บัญชาการฯท่ี
สามารถ

ปฏิบัติงานได 
(สำรอง) 

โทรศัพทท่ี
ทำงาน 

มือถือ โทรสาร E-mail 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 

 



แบบฟอรม ๒ การวิเคราะหและประเมินผลการนำแผน BCP ของหนวยงานมาใช 
 

หนวยงาน...................................................................................วัน เดือน ป ........................................ 
          
๑. เปาหมายการดำเนินงาน 

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

๒. กิจกรรมการดำเนินงาน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

๓. ผลการดำเนินงาน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

๔. การประเมินกระบวนการ ผลลัพธ ปจจัยท่ีมีผลตอกระบวนการและผลลัพธ  
๔.๑ ส่ิงท่ีทำไดตามกระบวนการ ผลลัพธ ปจจัย  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๔.๒ ส่ิงท่ีไมเปนไปตามกระบวนการ ผลลัพธ ปจจัย  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๔.๓ ส่ิงท่ีเกินความคาดหวัง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๔.๔ ส่ิงท่ีไดเรียนรูจากการทำงานในเชิงบวกครั้งนี้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

๕. แนวทางการดำเนินการแกไขส่ิงท่ีไมเปนไปตามกระบวนการ ผลลัพธ ปจจัย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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( BCP Template ) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

แผนความตอเนื่องภารกิจขององคกร 
(Business Continuity Plan: BCP) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
กอง/สำนัก/สถาบัน .................................................... 

 

ป ................ 
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Owner (ผูจัดทำ) กอง/สำนัก/สถาบัน ......................................................................... 

Version (ฉบับท่ี) .................................. 
Date last reviewed 

(วัน- เดือน-ป ท่ีทบทวน) 
................................... 
 

 

 ทบทวนโดย 1. ผูอำนวยการ.............................................. 
2. กลุมงาน..................................................... 
3. กลุมงาน..................................................... 

 

รายการแจกจายเอกสาร 
ถึง วันท่ี ท่ีอยู /ติดตอ 

๑   
๒.   

 
ประวัติการปรับปรุงแกไข 

เวอรชั่น วันท่ี รายละเอียด ผูทบทวน/ปรับแกไข 
    
    

 

ผูตรวจสอบ 
 

……………………………………………………………………… 
(                                       ) 

…………………./……………………../……………….. 
 

ผูอนุมัติ 
 

……………………………………………………………………… 
(                                       ) 

…………………./……………………../……………….. 
 

 

กอง/สำนัก/สถาบัน............................................. BCP-EOC-๐๑ 

ระเบียบปฏิบัติแผนความตอเนื่องภารกิจขององคกร 
(Business Continuity Plan: BCP)  

กรณี................................................................... 

วันท่ีมีผลบังคับใช 
..……/……..../…….. 

แผนท่ี....…/….. หนา 
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สารบัญ 

บทท่ี  หนา 
๑. การบริหารความตอเนื่องในการดำเนินงาน (BCM) 

๑.๑ บทนำ 
๑.๒ นโยบาย 
๑.๓ วัตถุประสงคของการจัดทำแผนความตอเนื่องทางภารกิจ 
๑.๒ ขอบเขตของแผนบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ (Scope of BCP)  
๑.๓ สรุปเหตุการณภัยคุกคามและผลกระทบ 
๑.๔ การใชแผนบริหารความตอเนื่อง (BCP) 
๑.๕ การทบทวนแผนบริหารความตอเนื่อง 
๑.๖ สมมติฐานในการจัดทำแผนบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ (BCP Assumptions)  
๑.๗ แนวทางการบริหารความตอเนื่องรายกิจกรรมท่ีมีระดับความสำคัญสูง 

 
 

๒. โครงสรางและทีมแผนความตอเนื่อง  
๓ การวิเคราะหผลกระทบทางภารกิจ (Business Impact Analysis) ประเมินความเสี่ยงภัยคุกคาม  
๔. จุดตัดสินใจเรียกใชแผนความตอเนื่องภารกิจขององคกร (Trigger Point)   
๕. รายละเอียดการเรียกใชแผน  
๖. ข้ันตอนการบริหารความตอเนื่องทางภารกิจและกระบวนการกอบกู  
๗. ขอกำหนดและความตองการทรัพยากร  

 ภาคผนวก  
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บทที่ ๑ การบริหารความตอเนื่องภารกิจขององคกร 
(Business Continuity Management : BCM) 

บทนำ 
ปจจุบันการเกิดโรคและภัยสุขภาพนับเปนปญหาที่สำคัญ และมีแนวโนมเพิ่มขึ้น  เนื่องจากสภาพแวดลอม 

และภูมิอากาศของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป  เชื้อโรคกอตัวและเปลี่ยนแปลงสายพันธุตลอดเวลา หากเกิดการแพรระบาด
ของโรคและขยายวงกวาง เกิดเปนภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข สงผลกระทบใหเกิดความเสียหายรุนแรงดานสุขภาพ 
สังคมและเศรษฐกิจ ท้ังในระดับประเทศและท่ัวโลกได .............................................................................................................. 

กอง/สำนัก/สถาบัน ......................................กรมควบคุมโรคไดกำหนดยทุธศาสตรการเตรียมความพรอม
และดำเนินการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในสถานการณฉุกเฉิน มีกลไกการจัดการเตรียมความพรอมและ
บูรณาการระบบตอบโตภาวะฉุกเฉินดานโรคและภัยสุขภาพ สวนหนึ่งของกลไกคือ หนวยงานตองดำเนินการจัดทำ
แผนความตอเนื่องภารกิจขององคกร (Business continuity plan: BCP) เพ่ือใหสามารถรองรับหรือเรียกคืนการ
ดำเนินงานใหสูภาวะปกติเร็วท่ีสุด และสรางความม่ันใจวาการปฏิบัติงานสามารถดำเนินงานไดอยางตอเนื่อง 
 
นโยบาย 

๑. สนับสนุนใหหนวยงานมีการจัดทำแผนความตอเนื่องภารกิจขององคกร (Business continuity plan)  
๒. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
วัตถุประสงค (Objectives)  

๑. เพ่ือใชเปนแนวทางในบริหารจัดการในสภาวะวิกฤต/เหตุการณฉุกเฉิน/สถานการณภัยพิบัติ/ใชกำหนด
ทรัพยากรท่ีจำเปนเพ่ือใหสามารถปฏิบัติภารกิจไดตอเนื่อง  

๒. เพ่ือ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ขอบเขตแผนความตอเนื่องภารกิจขององคกร (Scope of BCP) 

 แผนความตอเนื่องทางภารกิจ (BCP) ฉบับนี้ ใชสำหรับเปนแนวทางในการปฏิบัติ กรณีเกิดสภาวะวิกฤติ
หรือเหตุการณฉุกเฉิน เหตุการณที่มีผลกระทบตอกิจกรรมหลักของกอง/สำนัก/สถาบัน ...................................... 
กรมควบคุมโรค ที่ประกอบดวยเหตุการณตอไปนี้ (คือเหตุการณโรคหรือภัยสุขภาพ ไดจากการวิเคราะหและประเมิน
ความเสี่ยง) 

๑…………………………………………………………. 
๒………………………………………………………… 

 
สรุปเหตุการณ ภัยคุกคาม และผลกระทบตอกระบวนงานหลัก 

เมื่อไดวิเคราะหขอมูลเพื่อระบุความเสี่ยง/ภัยคุกความ และผลกระทบที่มีโอกาสเกิด โดยอาศัยแนวทางการ
วิเคราะหผลกระทบท่ีมีตอภาพลักษณชื่อเสียงและทรัพยากร ๖ ดาน ไดแก (๑) ดานภาพลักษณชื่อเสียง (๒) ดานอาคาร/
สถานที่ปฏิบัติงานหลัก (๓) ดานวัสดุอุปกรณ/การจัดหา-จัดสงวัสดุอุปกรณที่สำคัญ (๔) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ขอมูลท่ีสำคัญ (๕) ดานบุคลากรหลัก และ (๖) ดานคูคา/ผูมีสวนไดสวนเสียแลวนำมาสรุปได ตามตัวอยาง ดังตอไปนี้ 
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ตารางท่ี ๑ ตัวอยางผลการวิเคราะหความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพท่ีสงผลกระทบ (ทำใหภารกิจหลักของกอง /
สำนัก/สถาบัน............ตองหยดุชะงัก)  

ความเส่ียงและ 
   ภัยคุกคาม 

ผลกระทบ (ดาน) 
ภาพลักษณ  

ชื่อเสียง 
สถานท่ี

ปฏิบัติงาน
หลัก 

วัสดุ
อุปกรณท่ี

สำคัญ 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และขอมูล 

ดาน
บุคลากร

หลัก 

คูคา            
/ผูใหบริการ/ 
ผูมีสวนได-เสีย 

๑.โรคระบาด/โรคติดตออุบัติใหม   √  √  √ √ 
๒. อุทกภัย /วาตภัย √ √ √ √ √ √ 
๓. อ่ืนๆ.................       

 

หมายเหตุ : ผลจากการประชุมคณะกรรมการบริหารความตอเนื่องของหนวยงาน (BCM) ณ วันท่ี ….………………… 
 

การใชแผนบริหารความตอเนื่อง (BCP)  
แผนบริหารความตอเนื่อง (BCP) ของกอง/สำนัก/สถาบัน............ จะถูกประกาศใชโดย............................. 

ซ่ึงเปนประธานบริหารความตอเนื่องทางภารกิจของหนวยงาน (BCM) 
 

การทบทวนแผนบริหารความตอเนื่อง  
แผนความตอเนื่อง ฯ ฉบับนี้ ตองไดรับการทบทวนและฝกซอมแผนอยางนอยปละ ๑ ครั้ง เพ่ือใหม่ันใจวา

แผนสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน และนำไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

สมมุติฐานของแผนความตอเนื่อง (BCP Assumption) 
เอกสารฉบับนี้จัดทำข้ึนภายใตสมมติฐาน ดังตัวอยางตอไปนี้ 
๑. แผนความตอเนื่องภารกิจขององคกร ตองครอบคลุมถึงสถานการณ หรือเหตุการณจะทำใหเกิดความ

เสียหายอยางตอสถานท่ี ระบบงาน อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในการทำงาน และเอกสารขอมูลท่ีสำคัญท่ีเปนไปได ใน
แตละกรณี ทั้งนี้เหตุการณฉุกเฉินที่เกิดขึ้น มิไดสงผลกระทบตอสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง ระบบงาน อุปกรณ 
เครื่องมือเครื่องใชในการทำงาน และเอกสารขอมูลท่ีสำคัญท่ีไดมีการจัดเตรียมไว 

๒ ผูบริหารระดับสูงใหการสนับสนุนการดำเนินงาน และไดรับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ ที่ใชในการ
ปฏิบัติงานหลักจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

๓............................................................................................................................................................ 
อยางไรก็ตาม แผนความตอเนื่องฉบับนี้ไดจัดทำขึ้น เพื่อใหหนวยงานพรอมที่จะนำแผนความตอเนื่องทาง

ภารกิจ (Business Continuity Plans) ไปใชในหลากหลายรูปแบบของสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณฉุกเฉิน โดย
พิจารณาถึงผลกระทบตอทรัพยากรท่ีสำคัญในการดำเนินงาน ซ่ึงแบงออกเปน ๖ ประเภท ไดแก 

๑. ผลกระทบดานชื ่อเสียง หมายถึง เหตุการณที ่เกิดขึ้นทำใหประชาชนขาดความเชื่อมั ่นไมพึงพอใจ 
ในการปองกัน ควบคุมโรค หรือเกิดการรองเรียน กอใหเสียภาพลักษณชื่อเสียงของหนวยงาน  

  ๒. ผลกระทบดานอาคาร / สถานที่ปฏิบัติงานหลักหมายถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นทำใหสถานที่ปฏิบัติงาน
หลักไดรับความเสียหายหรือไมสามารถใชสถานที่ปฏิบัติงานหลักไดและสงผลใหบุคลากรไมสามารถเขาไป
ปฏิบัติงานไดชั่วคราวหรือระยะยาว 
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๓. ผลกระทบดานวัสดุอุปกรณที่สำคัญ/การจัดหาจัดสงวัสดุอุปกรณที่สำคัญ หมายถึง วัสดุอุปกรณปองกัน
รางกาย และเวชภัณฑยา ไมเพียงพอ หรือ ไมสามารถจัดสงได 

๔. ผลกระทบดานเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลท่ีสำคัญ หมายถึง เหตุการณท่ีเกิดข้ึนทำใหไมสามารถใช
ระบบงานเทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ หรือขอมูลท่ีสำคัญท่ีใชอยูในปจจุบันตามชองทางปกติได  

๕. ผลกระทบดานบุคลากรหลัก หมายถึง เหตุการณท่ีเกิดข้ึนทำใหบุคลากรหลักไมสามารถมาปฏิบัติงาน
ไดตามปกติ หรือสงผลตอภารกิจหลักจนทำใหบุคลากรดำเนินงานสะดุด หยุดชะงัก จนเกิดความเสียหาย 

๖. ผลกระทบดานคูคา/ ผูใหบริการท่ีสำคัญ หมายถึง เหตุการณท่ีเกิดข้ึนทำใหคูคา/ผูใหบริการ/ผูมีสวนได
สวนเสียไมสามารถติดตอหรือใหบริการหรือสงมอบงานได 
 

แนวทางการบริหารความตอเนื่องรายกิจกรรมท่ีมีระดับความสำคัญสูง 
ผลกระทบ กิจกรรมท่ีมีระดับความสำคัญสูง 

๑.ภาพลักษณ/ชื่อเสียง ๑. กำหนดแนวทางการสื่อสารความเสี่ยง /ประชาสัมพันธสถานการณโรคและภัยสุขภาพ 
ขอมูลท่ีสำคัญ ท่ีเปนปจจุบันและชองทางการสื่อสาร ใหกลุมเปาหมายไดติดตาม 
๒.กำหนดบุคลากรในการใหขอมูล ประชาสัมพันธประชาชน ใหสามารถรับบริการจาก
หนวยงานในภาวะฉุกเฉินได 

๒.สถานท่ีปฏิบัติงาน ๑. สรรหาและเตรียมการ อาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานสำรองกับหนวยงาน ราชการอื่น ๆ ใน
สังกัดหรือนอกสังกัด  
๒. สรรหาและเตรียมอาคาร/สถานท่ีปฏิบัติงานสำรองกับภาคเอกชน อาทิ โรงแรม มูลนิธิ  
๓. กำหนดแนวทางใหเจาหนาท่ีสามารถปฏิบัติงานท่ีบานได 

๓.วัสดุอุปกรณท่ีสำคัญ ๑. จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณสารองเพ่ือใชในสภาวะวิกฤต  
๒. ทำขอตกลงกับหนวยงานราชการหรือภาคเอกชน เพ่ือขอยืมเครื่องมือและอุปกรณ 

๔.ระบบเทคโนโลยีสาร 
สนเทศและขอมูลท่ีสำคัญ 

๑.ประสานงานกับหนวยงานเทคโนโลยี เพื่อจัดเตรียมและใหมีระบบงานเทคโนโลยี 
หรือระบบสารสนเทศสำรอง  
๒. ปฏิบัติงานโดยไมใชระบบงานเทคโนโลยี (Manual) ไปกอน แลวจึงปอนขอมูลเขา
ในระบบ เม่ือกลับคืนสูสภาวะปกติ  

๕.บุคลากรหลัก ๑. กำหนดใหมีบุคลากรหลักและบุคลากรสำรอง ทำงานทดแทนกันได ในสภาวะ
วิกฤต ๒. กำหนดแนวทางกลุมบุคลากรที่สามารถขอใหชวยปฏิบัติงานชั่วคราว จาก
หนวยงานราชการอ่ืน ในสังกัดหรือสวนกลาง 

๖. คูคา/ ผูใหบริการ ๑. กำหนดใหมีคูคา/ผูใหบริการสารอง/ผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อเรียกใชบริการไดใน
สภาวะวิกฤต 
๒. พิจารณากระจายความเสี่ยง โดยมีคู คา/ผูใหบริการมากกวา ๑ ราย สำหรับ
ใหบริการแกหนวยงาน 
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คำจำกัดความ  
BCM : Business Continuity Management หมายถึง ……………………………………………………………. 
BCP : Business Continuity Plans หมายถึง ..................................................................................... 
BIA  : Business Impact Analysis หมายถึง การวิเคราะหภารกิจหรือกิจกรรมภายใตภารกิจตางๆ 

และผลกระทบตอภารกิจหรือผลกระทบตอกิจกรรมขององคกร หากเกิดการหยุดชะงัก  
 MTPD : Maximum Tolerable Period of Disruption คือ ชวงเวลาการหยุดชะงักท่ียอมรับไดสูงสุด ตอ

การใหบริการการดำเนินงาน/กิจกรรม  
RTO : Recovery Time Objective คือระยะเวลาในการกูกิจกรรมวิกฤตใหกลับมาดำเนินกิจกรรมหรือเวลา

หยุดดำเนินการท่ียอมรับได 
MBCO : Minimum Business Continuity Objective คือ กำหนดบริการข้ันต่ำของการใหบริการของหนวยงาน 
+ คำจัดกัดความเฉพาะ อ่ืน ๆ  ท่ีสำคัญ   ฯลฯ  
 

 

การบริหารความตอเนื่องภารกิจขององคกร (Business Continuity Management) 
๑.โครงสรางและทีมงานแผนความตอเนื่อง 

กอง/สำนัก/สถาบัน ......................................กรมควบคุมโรค จึงไดแตงตั้งคณะทำงานบริหารความ
ตอเนื่องภารกิจขององคกร Business continuity Managementn: BCM) เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานในภารกิจ
หลักหรืองานบริการที่สําคัญไดอยางตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ แมเกิดสภาวะวิกฤต โดยมีองคประกอบ และ
อำนาจหนาท่ี ดังตัวอยาง .... 
 

องคประกอบ 

๑.๑  ผูอำนวยการกอง/สำนัก/สถาบัน .............. ประธานคณะทำงาน 
๑.๒  รองผูอำนวยการ..................... รองประธาน 
๑.๓ ผูแทนกลุม…………………..……. คณะทํางาน 
๑.๔  กลุม……………………….  คณะทํางาน 

   และเลขานุการ 
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ผังโครงสรางคณะทำงานบริหารความตอเนื่องภารกิจ  
 

 
 

 

เพ ื ่ อให  แผนบร ิหารความต อเน ื ่ อง (Business Continuity Plan : BCP) ของกอง/สำน ั ก /สถาบัน 
...................................... กรมควบคุมโรค สามารถนำไปปฏิบัติไดอยางเกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ จึงได
กำหนดตัวบุคลากรหลักและบุคลากรสำรอง และบทบาทหนาท่ีของคณะทำงานบริหารความตอเนื่องภารกิจ และทีมงาน
ความตอเนื่องแตละทีมไว ดังนี้ 

๑. ประธานคณะทำงานบริหารความตอเนื่องภารกิจ รับผิดชอบงานอำนวยการ /สั่งการ…………………….. 
๒. รองประธานคณะทำงานบริหารความตอเนื่องภารกิจ รับผิดชอบงานชวยอำนวยการ …………………….. 
๓.   ผูประสานงานคณะบริหารความตอเนื่อง รับผิดชอบ งานประสานงานทีม BCM ในกอง/สำนัก/

สถาบัน ...................................... กรมควบคุมโรค  
๔.   คณะทำงานบริหารความตอเนื่องภารกิจ ซึ่งประกอบดวย หัวหนาทีมตามและสมาชิกทีมงาน ไดแก 

จำนวน ……. ทีม ดังนี้ 
๔.๑ ทีม.................... : รับผิดชอบ ดาน........................................................................................................ 
๔.๒ ทีม.....................  รับผดิชอบดาน.......................................................................................................... 

 

การวิเคราะหผลกระทบทางภารกิจ (Business Impact Analysis) ประเมินความเส่ียงภัยคุกคาม  
จากการวิเคราะหงานตามภารกิจของหนวยงาน เพื่อพิจารณาถึง“ระดับของผลกระทบ”และ“ระยะเวลาท่ี

ยอมใหงานสะดุดหยุดชะงัก”พบวามีกระบวนการดำเนินงานภาพรวม ที่จะไดรับผลกระทบจากสภาวะวิกฤตใน
ระดับสูง และไมสามารถยอมใหงานสะดุด/ชะงักได จำนวน ............ กิจกรรม ตามตาราง ดังนี้ 
 

ตารางท่ี๑ ผลการวิเคราะหกระบวนงาน/กิจกรรม ตามภารกิจของกอง/สำนัก/สถาบัน............................................... 
 

กระบวนงาน /กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ/
ผูเกี่ยวของ 

ระดับ
ผลกระทบ 
L-M-H 

ระยะเวลาที่ยอม 
ใหงานหยุดชะงัก

MTPD 

ระยะเวลาใน
การฟนสภาพ 

RTO 
 
๑...................................................................... 
........................................................................ 

ทีม /กลุมงาน 
…………………. 

สูง/ 
กลาง/ตำ่ 

........ ชม. 
    ........ วัน 

........ ชม. 
........ วัน 

๒...................................................................... 
........................................................................ 

ทีม /กลุมงาน 
…………………. 

สูง/ 
กลาง/ตำ่ 

........ ชม. 
    ........ วัน 

........ ชม. 
........ วัน 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูป้ระสาน BCP  
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ตารางท่ี ๒ ตัวอยาง เกณฑการประเมินผลกระทบตอกระบวนการดำเนนิงาน กอง/สำนัก/สถาบัน................................................................................................... 

 

ระดับผลกระทบ หลักเกณฑในการพิจารณาผลกระทบ 
 

สูง/สูงมาก 
- เกิดความเสียหายตอองคกรเปนจำนวนเงินในระดับสูง-สูงมาก 
- สงผลใหขีดความสามารถในการดำเนินงานหรือใหบริการลดลงมากกวารอยละ๕๐ 
- เกิดการสูญเสียชีวิตและ/หรือภัยคุกคามตอสาธารณชนเปนจำนวนมาก / 
- สงผลกระทบตอชื่อเสียงและความม่ันใจตอองคกรในระดับประเทศ 

 
ปานกลาง 

- เกิดความเสียหายตอองคกรเปนจำนวนเงินในระดับปานกลาง 
- สงผลใหขีดความสามารถในการดำเนินงานหรือใหบริการลดลงรอยละ ๒๕-๕๐ 
- มีการบาดเจ็บตอผูรับบริการ /กลุมคน/บุคล ตองมีการรักษาพยาบาล 
- สงผลกระทบตอชื่อเสียงและความม่ันใจตอองคกรในระดับปานกลาง/แกไขไดงาย 

 
ต่ำ 

- เกิดความเสียหายตอองคกรเปนจำนวนเงินในระดับต่ำ 
- สงผลใหขีดความสามารถในการดำเนินงานหรือใหบริการลดลงนอยกวารอยละ ๑๐-๒๕ 
- บาดเจ็บเล็กนอย /ไมเกิดการสูญเสียชีวิตและ/หรือภัยคุกคามตอสาธารณชน 
- ไมสงผลกระทบตอชื่อเสียงและความม่ันใจตอองคกร 

ไมเปนสาระสำคัญ -สงผลใหขีดความสามารถในการดำเนินงานหรือใหบริการลดลงนอยกวารอยละ ๑๐ 
 

จุดตัดสินใจเรียกใชแผน ( Trigger point) และรายละเอียดการเรียกใชแผน 
ระบุถึงเกณฑ /แนวทางที่ผูเกี่ยวของจะตองถือปฏิบัติ กรณีเรียกใชแผนความตอเนื่องภารกิจขององคกร/

หนวยงาน ตามหวงเวลาของการเกิดเหตุการณในแตละเหตุการณ ประกอบดวย  
 ๑…………………………………………………………………… 
 ๒……………………………………………………………………. 

  ๓……………...…………………………………………………… 
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แผนผังท่ี ๑ แสดง ข้ันตอนการประกาศใชแผนของเหตุการณ :   

 

 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
กระบวนการแจงเหตุฉุกเฉิน Call Tree  

- หัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องภารกิจแจงใหผูประสานงาน โดยผูประสานงานฯจะแจงใหหัวหนาทีม
แตละทีมรับทราบเหตุการณฉุกเฉินและการประกาศใชแผนความตอเนื่อง /หัวหนาทีมคณะทำงานฯ แตละทีม แจง 
ทีมงานฯ (บุคลากรหลัก) คนท่ี ๑ และ ทีมงานฯ (บุคลากรหลัก) คนท่ี ๑ แจงทีมงานฯ (บุคลากรหลัก) คนท่ี ๒ และ
๓ ตอเนื่องไปจนครบคนในทีม      

- เม่ือทีมงานฯ คนสุดทายในทีม ไดรับแจงขอมูลแลวใหติดตอกลับไปยังหัวหนาทีม ยืนยันการรับทราบขอมูล  
*** กรณีที่ไมสามารถติดตอบุคลากรหลักได ใหติดตอบุคลากรสำรอง ตามลำดับที่ที่กำหนดไวในรายชื่อ 

กรณีท่ีไมสามารถติดตอหัวหนาทีมไดใหติดตอไปยังบุคลากรสำรองโดยพิจารณา:  

•  ถาเหตุการณเกิดขึ้นในเวลาทำการใหดำเนินการติดตอบุคลากรหลักโดยติดตอผานเบอรโทรศัพทของ
กอง/สำนัก/สถาบัน ................................ หมายเลข .............................. เปนชองทางแรกและหากไมสามารถใชได
สามารถติดตอผานมือถือได 

เกดิเหตกุารณฉกุเฉนิ/วกิฤต ิ

ทีมเฝาระวงัตรวจสอบ
ขอมูลและยืนยัน 

 

 

no 

 END 

 

yes 

 รายงานสถานการณตอ 
ผูบรหิาร/ผูบญัชาการเหตกุารณ 

 

no 

 
END 

 

yes 

 

IC ประกาศเรยีกใช
แผน BCP 

 

yes 

 
Start call tree 
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•  ถาเหตุการณเกิดขึ้นนอกเวลาทำการหรือสถานที่ปฏิบัติงานหลักไดรับผลกระทบใหดำเนินการติดตอ
บุคลากรหลักโดยติดตอผานเบอรโทรศัพทมือถือเปนชองทางแรก 

•  ถาสามารถติดตอบุคลากรหลักไดใหแจงขอมูลแกบุคลากรหลัก ทราบดังตอไปนี้:  
- สรุปสถานการณของเหตุการณฉุกเฉินและการประกาศใชแผนความตอเนื่อง  
- เวลาและสถานท่ีสำหรับการนัดประชุมเรงดวน รวมถึงข้ันตอนการปฏิบัติงานตอไป เชน สถานท่ีรวมพลในกรณีท่ี
มีการยายสถานท่ีทำการ 
 

ตัวอยางแผนผังท่ี ๒ กระบวนการแจงเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) 

081-356-1791

081-356-1791 ̐ ̯̚  ̠ ̮� ̬ � ̬ ̜086-685-9675 086-562-3356089-923-7193

̥ ̒ . ̐ ̯̚  
̓ ̜ ̮̥ ̬ ̜ � ̠ ̬ ̚ ̎ �̧ ̶ ̒ ̧̱̾ �

̐ ̯̚  ̔ ̇ ̮̓ ̫̎ ̮� ̬ ̜  ̐ ̯̚  ̓ ̜ ̮̥ ̬ ̜ �̫̍ � ̬ ̜  

089-923-7193

̐ ̯̚ ̤ ���̬̓ ̞ ̫�̓ ̬̓ ̜ ̲� ̐ ̯̚ ̤ ̧̱̾ ̤ ̬ ̜

̥ ̒ . ̐ ̯̚  ̔ ̜ ̪ ̤ ̬ ̒

 

ตารางท่ี ๔ แสดงรายช่ือบุคลากรหลักและบทบาทของทีมแผนความตอเนื่อง (BCP Team)  

 

รายชื่อบุคลากรหลัก 
บทบาท 

รายชื่อบุคลากรสำรอง 

ชื่อ เบอรมือถือ ชื่อ เบอรมือถือ 

๑.   ๑.  

๒.   ๒.  

 

**บุคลากรในทีมงานตองสามารถติดตอไดตลอดเวลา 
กรณีที่บุคลากรหลักไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหบุคลากรสำรองรับผิดชอบบทบาทของบุคลากรหลักไป

กอนจนกวาจะไดมีการมอบหมายและแตงข้ึน 
กลยุทธ/มาตรการการจัดการความเส่ียง (Business Continuity Strategy) 

จากการวิเคราะห พบวาทรัพยากรที่ไดรับผลกระทบ คือ ดานชื่อเสียง ดานบุคลากร ดานวัสดุอุปกรณที่สำคัญ/
การจัดหาจัดสงวัสดุอุปกรณที่สำคัญ และคูคาผูใหบริการผูมีสวนไดสวนเสีย ดานอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก ดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูล ซ่ึงการพิจารณาทรพัยากรใน ๖ ดาน ดังตารางตอไปนี้  
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ตารางท่ี ๕ ตัวอยาง กลยุทธแผนความตอเนื่องภารกิจ (Business Continuity Strategy) 
ผลกระทบตอ
ทรัพยากร 

ผลกระทบ กลยุทธความตอเนื่อง ผูรับผิดชอบ 

ดานช่ือเสียง/ 
ภาพลักษณ 

• ประชาชนขาดความ
เช่ือมั่นในการปองกัน
ควบคมุโรคของกอง
ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 

• จัดทำแผนสื่อสารความเสี่ยง /ประชาสัมพันธสถานการณโรคและ
ภัยสุขภาพ ขอมูลท่ีสำคัญ ท่ีเปนปจจุบัน ใหประชาชนไดติดตาม 

• กำหนดบุคลากรในการใหขอมูล ประชาสัมพันธประชาชน ให
สามารถรับบริการจากกองควบคุมโรคและภยัสุขภาพในภาวะ
ฉุกเฉินได 

ทีมความ
รวมมือ
เครือขาย 

ดานบุคลากร
หลัก 

• บุคลากรปวยและหยุดงาน 

• ประสิทธิภาพการปฏิบัติ 
งานลดลงหรือหยุดชะงัก
(สงผลตอภารกิจงาน) 
 

• กำหนดใหใชบุคลากรสำรอง ทดแทนภายในฝายงานหรือกลุมงาน
เดียวกัน  

• ใหใชบุคลากรนอกฝายงานหรือกลุ มงานอื ่นทดแทนในกรณีท่ี
บุคลากรไมเพียงพอหรือขาดแคลน 

• จัดทำแผนปฏิบัติงาน ใหบุคลากรที่ไมจำเปนตองมาปฏิบัติงานท่ี
กอง สามารถปฏิบัติงานท่ีบานได 

ทีมแผน
ฉุกเฉิน 
ทีม SAT 
ทีม EOC 

 
 

ความตองการดานทรัพยากรท่ีจำเปนตองใชในการบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต 
เมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉินตางๆ ที่เปนผลให กอง/สำนัก/สถาบัน ...................................... ตองหยุดชะงัก 

หรือไมสามารถปฏิบัติงานในกระบวนงานที่สำคัญไดอยางตอเนื่อง ใหหนวยงานวิเคราะหทรัพยากรที่จำเปน (ข้ัน
ต่ำ) ที่ตองใชเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่องเปนระบบ และมีประสิทธิภาพ ในภาวะวิกฤต ของแตละ
กระบวนงาน ตัวอยาง ดังนี ้
ตารางที่ ๖ แสดงความตองการดานทรัพยากรที่จำเปนตองใชในการบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต 

 
กระบวนงาน /กิจกรรม 

สถานที่
ปฏิบัติงาน

หลัก 

วัสดุอุปกรณ 
ที่สำคัญ 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และขอมูล 

บุคลากร
หลัก 

คูคา/ผูให 
บริการ/ผูมี
สวนได-เสีย 

งานตระหนักรูสถานการณ 
๑. ติดตาม เฝาระวัง วิเคราะห และประเมิน
สถานการณของโรคและภัยสุขภาพทั้งในภาวะ
ปกติ และภาวะฉุกเฉิน 

สถานที่
ปฏิบัติงาน

สำรอง 
(๓ คน/เวร) 

คอมพิวเตอร/
แบบพกพา 
๓ เคร่ือง 
-เคร่ืองพิมพ

พรอมหมึกฯล 

ระบบ
เชื่อมโยง

อินเตอรเน็ต 
-ระบบ 
e-Plan 

บุคลากร
หลัก ๓ 
คน/เวร 

ผูใหบริการ
เชื่อมโยง
เครือขาย

อินเตอรเน็ต 
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ข้ันตอนการบริหารความตอเนื่องและกอบกูกระบวนการ 
 การตอบสนองตอเหตุการณทันที(ภายใน ๒๔ ช่ัวโมง) 

ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาท/ความรับผิดชอบ ดำเนินการ
แลวเสร็จ 

• แจงเหตุฉุกเฉิน วิกฤต ตามกระบวนการ Call Tree  หัวหนาคณะบริหารความตอเน ื ่อง      
ผูประสานงาน BCP  

 

• จัดประชุมทีมคณะทำงานบริหารความตอเนื่องภารกิจ 
ประเมินความเสียหาย ผลกระทบตอการดำเนินงาน การ
ใหบริการ และทรัพยากรสำคัญท่ีตองใชในการบริหารความ
พรอมตอสภาวะวิกฤต 

• ทบทวนกระบวนงานท่ีมีความเรงดวน หรือสงผลกระทบ
อยางสูง(หากไมดำเนินการ) ดังนั้นจึง 

• ระบุและสรุปรายชื่อบุคลากร ที่ไดรับผลกระทบจาก
สภาวะวิกฤต 

-หัวหน าคณะทำงานบร ิหารความ
ตอเนื่องภารกิจ สั่งการประชุม 
-ผูประสานงาน กองควบคุมโรคและภัย
สุขภาพในภาวะฉุกเฉินประสานแจง
หน.ทีมท่ีเก่ียวของ 
 

 

 การตอบสนองในระยะส้ัน (๒-๗ วัน) 
ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ดำเนินการ

แลวเสร็จ 
๑.   
๒.   

ในการปฏิบัติการใดๆ ใหบุคลากรคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่นๆ และปฏิบัติ
ตามแนวทางของแผนบริหารความตอเนื่องในสภาวะวิกฤตท่ีกำหนดข้ึนอยางเครงครัด 
ข้ันตอนการปฏิบัติงานเพ่ือกลับสูภาวะปกติ (ฟนฟู ) 

 ผูรับผิดชอบ ขั้นตอนปฏิบัต ิ
 

๑   ผูประสานงาน BCP   ปรับปรุงเอกสารเหลานี้ใหเปนปจจุบนัและจดัเก็บ: 
 ขอมูลที่จำเปนสำหรับการฟนฟสูถานทีท่ี่ไดรับความเสียหาย 

เชน แผนผังสถานทีท่ำงานของหนวยงาน (ซึ่งมีรายละเอียดของ
การวางเฟอรนิเจอรและอุปกรณตางๆ), แผนผังการเดิน
สายโทรศัพทตางๆ และเงื่อนไขพิเศษ เปนตน (เชน ภาพถาย
สถานทีท่ำงานปจจบุัน แผนผังสถานที่ทำงานปจจุบนั) 

 รายละเอียดการตดิตัง้ฮารดแวรและซอฟแวร การสำรองขอมูล
โดยเฉพาะอยางยิง่สำหรับระบบทีไ่มมี DRP server 

ภายในเวลา ๑-๗ วัน 
   

มากกวา ๗ วันขึ้นไป 
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แผนในการฟนฟูการกลับสูภาวะปกติ 
๑.  ติดตามสถานภาพการกูคืนมาของทรัพยากรท่ีไดรับผลกระทบ และประเมินระยะเวลาท่ีตองใชใน

การกลับมาดำเนินงานหรือใหบริการไดตามปกติ 
๒.  ทรัพยากรท่ีไดรับผลกระทบและเสียหายจนไมสามารถนำกลับมาใชงานไดอีก เปนหนาท่ีของคณะ

บริหารความตอเนื่องของหนวยงานท่ีตองพิจารณาและจัดหาทรัพยากรท่ีจำเปนมาใชเพ่ือดำเนินงานและใหบริการได
ตามปกติท้ัง ๕ ดาน ดังนี้ 

• ดานบุคลากร ดำเนินการดังนี้ ................................... 

• ดานอาคาร/สถานท่ีปฏิบัติงาน ดำเนินการดังนี้ ................................  

• ดานวัสดุอุปกรณท่ีสำคัญ ดำเนินการดังนี้ ................................ 
๓.  รายงานความคืบหนาใหคณะบริหารจัดการวิกฤติขององคกรและสวนกลาง ตามท่ีไดกำหนดไวทราบ 
๔.  แตละทีมบริหารความตอเนื่อง สรุปแผนการฟนฟู /ผูบัญชาการเหตุการณประกาศยุติภาวะฉุกเฉิน 
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ภาคผนวก  

 

คำสั่งแตงตั้ง คณะทำงานบริหารความตอเนื่องภารกิจ 

รายช่ือบุคลากรและบทบาทของทีม 

เบอรโทรหนวยงานที่สำคัญ 

แผนผังสถานที่สำรอง / เสนทาง (เพ่ิมเติม) 

รายการทรัพยากรที่ตองใชและวิธีการจัดหา 

ฯลฯ 
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ตย.ขั้นตอนการปฏิบัติในภาพรวม

เริ่ม

ประเมินผลกระทบและความเสียหาย

เพ่ือพิจารณาใชแผนดานตางๆ 

โดยทีมวิชาการฯ    

ยายไป            

ศูนยปฏิบัติงาน

สํารอง

ใชแผนรองรับดานอื่นๆ

ประเมินความเสียหายดานตางๆ     
ดานสถานที่                                   

ดานช่ือเสียงภาพลักษณ

ดานบุคลากร                                  

ดานเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ      

ดานขอมูลสําคัญ                              
ดานผูรับจาง                                  

ดานวัสดุ / อุปกรณ

แผนรองรับดานสถานท่ี

แผนรองรับดานบุคลากร

แผนรองรับดานขอมูลเทคโนโลยี่

แผนรองรับดานผูรับจาง

แผนรองรับดานวัสดุ/อุปกรณ

แผนรองรับดานสถานท่ี

ไม

ใช

แผนรองรับดานชื่อเสียงภาพลักษณ
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ตัวอยาง แผนการส่ือสารของหนวยงาน 
แผนการสื่อสารของหนวยงานควรประกอบดวย แผนการสื่อสารที่จะดำเนินการ และขอความที่มีการราง

ไวแลว รวมถึงคำถามที่พบบอย ภายใตสถานการณเหตุการณความเสียหายที ่แตกตางกัน ดังนั้น เมื่อมีการ
ประกาศใชแผน BCP ใหปฏิบัติดังนี้ 

๑. เจาหนาที่ที่ประจำอยูที่สถานที่ทำงานหลัก (Primary Site) จะตองนำปายประกาศติดไวใกลสถานที่ท่ี
ทำการเดิม เพ่ือใหผูมาติดตอรับทราบถึงท่ีทำการชั่วคราว 

 
ตัวอยางเนื้อความของปายประกาศ 
จากวันที่......................กอง/สำนัก/สถาบัน ................................. ไดยายที่ทำการเปนการชั่วคราวไปท่ี

เลขท่ี.................... อาคาร.................................ถนน......................... อำเภอ....................จังหวัด ............................
หมายเลขโทรศัพท..................................หมายเลขโทรสาร................ ....................................................................... 

๒. ผูประสาน BCP นำแบบฟอรมหนังสือขออนุญาตเขาปฏิบัติงาน ณ อาคารศูนยสำรอง (ที่ไดจัดทำและ
เก็บไว) มากรอกขอความดวยลายมือ และลงลายมือชื่อเจาหนาที่ฝายบริหาร เพื่อนำไปยังเพื่อนำไปยังศูนยทำการ
สำรอง (เนื่องจากเวลาเกิดเหตุอาจไมมีระบบจัดพิมพหนังสือ หนังสือขออนุญาตเขาปฏิบัติงานจึงควรจัดทำไว
ลวงหนา และจัดเก็บ ๑ ชุดในสถานท่ีปฏิบัติงานรวมไวกับชุดวัสดุ/อุปกรณท่ีตองเตรียมไวและอีก ๑ ชุดท่ีบานของผู
ประสานงาน BCP กรณีเหตุการณเกิดหลังเวลาทำการ) 

๓. เม่ือไปถึงยังศูนยสำรอง นำแบบฟอรมจดหมายและแจงศูนยสั่งการถึงการยายสถานท่ีปฏิบัติงาน จัดสง
โทรสารใหกับศูนยสั่งการเพ่ือแจงแกสวนงานภายใน 

๔. ผูรับผิดชอบประสานงาน BCP จัดทำหนังสือติดตอคูคาหรือผูรับบริการใหทราบการเปลี่ยนแปลง
สถานท่ีปฏิบัติงาน หาก PC และเครื่องโทรสารยังไมสามารถใชการได ระหวางนั้นอาจจะแจงทางโทรศัพทกอน 

๕. ณ ศูนยปฏิบัติงานสำรอง ผูประสานงาน BCP จัดทำประกาศแจงใหทราบวา มีบริการใดบางที่ยังให
บริการอยูและระบบใดใชการได ระบบใดยังใชการไมไดอาจมีความลาชา หรือตองรอคอยเปนเวลาเทาไหร 

๖. จัดใหมีการตอบรับโทรศัพทแจงการยายสถานที่และบริการที่ยังใหบริการอยู หรือบริการใดสามารถ
ใชได ณ สถานท่ีใดทดแทนได  
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รายละเอียดตัวช้ีวัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการหนวยงาน กรมควบคุมโรค ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
องคประกอบท่ี ๑ : Functional Base  
ตัวช้ีวัดถายทอดระดับหนวยงาน 

๑. ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๒ : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานผลิตภัณฑเพื่อการเฝาระวัง ปองกันควบคุมโรค 
และภัยสุขภาพ (การถอดบทเรียน) 

๒. หนวยวัด  : ระดับ  
๓. น้ำหนัก  : รอยละ ๑๐ 
๔. คำอธิบายตัวช้ีวัด :   
 ๔.๑) คำอธิบาย 
 กรมควบคุมโรค เปนหนวยงานวิชาการท่ีสนับสนุนการดำเนินงานแกไขปญหาการปองกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพ ดวยหลักฐานเชิงประจักษทางวิชาการ ผานกระบวนการตามมาตรฐานผลิตภัณฑเพื่อการเฝา
ระวัง ปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่กรมควบคุมโรคกำหนดไว ประกอบดวย ผลิตภัณฑทางวิชาการ คือ (๑) 
ผลิตภัณฑที่กรมฯ จำเปนตองจัดหาใหไดมาเพื่อสรางผลิตภัณฑหลัก หมายถึง นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ องคความรู 
งานวิจัย ผลการสำรวจ ผลการประเมิน ผลการเฝาระวัง พยากรณโรค ขาวกรอง ฐานขอมูลวิชาการ ฐานขอมูลเพ่ือ
การอางอิง ฐานขอมูลระบาดวิทยา และผลงานวิชาการอ่ืน ๆ  (๒) ผลิตภัณฑหลัก คือ ผลิตภัณฑที่กรมมีภารกิจ
โดยตรงในการจัดหาใหไดมา หมายถึง มาตรการ มาตรฐานของงานหรือมาตรฐานของมาตรการ คูมือ แนวทาง 
และหลักสูตร สำหรับการเฝาระวังปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  
 เพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนใหมีการสรางผลงานวิจัยและวิชาการ และพัฒนากระบวนงานพัฒนา
วิชาการ เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู สงผลใหกรมฯ บรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน “ประชาชนไดรับการปองกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับมาตรฐานสากล ภายในป ๒๕๘๐” จึงไดจัดทำตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ
หนวยงาน โดยมุงเนนท่ี ผลิตภัณฑท่ีมีความสำคัญสูง ประกอบดวย  

๑) ผลิตภัณฑวิชาการ 
 ๑.๑) ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานวิจัย 

๑.๑.๑) วิจัยท่ัวไป (Regular research)  
๑.๑.๒) วิจัยท่ีพัฒนาจากงานประจำ (Routine to Research : R๒R)  

๑.๒) ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานถอดบทเรียน 
๒) ผลิตภัณฑหลัก 

๒.๑) ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานผลิตภัณฑหลัก (ประกอบดวย มาตรฐานของงาน
หรือมาตรฐานของมาตรการ คูมือ แนวทาง และหลักสูตร) 

 ๔.๒) ความสำเร็จในการถอดบทเรียน หมายถึง ผลงานผลิตภัณฑทางวิชาการในประเภทองคความรู 
หลักสำคัญ มี ๔ ข้ันตอน คือ  
  ๔.๒.๑) วิเคราะหความตองการ และความจำเปนในการผลิตองคความรู (Need analysis)      

 ๔.๒.๒) องคความรูท่ีจัดทำสอดคลองกันนโยบายและภารกิจของ กรมควบคุมโรค  
 ๔.๒.๓) มีการกำหนดกรอบแนวคิด         
 ๔.๒.๔ มีการรวบรวมความรูจากการทบทวนวรรณกรรม ประชุม ผูเชี่ยวชาญหรือผูปฏิบัติงานซ่ึง

ในท่ีนี้จะวัดองคความรู ในประเภท การถอดบทเรียน (Lesson Learned) ในลักษณะการถอดบทเรียนท้ังโครงการ 
และการถอดความรูท่ีเปนการเปลี่ยนความรูท่ีฝงลึกในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) 
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๔.๓) การถอดบทเรียน คือ การทบทวนหรือสรุปประสบการณการ ทำงานท่ีผานมาในแงมุมตาง ๆ เพ่ือให
เห็นถึงรายละเอียดของเหตุปจจัยทั้ง ภายในและภายนอกซึ่งทำใหเกิดผลอยางที่เปนอยูในปจจุบันทั้งที่สำเร็จ หรือ
ลมเหลว หรือการสืบคนความรู จากการปฏิบัติงานโดยใชวิธีการสกัด ความรู และประสบการณที ่ฝงลึกจาก
กลุมเปาหมายที่ไดรวมการปฏิบัติงาน พรอมทั้งบันทึกรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน และ 
ความรูใหม ๆ ที่เกิดขึ้นระหวางการปฏิบัติงานทั้งที่สำเร็จหรือลมเหลวเพื่อ เปนแนวทางในการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายและสามารถ เผยแพรศึกษาเรียนรูได ซึ่ง รูปแบบการถอดบทเรียน โดยทั่วไปมี ๒ 
รูปแบบ คือ ๑) การถอดบทเรียนเฉพาะประเด็น เปนการถอดบทเรียนที่เนนเฉพาะกิจกรรมสำคัญของแผนงาน/
โครงการ/งาน และสามารถนําผลการ ถอดบทเรียนจากกิจกรรมนั้น ๆ ไปใชประโยชนในพัฒนาแผนงาน/โครงการ/
งาน ใหประสบความสำเร็จในอนาคต (Best Practice)  ๒) การถอดบทเรียนทั้งแผนงาน/โครงการ/งาน เปนการ
ถอด บทเรียนทั้งระบบ โดยเริ่มตั้งแตความเปนมาของแผนงาน/โครงการ/งาน กระบวนการ ดําเนินงาน และ
ผลลัพธเม่ือสิ้นสุดแผนงาน/โครงการ/งาน 

ข้ันตอนการถอดบทเรียน ข้ันตอนการถอดบทเรียนมี ๔ ข้ันตอนหลัก ดังนี้ 
  ๑) ข้ันเตรียมการถอดบทเรียน 
  ๒) ข้ันดำเนินการถอดบทเรียน 
  ๓) ข้ันเขียนรายงานการถอดบทเรียน 
  ๔) ข้ันติดตามการนำบทเรียนไปใชประโยชน 
 ๔.๔) หนวยงาน หมายถึง หนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ท้ังสิ้น ๔๒ หนวยงาน ไดแก  
  ๔.๔.๑) หนวยงานวิชาการ ๓๑ หนวยงาน ประกอบดวย กองโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดลอมสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กองโรคติดตอนำโดยแมลง กองระบาดวิทยา กอง
โรคติดตอท่ัวไป กองวัณโรค กองโรคไมติดตอ กองโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ กองโรคปองกันดวยวัคซีน 
กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล กองงานควบคุม
ผลิตภัณฑยาสูบ สถาบันบำราศนราดูร สถาบันราชประชาสมาสัยฯ สถาบันปองกันควบคุมโรคเขตเมือง สถาบันเวช
ศาสตรปองกันศึกษา กองนวัตกรรมและวิจัย สำนักงานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ สำนักงานความรวมมือระหวาง
ประเทศ สำนักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๑ - ๑๒  
  ๔.๔.๒) หนวยงานสนับสนุน ๑๑ หนวยงาน ประกอบดวย กลุ มตรวจสอบภายใน  สำนักงาน
เลขานุการ กลุมพัฒนาระบบบริหาร กองยุทธศาสตรและแผนงาน  กองบริหารทรัพยากรบุคคล กองบริหารการคลัง ศูนย
สารสนเทศ กลุมคุมครองจริยธรรม  กองกฎหมาย สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก สำนักงานเลขานุการโครงการ
พระราชดำร ิ
 
๕. สูตรการคำนวณ : - 
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๖. ขอมูลการดำเนินงาน :  
ข้ันตอน

ท่ี 
ขอมูลการดำเนินงาน คะแนน เอกสารประกอบการประเมิน 

๑ ทบทวนวิเคราะห แผนงาน/โครงการ/
งาน สถานการณตาม ภารกิจ เพ่ือ
พิจารณาคัดเลือกหัวขอการถอดบทเรียน  
และพิจารณาคัดเลือกผูรับผิดชอบให
ครอบคลุมกลุมเปาหมายป ๒๕๖๔   

๐.๕ 
 

๑. รายงานผลการวิเคราะห 
๒. รายงานในระบบ ESM  
๓. เอกสารแสดงขอมูลท่ีหนวยงานระบุรายชื่อ
ผลิตภัณฑท่ีจะตอบตัวชี้วัดในฐานขอมูล
ผลิตภัณฑเพ่ือการเฝาระวัง ปองกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพของหนวยงาน
(http://iremdb.ddc.moph.go.th/spdp/ind
ex.php) แนบสงในระบบ ESM ภายในวันท่ี ๒๕ 
ธันวาคม ๒๕๖๓ 

๒ ๒.๑ มีการกำหนดโจทยวิจัย/ผลิตภัณฑ
หลัก/ผลิตภัณฑวิชาการของหนวยงาน
สำหรับวางแผนการดำเนินงานอยาง
ตอเนื่อง (๓ ป)   

๐.๕ ตารางแผนงานท่ีมีการกำหนดโจทยวิจัย/
ผลิตภัณฑหลัก/ผลิตภัณฑวิชาการของหนวยงาน 
ประจำป ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ (ตามแบบฟอรมDIR_
๐๑_แผนการพัฒนาผลิตภัณฑฯ ระยะ ๓ ป พ.ศ. 
๒๕๖๔-๒๕๖๖) 

 ๒.๒ มีการวางแผนการดำเนินงาน อยาง
ละเอียดโดยครอบคลุม และครบถวน
ตามกระบวนการถอดบทเรียน  
ครอบคลุมข้ันตอนการถอดบทเรียนมี ๔ 
ข้ันตอนหลัก อันไดแก  
๑. ข้ันเตรียมการถอดบทเรียน 
๒. ข้ันดำเนินการถอดบทเรียน 
๓. ข้ันเขียนรายงานการถอดบทเรียน 
๔. ข้ันติดตามการนำบทเรียนไปใช
ประโยชน 

๑.๐ 
 

๑. แผนการดำเนินงาน (grant chart) ท่ีเสนอ
ผูบริหาร 
๒. รายงานในระบบ ESM ภายในวันท่ี ๒๕ 
กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๓ ดำเนินการตามแผนการถอดบทเรียน
ของหนวยงาน อยางนอยไดถึงข้ันตอนท่ี 
๒ ข้ันดำเนินการถอดบทเรียน 

๐.๕ รายงานผลการดำเนินงานเปรียบเทียบแผนและ
ผลในระบบ ESM ภายในวันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๔ ดำเนินการตามแผนการถอดบทเรียน
ของหนวยงาน ไดถึงข้ันตอนท่ี ๔ มีการ
เผยแพรผลงานการถอดบทเรียนกับ
กลุมเปาหมายเพ่ือนำไปใชประโยชน 
และมีผลการติดตามการนำบทเรียนไป
ใชประโยชน 

๑.๐ รายงานผลการดำเนินงานเปรียบเทียบแผนและ
ผลในระบบ ESM ภายในวันท่ี ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

http://iremdb.ddc.moph.go.th/spdp/index.php
http://iremdb.ddc.moph.go.th/spdp/index.php
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ข้ันตอน
ท่ี 

ขอมูลการดำเนินงาน คะแนน เอกสารประกอบการประเมิน 

๕ ดำเนินการถอดบทเรียนแลวเสร็จ มี
รูปเลมฉบับสมบูรณ แนบพรอมการ
รายงานผลการดำเนินงาน  ปญหา
อุปสรรค และแนวทางการแกไข เสนอ
ผานผูบริหารของหนวยงาน ในระบบ
ตามเวลาท่ีกำหนด 

๑.๕ ๑. มีรูปเลมรายงานสรุปบทเรียน  
๒. รายงานผลการดำเนินงาน/ปญหาอุปสรรค 
แนวทางแกไขโดยแนบหลักฐาน และเสนอ
ผูบริหาร และรายงานในระบบ ESM ภายในวันท่ี 
๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
๗. เกณฑการใหคะแนน: ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ......ตอ ๑ คะแนน โดยกำหนดเกณฑการให
คะแนน ดังนี้  

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๐.๕ คะแนน ๑.๕ คะแนน ๐.๕ คะแนน ๑ คะแนน ๑.๕ คะแนน 

 
๘. เง่ือนไขของตัวช้ีวัด :  

หนวยงานสามารถดำเนินงานใหแลวเสร็จตามกระบวนการท่ีกำหนด และรายงานสรุปครบถวนไดตั้งแต
ครึ่งปงบประมาณแรก โดยไมจำเปนตองรอรายงานสรุปผลการดำเนินงานในไตรมาสสุดทาย 
หมายเหตุ : - 
 
๙. ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด : 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด 
ผลการดำเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานวิจัยและ
วิชาการ ประเภทผลิตภัณฑวิชาการ  
(การถอดบทเรียน) 

ระดับ -- 
(ตัวชี้วัดใหม) 

- 
(ตัวชี้วัดใหม) 

- 
(ตัวชี้วัดใหม) 

๑๐. เปาหมาย :  
 ไตรมาสท่ี ๒ ถึงข้ันตอนท่ี ๓  
  ไตรมาสท่ี ๔ ถึงข้ันตอนท่ี ๕ 

***ยกเวนกรณีดำเนินงานตามเง่ือนไขตัวชี้วัด ขอ ๘ หนวยงานสามารถรายงาน และสงสรุป
ตัวชี้วัดไดกอนไตรมาส ๔ *** 
      การหักคะแนน 

๑) กรณีไมรายงานภายในระยะเวลาท่ีกำหนดแตละข้ันตอน หักข้ันตอนละ ๐.๐๕ คะแนน  
    ๒) กรณีไมเสนอผูบริหารเห็นชอบหรือรับทราบ หักข้ันตอนละ ๐.๐๕ คะแนน 
  ๓) กรณีไมระบุรายละเอียดความกาวหนาและผลการดำเนินงานในระบบ ESM หักขั้นตอนละ ๐.๐๕ 
คะแนน 
     ๔) กรณีเอกสารท่ีแนบในระบบ ESM  มีขอมูลไมตรงกันหรือขอมูลไมชัดเจน หักข้ันตอนละ ๐.๐๕ คะแนน 
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การหักคะแนนเพ่ิมเติม 
๑) ไม zip file หากไม zip file เปนไตรมาสละ ๑ file หัก ๐.๐๕ คะแนน 
๒) ในทุกข้ันตอนใหแนบเอกสารรายงานทุกข้ันตอนในระบบ ESM หากไมแนบเอกสารยอนหลังจะถูกหัก 

๐.๐๑ คะแนน  
 ๑๑. แหลงขอมูล : รายงานความกาวหนาในระบบ ESM กรมควบคุมโรค 
๑๒. วิธีการจัดเก็บขอมูล : รวบรวมขอมูลและรายงานตามแบบฟอรม SAR ในระบบ ESM  
๑๓. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล :  

ไตรมาสท่ี ๒  ภายในวันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ไตรมาสท่ี ๔  ภายในวันท่ี ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 

๑๔. แบบฟอรมท่ีใชประกอบดวย :  
 ๑๔.๑) แบบฟอรม DIR_๐๑_แผนการพัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือการเฝาระวังปองกัน ควบคุมโรคและภัย

สุขภาพ ระยะ ๓ ป พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ 
๑๔.๒) แบบฟอรม KM_๐๑_แบบฟอรมสรุปการดำเนินงานถอดบทเรียน 

๑๕. ผูกำกับดูแลตัวช้ีวัด : 
ระดับหนวยงาน : กองนวัตกรรมและวิจัย 

ช่ือผูกำกับตัวช้ีวัด โทรศัพท E-mail 
นายแพทยไผท สิงหคำ 
ผูอำนวยการกองนวัตกรรมและวิจัย 

๐๒-๕๙๐-๓๒๕๒ zalenxxx@gmail.com 

ระดับหนวยงาน :  
ช่ือผูกำกับตัวช้ีวัด โทรศัพท E-mail 

นายนิรุติ นิรุติธรรมธรา  
ผูอำนวยการกองบริหารการคลัง  

๐๒-๕๙๐-๓๐๗๑ niruit@hotmail.com 

๑๖. ผูจัดเก็บขอมูล : 
ระดบัหนวยงาน :  

ระดบัหนวยงาน :  

 
 

ช่ือผูจัดเก็บตัวช้ีวัด หนวยงาน โทรศัพท E-mail 
๑) นางญาณี แสงสงา กองนวัตกรรมและวิจัย ๐๒-๕๙๐-๓๒๕๓ yaneetum@gmail.com 

innovation.DDC@gmail.com 
๒) นางสาวพรรณพร กะตะจิตต กองนวัตกรรมและวิจัย ๐๒-๕๙๐-๓๒๕๓ katajita@gmail.com 
๓) นางสาวเจนจิรา สลีวงศ กองนวัตกรรมและวิจัย ๐๒-๕๙๐-๓๒๕๓ janejira.jiff@gmail.com 

ช่ือผูจัดเก็บขอมูล โทรศัพท E-mail 
๑) นางสาวพรศิริ  จันทรเพชร ๐๒-๕๙๐-๓๐๗๙ phonsiri_ka@hotmail.com 
๒) นางสาวปณัฐินี ทิมกาญจนะ ๐๒-๕๙๐-๓๘๒๗ finstrategy@hotmail.com 

ddcfinstrategy@gmail.com ๓) นายชนาธิป นวลแจม ๐๒-๕๙๐-๓๘๒๗ 

๔) นางสาวนันทนภัส โตศรีบรรเจิด ๐๒-๕๙๐-๓๘๒๗ 
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แบบฟอรม DIR_๐๑_แผนการพัฒนาผลิตภัณฑฯ ระยะ ๓ ป พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖  
แผนการพัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือการเฝาระวังปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  

ระยะ ๓ ป พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖ 
หนวยงาน......................................................................... 

 
๑. วิเคราะหความตองการในการจัดทำผลิตภัณฑเพ่ือการเฝาระวังปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ   

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

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

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

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

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

๒. แผนการพัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือการเฝาระวังปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ระยะ ๓ ป พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖ 
 

ลำดับ รายชื่อโครงการ/ผลิตภัณฑ
เพ่ือการเฝาระวังปองกัน 

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ   

ประเภท 
ผลิตภัณฑฯ 

ลักษณะผลิตภัณฑ 
(R๒R/ถอด
บทเรียน/

ผลิตภัณฑหลัก) 

ปท่ี
ดำเนินการ 

ผูประสานงาน/
เบอรติดตอ 

หมายเหตุ 

๑ หัวขอวิจัยเรื่อง 
………………………… 
 

ผลิตภณัฑ
วิชาการ 

R๒R ๒๕๖๔   

๒ กระบวนการจดัทำฐานขอมลู
โรคตดิตออุบัติใหม 

ผลิตภณัฑ
วิชาการ 

ถอดบทเรียน ๒๕๖๕   

๓ แนวทางการตรวจสอบการ
ลอกเลียนวรรณกรรม โดยใช
โปรแกรมอักขราวิสุทธ์ิ 

ผลิตภณัฑหลัก แนวทาง ๒๕๖๖   

 
 
 
 
 

 
ผูประสาน...................................... 

โทร. ........................................ 
อีเมล....................................... 
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แบบฟอรมสรุปการดำเนินงานถอดบทเรียน  
สรุปการดำเนินงานถอดบทเรียน เปนบทสรุปที่แสดงใหเห็นถึงผลการดำเนินงานดานการจัดการความรู

ของหนวยงาน  ซึ่งสามารถเขียนรอยเรียงใหเห็นความเชื่อมโยงของกิจกรรมที่หนวยงานไดดำเนินการ สรุปผลการ
ทบทวนบทเรียนจากการปฏิบัติงาน ใหไดองคความรูหรือเทคนิค/เคล็ดลับ ทั้งนี้บทความควรมีความยาว  ๓ – ๕  
หนากระดาษ A๔ ขนาดตัวอักษร ๑๖ พอยท (point) (รวมภาพ) ซ่ึงประกอบดวยหัวขอดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
หมายเหตุ  ขอแนะนำสำหรับการเขียนสรุปการดำเนินงานถอดบทเรียน 

 ควรเขียนในลักษณะบรรยายรอยเรียงเชิงบทความใหเห็นลำดับขั ้นตอนการทำงานที่ชัดเจน และใหรายละเอียด 
(โดยเฉพาะประเด็นที่สำคัญ)  ดวยถอยคำหรือการใชคำศัพทที่เขาใจงาย กระชับ ใชศัพททางการเฉพาะเทาที่จำเปน 
ควรช้ีแจงประเด็นของแตละหัวขอความรูท่ีชัดเจนและครบถวน 

 ควรแทรกภาพประกอบเน้ือหาท่ีเห็นวาสำคัญ จะชวยใหผูอานเขาใจเน้ือหาไดมากยิ่งข้ึน โดยการแทรกภาพควรแทรกใน
ระหวางเนื้อหาที่กำลังกลาวถึง หรืออาจเปนภาพกิจกรรมที่เกี ่ยวของกับเนื้อหา ภาพบุคคลที่เปนผูปฏิบัติงานน้ัน 
นอกจากน้ี อาจแทรกกรอบคำพูด (quote) หรอืสรุปรวมภาพกิจกรรมประกอบการบรรยายใตภาพไวทายเลม 

ขอพึงระวัง การเขียนสรปุการดำเนินงานถอดบทเรียน มิใชการเขียนสรุปรายงานการประชุม  
 

๑. ชื่อเรื่อง / หัวขอความรูของหนวยงานที่ตองการถอดบทเรียน 
๒. บทสรุปผูบริหาร 
 : วิเคราะหจุดแข็ง จุดออนของแผนงาน/โครงการ/งาน หรือองคประกอบหลักของความสำเร็จท่ี
สะทอนถึงคุณภาพของการทำงาน  
๓. เนื้อหา ประกอบดวย 

๓.๑) บทนำ/หลักการและเหตผุล (โดยสังเขป) 
๓.๒) วตัถปุระสงคของการถอดบทเรยีน 
๓.๓) วเิคราะหแผนงาน/โครงการ/งาน + ผลการดำเนนิงาน + ปญหาอปุสรรค แนวทางแกไข 

         : อธิบายแผนงาน/โครงการ/งานโดยสังเขปใหมองเห็นภาพวา ภายใตหัวขอความรูท่ีหนวยงาน   
ตองการถอดบทเรียน มีความเปนมาของแผนงาน/โครงการ/งานอยางไร มีวัตถุประสงคอยางไร มีกระบวนการ
ทำงานหรือมีกิจกรรมอะไรบาง แลวไดดำเนินการอะไร พบปญหา/อุปสรรค (ท่ีสำคัญ) อะไรบาง มีแนวทาง
แกไขอยางไร และผลสุดทายเปนอยางไร 
 ๓.๔) ขัน้ตอนการถอดบทเรียน 
 : ระบุหัวขอความรูในการถอดบทเรียน (ท้ังหัวขอความรูหลักและยอย) หรือจัดทำ Mind map ของ 
หัวขอความรู เพ่ือชวยใหเห็นองคประกอบของหัวขอความรูท้ังหมด รวมท้ังกำหนดขอบเขตของกิจกรรมท่ีจะ
ดำเนินการ และการนำไปใชประโยชนของการถอดบทเรียน  

๓.๕) กลุมเปาหมายในการถอดบทเรยีน 
          ๓.๖) เทคนคิ หรอืเคลด็ลบัทีไ่ดจากการถอดบทเรยีน 
          : สรุปเทคนิค หรือเคล็ดลับท่ีไดจากการถอดบทเรียน ตลอดจนแนวทางการพัฒนาตอยอดในการ
ทำงาน รวมท้ังการประยุกตใชหรือขยายผลไปท่ีงานอ่ืน ๆ รวมถึงขอควรพึงระวังตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน 
          ๓.๗) ขอเสนอแนะทีส่ามารถนำไปปรบัใช 
          ๓.๘) ผลลัพธที่คาดหวังจากการนำองคความรูที่ไดไปใชงานจริง 

 ่  
 
 
 

แบบฟอรม MK_๐๑_แบบฟอรมสรุปการดำเนินงานถอดบทเรียน 
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เอกสารรูปเลมรายงานการถอดบทเรียนฉบับสมบูรณ 
การถอดบทเรียน คือ การทบทวนสรุปประสบการณ ผลการดำเนินงานที่ผานมา โดยพิจารณาจากเหตุและ

ปจจัยที่มีสวนทำใหผลของการทำงานสำเร็จหรือไมสำเร็จ เปนการสืบคนความรูจากประสบการณของผูรวมปฏิบัติงาน 
และมีการบันทึกรายละเอียดขั้นตอนของการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน ความรู แงคิด และวิธีการทำงานใหมๆ ท่ี
ไดรับระหวางการทำงานนี้ เสมือน “เปนการเอาอดีตมาเปนครู” สำหรับการเขียนรายงานการถอดบทเรียน จะเปนการ
เขียนสรุปเสนอผลงานท่ีไดจากการถอดบทเรียนโดยละเอียด ท้ังนี้รายงานควรมีความยาวไมนอยกวา ๑๕  หนากระดาษ 
A๔ ขนาดตัวอักษร ๑๖ พอยท (point) (รวมภาพ) ขั้นการเขียนรูปเลมการรายงานการถอดบทเรียน ควรประกอบไป
ดวย ๓ หัวขอหลัก ดังนี้ 

๑. ความเปนมาของโครงการ/กิจกรรมท่ีจะถอดบทเรียน วัตถุประสงคของการถอดบทเรียน 
๒. การเตรียมการถอดบทเรียน เปนการเลารายละเอียดของข้ันตอนตาง ๆ ซ่ึงไดแก วิธีการ ทีมงาน บทบาทหนาท่ี 

กรอบแนวคิด เทคนิคการถอดบทเรียน กลุมเปาหมายท่ีรวมถอดบทเรียน และปฏิทินการการถอดบทเรียน 
๓. เนื้อเรื่องการดำเนินการถอดบทเรียน เปนการเลารายละเอียด ซ่ึงครอบคลุมประเด็นเนื้อหา ดังนี้ 

• ประสบการณจากวิธีการปฏิบัติงานจริงของผูรวมถอดบทเรียน 

• วิธีการปฏิบัติงานท่ีกำหนดในแผนปฏิบัติงาน 

• เปรียบเทียบความแตกตาง 

• สิ่งท่ีทำไดเปนอยางดีจากการปฏิบัติ 

• ขอเสนอแนะวิธีการปฏิบัติงานตอไปใหดีข้ึน 

• ปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหวางการปฏิบัติงาน 

• ขอเสนอแนะวิธีการปองกันไมใหเกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

• ขอเสนอแนะในสิ่งท่ีควรทำเพ่ิมเติมในการปฏิบัติงานท่ีผานมา 

• ประเมินความพึงพอใจผลการปฏิบัติงานท่ีผานมา 
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๑. บทสรุปผูบริหาร 
๒. บทนำ  

• ความเปนมาและความสำคัญ 

• วัตถุประสงคของการถอดบทเรียน 

• แนวทางการถอดบทเรียน 
๓. การเตรียมการถอดบทเรียน 

• วิธีการ  

• ทีมงาน  

• บทบาทหนาท่ี  

• กรอบแนวคิด  

• เทคนิคการถอดบทเรียน  

• กลุมเปาหมายในการถอดบทเรียน  

• ปฏิทินการการถอดบทเรียน (ขอบเขตของกิจกรรมท่ีจะดำเนินการถอดบทเรียน) 
๔. เนื้อเรื่องการดำเนินการถอดบทเรียน 

• ประสบการณจากวิธีการปฏิบัติงานจริงของผูรวมถอดบทเรียน  

•  วิธีการปฏิบัติงานท่ีกำหนดในแผนปฏิบัติงาน 

•  เปรียบเทียบความแตกตาง 

•  สิ่งท่ีทำไดเปนอยางดีจากการปฏิบัติ (เทคนิค หรือเคล็ดลับท่ีไดจากการถอดบทเรียน) 

•  ขอเสนอแนะวิธีการปฏิบัติงานตอไปใหดีข้ึน 

•  ปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหวางการปฏิบัติงาน 

•  ขอเสนอแนะวิธีการปองกันไมใหเกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน (ขอควรพึงระวังตาง ๆ ใน
การปฏิบัติงาน)   

•  ขอเสนอแนะในสิ่งท่ีควรทำเพ่ิมเติมในการปฏิบัติงานท่ีผานมาแนวทางการพัฒนาตอยอด 

•  ประเมินความพึงพอใจผลการปฏิบัติงานท่ีผานมาบทเรียน 
๕. ผลลัพธท่ีคาดหวังจากการนำองคความรูท่ีไดไปใชงานจริง  (ถามี) 
๖. ภาคผนวก 

• รายชื่อคณะทำงาน 

• เอกสารบันทึกขอความตาง ๆ 

• ภาพประกอบกิจกรรม พรอมบรรยายใตภาพ  
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รายละเอียดตัวช้ีวัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการหนวยงาน กรมควบคุมโรค ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
องคประกอบท่ี ๑ : Functional Base 

 

๑. ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๒.๑ : ระดับความสำเร็จของการเรงรัดเบิกจายงบประมาณรายการงบลงทุน 
๒. หนวยวัด      : ระดับ 
๓. น้ำหนัก        : รอยละ ๒๐ 
๔. คำอธิบายตัวช้ีวัด  :  

• รายจายลงทุน หมายถึง รายจายของกรมควบคุมโรคในการจัดหาทรัพยสินประเภททุน ตามรายการท่ี
ปรากฏในเอกสารงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบดวย รายการคาครุภัณฑ        
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 

• หนวยงาน หมายถึง หนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคที ่ไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายลงทุน 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

• การเรงรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจางรายจายลงทุนของกรมควบคุมโรค หมายถึง การดำเนินการของ
กองบริหารการคลัง ในการกำหนดกิจกรรมหรือมาตรการเพื่อเรงรัดหรือผลักดันใหการจัดซื้อจัดจางรายจายลงทุน
ของกรมควบคุมโรค เปนไปตามเปาหมายการเบิกจายงบประมาณรายจายลงทุน ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใชจายงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ท่ีสำนักงบประมาณกำหนด 

• การติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของหนวยงานเทียบกับแผนการจัดซื้อจัดจางเปนการติดตามการ
ดำเนินงานของหนวยงาน ตามที่กองบริหารการคลังคลังเสนอกรมฯ อนุมัติประกาศเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจางงบ
ลงทุน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามหนังสือท่ี สธ ๐๔๐๕.๕/๕๕๔๑ ลงวันท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

• ระบบติดตามการจัดหางบลงทุน กรมควบคุมโรค DDC-Procurement Tracking System หมายถึง 
ระบบติดตามการจัดหางบลงทุน กรมควบคุมโรค เปนระบบงานที่จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกใหหนวยงาน   
ในสังกัดกรมควบคุมโรค ที่ไดรับการจัดสรรงบลงทุน รายงานความกาวหนาขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจาง
ตั้งแตตนจนจบกระบวนการ เพื่อเปนบานขอมูลของหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ซึ่งกองบริหารการคลัง
สามารถติดตามและรวบรวมขอมูลไดแบบ Online Real time สามารถเสนอผูบริหารเพื่อใชในการตัดสินใจและ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการเรงรัดติดตามการใชจายเงินงบประมาณของกรมควบคุมโรคได 

• ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ e-GP หมายถึง ระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 
Government Procurement : e-GP) เปนระบบงานท่ีจัดทำข้ึนเพ่ือใหหนวยงานภาครัฐและเอกชนสามารถเขาถึง
แหลงขอมูลการจัดซ้ือจัดจาง และพัสดุภาครัฐไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง ครบถวน ท่ัวถึง เปนศูนยขอมูลการจัดซ้ือจัด
จางภาครัฐที่มีระบบบริหารจัดการรหัสสินคาและบริการภาครัฐ เก็บขอมูลของหนวยจัดซื้อและขอมูลผูคาสำหรับ
การจัดซ้ือจัดจางรูปแบบตาง ๆ เชื่อมตอขอมูลกับแหลงขอมูลภายนอกท่ีเก่ียวของ และเปนตนแบบการประมูลดวย
อิเล็กทรอนิกสที ่ครบกระบวนการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ โดยมีเปาหมายเพื่อเพิ่มความโปรงใส ลดปญหาทุจริต
คอรรัปชั่น ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติตามระเบียบลดความซ้ำซอนการบันทึกขอมูล ซ่ึงฝายบริหารสามารถ
ติดตามขอมูลไดแบบOnline Real time ในระบบรวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการเรงรัดติดตามการใชจายเงิน
งบประมาณได 

• ระบบ GFMIS หมายถึง ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส กระทรวงการคลัง คือ 
ฐานขอมูลกลางดานการเงินการคลังภาครัฐแบบ Matrix และ Online Real Time ตามโครงสรางกระทรวง ทบวง 
กรม และพ้ืนท่ีจังหวัด 
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๕. สูตรการคำนวณ : ข้ันตอนท่ี ๕.๑  
รอยละการเบิกจายงบประมาณรายจายลงทุน = ผลการเบิกจายงบประมาณรายจายลงทุน (ครุภัณฑ) รอบ ๑๐ เดือน 

ภายในวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
X ๑๐๐ 

เงินงบประมาณรายจายลงทุน ท่ีไดรบัท้ังหมด  
 

 

๖. เกณฑการใหคะแนน : กำหนดเปนข้ันตอนแบงเกณฑการใหคะแนนเปน ๕ ระดบั พิจารณาจากความกาวหนา
ของการดำเนินงานตามเปาหมายแตละข้ันตอน ดังนี้ 

ช่ือตัวช้ีวัด 
ระดับ 

คะแนน 
เกณฑการใหคะแนน 

ข้ันตอนท่ี ๑ ข้ันตอนท่ี ๒ ข้ันตอนท่ี ๓ ข้ันตอนท่ี ๔ ข้ันตอนท่ี ๕ 
ระดับความสำเร็จของ
การเรงรัดเบิกจาย
งบประมาณรายการงบ
ลงทุน 

๑      
๒      
๓      

 ๓.๕      
๕      

 

๗. เง่ือนไขของตัวช้ีวัด : - 
 

๘. ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด : 
ตัวช้ีวัด หนวยวัด ผลการดำเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
ระดับความสำเร็จของการเรงรัดเบิกจาย
งบประมาณรายการงบลงทุน 

ระดับ ตัวชี้วัดใหม เริ่มดำเนินการป ๒๕๖๔ 

 

๙. รายละเอียดการดำเนินงาน : 
ข้ันตอนท่ี รายละเอียดการดำเนินงาน คะแนน เอกสารประกอบการประเมิน 

๑ ๑.๑ รวบรวมแผนรายจายงบลงทุนของกรมฯ  
ป ๒๕๖๔ จากหนวยงานท่ีไดรบัการจัดสรร
นำเสนอผูบริหารกรมฯ เพ่ืออนุมัติเผยแพร
แผนการจดัซ้ือจัดจางภายในเดอืนตุลาคม ๒๕๖๓ 
๑.๒ นำแผนการจัดซ้ือจัดจางท่ีกรมฯ อนุมัติ 
ตามขอ ๑.๑ ประกาศเผยแพรในเว็บไซตกรมฯ 
ภายในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ 
 
 

๐.๕ 
 
 

 
๐.๕ 

 
 

๑.๑ หนังสือฯ ท่ีกรมฯ อนุมัติเผยแพร
แผนการจัดซ้ือจัดจางภายในเดือนตุลาคม 
๒๕๖๓ 
 
๑.๒ เอกสารการประกาศเผยแพรแผนบน
เว็บไซตของกรมฯ  
รวบรวมขอ ๑.๑ และ ๑.๒ เสนอผูบริหาร ภายใน
ไตรมาสท่ี ๑ โดยแนบหลักฐานในระบบ Estimate 
SM ภายในวันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๔  
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ข้ันตอนท่ี รายละเอียดการดำเนินงาน คะแนน เอกสารประกอบการประเมิน 
๒ ๒.๑ จำนวนรายการรายจายลงทุน (ครุภัณฑ) 

(ยกเวนรายการที่มีคุณลักษณะพิเศษหรือจัดหา
จากตางประเทศ) สามารถกอหนี้ผูกพันใหแลว
เสร็จภายในไตรมาสท่ี ๒  
เกณฑการใหคะแนน 

คะแนน ๐.๒ ๐.๔ ๐.๖ ๐.๘ ๑ 
รอยละ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ 

หมายเหต :  
๑. คำนวณคะแนนโดยวิธีเทียบบัญญัตไิตรยางศ 
๒. ในปงบประมาณ ๒๕๖๔ กรมควบคุมโรคไดรับการ
จัดสรรงบลงทุน (ครุภณัฑ) จำนวน ๒๑๑ รายการ) 

๑ ๒.๑ ขอมูลรายจายลงทุน (ครุภัณฑ) ทุก
รายการ (ยกเวนรายการท่ีมีคุณลักษณะพิเศษ
หรือจัดหาจากตางประเทศ) สามารถกอหนี้
ผูกพัน ของไตรมาสท่ี ๒ เสนอใหผูบริหารทราบ 
โดยแนบหลักฐานในระบบ Estimate SM ภายใน
วันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๔   

๓ จัดทำรายงานความกาวหนาผลการดำเนินการ
จัดซ้ือจัดจางรายจายลงทุนของกรมควบคุมโรค  
รอบ ๖ เดือน พรอมปญหาอุปสรรคและ
ขอเสนอแนะนำเสนอผูบริหารกรมฯ ทราบ 
ภายในเดือน เมษายน ๒๕๖๔ 

๑ รายงานความกาวหนาผลการดำเนินการ
จัดซ้ือจัดจางรายจายลงทุนของกรมควบคุม
โรค รอบ ๖ เดือน พรอมปญหาอุปสรรค 
เสนอใหผูบริหารทราบ ภายในเดือน เมษายน 
๒๕๖๓ โดยแนบหลักฐานในระบบ Estimate 
SM ภายในวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔   

๔ รอยละการเบิกจายงบประมาณรายจายลงทุน 
(ครุภัณฑ) รอบ ๖ เดือน โดยใชผลเบิกจายภายใน
เดือน เมษายน ๒๕๖๔   
เกณฑการใหคะแนน 

คะแนน ๐.๑ ๐.๒ ๐.๓ ๐.๔ ๐.๕ 
รอยละ ๓๙ ๔๐ ๔๑ ๔๒ ๔๓ 

หมายเหต : ๑. คำนวณคะแนนโดยวิธีเทียบบัญญัตไิตรยางศ 

๐.๕ รอยละการเบิกจายงบประมาณรายจายลงทุน 
(ครุภัณฑ) รอบ ๖ เดือน เสนอใหผูบริหาร
ทราบ ภายในเดือน เมษายน ๒๕๖๓ โดยแนบ
หลักฐานในระบบ Estimate SM ภายในวันท่ี 
๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔   
 

๕ ๕.๑ รอยละการเบิกจายงบประมาณรายจาย
ลงทุน (ครุภัณฑ) รอบ ๑๐ เดือน ภายในวันท่ี 
๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔   
เกณฑการใหคะแนน 
คะแนน ๐.๑ ๐.๒ ๐.๓ ๐.๔ ๐.๕ 
รอยละ ๗๑ ๗๓ ๗๕ ๗๗ ๗๙ 

 

หมายเหต : ๑. คำนวณคะแนนโดยวิธีเทียบบัญญัตไิตรยางศ 
 ๒. ยกเวน รายการท่ีจัดหาจากตางประเทศ 

๐.๕ รอยละการเบิกจายงบประมาณรายจายลงทุน 
(ครุภัณฑ) รอบ ๑๐ เดือน ภายในวันท่ี ๒๕ 
สิงหาคม ๒๕๖๔ เสนอใหผูบริหารทราบ โดย
แนบหลักฐานในระบบ Estimate SM ภายใน
วันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔   
 
 

๕.๒ จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือ
จัดจางรายจายลงทุนของกรมควบคุมโรค รอบ 
๑๐ เดือน ภายในวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔   
พรอมปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ 
นำเสนอผูบริหารกรมฯ ทราบ 

๑ รายงานสรุปการดำเนินการจัดซ้ือจัดจาง
รายจายลงทุนของกรมควบคุมโรคเสนอ
ผูบริหาร โดยแนบหลักฐานในระบบ Estimate 
SM ภายในวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔   
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หมายเหตุ : ๑. กรณีไมรายงานภายในระยะเวลาท่ีกำหนดแตละข้ันตอน หักข้ันตอนละ ๐.๐๕ คะแนน  
         ๒. กรณีไมเสนอผูบริหารเห็นชอบหรือรับทราบ หักข้ันตอนละ ๐.๐๕ คะแนน 
         ๓. กรณีไมระบุรายละเอียดความกาวหนาและผลการดำเนินงานในระบบ ESM หักข้ันตอนละ ๐.๐๕ คะแนน 
         ๔. กรณีเอกสารท่ีแนบในระบบ ESM  มีขอมูลไมตรงกันหรือขอมูลไมชัดเจน หักข้ันตอนละ ๐.๐๕ คะแนน  
 

๑๐. เปาหมาย :   ไตรมาสท่ี ๒ ถึงข้ันตอนท่ี ๒ 
   ไตรมาสท่ี ๔ ถึงข้ันตอนท่ี ๕ 

๑๑. แหลงขอมูล :  
• ระบบติดตามการจัดหางบลงทุน กรมควบคุมโรค DDC-Procurement Tracking System 
• ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ e-GP 
• ระบบ GFMIS 

๑๒. วิธีการจัดเก็บขอมูล : จัดเก็บขอมูลจาก 
• ระบบติดตามการจัดหางบลงทุน กรมควบคุมโรค DDC-Procurement Tracking System 
• ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ e-GP 
• ระบบ GFMIS 

โดยกองบริหารการคลัง รวบรวมขอมูล และผลการดำเนินงานรายงานผลการดำเนินงานในระบบบริหารจัดการเชิง
ยุทธศาสตร (ESM) กรมควบคุมโรค 
๑๓. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล : ไตรมาสท่ี ๒  ภายในวันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ไตรมาสท่ี ๔  ภายในวันท่ี ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๑๔. แบบฟอรมท่ีใชประกอบดวย : ไมมี  
๑๕. ผูกำกับดูแลตัวช้ีวัด : 
ระดับหนวยงาน : กองบริหารการคลัง 

ช่ือผูกำกับตัวช้ีวัด โทรศัพท E-mail 
นายนิรุติ นิรุติธรรมธรา  ๐๒-๕๙๐-๓๐๗๑ niruit@hotmail.com 
 

๑๖. ผูจัดเก็บขอมูล :  
ระดับหนวยงาน :  

 
 

 

 

 

 

 

ชื่อผูจัดเก็บตัวชี้วัด ตำแหนง โทรศัพท E-mail 

นางสาวสมคิด ต้ังภวูศาสตร นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ ๐๒-๕๙๐-๓๐๖๓ somkid_ouan@hotmail.com 

นางสาวนัทพร วงษละคร เจาพนักงานพัสดุชำนาญงาน ๐๒-๕๙๐-๓๐๖๔ nuttaporn.rak@gmail.com 

นายจิรพันธ ชินภัทรวรวิบูล นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ๐๒-๕๙๐-๓๐๖๔ jirapan.c@gmail.com 
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รายละเอียดตัวช้ีวัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการหนวยงาน กรมควบคุมโรค ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

องคประกอบท่ี ๔ : Innovation Base 

ตัวช้ีวัดถายทอดระดับหนวยงาน: ทุกหนวยงาน 

๑. ช่ือตัวช้ีวัดท่ี ๔.๑ : ระดับความสำเร็จของนวัตกรรมท่ีหนวยงานสรางใหมและนำไปใชประโยชน 
๒. หนวยวัด      :  ระดับ 
๓. น้ำหนัก        :  รอยละ ๑๐, สำนักงานบรหิารโครงการกองทุนโลก รอยละ ๑๕ 
๔. คำอธิบายตัวช้ีวัด  :  

๔.๑ นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง แนวคิด กระบวนการ หรือผลิตภัณฑซ่ึงเปนสิ่งใหม ท่ีสนับสนุน 
สงเสริม หรือสงผลตอการดำเนินงานดานการปองกันควบคุมโรคไมวาจะทางตรงหรือทางออม อันเกิดจากการใช
ความรู  ความคิดสรางสรรค สิ่งใหมในท่ีนี้คือไมเคยมีผูใดทำมากอน หรือเคยทำมาแลวในอดีต แตนำมาพัฒนาจาก
ของเกาที ่มีอยู เดิม ซึ ่งตองไมใชเกิดจากการลอกเลียนแบบหรือการทำซ้ำ ชวยใหการทำงานนั ้นไดผลดีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกวาเดิม หรือนำไปใชในการปฏิบัติงาน เพื่อแกปญหาหรือปรับปรุง/พัฒนางาน 
หรือเพื่อการพัฒนาบุคลากร  แลวเกิดประโยชนที่เห็นเปนรูปธรรมชัดเจนสามารถวัดวิเคราะหได แสดงใหเห็น
หลักฐานเชิงประจักษในแงของการใชประโยชนของนวัตกรรมนั้น ๆ หรืออาจวัดโดยใชแนวทางระเบียบวิธีวิจัยใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ จำแนกประเภทของนวัตกรรมได ๔ ประเภทดังนี้ 

๔.๑.๑ นวัตกรรมดานผลิตภัณฑ (Product Innovation) คือผลิตภัณฑที่ใชกับคน หรือผูบริโภคหรือ
ผลิตภัณฑท่ีถูกผลิตข้ึนเพ่ือใชประโยชนในเชิงพาณิชยท่ีไดปรับปรุงใหดีข้ึนหรือเปนสิ่งใหม หรือของใหมตอโลก ตอ
ประเทศ องคกร หรอืหนวยงานของตนเอง เปนการปรับปรุงปรับเปลี่ยนรูปลักษณและการออกแบบของสินคาและ
ผลิตภัณฑ เชน เครื ่องมือสื่อสาร ชุดทดสอบตางๆ (test kit) อุปกรณกับดักยุง Mobile Application บัตร
ประจำตัวบุคคลแบบ Smart Card เครื่อง KIOSK หนวยบริการเคลื่อนท่ี (mobile unit) เปนตน 

๔.๑.๒ นวัตกรรมดานกระบวนการ/การจัดการ (Business Process Management Innovation) คือ 
นวัตกรรมที่เกิดจากการพัฒนาระบบการดำเนินงานอยางใดอยางหนึ่งเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 
เปนนวัตกรรมขบวนการทางองคกรที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการ คน เงิน ของ หรือโครงสรางของ
หนวยงาน เพื่อสนับสนุนการบริการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เชนการจัดตั้งหนวยบริการ การพัฒนาแนวทางการ
บริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล เปนตน  

๔.๑.๓ นวัตกรรมดานการบริการ (Service Model Development Innovation) คือการเปลี่ยนแปลง
บริการเดิม หรือการสรางบริการใหมท่ีเก่ียวของกับงานหรือการปองกันควบคุมโรค เพ่ือใหผูใหและผูรับบริการไดให
และรับบริการท่ีสะดวกรวดเร็ว และใชประโยชนไดกวางขวางยิ่งข้ึน รวมท้ัง รูปแบบการใหบริการ/การสงมอบงาน  
(Delivery Innovation)  ไดแก การสรางหรือปรับเปลี ่ยนแนวทาง/รูปแบบ ในการบริการหรือการติดตอกับ
ประชาชน  เชน  คูมือ มาตรฐาน การใหบริการผานอินเตอรเน็ต  การจัดการฐานขอมูลเพื่อการสืบคน แบบ
ประเมินออนไลน E-document  E-learning  Chat-bot เปนตน 

๔.๑.๔ นวัตกรรมเชิงนโยบายและยุทธศาสตร (Policy/Strategic Innovation) ผานการมีสวนรวมของ
ประชาชนโดยใชเครื่องมือใหม เปนการคิดคน ออกแบบ หรือกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร ภารกิจ เปาประสงคใหม
ข้ึนเพ่ือแสดงใหเห็นถึงวิสัยทัศนหรือวางทิศทางใหมในการนำพาองคการในอนาคต เชน การสรางนโยบายแบบเปด 
หรือการสรางนโยบายรวมกันจากทุกภาคสวน รับฟงเสียงของประชาชน ดึงความคิด ภูมิปญญาจากประชาชนวง
กวางมารวมกันออกแบบนโยบายการหาแนวทางการแกปญหาและออกนโยบายใหม  การสรางทักษะและความรู
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ดานนโยบายแกประชาชน และ  การสรางแรงบันดาลใจในการคิดนโยบายใหม ๆ ผานการทดลองและทดสอบ เชน 
นโยบายหองปฏบิัติการนวัตกรรมภาครัฐ (Government Innovation Lab)    

โดยมีข้ันตอนการดำเนินงานพอสังเขปดังนี้ 

 การคิดคน (Innovation) ศึกษาเอกสารทฤษฎีที่เกี่ยวกับนวัตกรรม การกำหนดโครงสรางรูปแบบ

ของนวัตกรรมท่ีจะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพมากข้ึนกวาเดิม  

 การพัฒนา (Development) เปนขั้นตอนการลงมือสรางนวัตกรรมตามที่ยกรางไว การตรวจสอบ

คุณภาพของนวัตกรรมและการปรับปรุงแกไข 

 นำไปใชจรงิ (Implement) ในข้ันตอนนี้รวมถึงข้ันการทดลองใชนวัตกรรม และการประเมินผลการ

ใชนวัตกรรม 

 ข้ันเผยแพร (Promotion) เปนข้ันของการเผยแพร การนำเสนอ หรือการจำหนาย 

๔.๒ ความสำเร็จของนวัตกรรมที่สรางใหมและนำไปใชประโยชน หมายถึง การนำนวัตกรรมที่ได

ดำเนินการ หรือจัดทำข้ึนใหม หรือมีการนำนวัตกรรมเดิมท่ีมีอยูมาพัฒนาตอยอดใหเกิดเปนสิ่งใหม เพ่ือไปใชในการ

ปฏิบัติงาน หรือทำประโยชนใหกับกลุมเปาหมายหรือประชาชนโดยทั่วไปในการนั้นๆ เพื่อการแกปญหาหรือ

ปรับปรุง/พัฒนางาน หรือกลยุทธ นโยบาย ฯลฯ แลวเกิดประโยชนที่เห็นเปนรูปธรรมชัดเจนสามารถวัดวิเคราะห

ได ซึ่งการใชประโยชนนี้ จะหมายความถึงการประเมินผลงานนวัตกรรมทั้ง ๔ ประเภทตามนิยามขางตนวาเปน

นวัตกรรมหรือไม โดยการแสดงใหเห็นหลักฐานเชิงประจักษในแงของการใชประโยชนของนวัตกรรมนั้นๆ หรืออาจ

วัดและประเมินโดยใชแนวทางระเบียบวิธีวิจัยท้ังเชิงปริมาณ และ/หรือเชิงคุณภาพท่ีเปรียบเทียบจากกอนและหลัง

การมีหรือใชนวัตกรรมท่ีจัดทำข้ึน 

(ท่ีมา: สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม)  

๔.๓ นวัตกร (innovator) หมายถึง ผูริเริ่มประดิษฐคิดคน สรางสรรค หรือสนับสนุนใหเกิดเทคนิค

วิธีการ รูปแบบ เครือ่งมือ กระบวนการ หรือผลงาน ใหเกิดเปนนวัตกรรมสำหรับใชประโยชนกับตนเอง หนวยงาน 

หรือองคการ เพื่อชวยใหการทำงานนั้นไดผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกวาเดิม ประเภทนวัตกร ตาม

แนวทางของกรมควบคุมโรค  สามารถแบงได ๓ ประเภทดังนี้ 

๔.๓.๑ นวัตกรกระบวนการ (Basic Process Innovator) หมายถึง ผู ที ่ผ านการอบรมและอยู ใน

ฐานขอมูลนวัตกรของกองนวัตกรรมและวิจัยในหลักสูตรการพัฒนา ที่ทำใหเกิดทัศนคติและทักษะที่เหมาะสมกับ

การสรางสรรคผลงานนวัตกรรม ที่จัดขึ้นจากหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  เชน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ (ก.พ.ร.) สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ หลักสูตรนวัตกรกระบวนการกรมควบคุมโรค องคกรหรือ

หนวยงานที่ดูแลดานการพัฒนาผลงานนวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษา หรือศูนยพัฒนานวัตกรรมอื่น ๆ โดย

ตัวอยางเนื้อหาของหลักสูตร อาทิ       

 แนวคิดกระบวนการสรางพัฒนาระบบงานนวัตกรรม  

 แนวคิดเชิงออกแบบ หรือ แนวคิดสรางสรรคตนแบบนวัตกรรม เชน Design Thinking, Sprint, 

Scamper model เปนตน 

 การสรางวัฒนธรรมองคกรสูองคกรนวัตกรรม 

 การใชเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนานวัตกรรม 

 การพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย และการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
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๔.๓.๒ นวัตกรผูสอน/สนับสนุน  (innovator coacher) หมายถึง นวัตกรที่ผานการฝกอบรมหลักสูตร

การพัฒนาทักษะที่สามารถถายทอดความรู ความเขาใจ และสามารถสรางสรรคผลงานนวัตกรรมใหเปนที่ยอมรับ 

โดยหลักสูตรของการอบรมมีความเขมขน หรือมีความหลากหลายกวาหลักสูตรของนวัตกรกระบวนการ และนวัต

กรผูสอนนี้ตองเคยพัฒนาผลงานนวัตกรรม หรือรวมในการพัฒนาผลงานนวัตกรรมจนเปนที่ยอมรับ รวมทั้งเปนผู

ผลักดันใหมีการนำความคิดใหมมาประยุกตใช โดยนวัตกรผูสอนนี้จะบันทึกไวในฐานขอมูลนวัตกรของกรมควบคุม

โรค โดยตองเสนอรายชื่อผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิ หรือคณะกรรมการท่ีกรมควบคุมโรคมอบหมาย  อาจ

เปนผูบริหาร บุคลากร หรือ ผูฝกสอนดานเทคนิคสำหรับการจัดทำ หรือพัฒนาผลงานนวัตกรรม มีการถายทอด

องคความรูนี้กับทีมงาน หรือบุคลากรอ่ืน จนเกิดการขยายตัวของการสรางสรรคผลงานนวัตกรรมได  

๔.๓.๓ นวัตกรสรางสรรคผลงาน (innovator idea generator) เปนผูที่มีความคิดใหม ๆ มักจะเปนผูท่ี

สามารถวิเคราะหขอมูลตาง ๆ สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ บริการ หรือ กระบวนงานท่ีเปนแนวคิดของตัวเอง ใหเปน

แนวคิดใหมได มีความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีใหม หรือผลิตภัณฑใหม จนสามารถพัฒนาเกิดเปนนวัตกรรมใหมโดยมี

ผูนำไปใชหรือตอยอดอยางแพรหลาย มีผลงานนวัตกรรมซึ่งเปนที่ยอมรับในเวทีวิชาการทั้งในระดับองคการ 

นวัตกรรมในระดับเขต ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ/หรือนวัตกรที่เปนผูประกอบการ สรางประโยชนเชิง

พาณิชย (Startup)  โดยอาจสามารถพัฒนาผลงานนวัตกรรมจนสามารถจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา เชน 

สิทธิบัตร หรือเครื่องหมายทางการคาใหกับผลงานนวัตกรรมได 

 โดยกรมควบคุมโรคไดกำหนดใหทุกหนวยงานดำเนินการสรางระบบ และผลงานตนแบบนวัตกรรมเปน

งานจุดเนนในปงบประมาณ ๒๕๖๔   

๕. สูตรการคำนวณ : ข้ันตอนท่ี ๓ และ ๔ 

   ผลสำเร็จของการดำเนินการตามกิจกรรมในแผน  รอบ ๖, และ ๑๒ เดือน 

สูตรคำนวณ =   (A/B) x ๑๐๐ 

            A = ผลสำเร็จของกิจกรรมการดำเนิน รอบ ๖, และ ๑๒ เดือน 

            B = กิจกรรมการดำเนินงานท้ังหมดรอบ ๖, และ ๑๒ เดือน 

๖. ขอมูลการดำเนินงาน :  

ข้ันตอนท่ี รายละเอียดการดำเนินงาน  เอกสารประกอบการประเมิน 

๑ ทบทวนวิเคราะห แผนงาน/โครงการ รวมถึง

ทบทวนวิเคราะหสถานการณตามภารกิจ เพ่ือ

พิจารณาคัดเลือกหัวขอนวัตกรรมท่ีจะ

ดำเนินการในป ๒๕๖๔ พรอมวางแผนการ

ดำเนินงานพัฒนานวัตกรรมตนแบบ (แผนราย

ป) และแผนพัฒนายกระดับการดำเนินงาน

นวัตกรรมของหนวยงานในระยะ ๓ ป (พ.ศ. 

๒๕๖๔ - ๒๕๖๖)  อันประกอบไปดวย การ

พัฒนาระบบงานนวัตกรรม และการพัฒนา

นวัตกร  

๑.๐ 

(๐.๓) 

 

(๐.๔) 

 

 

(๐.๓) 

 

- ผลการทบทวนวิเคราะห แผนงาน/โครงการ 

สถานการณตามภารกิจ ตามแบบฟอรมท่ี ๑ 

- หัวขอนวัตกรรมท่ีจะดำเนินการในป ๒๕๖๔ 

พรอมแผนการดำเนินงานพัฒนานวัตกรรม

ตนแบบ (แผนรายป) ตามแบบฟอรมท่ี ๒ 

- แผนพัฒนายกระดับการดำเนินงาน

นวัตกรรมของหนวยงานในระยะ ๓ ป (พ.ศ. 

๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) ประกอบดวย การพัฒนา

ระบบงานนวัตกรรม และการพัฒนานวัตกร 

ตามแบบฟอรมท่ี ๓ 
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ข้ันตอนท่ี รายละเอียดการดำเนินงาน  เอกสารประกอบการประเมิน 

โดยรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 

เสนอผูบริหาร และแนบหลักฐานในระบบ 

Estimates SM ภายในวันท่ี ๒๕ ธันวาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒ ๒.๑ รวบรวมหรือปรับปรุงฐานขอมูล

ผลิตภัณฑผลงานวิชาการ และนวัตกรรม 

(นิยามผลิตภัณฑตามยุทธศาสตรท่ี ๒ เดิม 

ตามเอกสารแนบทาย) ของหนวยงานอยาง

นอย ๕ ปยอนหลัง 

๑.๐ 

(๐.๕) 

- ฐานขอมูลผลิตภัณฑผลงานวิชาการ และ

นวัตกรรม ของหนวยงาน อยางนอย ๕ ป

ยอนหลัง  

โดยรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 

เสนอผูบริหาร และแนบหลกัฐานในระบบ 

Estimates SM ภายในวันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ 

พ.ศ.๒๕๖๔ 

 ๒.๒ พัฒนาบุคลากรดานนวัตกรรม ท้ังนวัตกร

กระบวนการ หรือนวัตกรผูสอน หรือนวัตกรผู

สรางสรรคผลงานนวัตกรรม จำนวนรวม

สะสมอยางนอยรอยละ ๑๐ ของบุคลากร

ตำแหนงประเภทวิชาการภายในหนวยงาน 

 

(๐.๕) 

 

- จำนวนผลการพัฒนาบุคลากรดานนวัตกรรม

ตามแผนพัฒนายกระดับการดำเนินงาน

นวัตกรรมของหนวยงานในระยะ ๓ ป (พ.ศ. 

๒๕๖๔) ในหัวขอการพัฒนานวัตกร อยาง

นอยรอยละ ๑๐ ของบุคลากรตำแหนง

ประเภทวิชาการภายในหนวยงาน   

โดยรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 

เสนอผูบริหาร และแนบหลักฐานการเขารวม

อบรมในระบบ Estimates SM ภายในวันท่ี 

๒๕ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๔  

๓ ดำเนินการพัฒนานวตักรรมตามแผนฯ ไดอยาง

นอยรอยละ ๕๐ ของแผนการดำเนินงานพัฒนา

นวัตกรรมตนแบบ (แผนรายป) และแผนพัฒนา

ยกระดับการดำเนินงานนวัตกรรมของ

หนวยงานในระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๔) ของ

หนวยงาน 

คะแนน ๐.๑ ๐.๒ ๐.๓ ๐.๔ ๐.๕ 

รอยละ ≤ ๓๐ ๓๕ ๔๐ ๔๕ > ๕๐ 

 

 

๐.๕ - รายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรม ตาม

แผนการดำเนินงานพัฒนานวัตกรรมตนแบบ 

(แผนรายป) และแผนพัฒนายกระดับการ

ดำเนินงานนวัตกรรมของหนวยงานในระยะ 

๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๔) ไดอยางนอยรอยละ ๕๐ 

โดยรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 

เสนอผูบรหิาร และแนบหลักฐานในระบบ 

Estimates SM ภายในวันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ 

พ.ศ.๒๕๖๔ 

๔ ๔.๑ กรณีแผนการดำเนินงานแลวเสร็จภายใน 

ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

๑.๐ 

 

 

- ผลการประเมินการใชประโยชน 

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของผลงาน

นวัตกรรม ท่ีดำเนินการทดสอบตนแบบ 
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ข้ันตอนท่ี รายละเอียดการดำเนินงาน  เอกสารประกอบการประเมิน 

ดำเนินการทดสอบตนแบบ (Prototype 

Testing) กับกลุมเปาหมายตัวอยาง เพ่ือ

ประเมินการใชประโยชน ประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลของผลงานนวัตกรรม 

(Prototype Testing) กับกลุมเปาหมาย

ตัวอยาง 

โดยรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 

เสนอผูบริหาร และแนบหลกัฐานในระบบ 

Estimates SM ภายในวันท่ี ๒๕ สิงหาคม 

พ.ศ.๒๕๖๔ 

 ๔.๒ กรณีแผนการดำเนินงานไมแลวเสร็จ

ภายในปงบประมาณ ๒๕๖๔  

ดำเนินการพัฒนานวัตกรรมตามแผนฯ ไดรอย

ละ ๑๐๐ ของแผนการดำเนินงานพัฒนา

นวัตกรรมตนแบบ (แผนรายป) และ

แผนพัฒนายกระดับการดำเนินงานนวัตกรรม

ของหนวยงานในระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๔) 

ของหนวยงาน 
คะแนน ๐.๒ ๐.๔ ๐.๖ ๐.๘ ๑.๐ 

รอยละ ≤๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐  

๑.๐ - รายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรม ตาม

แผนการดำเนินงานพัฒนานวัตกรรม

ตนแบบ (แผนรายป) และแผนพัฒนา

ยกระดับการดำเนินงานนวัตกรรมของ

หนวยงานในระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๔) ได

รอยละ ๑๐๐ 

โดยรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 

เสนอผูบริหาร และแนบหลกัฐานในระบบ 

Estimates SM ภายในวันท่ี ๒๕ สิงหาคม 

พ.ศ.๒๕๖๔ 

๕ ๕.๑ กรณีแผนการดำเนินงานแลวเสร็จภายใน 

ปงบประมาณ ๒๕๖๔  

- ดำเนินการประเมินการใชประโยชน/ความ

พึงพอใจ ของนวตักรรม 

- การเผยแพรขอมูลตามชองทางตาง ๆ ใหผูมี

สวนไดสวนเสีย หรือกลุมเปาหมายผูใช

ประโยชน รับทราบ  

- มีรายงานสรุปผลการดำเนินงานนวัตกรรม

ตนแบบท่ีแลวเสร็จ ปญหาอุปสรรค แนว

ทางแกไขจากกลุมเปาหมายผูใชนวัตกรรม 

 

 

๑.๕ 

(๐.๕) 

 

(๐.๓) 

 

 

 

(๐.๗) 

 

 

 

- ผลการประเมินการใชประโยชน/ 

ความพึงพอใจ ของนวัตกรรม ตาม

แบบฟอรมท่ี ๕ 

- หลักฐาน หรือขอมูลผลการเผยแพรผลงาน

นวัตกรรมตามชองทางตาง ๆ ใหผูมีสวนได

สวนเสีย หรือกลุมเปาหมายผูใชประโยชน  

- รายงานสรุปผลการดำเนินงานนวัตกรรม

ตนแบบท่ีแลวเสร็จ ปญหาอุปสรรค แนว

ทางแกไขจากกลุมเปาหมายผูใชนวัตกรรม 

ตามแบบฟอรมท่ี ๔ 

โดยรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 

เสนอผูบริหาร และแนบหลกัฐานในระบบ 

Estimates SM ภายในวันท่ี ๒๕ สิงหาคม 

พ.ศ.๒๕๖๔  

๕.๒ กรณีแผนการดำเนินงานไมแลวเสร็จ

ภายในปงบประมาณ ๒๕๖๔  

๑.๕ 

(๐.๕) 
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ข้ันตอนท่ี รายละเอียดการดำเนินงาน  เอกสารประกอบการประเมิน 

- มีแผนการดำเนินงานพัฒนานวัตกรรม

ตนแบบในป ๒๕๖๕ และแผนการประเมิน

การใชประโยชน/ความพึงพอใจ ของ

นวัตกรรม จากกลุมเปาหมายผูใชนวัตกรรม

ในปถัดไป  

- มีรายงานความกาวหนาการดำเนินงาน

ตนแบบนวัตกรรม ป ๒๕๖๔  

 

 

 

(๑.๐) 

 

 

 

- แผนการดำเนินงานในป ๒๕๖๕ และ

แผนการประเมินการใชประโยชน/ความพึง

พอใจ ของนวัตกรรม จากกลุมเปาหมายผูใช

นวัตกรรมในปถัดไป  

- สรุปรายงานความกาวหนาการดำเนินงาน

ตนแบบนวัตกรรม ป ๒๕๖๔  

โดยรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 

เสนอผูบริหาร และแนบหลกัฐานในระบบ 

Estimates SM ภายในวันท่ี ๒๕ สิงหาคม 

พ.ศ.๒๕๖๔  

หมายเหตุ  :  

    ๑. กรณีไมรายงานภายในระยะเวลาท่ีกำหนดแตละข้ันตอน หักข้ันตอนละ๐.๐๕ คะแนน  

    ๒. กรณีไมเสนอผูบริหารเห็นชอบหรือรับทราบ หักข้ันตอนละ ๐.๐๕ คะแนน 

    ๓. กรณีไมระบุรายละเอียดความกาวหนาและผลการดำเนินงานในระบบ ESM หักข้ันตอนละ ๐.๐๕ คะแนน 

    ๔. กรณีเอกสารท่ีแนบในระบบ ESM  มีขอมูลไมตรงกันหรือขอมูลไมชัดเจน หักข้ันตอนละ ๐.๐๕ คะแนน  

 

 

 

๗. เกณฑการใหคะแนน : ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ......ตอ ๑ คะแนน โดยกำหนดเกณฑการให

คะแนน ดังนี้ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑ คะแนน ๑ คะแนน ๐.๕ คะแนน ๑ คะแนน ๑.๕ คะแนน 

๘. เง่ือนไขของตัวช้ีวัด :  

๘.๑ กรณีเลือกสรางนวัตกรรมประเภทท่ี ๑ และ ๔ สามารถดำเนินการตอเนื่องไดมากกวา ๑ ป  

๘.๒ กรณีเลือกสรางนวัตกรรมประเภท ๒ และ ๓ ตองดำเนินการแลวเสร็จภายในปงบประมาณ ๒๕๖๔  

๘.๓ กรณีนวัตกรรมที่แลวเสร็จในปงบประมาณ ๒๕๖๔ ผลงานเปนที่ประจักษ เชนผลงานถูกเสนอชื่อ/

หรือไดรับรางวัล ผลงานนวัตกรรมยอดเยี่ยมในประเภทตาง ๆ ระดับประเทศหรือตางประเทศ ไดคะแนนใน

ข้ันตอนท่ี ๓ - ๕ สวนการพัฒนาผลิตภัณฑเต็ม พรอมสงรายงานสรุปผลการดำเนินงานตนแบบนวัตกรรม และระบุ

การนำไปใชประโยชน ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไขในระบบ Estimates SM  

๘.๔ หนวยงานสามารถดำเนินงานพัฒนาผลงานนวัตกรรมใหแลวเสร็จตามกระบวนการที ่กำหนด และ

รายงานสรุปครบถวนไดตั้งแตครึ่งปงบประมาณแรก ไมจำเปนตองรอรายงานสรปุผลการดำเนินงานในไตรมาสสุดทาย 

หมายเหตุ :  
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๑. กรณีผลงานไมผานเกณฑการประเมินนวัตกรรม (ตามที่กรมควบคุมโรค โดยกองนวัตกรรมและ

วิจัยกำหนด) หนวยงานจะถูกหักคะแนนตัวช้ีวัด ๐.๕ คะแนน ในข้ันตอนท่ี ๕ ถึงแมการดำเนินงานจะสำเร็จตาม

แผน และตามกระบวนการในตัวชี้วัด 

๒. กรณีผลการดำเนินงานไมเปนไปตามแผน หรือการพัฒนา prototype หนวยงานตองรีบดำเนินการ

แจงมายังผูกำกับ และชี้แจงเหตุผลความจำเปนอยางเปนลายลักษณอักษรโดยทันที และผูกำกับตัวชี้วัดเปนผู

พิจารณากิจกรรม และผลสำเร็จตามแผนวาสามารถปรับไดหรือไม อยางเปนลายลักณอักษร ตอบกลับไปยัง

หนวยงานเพ่ือดำเนินการตอ หากหนวยงานไมรีบดำเนินการ ผูกำกับตัวชี้วัดจะขอพิจารณาตามแผนการดำเนินงาน

พัฒนานวัตกรรมตนแบบ (แผนรายป) และแผนพัฒนายกระดับการดำเนินงานนวัตกรรมของหนวยงานในระยะ ๓ ป 

ท่ีหนวยงานสงมาในระบบการรายงาน (ไตรมาส ๒) สำหรับการประเมินผลงานนวัตกรรมของหนวยงานตามเดิม 

๙. ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด : 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด 
ผลการดำเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ระดับความสำเร็จของนวัตกรรมท่ีหนวยงาน

สรางใหมแลวนำไปใชประโยชน 

ระดับ ๒๕ ๓๔ ...(รอขอมูล)... 

๑๐. เปาหมาย : ไตรมาสท่ี ๒ ถึงข้ันตอนท่ี ๓  

     ไตรมาสท่ี ๔ ถึงข้ันตอนท่ี ๕ 

๑๑. แหลงขอมูล : รายงานความกาวหนาในระบบ Estimates SM กรมควบคุมโรค 

๑๒. วิธีการจัดเก็บขอมูล : รวบรวมขอมูลและรายงานตามแบบฟอรม SAR ในระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร 

(Estimates SM)   

๑๓. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล :  

ไตรมาสท่ี ๒  ภายในวันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๔ 

ไตรมาสท่ี ๔  ภายในวันท่ี ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 

๑๔. แบบฟอรมท่ีใชประกอบดวย :  

 ๑๔.๑ การทบทวนวเิคราะหแผนงานโครงการหรือสถานการณของหนวยงาน 

 ๑๔.๒ แผนการดำเนินงานประจำป  

๑๔.๓ แผนพัฒนายกระดับการดำเนินงานนวัตกรรมของหนวยงาน 

 ๑๔.๔ แบบรายงานสรุปผลการดำเนนิงานตนแบบนวัตกรรม 

 ๑๔.๕ แบบประเมิน ประโยชน/ความพึงพอใจ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของนวัตกรรมตนแบบ 
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๑๕. ผูกำกับดูแลตัวช้ีวัด : 

ระดับหนวยงาน : กองนวัตกรรมและวิจัย 
ช่ือผูกำกับตัวช้ีวัด โทรศัพท E-mail 

นายแพทยไผท สิงหคำ 
ผูอำนวยการกองนวัตกรรมและวิจัย 

๐๒-๕๙๐-๓๒๕๒ zalenxxx@gmail.com 

ระดับหนวยงาน : กองบริหารการคลัง 
ช่ือผูกำกับตัวช้ีวัด โทรศัพท E-mail 

นายนิรุติ นิรุติธรรมธรา  
ผูอำนวยการกองบริหารการคลัง  

๐๒-๕๙๐-๓๐๗๑ niruit@hotmail.com 

 

๑๖. ผูจัดเก็บขอมูล : 

ระดบัหนวยงาน : กองนวัตกรรมและวิจัย 

ระดับหนวยงาน : กองบริหารการคลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อผูจัดเก็บตัวชี้วัด หนวยงาน โทรศัพท E-mail 

๑) นางญาณี  แสงสงา กองนวัตกรรมและวิจัย ๐ ๒๕๙๐ ๓๒๕๓ yaneetum@gmail.com 

Innovation.DDC@gmail.com 

๒) นางสาววิชชุดา ลือจันทร กองนวัตกรรมและวิจัย ๐ ๒๕๙๐ ๓๒๕๓ Innovation.DDC@gmail.com 

๓) นายจิรศักดิ์ แขกพงษ กองนวัตกรรมและวิจัย ๐ ๒๕๙๐ ๓๒๕๓ Innovation.DDC@gmail.com 

๔) นางสาวพิมพร กองอุบล กองนวัตกรรมและวิจัย ๐ ๒๕๙๐ ๓๒๕๓ Innovation.DDC@gmail.com 

ช่ือผูจัดเก็บขอมูล โทรศัพท E-mail 
๑) นายชนาธิป นวลแจม ๐๒-๕๙๐-๓๘๒๗ finstrategy@hotmail.com 

ddcfinstrategy@gmail.com ๒) นางสาวนันทนภัส โตศรีบรรเจิด ๐๒-๕๙๐-๓๘๒๗ 
๓) นางสาวปณัฐินี ทิมกาญจนะ ๐๒-๕๙๐-๓๘๒๗ 
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(ตัวอยางแบบฟอรมที่ ๑) 

การทบทวนวิเคราะห แผนงาน/โครงการ และสถานการณตามภารกิจ 

เพ่ือพิจารณาคัดเลือกหัวขอการพัฒนานวัตกรรมของหนวยงาน ป ๒๕๖๔ 
 

๑. ท่ีมาและความสำคัญ  

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

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

๒. การวิเคราะหสถานการณ (SWOT Analysis) 

 ๒.๑ จุดแข็ง (ปจจัยภายใน) ………………………………………………………………………………………………………….. 

 ๒.๒ จุดออน (ปจจัยภายใน) …………………………………………………………………………………………………….…… 

 ๒.๓ โอกาส/ปจจัยท่ีเอ้ือตอการดำเนินการ (ปจจัยภายนอก) ....................................................................... 

 ๒.๔ ปญหา/อุปสรรค (ปจจัยภายนอก) ………………………………………………………………………………….……… 

๓. แผนงาน/โครงการ  

 ๓.๑ .............................................................................................................................................................. 

 ๓.๒ .............................................................................................................................................................. 

๔. ชื่อผลงานนวัตกรรม/หัวขอนวัตกรรมท่ีจะดำเนินการ  

๔.๑ .........................................................................................ประเภท........................................................ 

 ๔.๒ .........................................................................................ประเภท........................................................ 

* ประเภทผลงานนวัตกรรมมี ๔ ประเภท ประกอบดวย ๑) ดานผลิตภัณฑ ๒) ดานกระบวนการ/การจัดการ  

๓) ดานการบริการ และ ๔) เชิงนโยบายและยุทธศาสตร 

๕. วัตถุประสงค  

 ๕.๑ …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ๕.๒ …………………………………………………………………………………………………………………………… 

๖. กลุมเปาหมาย/ผูใชประโยชน/ผูท่ีเก่ียวของ 

 ๖.๑ ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ๖.๒ ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

๗. ประโยชน/ผลลัพธ/ผลกระทบ ท่ีคาดวาจะไดรับ  

 ๗.๑ ............................................................................................................................................ 

๗.๒ ............................................................................................................................................ 



 51 

“ตัวอยางแบบฟอรมที่ ๒” 
แผนปฏิบัติการ การนำองคความรูและนวัตกรรมที่สรางใหมไปใชประโยชน ประจำป ๒๕๖๔ 

แผนปฏิบตัิการนวัตกรรม เร่ือง........................................................... 
ช่ือหนวยงาน : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ลำดับ กิจกรรม / ข้ันตอน 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผูรับ    

ผิด

ชอบ 

งบ          

ประมาณ 

 

หมาย

เหต ุ
พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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

๑. แตงตั้งคณะทำงานคำสั่ง การมอบหมาย 

หรือในรูปแบบคณะกรรมการ หรอื

คณะทำงาน 

            
  

 

๒. ประชุมคณะทำงานฯ เพ่ือวิเคราะห 

ตรวจสอบทบทวนวิเคราะหสถานการณ 

เชน Strategic Gap, Consumer Needs 

ของหนวยงาน 

            

  

 

๓. รวบรวมผลติภณัฑ หรือผลงานวิชาการ 

หรือนวัตกรรม  
               

๔. จัดทำแผน/ข้ันตอนการดำเนินงาน

โครงการพัฒนานวัตกรรมของหนวยงาน

ตามหัวขอท่ีกำหนด 

            
  

 

๕. ……………………………………………………                
๖. ……………………………………………….                
๗. ประชุมสรุปบทเรียนการพัฒนางาน

นวัตกรรม 
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“ตัวอยางแบบฟอรมที่ ๓” 
แผนพัฒนายกระดับการดำเนินงานนวัตกรรมในระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) แผนปฏิบัติการนวัตกรรม  

ช่ือหนวยงาน : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค กิจกรรม/
โครงการ 

ตัวชี้วัด 

ความสำเร็จ 

เปาหมายของตัวชี้วัด กลุมเปาหมาย ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผิดชอบ 

ป  
๒๕๖๓ 

ป 
๒๕๖๔ 

ป 
๒๕๖๕ 

ระบบนวัตกรรม (Innovation Systems) : การพัฒนาระบบงานนวัตกรรมของหนวยงาน 

๑.          

๒.          

๓.          

๔.          

๕.          

๖.          

ระบบการพัฒนา (Training & Development)  : การฝกอบรมและพัฒนาบุคลลากรดานงานนวัตกรรม 

๑.          

๒.          

๓.          

๔.          

๕.          

๖.          
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“แบบฟอรมท่ี ๔ สรุปผลการดำเนินงาน” 
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตนแบบนวัตกรรม ปงบประมาณ ๒๕๖๓  

เรื่อง..................................................................... 
หนวยงาน........................................................................................................... 

 

๑. ท่ีมา/เหตุผลการดำเนินงาน 

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

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

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

๒. วัตถุประสงค 

๒.๑ ..................................................................................................................................................................... 

๒.๒ ..................................................................................................................................................................... 

๓. กลุมเปาหมาย/ผูเขารวมดำเนินการ 

  ๓.๑ ..................................................................................................................................................................... 

  ๓.๒ ..................................................................................................................................................................... 

๔. วิธีการดำเนินงาน 
  ๔.๑…………………………………………………………………………………………………….…………………................………..….. 
  ๔.๒ …………………………………………………………………………………………………………………………………...............….. 
  ๔.๓ …………………………………………………………………………………………………..……………………….……...............….. 
๕. ผลการดำเนินงาน 
   ๕.๑  ………………………………………………………………………………………………………..………………............………….... 
   ๕.๒ ………………………………………………………………………………………………………………………………..............……… 
๖. การใชประโยชนระบุ…………………………………………………………….……….................……………………………………........... 

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

๗. ผลการประเมินการใชประโยชน / ความพึงพอใจ 

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

๘. ผลกระทบ (Impact) ของผลงานนวัตกรรม (ผลกระทบเชิงบวก และผลกระทบเชิงลบ) 

    ๘.๑ ผลกระทบทางบวก…………………………………………………………………………………………………………...………… 

    ๘.๒ ผลกระทบทางลบ....................................................................................................................................... 

๙. การเผยแพรขอมูลตามชองทางตางๆ ใหผูมีสวนไดสวนเสีย หรือกลุมเปาหมายผูใชประโยชน.        

๙.๑................................................................................................................................................................... 

๙.๒………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….. 
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๑๐. ส่ิงท่ีเปนนวัตกรรม/จุดเดนของผลงาน 

๑๐.๑…………………..……………………………………………………………………….………………………………………….....….. 

๑๐.๒……………………………………………………………………………………………………………………………..................... 

๑๐. ปจจัยแหงความสำเร็จ 

๑๐.๑………………..……………………………………………………………………….………………………………………........…... 

๑๐.๒…………………………………………………………………………………………………………………………....................... 

๑๑. ปญหา/อุปสรรค 

๑๑.๑………………..……………………………………………………………………….……………………………….......……………... 

๑๑.๒…………………………………………………………………………………………………………………………........................ 

๑๒. ขอเสนอแนะ 

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

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

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

 

 

(รายงานสรุปผลการดำเนินงานตนแบบนวัตกรรมไมต่ำกวา ๓ หนา A๔) 
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“ตัวอยางแบบฟอรมท่ี ๕ แนวแบบสอบถามการประเมินการใชประโยชน/ความพึงพอใจ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

ของนวัตกรรมตนแบบ” 

เรื่อง การใชประโยชน ความพึงพอใจ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ........(ช่ือนวัตกรรม).……......... 

 

คำชี้แจง แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความคิดเห็นเรื่องการใชประโยชนความพึงพอใจและความไมพึงพอใจ

ตอ…………………………..ขอมูลจากแบบสอบถามครั้งนี้ เปนสวนหนึ่งของ.................................. 

 

สวนท่ี ๑ โปรดกรอกขอความลงในชองวางหรือใสเครื่องหมาย  ในชองคำตอบตามความคิดเห็นของทาน 

 

๑. ขอมูลท่ัวไป (ปรับเลือกตามความตองการ) 

เพศ  [   ] หญิง   [   ]ชาย 

 

อายุ  [   ] ต่ำกวา ๒๕ ป  [   ] ๒๖ – ๓๕ ป   

[   ] ๓๖ – ๔๕ ป   [   ] ๔๖ – ๕๕ ป   

[   ] มากกวา ๕๕ ปข้ึนไป 

 

วุฒิการศึกษา 

[   ] ต่ำกวาปริญญาตรี     [   ] ปริญญาตรี  

[   ] สูงกวาปริญญาตรี 

 

ตำแหนงงาน 

[   ] แพทย   [   ] พยาบาล 

[   ] นักวิชาการ   [   ] นักวิทยาศาสตร 

                               [   ] อ่ืนๆระบุ...................   

 

หนวยงาน 

[   ] สสจ.   [   ] สสอ. 

[   ] โรงพยาบาล              [   ] รพสต 

[   ] อปท.   [   ] อ่ืนๆระบุ................ 
 

 

ทานทำงานในตำแหนงปจจุบัน เปนระยะเวลา...................ป 
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๒. ขอมูลการใชประโยชน 
 

ใสรูปหรือชื่อนวัตกรรม 

 

 

 

๑. ทานเคยเห็น/เคยไดยิน/เคยทราบ........................... มากอนหรือไม 

 

๒. ทานเคยใช............../อาน.............../เขารวม.................. หรือไม 

[   ] เคย    [   ] ไมเคย 

 

๓. ทานไดรับ .....(นวัตกรรม).........เม่ือใด ระบุ (เดือน/ป)……………. 

 

๔. ทานไดรับ ...(นวัตกรรม)... โดยวิธีการ (ตอบไดมากกวา ๑ ขอ) 

 [   ] สืบคนเอง   [   ] เขารวมอบรม/ประชุม 

[   ] ไดรับตอจากเพ่ือน/คนรูจัก [   ] ไดรับแจกจากการทำงานปกติ 

[   ] ไดรับทางไปรษณีย  [   ] ไดรับจากหนวยงานตนสังกัด 

[   ] อ่ืนๆ.......................................  

  

๕. ทานไดประโยชนจาก.........(นวัตกรรม).................ในเรื่องใด(ตอบไดมากกวา ๑ ขอ) 

(จำเปนตองมีคำถามนี)้ 

[   ] ไมไดประโยชน (จำเปนตองมีคำตอบนี)้ 

[   ] ติดตามขอมูลขาวสาร  [   ] สืบคนขอมูล  

[   ] เผยแพร   [   ] ใชเปนแนวทางในการทำงาน  

[   ] ใชในการดำเนินชีวิต  [   ] ใชเปนตัวอยางในการสรางผลิต 

[   ] อางอิง   [   ] อยูในข้ันตอนของการใหบริการ 

[   ] อ่ืนๆ……………….............……. 

 

 

 

 

 

รูป 
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สวนท่ี ๒ แบบสอบถามสวนนี ้เปนการประเมินความพึงพอใจและไมพึงพอใจของทานตอ.............(นวัตกรรม).............

โดยความหมายของระดับความพึงพอใจ มีดังนี้  

๐ หมายถึงไมพึงพอใจ 

๑ หมายถึง พอใจนอยท่ีสุด     ๒ หมายถึง พอใจนอย   

๓ หมายถึง พอใจมาก  ๔ หมายถึง พอใจมากท่ีสุด 

ประเด็นความพึงพอใจ/การใชประโยชน 

ระดับความพึงพอใจ/การใชประโยชน 
(ใหระบุ)

สาเหตุไม

พึงพอใจ 

๔ 

พอใจมาก

ท่ีสุด 

๓ 

พอใจมาก 

๒ 

พอใจ

นอย 

๑ 

พอใจนอย

ท่ีสุด 

๐ 

ไมพึงพอใจ 

๑. ความพึงพอใจตอ....(นวัตกรรม).......        

   - มีความเปนปจจุบัน/ทันสมัย       

   - สอดคลองตามวัตถุประสงคการใชงาน       

   - สาระประโยชน ครบถวนตามความตองการสำหรับ

การใชงาน 

      

   - เขาใจงาย        

   - ดำเนินการถูกตองตามหลักวิชาการ       

   - อ่ืนๆ ระบุ..........................................       

๒. การใชประโยชนและประสิทธภิาพประสิทธิผลของ

นวัตกรรม ของนวัตกรรมประเภท ผลิตภัณฑ/

กระบวนการ/การบริการ 

 

๔ 

มากท่ีสุด 

๓ 

มาก 

๒ 

นอย 

๑ 

นอยท่ีสุด 

๐ 

ตองปรับปรุง 

(ใหระบุ

สาเหตุ  

ท่ีตอง

ปรับปรุง) 

   - ใชงาย หรือสะดวก หรือข้ันตอนไมซับซอน       

   - นวัตกรรม/กระบวนการพัฒนานวัตกรรมสงเสริม

หรือกระตุนใหผูพัฒนา/ผูเก่ียวของ ตองศึกษา คนควา 

และแสวงหาความรู จนทำใหรูสึกไดวาผลิตภณัฑ/

กระบวนการ/การบริการท่ีไดรบั เปน “นวัตกรรมใหม” 

      

   - นวัตกรรมมีการใชเทคโนโลยหีรือความรูใหมเขามา

พัฒนาท้ังตนแบบและผลงานนวัตกรรมท่ีชวยให

นวัตกรรมมีประสิทธิภาพ 

      

   - สามารถแกไขปญหา หรือตอบสนองตอ

กระบวนการ หรือบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

      

   - เกิดประโยชนตอการนำไปใชไดจริง ท้ังตอบุคคล

สังคม เศรษฐกิจ ชุมชนและ ผูมสีวนไดสวนเสียตอ

นวัตกรรมท่ีพัฒนา 

      

   - ความสามารถในการบอกตอ หรือแนะนำใหผูอ่ืน

ไดรับผลิตภณัฑ/กระบวนการ/การบริการ 
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   - ความคุมคาทางเศรษฐกิจ ลงทุนนอยแตได

ประโยชนมาก  

      

   - นวัตกรรมสามารถสามารถขยายขอบเขตท้ังเชิง

พ้ืนท่ี เชิงพาณิชย หรือการใชประโยชนในวงกวางมาก

ข้ึน 

      

   - สามารถใชเปนแนวทางการกำหนดขอเสนอเชิง

นโยบายได หรือสามารถปรับเปลีย่นรูปแบบการทำงาน

ของหนวยงานได 

      

๓. โดยภาพรวมทานมีความพึงพอใจและประโยชนท่ี

ไดรับในระดับใด 

      

๔. โปรดระบุการนำไปใชประโยชน

............................................................................................................................................................................................ 
หมายเหตุ* การวัดความพึงพอใจและการใชประโยชนและประสิทธิภาพประสิทธิผลของนวัตกรรม ของนวัตกรรม ตองมีการวดักอน – หลงัเปรยีบเทียบ 

(วัดผลประเมินขั้นตอนการทดสอบตนแบบนวตักรรม กับ ผลประเมินหลังนำนวัตกรรมไปใชประโยชนจริง)  

 

สวนท่ี ๓ 

ทานมีขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง...............นวัตกรรม................ดังนี้ 

• ดานความพึงพอใจ.......................................................................................................................................... 

• ดานการใชประโยชน....................................................................................................................................... 

ทานตองการผลิตภัณฑ/กระบวนการพัฒนา/การบริการ อะไรอีกบาง จากกรมควบคุมโรค  

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............
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รายละเอียดตัวช้ีวัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการหนวยงาน กรมควบคุมโรค ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
องคประกอบท่ี ๔ : Innovation Base 

๑. ตัวช้ีวัดท่ี ๔.๒ : ระดับความสำเร็จของการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของหนวยงาน 
๒. หนวยวัด       : ระดับ 
๓. น้ำหนัก         : สำนัก/กอง/สถาบัน วิชาการ, สคร. และ สปคม. รอยละ ๑๐ 
     กองบริหารและหนวยงานขนาดเล็ก รอยละ ๑๕ 
     สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก รอยละ ๒๐ 
๔. คำอธิบายตัวช้ีวัด  :  
 ๔.๑ ความสำเร็จการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ หมายถึง การพัฒนาและปรับปรุงการทำงาน
ภายในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ไดแก การลดการใชพลังงาน การลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงาน 
การลดภาระงบประมาณ การลดขั้นตอนการทำงานและปริมาณงานที่ซ้ำซอน การบูรณาการความรวมมือระหวาง
หนวยงาน การแกไขปญหาการทุจริต การเพิ่มการอำนวยความสะดวกใหแกประชาชน การออกแบบระบบงาน การ
ออกแบบกระบวนการทำงาน การจัดทำคู มือการทำงานในหนวยงาน (Work manual) การมอบอำนาจภายใน
หนวยงาน การประสานงานภายในหนวยงาน การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง การดูแลสภาพแวดลอมในหนวยงาน 
หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีลดขอผิดพลาดและจุดออนในการปฏิบัติงาน โดยในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ การดำเนินการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของหนวยงานสังกัดกรมควบคุมโรค มีแนวทางการดำเนินงานครอบคลุม ๒ ประเด็น 
ดังนี้ 
  ๑) การลดพลังงาน  หมายถึง การดำเนินงานที่มุงเนนลดการใชพลงังาน ๒ ดาน คือ พลังงานไฟฟา 
และพลังงานน้ำมันเชื้อเพลิง  ซึ่งวัดผลจากการใชพลังงานไฟฟา/การใชน้ำมันเชื้อเพลิง ลดลงในแตละดานรอยละ ๑๐ 
เทียบกับคามาตรฐานการใชพลังงานของแตละหนวยงาน โดยประเมินผลจากระบบ e-report.energy.go.th ของ
สำนักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน และดำเนินการประเมินผลจำนวน ๒ รอบ ดังนี้   
    ๑.๑) กำหนดคาเปาหมายการลดพลังงาน รอบ ๖ เดือน ลดลงเฉลี่ย รอยละ  ๑๐  (กันยายน 
๒๕๖๓ – มกราคม ๒๕๖๔)  
    ๑.๒) กำหนดคาเปาหมายการลดพลังงาน รอบ ๑๒ เดือน ลดลงเฉลี่ย รอยละ  ๑๐  (กุมภาพันธ 
– กรกฎาคม ๒๕๖๔) 
  ๒) การลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงาน หมายถึง การดำเนินงานที่มุงเนนการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของบุคลากรใหลด ละ เลิกการใชพลาสติกและกลองโฟม และสรางระบบภายในหนวยงานใหเอื้อตอการคัด
แยกขยะมูลฝอยประเภทตางๆ ไดแก ขยะอินทรีย ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย กอนนำไปทิ้งลงภาชนะ
รองรับขยะ และดำเนินการประเมินผลจำนวน ๒ รอบ ดังนี้   
    ๒.๒) กำหนดคาเปาหมาย รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ – กุมภาพันธ ๒๕๖๔) ใชแบบการ
ประเมินกิจกรรมท่ีมีจำนวน ๕ ขอ ขอละ ๑ คะแนน รวม ๕ คะแนน (เรียงลำดับคะแนนตาม milestone)  
    ๒.๒) กำหนดคาเปาหมาย รอบ ๑๒ เดือน ใชผลการประเมินจากเกณฑการใหคะแนนปริมาณ
ขยะท่ีกำหนด คิดคาระดับคะแนนเต็ม ๕ คะแนน โดยการเก็บขอมูลขยะมูลฝอยในหนวยงานเริ่ม มกราคม - กรกฎาคม 
๒๕๖๔ โดยเกณฑการใหคะแนนปริมาณขยะมี ๔ ประเด็นยอย ดังนี้ 
    - รอยละขยะมูลฝอยลดลง    เปาหมาย รอยละ ๒๐ 
    - รอยละถุงพลาสติกหูหิ้วลดลง   เปาหมาย รอยละ ๖๐ 
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    - รอยละแกวน้ำพลาสติกแบบใชครั้งเดียวท้ิงลดลง เปาหมาย รอยละ ๖๐  
    - รอยละโฟมบรรจุอาหารลดลง   เปาหมาย รอยละ ๑๐๐ 

(***เปาหมายรอบ ๑๒ เดือน อาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามเกณฑของกรมควบคุมมลพิษ) 
๔.๒ หนวยงาน หมายถึง หนวยงานภายในกรมควบคุมโรคจำนวน ๔๑หนวยงาน โดยแบงเปน 

  ๔.๒.๑ หนวยงานสวนกลางกรม มี ๒๖ หนวยงาน ไดแก สำนักงานเลขานุการกรม กองกฎหมาย       
กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ กองบริหารการคลัง    
กองบริหารทรัพยากรบุคคล กองยุทธศาสตรและแผนงาน กองระบาดวิทยา กองโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดลอม กองโรคติดตอทั่วไป กองโรคติดตอนำโดยแมลง กองโรคไมติดตอ กองโรคเอดสและโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ กองวัณโรค สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล กลุมตรวจสอบภายใน กลุมพัฒนา
ระบบบริหาร สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก สำนักสื ่อสารความเสี ่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ              
ศูนยสารสนเทศ สำนักงานความรวมมือระหวางประเทศ สำนักงานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ กลุมคุมครองจริยธรรม 
กองโรคปองกันดวยวัคซีน กองนวัตกรรมและวิจัย สถาบันเวชศาสตรปองกันศึกษา 
หมายเหตุ:  - กองวัณโรค ใชคะแนนรวมกับหนวยงานสวนกลางกรมเฉพาะประเด็นพลังงาน สวนประเด็นการลด และ
คัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงานจะตองดำเนินการ 
      - สถาบันเวชศาสตรปองกันศึกษา ใชคะแนนรวมกับสถาบันบำราศนราดูร ในประเด็นพลังงาน และ
ประเด็นการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงาน 
  ๔.๒.๒ สำนักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๑ – ๑๒  สถาบันปองกันควบคุมโรคเขตเมือง สถาบันบำราศนราดูร 
และสถาบันราชประชาสมาสัย 
หมายเหตุ: สถาบันเวชศาสตรปองกันศึกษา ใชคะแนนของสถาบันบำราศนราดูร 
 ๔.๓ ข้ันตอนการดำเนินงาน โดยดำเนินการดังนี้ 
  ๔.๓.๑ ทบทวน วิเคราะหผลการดำเนินงานที่ผานมา เพื่อนำขอมูลดังกลาวมาจัดทำแผนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของหนวยงาน 
  ๔.๓.๒ จัดทำแผนการเพิ ่มประส ิทธ ิภาพการปฏิบ ัต ิราชการของหนวยงาน ครอบคลุมท้ัง  
๒ ประเด็น และสื่อสารมาตรการ แผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการดังกลาวแกบุคลากรของหนวยงาน 
   ๔.๓.๓ ดำเนินการตามแผน และรายงานผลการดำเน ินงานตามแผนการเพิ ่มประสิทธ ิภาพ 
การปฏิบัติราชการของหนวยงานรอบ ๖ และ ๑๒ เดือน พรอมปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ เสนอผูบริหาร และและ
สื่อสารผลการดำเนินงานแกบุคลากรในหนวยงาน 
   ๔.๓.๔ สรุปผลคะแนนของการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของหนวยงาน รอบ ๖ เดือน 
   ๕.๓.๕ สรุปผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการรอบ ๑๒ เดือน เสนอ
ผูบริหาร และสื่อสารผลการดำเนินงานแกบุคลากรในหนวยงาน  
  ๔.๓.๖ สรุปผลคะแนนของการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของหนวยงาน รอบ ๑๒ เดือน 
๕. สูตรการคำนวณ :  
 - ข้ันตอนท่ี ๓.๒ 

ผลคะแนนเฉลี่ยของการลดพลังงาน = 

ผลคะแนนการประหยัดไฟฟา + ผลคะแนนการ
ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง  

๒ 
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     - ข้ันตอนท่ี ๕ 

ผลคะแนนเฉลี่ยของการการลดและ 
คัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงาน 

= 
ผลรวมของคะแนนเกณฑการประเมิน ๔ ประเด็น 

 ๔ 

 หมายเหตุ : การคำนวณคิดทศนิยม ๒ ตำแหนง 

ตารางสรุปผลคะแนนการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของหนวยงาน 

ลำดับ ประเด็น 

๖ เดือน ๑๒ เดือน 

เปาหมาย 
รอยละ 

ผลการดำเนินงาน เปาหมาย 
รอยละ 

ผลการดำเนินงาน 

รอยละ ผลคะแนน รอยละ ผลคะแนน 

๑ 
การลดพลังงาน   ๕.๐๐    ๕.๐๐ 
- ไฟฟา ๑๐   ๑๐    
- น้ำมัน ๑๐   ๑๐    

๒ 

การลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
ในหนวยงาน 

ดำเนิน 
การได 
ครบ  
๕ ขอ 

ดำเนิน 
การได 
.... ขอ 

 
  

๕.๐๐   ๕.๐๐  

- รอยละขยะมูลฝอยลดลง  ๒๐    
- รอยละถุงพลาสติกหูหิ้วลดลง  ๖๐    
- รอยละแกวน้ำพลาสติกแบบใช
ครั้งเดียวท้ิงลดลง 

 ๖๐    

- รอยละโฟมบรรจุอาหารลดลง  ๑๐๐    

คะแนนเฉล่ีย -  ๕.๐๐ -  ๕.๐๐ 
 
ตัวอยางการคิดคะแนน 

ลำดับ ประเด็น 

๖ เดือน ๑๒ เดือน 

เปาหมาย 
รอยละ 

ผลการดำเนินงาน เปาหมาย 
รอยละ 

ผลการดำเนินงาน 

รอยละ ผลคะแนน รอยละ ผลคะแนน 

๑ 
การลดพลังงาน   ๔.๗๕   ๔.๒๕ 
- ไฟฟา ๑๐ ๙.๔๔ ๔.๕ ๑๐ ๗.๗๗ ๓.๕ 
- น้ำมัน ๑๐ ๒๐.๘๔ ๕ ๑๐ ๓๖.๐๓ ๕ 

๒ 

การลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
ในหนวยงาน 

ดำเนิน 
การได 
ครบ  
๕ ขอ 

ดำเนิน 
การได 
๕ ขอ 

๕   ๓.๒๕ 

- รอยละขยะมูลฝอยลดลง  ๒๐ ๒๒ ๕ 
- รอยละถุงพลาสติกหูหิ้วลดลง  ๖๐ ๒๖.๔๘ ๒ 
- รอยละแกวน้ำพลาสติกแบบใช
ครั้งเดียวท้ิงลดลง 

 ๖๐ ๒๙ ๒ 

- รอยละโฟมบรรจุอาหารลดลง  ๑๐๐ ๙๘ ๔ 
คะแนนเฉลี่ย -  ๔.๘๘ -  ๓.๗๕ 
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๖. เกณฑการใหคะแนน : กำหนดเปนข้ันตอนแบงเกณฑการใหคะแนนเปน ๕ ระดบั พิจารณาจากความกาวหนาของ
การดำเนินงานตามเปาหมายแตละข้ันตอน ดังนี้ 
 

ช่ือตัวช้ีวัด 
ระดับ 

คะแนน 
เกณฑการใหคะแนน 

ข้ันตอนท่ี ๑ ข้ันตอนท่ี ๒ ข้ันตอนท่ี ๓ ข้ันตอนท่ี ๔ ข้ันตอนท่ี ๕ 
ระดับความสำเร็จของ
การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการของ
หนวยงาน 

๐.๗      
๑.๐      
๒.๕      
๓.๐      
๕.๐      

 

๗. เง่ือนไขของตัวช้ีวัด : ดูรายละเอียดเกณฑการคิดคะแนนของแตละประเด็นเพ่ิมเติมในเอกสารแนบทาย 
๘ ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด : 
 

ตัวช้ีวัด หนวยวัด ผลการดำเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ระดับความสำเร็จของการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการของหนวยงาน 

ระดับ เปนตัวชี้วัดใหม  
ดำเนินงานในป 

พ.ศ.๒๕๖๒ 

๕ ๕ 

ระดับความสำเร็จของเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการของหนวยงาน 

• การลดพลังงาน 
     - ดานไฟฟา 

- ดานน้ำมันเชื้อเพลิง 

• การลดและคัดแยกขยะ 
     - ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีลดลงรอยละ  

     - จำนวนถุงพลาสติกหูหิ้วท่ีลดลงรอยละ  
    - จำนวนแกวน้ำพลาสติกแบบใชครั้งเดยีว
ท้ิงท่ีลดลงรอยละ 

- จำนวนโฟมบรรจุอาหารท่ีลดลงรอยละ  

รอยละ  
 
 

๑๘.๔๗ 
๕๔.๗๔ 

 
- 
- 
- 
 
- 

 
 
 

๑๘.๑๙ 
๕๖.๖๓ 

 
๕๕.๑๖ 
๙๓.๔๗ 
๙๔.๒๔ 

 
๙๙.๔๓ 

 
 
 

๒๓.๔๔ 
๕๘.๓๒ 

 
๖๙.๒๗ 
๙๓.๑๘ 
๙๐.๑๗ 

 
๙๙.๓๗ 

 

๙. รายละเอียดการดำเนินงาน : 
- สำหรับหนวยงานตามคำอธิบายตัวช้ีวัดขอ ๔.๒.๑ 
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ข้ันตอน
ท่ี 

รายละเอียดการดำเนินงาน คะแนน เอกสารประกอบการประเมิน 

๑ ๑.๑ ทบทวน วิเคราะหผลการดำเนินงานท่ีผานมา
ของท้ัง ๒ ประเด็นและนำเสนอใหผูบริหารรับทราบ  

๐.๒ สรุปผลการทบทวน วิเคราะหผลการ
ดำเนินงานท่ีผานมา ของท้ัง ๒ ประเด็น
และนำเสนอใหผูบริหารรับทราบ 

๑.๒ นำผลการทบทวน วิเคราะหผลการดำเนินงาน
ท่ีผานมาของท้ัง ๒ ประเด็น มาใชในการจัดทำ
แผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของ
หนวยงาน ตามแบบฟอรมท่ี ๑ เสนอผูบริหาร
เห็นชอบ รวมถึงสื่อสารมาตรการ แผนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการใหแกบุคลากรของ
หนวยงานรับทราบ 
 

๐.๔ 
 
 
 

๐.๑ 

- แผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการของหนวยงาน ท้ัง ๒ ประเด็น 
ตามแบบฟอรมท่ี ๑ เสนอผูบริหาร
เห็นชอบ 
-  หลักฐานท่ีแสดงถึงการสื่อสาร/
ประชาสัมพันธ มาตรการ แผนปฏิบัติการ
ท้ัง ๒ ประเดน็ของหนวยงาน โดยแนบ
หลักฐานในระบบEstimates SM  

๒ จัดทำขอมูล และสงแบบฟอรมการลดพลังงาน ๐๐๑ 
และ ๐๐๒ ของแตละเดือน  

๐.๓ แบบฟอรมการลดพลังงาน ๐๐๑ และ 
๐๐๒ ของแตละเดือน (กันยายน ๒๕๖๓ 
– กรกฎาคม ๒๕๖๔) โดยสงขอมูล
ภายในวันท่ี ๑ - ๒๐ ของเดือนถัดไป  
ท่ี ddcosc๖๕๔@gmail.com  

๓ ๓.๑ ดำเนินการตามแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติราชการของหนวยงาน และจัดทำรายงาน
ผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน พรอมปญหา 
อุปสรรค ขอเสนอแนะ ตามแบบฟอรมท่ี ๒ เพ่ือ
นำเสนอใหผูบริหารรับทราบ รวมถึงสื่อสารผล 
การดำเนินงานใหแกบุคลากรในหนวยงานรับทราบ 
 
 
 

๐.๔ 
 
 
 
 

๐.๑ 

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผน 
การเพ่ิมประสิทธิภาพฯ รอบ ๖ เดือน 
พรอมปญหา อุปสรรค จากการ
ดำเนินการตามแผน และขอเสนอแนะ
ตามแบบฟอรมท่ี ๒ เสนอผูบริหาร
รับทราบ 
- หลักฐานท่ีแสดงถึงการสื่อสาร/
ประชาสัมพันธผลการดำเนินงานรอบ  
๖ เดือนของหนวยงาน โดยแนบหลักฐาน
ในระบบ Estimates SM ภายในวันท่ี 
๒๕ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๔ 
 

๓.๒ จัดทำรายงานผลการลด และคัดแยกขยะมูล
ฝอย รอบ ๖ เดือน และตารางสรุปผลคะแนนการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของหนวยงาน 
รอบ ๖ เดือน ตามแบบฟอรมท่ี ๓ และนำเสนอให
ผูบริหารรับทราบ 
 
 

๑ 
 
 
 
 

- แบบฟอรมรายงานผลการลด และคัด
แยกขยะมูลฝอยรอบ ๖ เดือน 
- ตารางสรุปผลคะแนนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของ
หนวยงาน รอบ ๖ เดือน ตาม
แบบฟอรมท่ี ๓ เสนอผูบริหารรับทราบ 
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ข้ันตอน
ท่ี 

รายละเอียดการดำเนินงาน คะแนน เอกสารประกอบการประเมิน 

 

ผลคะแนนของการ
เพ่ิมประสิทธภิาพ 

เกณฑการให
คะแนน 

๑ ๐.๒ 
๒ ๐.๔ 
๓ ๐.๖ 
๔ ๐.๘ 
๕ ๑.๐ 

คำนวณคะแนนโดยวิธีเทียบบัญญตัิไตรยางศ 

โดยแนบหลักฐานในระบบ Estimates 
SM ภายในวันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ พ.ศ.
๒๕๖๔ 

๔ จัดทำสรุปผลการดำเนินงานตามแผนเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ รอบ ๑๒ เดือน 
พรอมปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ ตาม
แบบฟอรมท่ี ๔ และนำเสนอใหผูบริหารรับทราบ 
รวมถึงสื่อสารผลการดำเนินงานแกบุคลากรใน
หนวยงานรับทราบ 

๐.๕ สรุปผลการดำเนินงานตามแผนเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการรอบ 
๑๒ เดือน พรอมปญหา อุปสรรคจาก
การดำเนินการตามแผน และ
ขอเสนอแนะ ตามแบบฟอรมท่ี ๔ เสนอ
ผูบริหารรับทราบ  

๕ จัดทำรายงานผลการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย 
รอบ ๑๒ เดือน และตารางสรุปผลคะแนนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของหนวยงาน รอบ 
๑๒ เดือน ตามแบบฟอรมท่ี ๓ และนำเสนอให
ผูบริหารรับทราบ 
 

ผลคะแนนของการ
เพ่ิมประสิทธภิาพ 

เกณฑการให
คะแนน 

๑ ๐.๔ 
๒ ๐.๘ 
๓ ๑.๒ 
๔ ๑.๖ 
๕ ๒.๐ 

คำนวณคะแนนโดยวิธีเทียบบัญญตัิไตรยางศ 

๒ - แบบฟอรมรายงานผลการลด และคัด
แยกขยะมูลฝอยรอบ ๑๒ เดือน 
- ตารางสรุปผลคะแนนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของ
หนวยงาน รอบ ๑๒ เดือนตาม
แบบฟอรมท่ี ๓ โดยแนบหลักฐานใน
ระบบ Estimates SM ภายในวันท่ี ๒๕ 
สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 

หมายเหตุ :  
         ๑. กรณีไมรายงานภายในระยะเวลาท่ีกำหนดแตละข้ันตอน หักข้ันตอนละ๐.๐๕ คะแนน  
  ๒. กรณีไมเสนอผูบริหารเห็นชอบหรือรับทราบ หักข้ันตอนละ ๐.๐๕ คะแนน 
   ๓. กรณีไมระบุรายละเอียดความกาวหนาและผลการดำเนินงานในระบบ ESM หักข้ันตอนละ ๐.๐๕ คะแนน 
    ๔. กรณีเอกสารท่ีแนบในระบบ ESM  มีขอมูลไมตรงกันหรือขอมูลไมชัดเจน หักข้ันตอนละ ๐.๐๕ คะแนน 
 ๕.ประเด็นพลังงาน หนวยงานสวนกลางกรม สงแบบฟอรม ๐๐๑ หรือ ๐๐๒ ลาชากวาระยะเวลาที่กำหนด 
หักครั้งละ ๐.๐๑ คะแนน ไมเกิน ๐.๑ คะแนน 
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๑๐. เปาหมาย : ไตรมาสท่ี ๒ ถึงข้ันตอนท่ี ๓  
  ไตรมาสท่ี ๔ ถึงข้ันตอนท่ี ๕ 

๑๑. แหลงขอมูล :  
 ๑๑.๑ การลดพลังงาน จากระบบ e-report.energy.go.th ของสำนักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวง
พลังงาน 
  ๑๑.๒ การลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงาน จากการจดบันทึกน้ำหนักขยะมูลฝอยขยะอินทรีย ขยะ    
รีไซเคิล และขยะอันตรายของแตละหนวยงาน 
๑๒. วิธีการจัดเก็บขอมูล :  
  ๑๒.๑ การลดพลังงาน โดยประเมินผลจากจากระบบ e-report.energy.go.th ของสำนักนโยบายและแผน
พลังงาน กระทรวงพลังงาน 
 ๑๒.๒ การลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงาน แบบการประเมินกิจกรรม และประเมินจากเกณฑการให
คะแนนปริมาณขยะท่ีกำหนด  
๑๓. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล :  

ไตรมาสท่ี ๒  ภายในวันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๔ 
ไตรมาสท่ี ๔  ภายในวันท่ี ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 

๑๔. แบบฟอรมท่ีใชประกอบดวย : 
 ๑๔.๑ แบบฟอรมท่ี ๑ แผนเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
  ๑๔.๒ แบบฟอรมท่ี ๒ แบบฟอรมรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
ของหนวยงาน ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 ๑๔.๓ แบบฟอรมท่ี ๓ ตารางสรุปคะแนนของการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
 ๑๔.๔ แบบฟอรมท่ี ๔ สรุปผลการดำเนินงานตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการรอบ ๑๒ เดือน 
 ๑๔.๕ แบบฟอรมการรายงานผลการดำเนินงานตางๆ จำแนกตามประเด็น ไดแก ประเด็นดานพลังงานและ
ประเด็นการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงาน  
 ๑๔.๖ เอกสารเกณฑการคิดคะแนนของประเด็นการลดพลังงาน การลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงาน 
๑๕. ผูกำกับดูแลตัวช้ีวัด : 
ระดับหนวยงาน : สำนักงานเลขานุการกรม 
 

ช่ือผูกำกับตัวช้ีวัด โทรศัพท E-mail 
นายเกรียงศักดิ์ เพาะโภชน ๐ ๒๕๙๐ ๓๐๒๑ Ksak๑๑๑@yahoo.com 

ระดับหนวยงาน : กองบริหารการคลัง 
ช่ือผูกำกับตัวช้ีวัด โทรศัพท E-mail 

นายนิรุติ นิรุติธรรมธรา  
ผูอำนวยการกองบริหารการคลัง  

๐๒-๕๙๐-๓๐๗๑ niruit@hotmail.com 
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๑๖. ผูจัดเก็บขอมูล : 
ระดับหนวยงาน :  

ระดับหนวยงาน : กองบริหารการคลัง 

 

 

ช่ือผูจัดเก็บตัวช้ีวัด หนวยงาน โทรศัพท E-mail 
นายวัชระศักดิ์  คำดวง สำนักงานเลขานุการกรม ๐๒-๕๙๐-๓๓๐๗ ddcosc๖๕๔@gmail.com 
นางสาวจุฑามาศ  คงมนต สำนักงานเลขานุการกรม ๐๒-๕๙๐-๓๐๐๕ ddcosc๖๕๔@gmail.com 
วาท่ีรอยตรี ธนกร เขาใหญ สำนักงานเลขานุการกรม ๐๒-๕๙๐-๓๒๗๓ ddcosc๖๕๔@gmail.com 

ช่ือผูจัดเก็บขอมูล โทรศัพท E-mail 
๑) นายชนาธิป นวลแจม ๐๒-๕๙๐-๓๘๒๗ finstrategy@hotmail.com 

ddcfinstrategy@gmail.com ๒) นางสาวนันทนภัส โตศรีบรรเจิด ๐๒-๕๙๐-๓๘๒๗ 
๓) นางสาวปณัฐินี ทิมกาญจนะ ๐๒-๕๙๐-๓๘๒๗ 
๔) นางสาวพรศิริ  จันทรเพชร ๐๒-๕๙๐-๓๐๗๙ phonsiri_ka@hotmail.com 
๕) นางวรรณา วาศดวงมา ๐๒-๕๙๐-๓๐๗๙ Wannawad๑๒๐๘@gmail.com 
๖) นายถวิล อินทรเปยม ๐๒-๕๙๐-๓๐๗๙ tawininpaim@gmail.com 
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แบบฟอรมแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของหนวยงาน ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

หนวยงาน............................................................................................................................................................. 

 

ลำดับ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผลลัพธการ
ดำเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

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

๑                               
๒                               
๓                               
๔                               
๕                               
                                
                                
                                
                                

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงนาม ....................................................................................  

(……………..……………………………………………………….)  

ตำแหนง.....................................................................................  

อนุมัติ วันท่ี ............................................................................  
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ตารางสรุปคะแนนของการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 

        

ลำดับ ประเด็น ๖ เดือน ๑๒ เดือน 

เปาหมาย 
รอยละ  

ผลการดำเนินงาน เปาหมาย 
รอยละ  

ผลการดำเนินงาน 

รอยละ ผลคะแนน รอยละ ผลคะแนน 

๑ การลดพลังงาน             

- ไฟฟา ๑๐     ๑๐     

- น้ำมัน ๑๐     ๑๐     

๒ การลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงาน ดำเนิน 
การได 
ครบ  
๕ ขอ 

ดำเนินการ
ได 

.... ขอ 
  

        

- รอยละขยะมูลฝอยลดลง   ๒๐     

- รอยละถุงพลาสติกหูหิ้วลดลง     ๖๐     

- รอยละแกวนาพลาสติกแบบใชครั้งเดียวท้ิงลดลง     ๖๐     
- รอยละโฟมบรรจุอาหารลดลง     ๑๐๐     

คะแนนเฉล่ีย - ๐.๐๐   -   ๐.๐๐ 
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แบบฟอรม ๒ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของหนวยงาน  
ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

หนวยงาน ..................................................                                                        รอบ .....................................เดือน 

ลำดับ กิจกรรม ชวงการดำเนินการ รายงานผลการดำเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
๑     
๒     
๓     
๔     
     
     
     
           

 ปญหา อุปสรรค :      

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
   

 ขอเสนอแนะ :      

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

      

   ลงนาม ....................................................................................  

   (……………..……………………………………………………….)  

   ตำแหนง.....................................................................................  

          อนุมัติ วันท่ี ........................................................................... 
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ขอมูลสำหรับการจัดทำดัชนีการใชพลังงาน ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ขอมูลท่ัวไป 

ช่ือหนวยงาน ..........................................................................................................................................................................................................................................................   

ท่ีอยู ...............................................................................................................................................................................................................................................................  
ขอมูลสำหรับการจัดทำดัชนีการใชพลังงาน           

๑. งบประมาณ ป พ.ศ. …................................................................................................. ๒. งบบุคลากร ............................................................................................   

รายการ ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 
๒. บุคลากรทำงานเต็มเวลา (คน)             
๓. พ้ืนท่ีใชสอยภายในอาคาร (ตรม.)             
๔. เวลาทำการ (ชม.)  ๘ ชม./วัน             
๕. ผูท่ีเขามาใชบริการ (คน)             
๖. พ้ืนท่ีการใหบริการ (ตร.กม.)             
๗. การออกพ้ืนท่ี (ครั้ง)             
             
             
             
             
             

กรุณาสง : สำนักงานเลขานุการกรม อีเมล ddcosc๖๕๔@gmail.com  ภายในวันท่ี ๑ - ๒๐ ของทุกเดือนถัดไป หรือสงสัยโทรสอบถามไดท่ี ๐ ๒๕๙๐ ๓๓๐๗ หรือ๐ ๒๕๙๐ ๓๐๐๕  
*** สำหรับหนวยงานสวนกลาง            
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แบบฟอรมรายงานการใชพลังงานเดือน................................................................. 

ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ชือ่หนวยงาน..................................................................................................................... 

จำนวนรถยนตทีใชงาน ......................... คัน 

จำนวนรถยนตท่ีใชเชื้อเพลิงแกสโซฮอล ......................... คัน  เชือ้เพลิงกาซธรรมชาติ .........................คัน 

ชือ่ผูประสานงาน ..........................................................................................................    

โทรศัพท .............................................................  โทรสาร ..........................................................  
 
เดือน/ป ปริมาณการใชไฟฟา ปริมาณการใชเชื้อเพลิง ปริมาณ

หนวยการใช
เพ่ิมขึ้น/
ลดลง 

หนวย  
(kwh) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

ดีเซล  
(ลิตร) 

แกสโซฮอล 
(ลิตร) 

กาซธรรมชาติ 
(กิโลกรัม) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

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

 
     ลงชื่อ................................................................................ 

     ตำแหนง.......................................................................... 

     เบอรโทร......................................................................... 

*** รายงานเฉพาะหนวยงานท่ีมีมิเตอรไฟฟาและรถยนตราชการท่ีใชเงินงบประมาณในการเบิก-จายคาน้ำมันเชื้อเพลิง 

 ***กรณีการใชพลังงานเพ่ิมข้ึนใหบันทึกปจจัย/สาเหตุของการใชพลังงานเพ่ิมข้ึนดวย     

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

.......................................................................................................................................................................................... 
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แบบฟอรม ๔ สรุปผลการดำเนินงานตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการรอบ ๑๒ เดือน 

หนวยงาน…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๑. ผลการดำเนินงาน 

• ผลการดำเนินงานในแตละประเด็น 

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

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

...................................................................................................................................................... 
• ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด  

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

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

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

๒. ขอคนพบ/สรุปผล 

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

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

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

๓. ปญหา/อุปสรรคในการดำเนนิงาน 

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

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

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

๔. แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ 

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

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

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

๕. ปจจัยความสำเร็จของการดำเนินงาน 

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

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

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

                                             ลงนาม........................................................ 

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

ตำแหนง   .....................................................                                                                

วันท่ี ............/......................../..........  
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ผูกรอกขอมลู .............................................................................................................................  

วันท่ี  ............................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 

- - - - ๑ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙

ขยะอินทรีย กิโลกรัม 0.00

ขยะรีไซเคิล กิโลกรัม 0.00

 - แกว กิโลกรัม 0.00

 - กระดาษ กิโลกรัม 0.00

 - ขวดน้ําพลาสติก (PET) กิโลกรัม 0.00

 - กระปองอะลูมิเนียม กิโลกรัม 0.00

 - ขยะรีไซเคิลอื่นๆ กิโลกรัม 0.00

ขยะอันตราย กิโลกรัม 0.00

ขยะทั่วไป กิโลกรัม 0.00

 - ถุงพลาสติกหูหิ้ว ใบ 0.00

 - แกวพลาสติกใชครั้งเดียวทิ้ง ใบ 0.00

 - โฟมบรรจุอาหาร ใบ 0.00

รวม

แบบฟอรมการเก็บขอมูลขยะมูลฝอย

หนวยงาน..............................................  อาคาร...........................

ประจําเดือน................................................

หนวยประเภทของขยะมูลฝอย รวม หมายเหตุ
สัปดาห ๑ สัปดาห ๒ สัปดาห ๓ สัปดาห ๔ สัปดาห ๕
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แบบฟอรมรายงานผลการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของหนวยงาน รอบ ๖ เดือน 
หนวยงาน ............................................................................................................................................................... 

โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานดังนี้ 

- จัดทำแผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของหนวยงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และ

ผูบริหารเห็นชอบ 

ผลการดำเนินงาน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- มีการคัดแยกขยะมูลฝอยเพ่ือนำไปจัดการอยางเหมาะสม ถูกตองตามหลักวิชาการ ไมเกิดการนำขยะมูลฝอย

ท่ีคัดแยกแลวกลับไปรวมอีก โดยมีการคัดแยกขยะมูลฝอยอยางนอยเปน ๓ ประเภท ไดแก ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย 

และขยะท่ัวไป มีปายแสดงประเภทของขยะมูลฝอยท่ีถังขยะอยางชัดเจน สามารถใหผูมาใชบริการสามารถท้ิงขยะได

อยางถูกตองโดยสะดวก 

ผลการดำเนินงาน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- มีกิจกรรมใหความรูในการคัดแยกขยะมูลฝอยกอนท้ิงแกเจาหนาท่ีในหนวยงาน เชน การจัดกิจกรรมรณรงค 

การอบรม KM การจัดนิทรรศการเพ่ือใหความรู เปนตน มีรายละเอียดของกิจกรรมโดยละเอียด (วันท่ีจัด จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม กลุมเปาหมาย พรอมเอกสารท่ีใชประกอบการจัดกิจกรรม/รปูของกิจกรรม) 

ผลการดำเนินงาน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

- มีกิจกรรมสงเสริมเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย โดยตองครอบคลุมทั้ง ๓ ประเด็น (ประเด็นละ ๐.๕ คะแนน) 

ดังนี้ 

- มีกิจกรรมเพ่ือลดการใชถุงพลาสติกหูหิ้ว เชน การสงเสริมการใชตะกรา ถุงผา ปนโต ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ

ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในการซ้ือสินคา เปนตน 

- มีกิจกรรมเพื่อลดการใชแกวพลาสติกใชครั้งเดียวทิ้ง เชน การรณรงคใหใชแกวสวนตัว การลดราคาใหกับ

ลูกคาท่ีนำแกวสวนตัวมาซ้ือน้ำ เปนตน 

-ไมมีการใชโฟมบรรจุอาหารในรานคาตาง ๆ ท่ีตั้งในหนวยงาน รวมถึงกิจกรรมตาง ๆ ท่ีจัดข้ึนในหนวยงาน และ

ไมมีการนำโฟมบรรจุอาหารเขามาในหนวยงาน 
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อธิบายรายละเอียดของกิจกรรมโดยละเอียด (วันท่ีจัด จำนวนผูเขารวมกิจกรรม กลุมเปาหมาย พรอมเอกสารท่ีใช

ประกอบการจัดกิจกรรม/รูปของกิจกรรม) 

ผลการดำเนินงาน 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- มีกิจกรรมสงเสริมใหเจาหนาท่ีมีสวนรวมในการนำขยะมูลฝอยมาใชประโยชน เชน ธนาคารขยะ ผาปารีไซเคิล 

เปนตน มีรายละเอียดของกิจกรรมโดยละเอียด (วันท่ีจัด จำนวนผูเขารวมกิจกรรม กลุมเปาหมาย พรอมเอกสารท่ีใช

ประกอบการจัดกิจกรรม/รูปของกิจกรรม) 

ผลการดำเนินงาน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ปญหา/อุปสรรค 

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

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

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

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

แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ 

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

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

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

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

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

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

 

          

               (              ) 

                                                              ผูรายงาน ..................................................... 

                                                                                วันท่ี ............/......................../.............  
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แบบฟอรมรายงานผลการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของหนวยงาน รอบ ๑๒ เดือน  
(เฉพาะหนวยงานสวนกลาง) 

หนวยงาน ............................................................................................................................................................... 

โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานดังนี้ 

- มีกิจกรรมสงเสริมเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย โดยตองครอบคลุมทั้ง ๓ ประเด็น (ประเด็นละ ๐.๕ คะแนน) 

ดังนี้ 

- มีกิจกรรมเพ่ือลดการใชถุงพลาสติกหูหิ้ว เชน การสงเสริมการใชตะกรา ถุงผา ปนโต ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ

ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในการซ้ือสินคา เปนตน 

- มีกิจกรรมเพื่อลดการใชแกวพลาสติกใชครั้งเดียวทิ้ง เชน การรณรงคใหใชแกวสวนตัว การลดราคาใหกับ

ลูกคาท่ีนำแกวสวนตัวมาซ้ือน้ำ เปนตน 

-ไมมีการใชโฟมบรรจุอาหารในรานคาตาง ๆ ท่ีตั้งในหนวยงาน รวมถึงกิจกรรมตาง ๆ ท่ีจัดข้ึนในหนวยงาน และ

ไมมีการนำโฟมบรรจุอาหารเขามาในหนวยงาน 

อธิบายรายละเอียดของกิจกรรมโดยละเอียด (วันท่ีจัด จำนวนผูเขารวมกิจกรรม กลุมเปาหมาย พรอมเอกสารท่ี

ใชประกอบการจัดกิจกรรม/รูปของกิจกรรม) 

ผลการดำเนินงาน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- มีกิจกรรมสงเสริมใหเจาหนาท่ีมีสวนรวมในการนำขยะมูลฝอยมาใชประโยชน เชน ธนาคารขยะ ผาปารีไซเคิล 

เปนตน อธิบายรายละเอียดของกิจกรรมโดยละเอียด (วันท่ีจัด จำนวนผูเขารวมกิจกรรม กลุมเปาหมาย พรอมเอกสารท่ี

ใชประกอบการจัดกิจกรรม/รูปของกิจกรรม) 

ผลการดำเนินงาน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ปญหา/อุปสรรค 

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

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

แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ 

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

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

          

(               ) 

        ผูรายงาน .....................................................  
        วันท่ี ............/......................../............. 
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แบบรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงาน 
  

ช่ือหนวยงาน   
ผูรายงาน   

เบอรโทรศัพท  E-mail   
รอบการรายงาน (เดือน ป)   

จำนวนบุคลากรในหนวยงาน (คน)   
จำนวนวันทำงานตั้งแตมกราคม ๒๕๖๔ จนถึงวนัรายงาน (วัน)   
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน ป ๒๕๖๔ จนถึงวนัรายงาน (กิโลกรัม)   
จำนวนถุงพลาสติกหูหิ้วจากการสำรวจ ป ๒๕๖๔ จนถึงวนัรายงาน (ใบ)   
จำนวนแกวพลาสติกแบบใชครั้งเดียวท้ิงจากการสำรวจ ป ๒๕๖๔ จนถึงวนัรายงาน (ใบ)   
จำนวนโฟมบรรจุอาหารจากการสำรวจ ป ๒๕๖๔ จนถึงวนัรายงาน (ใบ)   

ผลการคำนวณ 
* ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน ป ๒๕๖๑ (กิโลกรัม)  
* ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน ป ๒๕๖๔ (กิโลกรัม)  
* จำนวนถุงพลาสติกหูหิ้วท่ีเกิดข้ึน ป ๒๕๖๑ (ใบ)  
* จำนวนถุงพลาสติกหูหิ้วท่ีเกิดข้ึน ป ๒๕๖๔ (ใบ)  
* จำนวนแกวพลาสติกแบบใชครั้งเดียวท้ิงท่ีเกิดข้ึน ป ๒๕๖๑ (ใบ)  
* จำนวนแกวพลาสติกแบบใชครั้งเดียวท้ิงท่ีเกิดข้ึน ป ๒๕๖๔ (ใบ)  
* จำนวนโฟมบรรจุอาหารท่ีเกิดข้ึน ป ๒๕๖๑ (ใบ)  
* จำนวนโฟมบรรจุอาหารท่ีเกิดข้ึน ป ๒๕๖๔ (ใบ)  
* รอยละปริมาณขยะมูลฝอยท่ีลดลง  
* รอยละจำนวนถุงพลาสติกหูหิ้วท่ีลดลง  
* รอยละจำนวนแกวพลาสติกแบบใชครั้งเดียวท้ิงท่ีลดลง  
* รอยละจำนวนโฟมบรรจุอาหารท่ีลดลง  

หมายเหตุ : * คือ ไมตองกรอกขอมูล Excel จะคำนวณใหอัตโนมัติ 
สามารถรายงานผลการดำเนินงานรายเดือนมาท่ี E-mail : ddcosc๖๕๔@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
78 

แบบรายงานผลการสำรวจจำนวนเจาหนาท่ีภายในหนวยงาน 
ช่ือหนวยงาน ………………………………………………….. 
ผูรายงาน ………………………………………………….. 
เบอรโทรศัพท …………………………………………………..   E-Mail: ………………………………………………….. 
 

ลำดับท่ี ช่ือหนวยงานภายในหนวยงาน จำนวนบุคลากร (คน) 
๑ ผูอำนวยการ  
๒ บุคลากรในหนวยงาน  
๔ แมบาน  
๕   
๖   
๗   
๘   

รวมจำนวนบุคลากรในพ้ืนท่ีศาลากลางหรือศูนยราชการ (คน)  
สามารถรายงานผลการสำรวจมาท่ี E-mail : ddcosc๖๕๔@gmail.com 

 
 
 
 

เกณฑการคิดคะแนนของประเด็นการลดพลังงาน และ การลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงาน 

หนวยงานภายในกรมควบคุมโรคจำนวน ๔๑หนวยงาน โดยแบงเปน  
๑. หนวยงานสวนกลางกรม มี ๒๖ หนวยงาน ไดแก สำนักงานเลขานุการกรม กองกฎหมาย กองควบคุมโรคและ

ภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ กองบริหารการคลัง กองบริหารทรัพยากร
บุคคล กองยุทธศาสตรและแผนงาน กองระบาดวิทยา กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม กองโรคติดตอ
ท่ัวไป กองโรคติดตอนำโดยแมลง กองโรคไมติดตอ กองโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ กองวัณโรค สำนักงาน
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล กลุมตรวจสอบภายใน กลุมพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานบริหารโครงการ
กองทุนโลก สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ศูนยสารสนเทศ สำนักงานความรวมมือระหวาง
ประเทศ สำนักงานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ กลุมคุมครองจริยธรรม กองโรคปองกันดวยวัคซีน กองนวัตกรรมและ
วิจัย สถาบันเวชศาสตรปองกันศึกษา 
หมายเหตุ :   ๑) กองวัณโรค ใชคะแนนรวมกับหนวยงานสวนกลางกรมเฉพาะประเด็นพลังงาน สวนประเด็นการ
ลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงานจะตองดำเนินการ 
       ๒) สถาบันเวชศาสตรปองกันศึกษา ใชคะแนนรวมกับสถาบันบำราศนราดูร ในประเด็นพลังงาน และ
ประเด็นการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงาน 

๓) สำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๑ – ๑๒  สถาบันปองกันควบคุมโรคเขตเมือง สถาบันบำราศนราดูร 

และสถาบันราชประชาสมาสัย 
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  ๔) สำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๑ – ๑๒  สถาบันปองกันควบคุมโรคเขตเมือง สถาบันบำราศนรา
ดูร และสถาบันราชประชาสมาสัย สงขอมูลผลการประหยัดพลังงานดานไฟฟาและดานน้ำมัน ขอมูลจาก www.e-
report.energy.go.th เปนไฟล pdf. ภายในวันท่ี ๒๖ ของเดือนถัดไป 
หมายเหตุ : สถาบันเวชศาสตรปองกันศึกษา ใชคะแนนของสถาบันบำราศนราดูร 

ประเด็นการลดพลังงาน  
 พิจารณาจากพลังงาน ๒ ชนิด คือพลังงานดานไฟฟา และพลังงานดานน้ำมันเช ื ้อเพลิง โดยแบง 
การรายงานผลเปน ๒ รอบ คือ รอบที่ ๑ นับตั้งแตเดือนกันยายน ๒๕๖๓ – มกราคม ๒๕๖๔ และรอบที่ ๒ นับตั้งแต
เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ – กรกฎาคม ๒๕๖๔  
เกณฑการใหคะแนนของพลังงานดานไฟฟา 

ข้ัน 
เกณฑการใหคะแนน 

(รอยละปริมาณการใชลดลง) 
ระดับคะแนน 

(ไฟฟา) 
๑ รอยละ ๐ - ๑.๙๙ ๐.๕ 
๒ รอยละ ๒.๐๐ – ๒.๙๙  ๑.๐ 
๓ รอยละ ๓.๐๐ – ๓.๙๙  ๑.๕ 
๔ รอยละ ๔.๐๐ – ๔.๙๙  ๒.๐ 
๕ รอยละ ๕.๐๐ – ๕.๙๙ ๒.๕ 
๖ รอยละ ๖.๐๐ – ๖.๙๙ ๓.๐ 
๗ รอยละ ๗.๐๐ – ๗.๙๙ ๓.๕ 
๘ รอยละ ๘.๐๐ – ๘.๙๙ ๔.๐ 
๙ รอยละ ๙.๐๐ – ๙.๙๙ ๔.๕ 

๑๐ ตั้งแตรอยละ ๑๐ ข้ึนไป ๕.๐ 
ขอมูลรอยละปริมาณการใชไฟฟาที่ลดลง ไดจาก http://www.e-report.energy.go.th/ ของสำนักนโยบายและแผน

พลังงาน กระทรวงพลังงาน ซ่ึงคาดังกลาวเปนคาดัชนีการใชพลังงาน โดยคำนวณ 

สูตรการคำนวณ คาดัชนีการใชพลังงาน (Energy Utilization Index : EUI) : ไฟฟา 

 

    =   
(ปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน − ปรมิาณการใชไฟฟาจริง)

ปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน
  x ๑๐๐ 

 

  ตัวอยางการคำนวณ  
   ปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน  ๒๐๐ หนวย 
   ปริมาณการใชไฟฟาจริงเดือน A ๑๖๕ หนวย 
 

   ประสิทธิภาพ  = 
(๒๐๐– ๑๖๕)

๒๐๐
  x ๑๐๐   = ๗.๕๐% 

 

 

ดัชนีวัดประสิทธิภาพ 

การใชพลังงานไฟฟา 
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เกณฑการใหคะแนนของพลังงานดานน้ำมันเช้ือเพลิง 

ข้ัน 
เกณฑการใหคะแนน 

(รอยละปริมาณการใชลดลง) 
ระดับคะแนน 

(น้ำมันเช้ือเพลิง) 
๑ รอยละ ๐ - ๑.๙๙ ๐.๕ 
๒ รอยละ ๒.๐๐ – ๒.๙๙  ๑.๐ 
๓ รอยละ ๓.๐๐ – ๓.๙๙  ๑.๕ 
๔ รอยละ ๔.๐๐ – ๔.๙๙  ๒.๐ 
๕ รอยละ ๕.๐๐ – ๕.๙๙ ๒.๕ 
๖ รอยละ ๖.๐๐ – ๖.๙๙ ๓.๐ 
๗ รอยละ ๗.๐๐ – ๗.๙๙ ๓.๕ 
๘ รอยละ ๘.๐๐ – ๘.๙๙ ๔.๐ 
๙ รอยละ ๙.๐๐ – ๙.๙๙ ๔.๕ 

๑๐ ตั้งแตรอยละ ๑๐ ข้ึนไป ๕.๐ 
 
สูตรการคำนวณ คาดัชนีการใชพลังงาน (Energy Utilization Index : EUI) : น้ำมันเชื้อเพลิง 
 

    =   
(ปริมาณการใชน้ำมันมาตรฐาน−ปริมาณการใชน้ำมันจริง)

ปริมาณการใชน้ำมันมาตรฐาน
  x ๑๐๐ 

 
 

  ตัวอยางการคำนวณ  
   ปริมาณการใชน้ำมันมาตรฐาน  ๒๐๐ หนวย 
   ปริมาณการใชน้ำมันจริงเดือน A ๑๖๕ หนวย 
 

   ประสิทธิภาพ  = 
(๒๐๐– ๑๖๕)

๒๐๐
  x ๑๐๐   = ๗.๕๐% 

 ๑. หนวยงานสงขอมูลผลการประหยัดพลังงานดานไฟฟา และดานน้ำมันขอมูลของแตละเดือนทางอีเมล 
ddcosc๖๕๔@gmail.com ใหผูกำกับตัวชี้วัด โดย 
  - หนวยงานสวนกลางกรม สงขอมูลแบบฟอรม ๐๐๑ แบบฟอรม ๐๐๒ ทุกเดือน  (กันยายน ๒๕๖๓ 
– กรกฎาคม ๒๕๖๔) สงภายในวันท่ี ๑ - ๒๐ ของเดือนถัดไป  
***กรณีหนวยงานสวนกลางกรมสงขอมูลลาชากว าระยะเวลาที ่กำหนด หักครั ้งละ ๐.๐๑ คะแนน ไมเกิน  
๐.๑ คะแนน  

 - หนวยงานในขอ ๒ กรอกขอมูลปริมาณพลังงาน คามาตรฐานและปริมาณท่ีใชจริงรายเดือน (ขอมูล
จากhttp://www.e-report.energy.go.th/ ของสำนักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน) ผาน google 
form ท่ีลิงค t.ly/jeNu  

 

 

ดัชนีวัดประสิทธิภาพ 

การใชพลังงานน้ำมันเช้ือเพลิง 
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ตารางรายซ่ือหนวยงานสวนกลางกรมท่ีตองสงแบบฟอรม ๐๐๑ และ ๐๐๒ 

ลำดับ หนวยงาน แบบฟอรม ๐๐๑ แบบฟอรม ๐๐๒ 

๑ สำนักงานเลขานุการกรม    

๒ กองกฎหมาย   - 

๓ กองควบคุมโรคและภยัสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน    

๔ กองงานคณะกรรมการควบคมุผลติภัณฑยาสูบ    

๕ กองบริหารการคลัง    

๖ กองบริหารทรัพยากรบุคคล   

๗ กองยุทธศาสตรและแผนงาน    

๘ กองระบาดวิทยา    

๙ กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม    

๑๐ กองโรคติดตอท่ัวไป    

๑๑ กองโรคติดตอนำโดยแมลง    

๑๒ กองโรคไมติดตอ    

๑๓ กองโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ    

๑๔ กองวัณโรค    

๑๕ สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล    

๑๖ กลุมตรวจสอบภายใน   - 

๑๗ กลุมพัฒนาระบบบริหาร   - 

๑๘ สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก    

๑๙ สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ    

๒๐ ศูนยสารสนเทศ   - 

๒๑ สำนักงานความรวมมือระหวางประเทศ   - 
๒๒ สำนักงานคณะกรรมการผูทรงคณุวุฒิ   - 

๒๓ กลุมคุมครองจริยธรรม   - 

๒๔ กองโรคปองกันดวยวัคซีน   - 

๒๕ กองนวัตกรรมและวิจัย  - 

 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน สำหรับการบันทึกลงในระบบ E - report 
หนวยงานภายในสังกัดกรมควบคุมโรค จัดอยูในกลุมท่ี ๑ อาคารท่ัวไป  
 ประกอบดวย ตัวแปรท่ีนำมาคำนวณหาคามาตรฐาน ไดแก จำนวนบุคลากรทำงานเต็มเวลา จำนวนพ้ืนท่ีใช
สอยภายในอาคาร เวลาทำการ จำนวนผูเขามาใชบริการ และพ้ืนท่ีใหบริการ 
สถาบันบำราศนราดูร สถาบันราชประชาสมาสัย จัดอยูในกลุมท่ี ๒ โรงพยาบาล 
 ประกอบดวย ตัวแปรท่ีนำมาคำนวณหาคามาตรฐาน ไดแก จำนวนบุคลากรทำงานเต็มเวลา จำนวนพ้ืนท่ีใช
สอยภายในอาคาร จำนวนเตียง และจำนวนผูปวยนอก/ผูปวยใน 
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คำอธิบายตัวแปร 
1. บุคลากรทำงานเต็มเวลา (คน) 

เปนจำนวนของบุคลากร (คน) ท่ีทำงานเต็มเวลาทำการ (Full Time) ตลอดท้ังเดือนนั้น ท่ีใชพ้ืนท่ีในหนวยงาน 
นับรวมท้ังท่ีเปนขาราชการ ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษา 

2. พ้ืนท่ีใชสอยภายในอาคาร (ตารางเมตร)  
 เปนคาแสดงพ้ืนท่ีใชสอยเฉพาะภายในอาคาร นับรวมทุกอาคารของหนวยงาน โดยรวมท้ังพ้ืนท่ีปรับอากาศ
และไมปรับอากาศ 
 - ไมนับรวมพ้ืนท่ีนอกตัวอาคาร โรงจอดรถ อาคารจอดรถ  
 - บันทึกทุกเดือน แมจะเปนคาคงท่ี และหากมีการปรับปรุง ขยายพ้ืนท่ี มีอาคารใหม ก็ใหปรับปรุง ตัวเลขใน
เดือนท่ีเริ่มใชงานพ้ืนท่ีนั้นจริง 

3. เวลาทำการ  (ช่ัวโมง) 
เปนเวลาทำงานปกติตามท่ีหนวยงานกำหนดไว นับรวมตลอดท้ังเดือนเฉพาะวันทำการ เชนเวลาเปดทำการ 
๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. รวม ๘ ชั่วโมง/ วัน คิดเปนเวลาทำการเดือนนั้น ๑๔๔ ชั่วโมง ( ๑๘ วัน x ๘ ชัว่โมง/
วัน) เวลาทำงานดังกลาวไมนับรวมการทำงานนอกเวลา เวนแตหนวยงานมีการกำหนดการทำงานนอกเวลาไว
อยางชัดเจน เชน ทุกวันเสาร หรือชวงเวลาเย็น นำมาคิดรวมได 

4. ผูเขามาใชบริการ (คน) 
เปนจำนวนของบุคคล ท่ีเขามาใชบริการในอาคาร ตลอดเวลาเปดทำการในแตละวัน รับรวมตลอดท้ังเดือน 
จำนวนของผูท่ีเขาใชหองประชุม 

5. พ้ืนท่ีใหบริการ  
นับรวมพ้ืนท่ีความรับผิดชอบท้ังหมดท่ีหนวยงานตองออกไปใหบริการแกประชาชนนอกท่ีตั้งปกติบันทึกทุก
เดือน แมจะเปนคาคงท่ี หากมีการเปลี่ยนแปลงก็ใหปรับปรุงตัวเลขในเดือนท่ีเริ่มปฏิบัติจริง 

6. จำนวนเตียง 
นับจำนวนเตียงท้ังหมดโดยนับรวมท้ังท่ีมีคนไขและไมมีคนไข 

7. จำนวนผูปวยนอก 
นับจำนวนครั้งท่ีบุคลากรนอกเขามาใชบริการในวันทำการแตละวัน 

8. จำนวนผูปวยใน 
นับจำนวนผูปวยท่ีรบัไวรักษาและนอนในโรงพยาบาล นับรวมท้ังเดือน 
 

 หากตองการขอมูลเพ่ิมเติมสามารถดาวนโหลดคูมือโครงการลดใชพลังงานภาครัฐ ไดท่ี  
http://www.e-report.energy.go.th/EUI๒๕๖๑.pdf 
 
 
 
 
 
 

http://www.e-report.energy.go.th/EUI%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%96%E0%B9%91.pdf
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ประเด็นการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงาน  
 การลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงาน การประเมินพิจารณาจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากร 
และรูปแบบการดำเนินกิจกรรมในหนวยงาน แบงออกเปน ๒ รอบ คือ 

 - รอบ ๖ เดือน ใชแบบการประเมินท่ีมีจำนวน ๕ ขอ รวม ๕ คะแนน 
 - รอบ ๑๒ เดือน ใชผลการประเมินจากผูกำกับตัวชี้วัด คิดคาระดับคะแนนเต็ม ๕ คะแนน  

• เกณฑการใหคะแนน รอบประเมินท่ี ๑ (รอบ ๖ เดือน) ใชแบบการประเมินท่ีมีจำนวน ๕ ขอ  
ประเด็นการประเมินรอบ ๖ เดือน คะแนน 

๑. มีการจัดทำแผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของหนวยงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  และผูบริหาร

เห็นชอบ 

๑ 

๒. มีการคัดแยกขยะมูลฝอยเพ่ือนำไปจัดการอยางเหมาะสม ถูกตองตามหลักวิชาการ ไมเกิดการนำขยะมูลฝอยท่ีคัดแยก

แลวกลับไปรวมอีก โดยมีการคัดแยกขยะมูลฝอยอยางนอยเปน ๓ ประเภท ไดแก ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะ

ทั่วไป มีปายแสดงประเภทของขยะมูลฝอยที่ถังขยะอยางชัดเจน สามารถใหผูมาใชบริการสามารถทิ้งขยะไดอยางถูกตอง

โดยสะดวก 

๐.๕ 

๓. มีกิจกรรมใหความรูในการคัดแยกขยะมูลฝอยกอนท้ิงแกเจาหนาท่ีในหนวยงาน เชน การอบรม KM การจัดกิจกรรมรณรงค 

การจัดนิทรรศการเพ่ือใหความรู เปนตน 

โดยมีรายละเอียดของกิจกรรม (วันที่จัด จำนวนผูเขารวมกิจกรรม กลุมเปาหมาย พรอมเอกสารที่ใชประกอบการจัด

กิจกรรม และรูปของกิจกรรม) 

* จำนวนผูเขารวมกิจกรรมทุกกิจกรรมรวมกันตองมีจำนวนอยางนอยรอยละ ๘๐ ของจำนวนเจาหนาที่ทั ้งหมดใน

หนวยงาน 

๑ 

๔. มีกิจกรรมสงเสริมเพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอย  โดยตองครอบคลุมท้ัง ๓ ประเด็น (ประเด็นละ ๐.๕ คะแนน) ดังน้ี 

 - มีกิจกรรมเพ่ือลดการใชถุงพลาสติกหูหิ้ว เชน การสงเสริมการใชตะกรา ถุงผา ปนโต ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีเปนมิตร

กับสิ่งแวดลอมในการซื้อสินคา เปนตน 

- มีกิจกรรมเพ่ือลดการใชแกวพลาสติกใชครั้งเดียวท้ิง เชน การรณรงคใหใชแกวสวนตัว การลดราคาใหกับลูกคาท่ีนำแกว

สวนตัวมาซื้อน้ำ เปนตน 

-ไมมีการใชโฟมบรรจุอาหารในรานคาตาง ๆ ที่ตั้งในหนวยงาน รวมถึงกิจกรรมตาง ๆ ที่จัดขึ้นในหนวยงาน และไมมีการ

นำโฟมบรรจุอาหารเขามาในหนวยงาน 

โดยมีรายละเอียดของกิจกรรม (วันที่จัด จำนวนผูเขารวมกิจกรรม กลุมเปาหมาย พรอมเอกสารที่ใชประกอบการจัด

กิจกรรม และรูปของกิจกรรม) 

* จำนวนผูเขารวมกิจกรรมทุกกิจกรรมรวมกันตองมีจำนวนอยางนอยรอยละ ๘๐ ของจำนวนเจาหนาที่ทั ้งหมดใน

หนวยงาน 

๑.๕ 

๕. มีกิจกรรมสงเสริมใหเจาหนาท่ีมีสวนรวมในการนำขยะมูลฝอยมาใชประโยชน เชน ธนาคารขยะ ผาปารีไซเคิล เปนตน 

โดยมีรายละเอียดของกิจกรรม (วันที่จัด จำนวนผูเขารวมกิจกรรม กลุมเปาหมาย พรอมเอกสารที่ใชประกอบการจัด

กิจกรรม และรูปของกิจกรรม) 

* จำนวนผูเขารวมกิจกรรมทุกกิจกรรมรวมกันตองมีจำนวนอยางนอยรอยละ ๘๐ ของจำนวนเจาหนาที่ทั ้งหมดใน

หนวยงาน 

๑ 

หมายเหตุ :  รอบ ๑๒ เดือน ใหหนวยงานสวนกลางกรมรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมคะแนนท่ี ๔ และ ๕ เพ่ิมเติมดวย 
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• เกณฑการใหคะแนน รอบประเมินท่ี ๒ (รอบ ๑๒ เดือน) ใชผลการประเมินจากผูกำกับตัวชี้วัด คิดคาระดับ
คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

ระดับ 
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน 
ขยะมลูฝอย 

ลดลงรอยละ ๒๐ 

เกณฑการใหคะแนน 
ถุงพลาสติกหูห้ิว 
ลดลงรอยละ ๖๐ 

เกณฑการใหคะแนน 
แกวนาพลาสติกแบบ 

ใชคร้ังเดียวท้ิง 
ลดลงรอยละ ๖๐ 

เกณฑการใหคะแนน 
โฟมบรรจุอาหาร 

ลดลงรอยละ ๑๐๐ 

๑ รอยละ ๐ – ๔.๙๙  รอยละ ๐ – ๑๔.๙๙ รอยละ ๐ – ๑๔.๙๙ รอยละ ๕๐ – ๖๙.๙๙ 
๒ รอยละ ๕.๐๐ – ๙.๙๙  รอยละ ๑๕.๐๐ – ๒๙.๙๙  รอยละ ๑๕.๐๐ – ๒๙.๙๙  รอยละ ๗๐ – ๗๙.๙๙ 
๓ รอยละ ๑๐.๐๐ – ๑๔.๙๙  รอยละ ๓๐.๐๐ – ๔๔.๙๙  รอยละ ๓๐.๐๐ – ๔๔.๙๙  รอยละ ๘๐ – ๘๙.๙๙ 
๔ รอยละ ๑๕.๐๐ – ๑๙.๙๙  รอยละ ๔๕.๐๐ – ๕๙.๙๙  รอยละ ๔๕.๐๐ – ๕๙.๙๙  รอยละ ๙๐ – ๙๙.๙๙ 
๕ ตั้งแตรอยละ ๒๐ ข้ึนไป  ตั้งแตรอยละ ๖๐ ข้ึนไป  ตั้งแตรอยละ ๖๐ ข้ึนไป  รอยละ ๑๐๐  

 
คำนิยาม :  

• ขยะมูลฝอย หมายถึง สิ่งของที่ไมใชแลว เศษกระดาษ เศษผาเศษอาหาร เศษสินคา เศษวัตถุ ถุงพลาสติก 
ภาชนะที่ใสอาหาร เถา มูลสัตว ซากสัตว หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว หรือที่อื่น และ
ผลิตภัณฑตาง ๆ ที่เหลือทิ้งจากบานพักอาศัย รานคา ตลาด สถานประกอบการ สถานที่ทำงาน หรือสถานท่ี
อื่นใด ทั้งนี้ ตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงานภาครัฐ จะครอบคลุมเฉพาะขยะมูลฝอย
ชุมชน ไมรวมถึงขยะจากการกอสราง ขยะจากภาคอุตสาหกรรม และขยะติดเชื้อจากสถานพยาบาล 

• ขยะท่ีสงกำจัด หมายถึง ขยะมูลฝอยท่ีหนวยงานไมสามารถดำเนินการหาวิธีเพ่ือนำไปใชประโยชนได และสงให
หนวยงานที่รับผิดชอบไปกำจัดตอ โดยสวนมากจะเปนขยะอันตรายและขยะทั่วไป แตไมรวมถึงขยะจากการ
กอสราง ขยะจากภาคอุตสาหกรรม และขยะติดเชื้อจากสถานพยาบาล 

• ถุงพลาสติกหูหิ้ว หมายถึง ถุงกอบแกบ สายเดี่ยว พวง ที่ผลิตจากพลาสติกท่ัวไป ทำใหยอยสลายไดยากและสวน
ใหญกลายเปนขยะทันทีหลังการใชงานเพียงครั้งเดียว 

• แกวพลาสติกใชครั้งเดียว หมายถึง แกวพลาสติกที่ผลิตจากพลาสติกทั่วไปที่ไมไดออกแบบมาเพื่อการใชซ้ำ
และสวนใหญกลายเปนขยะทันทีหลังการใชงานเพียงครั้งเดียว 

• โฟมบรรจุอาหาร หมายถึง ภาชนะท่ีใชสำหรับใสอาหารท่ีมีการทำจากโฟม อันไดแก กลองขาว ถาดขนม ถาด
ผลไม ฯลฯ แตไมรวมถึงภาชนะที่ทำจากพลาสติกหรือโฟมสำหรับใชกันกระแทกหรือโฟมสำหรับใสตัวอยาง
เพ่ือการทดลองหรือวิเคราะหผลตามหนาท่ีของแตละหนวยงาน 

การคิดคาของจำนวนบุคลากรของหนวยงาน ณ วันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยคิดจาก 

๒.๑ จำนวนบุคลากรประจำท่ีอยูในหนวยงาน 

๒.๒ จำนวนบุคลากรแฝง ไดแก ผูมาใชบริการในหนวยงานท่ีมีการบันทึกขอมูลไว 
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สูตรการคำนวณ  

 การคิดคะแนนรอบ ๑๒ เดือน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ใหนำคะแนนในเกณฑท้ัง ๔ ขอรวมกันแลวหารดวย ๔โดย
เกณฑการใหคะแนนจะมีสูตรการคำนวณดังนี้  
๑.รอยละปริมาณขยะมูลฝอยท่ีสงกำจัดลดลง 

โดยท่ี  (๑) คือ ฐานปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนของหนวยงาน ป ๒๕๖๑ 

คำนวณจาก  

 โดยท่ี  (๓) คือ จำนวนบุคลากรของหนวยงาน ณ วันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  (๔) คือ คาเฉลี่ยอัตราการเกิดขยะมูลฝอย ๐.๓๔ กิโลกรัมตอคนตอวัน 

  (๕) คือ วันทำงาน ป ๒๕๖๔ ตั้งแตเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ 

 (๒) คือ ปริมาณขยะมูลฝอย ป ๒๕๖๔ ไมรวมขยะท่ีถูกคัดแยกไปใชประโยชน (ไดจากการเก็บขอมูลโดยการชั่ง

น้ำหนักขยะมูลฝอยตั้งแตเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔) 

๒. รอยละจำนวนถุงพลาสติกหูห้ิวท่ีลดลง 

โดยท่ี  (๖) คือ ฐานจำนวนถุงพลาสติกหูหิ้วท่ีเกิดข้ึนของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

คำนวณจาก  

 โดยท่ี  (๓) คือ จำนวนบุคลากรของหนวยงาน ณ วันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  (๘) คือ คาเฉลี่ยอัตราการเกิดถุงพลาสติกหูหิ้ว ๐.๙๔ ใบตอคนตอวัน 

 (๕) คือ วันทำงาน ป ๒๕๖๔ ตั้งแตเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔  

  (๗) คือ จำนวนถุงพลาสติกหูหิ้วท่ีมีการท้ิงลงถังขยะภายในหนวยงาน ป ๒๕๖๔ (ไดจากการเก็บขอมูล

โดยการนับจำนวนในถังขยะตั้งแตเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔) 

๓. รอยละจำนวนแกวพลาสติกใชครั้งเดียวท้ิงท่ีลดลง 

โดยท่ี  (๙) คือ ฐานจำนวนแกวพลาสติกใชครั้งเดียวท้ิงท่ีเกิดข้ึนของหนวยงาน ป ๒๕๖๑ 

คำนวณจาก  

 

=   ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน ป ๒๕๖๑(๑) – ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีสงกำจัด ป ๒๕๖๔(๒)  x  ๑๐๐ 

ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน ป ๒๕๖๑(๑) 

= บุคลากรของหนวยงาน (คน)(๓) x อัตราการเกิดขยะมูลฝอย ป ๒๕๖๑ (กิโลกรัมตอคนตอวัน)(๔) x วันทำงาน(๕)  

=   จำนวนถุงพลาสติกหูหิ้วท่ีเกิดข้ึน ป ๒๕๖๑(๖) – จำนวนถุงพลาสติกหูหิ้วท่ีท้ิงในถังขยะ ป ๒๕๖๔(๗)  x  ๑๐๐ 

                                   จำนวนถุงพลาสติกหูหิ้วท่ีเกิดข้ึน ป ๒๕๖๑(๖) 

= บุคลากรของหนวยงาน (คน)(๓) x อัตราการเกิดถุงพลาสติกหูหิ้ว ป ๒๕๖๑ (ใบตอคนตอวัน)(๘) x วันทำงาน(๕)  

= แกวพลาสติกใชครั้งเดียวท้ิงท่ีเกิดข้ึน ป ๒๕๖๑(๙) – แกวพลาสติกใชครั้งเดียวท้ิงท่ีท้ิงในถังขยะ ป ๒๕๖๔(๑๐)  x  ๑๐๐ 

แกวพลาสติกแบบใชครั้งเดียวท้ิงท่ีเกิดข้ึน ป ๒๕๖๑(๙) 

= บุคลากรของหนวยงาน (คน)(๓) x อัตราการเกิดแกวพลาสติก ป ๒๕๖๑ (ใบตอคนตอวัน)(๑๑) x วันทำงาน(๕)  
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 โดยท่ี  (๓) คือ จำนวนบุคลากรของหนวยงาน ณ วันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  (๑๑) คือ คาเฉลี่ยอัตราการเกิดแกวพลาสติกใชครั้งเดียวท้ิง ๐.๔ ใบตอคนตอวัน 

 (๕)  คือ วันทำงาน ป ๒๕๖๔ ตั้งแตเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔   
(๑๑) คือ จำนวนแกวพลาสติกใชครั้งเดียวทิ้งที่มีการทิ้งลงถังขยะภายในหนวยงาน ป ๒๕๖๔ (ไดจากการเก็บ

ขอมูลโดยการนับจำนวนในถังขยะตั้งแตเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔) 

๔. รอยละจำนวนโฟมบรรจุอาหารท่ีลดลง 

โดยท่ี  (๑๒) คือ ฐานจำนวนโฟมบรรจุอาหารท่ีเกิดข้ึนของหนวยงาน ป ๒๕๖๑ 

คำนวณจาก  

 โดยท่ี  (๓) คือ จำนวนบุคลากรของหนวยงาน ณ วันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  (๑๔) คือ คาเฉลี่ยอัตราการเกิดโฟมบรรจุอาหาร ๐.๔๗ ใบตอคนตอวัน 

 (๕) คือ วันทำงาน ป ๒๕๖๔ ตั้งแตเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔   
(๑๓) คือ จำนวนโฟมบรรจุอาหารท่ีมีการท้ิงลงถังขยะภายในหนวยงาน ป ๒๕๖๔ (ไดจากการเก็บขอมูลโดยการ

นับจำนวนในถังขยะตั้งแตเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔) 

แนวทางการดำเนินงาน 
๑.หนวยงานสวนกลางกรม กรอกแบบฟอรมแบบรายงานผลการสำรวจหนวยงาน ซึ่งเปนขอมูลจำนวน

บุคลากรภายในหนวยงาน สงขอมูลภายในวันที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ และรายงานแบบฟอรมรายงานผลการลด และ
คัดแยกขยะม ูลฝอยของหน วยงาน รอบ ๖ เด ือน ภายในว ันที ่  ๓ ขอเด ือนถ ัดไป ส งข อม ูลมาที ่  ddcosc
๖๕๔@gmail.com ในสวนของการประเมินรอบ ๑๒ เดือน หนวยงานสวนกลางกรมใชคะแนนภาพกรม 

๒. หนวยงานในขอ ๒ เก็บขอมูลการขยะมูลฝอยของแตละวัน โดยกรอกแบบฟอรมการเก็บขอมูลขยะ 
มูลฝอย โดยเก็บขอมูลชวงเดือน มกราคม – กรกฎาคม ๒๕๖๔ หลังจากนั้นหนวยงานรวบรวมขอมูลขยะมูลฝอย 
แตละเดือน กรอกลงในแบบฟอรมรายงานผลการลดคัดแยกขยะของหนวยงาน สงภายในวันท่ี ๓ ของเดือนถัดไป  รอบ 
๖ เด ือน ให หนวยงานสงรายงานแบบฟอรมรายงานผลการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของหนวยงาน รอบ  
๖ เดือน  ภายในวันท่ี ๓ ของเดือนถัดไป สงขอมูลมาท่ี ddcosc๖๕๔@gmail.com 
 
 
*** มีขอสงสัยหรือปญหา สอบถามเพ่ิมเติมท่ี 

1. นายวัชระศักดิ์    คำดวง  เบอร ๐ ๒๕๙๐ ๓๓๐๗ 
2. นางสาวจุฑามาศ   คงมนต เบอร ๐ ๒๕๙๐ ๓๐๐๕ 
3. วาท่ีรอยตรี ธนกร เขาใหญ เบอร ๐ ๒๕๙๐ ๓๒๗๓ 
E-mail: ddcosc๖๕๔@gmail.com 

 

 

= จำนวนโฟมบรรจุอาหารท่ีเกิดข้ึน ป ๒๕๖๑(๑๒) – จำนวนโฟมบรรจุอาหารท่ีท้ิงในถังขยะ ป ๒๕๖๔(๑๓)  x  ๑๐๐ 

                                   จำนวนโฟมบรรจุอาหารท่ีเกิดข้ึน ป ๒๕๖๑(๑๒) 

= บุคลากรของหนวยงาน (คน)(๓) x อัตราการเกิดโฟมบรรจุอาหาร ป ๒๕๖๑ (ใบตอคนตอวัน)(๑๔) x วันทำงาน(๕)  

ติดตอไดท่ี Line: ๔.๒ เพิม่ประสทิธภิาพ ๖๔ 
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รายละเอียดตัวช้ีวัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการหนวยงาน กรมควบคุมโรค ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
องคประกอบท่ี ๔ Innovation Base 

 

ตัวช้ีวัดถายทอดสูหนวยงาน 
๑. ตัวชี ้วัดที ่ ๔.๓ : ระดับความสำเร็จของหนวยงานดำเนินการบริหารจัดการภาครัฐและการปฏิรูปองคกร 
ไดตามเกณฑท่ีกรมควบคุมโรคกำหนด 
๒. หนวยวัด : ระดับ 
๓. น้ำหนัก : สำนัก สถาบัน กองวิชาการ สคร. ๑-๑๒ และ สปคม. รอยละ ๑๐ 
๓. น้ำหนัก : กองบริหารและหนวยงานขนาดเล็ก รอยละ ๑๕ 
๔. คำอธิบายตัวช้ีวัด : 
 ๔.๑ ความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการภาครัฐ หมายถึง การนำเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐท่ี
สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดในการประเมินองคกรดวยตัวเองโดยใชเครื่องมือประเมินสถานะการเปนระบบราชการ ๔.๐ (PMQA ๔.๐) 
และนำผลการประเม ินองค กรจ ัดทำแผนยกระดับการพัฒนาสู ระบบราชการ ๔.๐ ระยะ ๓ ป แผนปฏิบัต ิการ 
ป พ.ศ. ๒๕๖๔ ดวยแนวคิดการปฏิรูป เปนบรรทัดฐานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการองคกรของหนวยงาน
รอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน เพื่อปรับปรุงองคกรมุงสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู โดยพัฒนาตามเกณฑคุณภาพ 
การบริหารจัดการภาครัฐที่กรมควบคุมโรคกำหนด และสามารถยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของกรมควบคุมโรค 
สูระดับมาตรฐานสากลภายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๘๐  

๔.๒ การปฏิรูปองคกร หมายถึง การเปลี่ยนแปลง หรือการวางรูปแบบใหมของ ยุทธศาสตร แผนปฏิบัติงาน 
แผนงาน หรือกิจกรรมตาง ๆ รวมถึง โครงสรางองคกร วัฒนธรรม และคานิยมในองคกร ซึ่งไมใชการพัฒนาสิ่งที่มี 
อยูเดิมแลวใหดีขึ ้น เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่รวดเร็ว และสามารถตอบสนอง ยุทธศาสตรชาติ 
นโยบายประเทศ และองคกร ไดอยางชัดเจนและสมบูรณ ทั้งนี ้จะตองมีการวางแผนการปฏิรูปใหสอดคลองกับ
เปาหมาย มีความชัดเจน และมีการพิจารณาถึงผลกระทบทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว (สำนักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต,ิ ๒๕๖๐) 

๔.๓ หนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค หมายถึง หนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค รวมท้ังสิ้น ๔๑ หนวยงาน 
ประกอบดวย ๑) กลุมคุมครองจริยธรรม ๒) กองนวัตกรรมและวิจัย ๓) กองปองกันโรคดวยวัคซีน ๔) ศูนยสารสนเทศ  
๕) สถาบันปองกันควบคุมโรคเขตเมือง ๖) สถาบันเวชศาสตรปองกันศึกษา ๗) สำนักงานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  
๘) สำนักงานความรวมมือระหวางประเทศ ๙) สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก ๑๐) สำนักสื่อสารความเสี่ยงและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ๑๑) สำนักงานเลขานุการกรม ๑๒) กลุมตรวจสอบภายใน ๑๓) กลุมพัฒนาระบบบริหาร  
๑๔) กองกฎหมาย ๑๕) กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ๑๖) กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ
ยาสูบ ๑๗) กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม ๑๘) กองบริหารการคลัง ๑๙) กองบริหารทรัพยากรบุคคล  
๒๐) กองยุทธศาสตรและแผนงาน ๒๑) กองระบาดวิทยา ๒๒) กองโรคติดตอทั่วไป ๒๓) กองโรคติดตอนำโดยแมลง  
๒๔) กองโรคไมติดตอ ๒๕) กองโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ๒๖) กองวัณโรค ๒๗) สถาบันบำราศนราดูร  
๒๘) สถาบันราชประชาสมาสัย ๒๙) สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล และ ๓๐-๔๑) สำนักงาน
ปองกันควบคุมโรคท่ี ๑-๑๒ สำหรับหนวยงานภายในท่ีจัดตั้งใหม รวมดำเนินการดังนี้ 

๑) ศูนยพัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม จังหวัดสมุทรปราการ ใหดำเนินการและประเมินผล 
ในภาพรวมรวมกับสถาบันราชประชาสมาสัย 
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๒) กองดานควบคุมและกักกันโรคติดตอระหวางประเทศ ใหดำเนินการและประเมินผลในภาพรวมรวมกับ 
กองโรคติดตอท่ัวไป 

๓) กองปองกันการบาดเจ็บ และสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ ใหดำเนินการ
จัดทำรายงานลักษณะสำคัญขององคกรของหนวยงาน (แบบฟอรมหมายเลข ๕) 

๔.๔ เกณฑท่ีกรมควบคุมโรคกำหนด หมายถึง การนำเกณฑในการประเมินสถานะการเปนระบบราชการ ๔.๐ 
(PMQA ๔.๐) ของสำนักงาน ก.พ.ร. ท่ีกรมควบคุมโรคนำมาเปนกรอบการบริหารจัดการองคกร ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔  
เพ่ือสงเสริมใหหนวยงานมีการพัฒนาองคกรและสามารถประเมินสถานะของการเปนระบบราชการ ๔.๐ (PMQA ๔.๐)  
ไดดวยตนเอง ดังนี ้

(๑) ทบทวนลักษณะสำคัญขององคกร (OP) และประเมินองคกรดวยเครื่องมือการบริหารจัดการภาครัฐ 
PMQA ๔.๐ ภายใตแนวคิดการปฏิรูป Retreat Rethink Redesign 

Retreat (Reform) คือ การปฏิรูปกระบวนงาน กิจกรรม ใหมีความสอดคลองยุทธศาสตรชาติ 
นโยบายองคกร ภารกิจงานตามตัวชี้วัด เพื่อบรรลุผลสัมฤทธิ์ภารกิจงานตามตัวชี้วัด ตามหลักการบริหารงานภาครัฐแนว
ใหม (New Public Management) 

Rethink (New) คือ การปรับเปลี่ยนแนวคิดการบริหารจัดการ กระบวนงาน กิจกรรม ในรูปแบบใหม 
อยางสรางสรรค เพ่ือบรรลุผลสัมฤทธิ์ภารกิจงานตามตัวชี้วัด ตามหลกัการบริหารงานภาครัฐแนวใหม (New Public Management) 

Redesign (Change) คือ การปรับเปลี่ยนกระบวนงาน กิจกรรม ใหมีความสอดคลองยุทธศาสตรชาติ  
นโยบายองคกร ภารกิจงานตามตัวชี้วัด เพื่อบรรลุผลสัมฤทธิ์ภารกิจงานตามตัวชี้วัด ตามหลักการบริหารงานภาครัฐแนว
ใหม (New Public Management) 

(๒) จัดทำแผนยกระดับการพัฒนาสูระบบราชการ ๔.๐ ระยะ ๓ ป และแผนปฏิบัติการเพื่อยกระดับ  
การพัฒนาสูระบบราชการ ๔.๐ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔ ดวยแนวคิดการปฏิรูปและผลการประเมินองคกรตามแนวคิด 
การบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ๔.๐ ของกรมควบคุมโรค โดยครอบคลุมการพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ ทั้ง ๓ มิติ 
ไดแก ๑) มิติเปดกวางและเชื่อมโยง ๒) มิติยึดประชาชนเปนศูนยกลาง ๓) มิติมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย  

(๓) ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื ่อยกระดับการพัฒนาสูระบบราชการ ๔.๐  
ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน ของหนวยงาน  

(๔) ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื ่อยกระดับการพัฒนาสูระบบราชการ ๔.๐  
ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน ของหนวยงาน 

(๕) จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพ่ือยกระดับการพัฒนาสูระบบราชการ ๔.๐ 
ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน ของหนวยงาน  
๕. สูตรการคำนวณ : ข้ันตอนท่ี ๓, ๔ 
จำนวนกิจกรรมตามแผนฯ ท่ีดำเนินการได
แลวเสร็จตามรอบการประเมิน 

= 
จำนวนกิจกรรมตามแผนฯท่ีดำเนินการแลวเสรจ็ตามรอบการประเมนิ X ๑๐๐ 

จำนวนกิจกรรมท้ังหมดตามแผนฯ ท่ีตองดำเนินการในรอบการประเมิน 
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๖. เกณฑการใหคะแนน : กำหนดเปนข้ันตอนแบงเกณฑการใหคะแนนเปน ๕ ระดับ พิจารณาจากความกาวหนาของ
การดำเนินงานตามเปาหมายแตละข้ันตอน ดังนี ้

ชื่อตัวชี้วัด 
ระดับ

คะแนน 
เกณฑการใหคะแนน 

ขั้นตอนท่ี ๑ ขั้นตอนท่ี ๒ ขั้นตอนท่ี ๓ ขั้นตอนท่ี ๔ ขั้นตอนท่ี ๕ 
ร ะ ด ั บ ค ว า ม ส ำ เ ร ็ จ ข อ งห น  ว ย ง าน
ดำเนินการบริหารจัดการภาครัฐและการ
ปฏิรูปองคกรไดตามเกณฑที ่กรมควบคุม
โรคกำหนด 

๑.๕      
๒.๕      
๓.๕      
๔.๕      
๕      

 

๗.  เง่ือนไขของตัวช้ีวัด : ไมมี 
๘. ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด : 

ตัวชี้วัด หนวยวัด ผลการดำเนินงานในอดีต ปงบประมาณ 
พ.ศ. 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
ระดับความสำเร็จของหนวยงานดำเนินการบรหิารจดัการภาครัฐ ระดับ ๕ ๕ ๕ 
รอยละความสำเรจ็ของการดำเนินการบริหารจัดการภาครัฐ รอยละ ๙๗.๕๖ ๙๗.๕๖ ๙๗.๖๗ 
ระดับความสำเร็จของหนวยงานดำเนินการบรหิารจดัการภาครัฐ
และการปฏิรูปองคกรไดตามเกณฑท่ีกรมควบคุมโรคกำหนด 

ระดับ ตัวช้ีวัดใหม 

๙. รายละเอียดการดำเนินงาน : 
 ๙.๑ : หนวยงานเดิม จำนวน ๔๑ หนวยงาน ดำเนินการตามรายละเอียดการดำเนินงาน และมีเกณฑใหคะแนน
ดังนี้ 

ขั้นตอนท่ี รายละเอียดการดำเนินงาน คะแนน เอกสารประกอบการประเมิน 
๑ ๑.๑ ทบทวนลักษณะสำคัญขององคกร ใหครบถวน

ทันสมัย ในโปรแกรมการประเมินสถานะการเปน
ระบบราชการ ๔.๐ (DDC-PMQA ๔.๐) 

๐.๕ ผลการทบทวนล ักษณะสำค ัญขององค กรของ
หนวยงาน  ในโปรแกรมการประเมินสถานะการเปน
ระบบราชการ ๔.๐ (DDC-PMQA ๔.๐) ภายในวันท่ี 
๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 ๑.๒ ประเมินองคกรดวยเครื ่องมือการบริหาร
จัดการภาครัฐ PMQA ๔.๐ ในทุกหมวดถึงระดับ 
Significance ภายใตแนวคิดการปฏิรูป Retreat 
Rethink Redesign ผ านโปรแกรมการประเมิน
สถานะการเปนระบบราชการ ๔.๐ (DDC-PMQA 
๔.๐) 
 

๑.๐ - ผลการประเมินองคกรดวยเครื ่องมือการบริหาร
จัดการภาครัฐ PMQA ๔.๐ ภายใตแนวคิดการปฏิรูป 
Retreat Rethink Redesign ของกรมควบค ุมโรค 
ในโปรแกรมการประเมินสถานะการเปนระบบราชการ 
๔.๐ (DDC-PMQA ๔.๐) ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๓  
- รายงานความกาวหนาการดำเนินงานในระบบ 
Estimates SM ภายในวันที ่ ๒๕ กุมภาพันธ พ.ศ. 
๒๕๖๔ 
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ขั้นตอนท่ี รายละเอียดการดำเนินงาน คะแนน เอกสารประกอบการประเมิน 
๒ ๒.๑ จัดทำแผนยกระดับการพัฒนาสูระบบราชการ 

๔.๐ ระยะ ๓ ป ดวยแนวคิดการปฏิรูปและผลการ
ประเมินองคกรตามแนวคิดการบริหารจ ัดการ
ภาคร ัฐ PMQA ๔.๐ ของหนวยงาน และเสนอ
ผูบริหารรับทราบ (ถาหนวยงานใดประเมินองคกร
ไมถึงระดับ Significance ใหพิจารณาจัดทำแผน
เพ่ือใหถึงระดับ Significance ในระยะ ๓ ป) 
(กรณี จัดทำแผนการยกระดับฯ ไมครบ ๓ มิติ หัก 
๐.๑ คะแนน) 

๐.๕ - แผนยกระดับการพัฒนาสูระบบราชการ ๔.๐ ระยะ 
๓ ป (แบบฟอรมหมายเลข ๑) แนบไฟลในโปรแกรม 
การประเม ินสถานะการเป นระบบราชการ ๔.๐  
(DDC-PMQA ๔.๐) และเสนอผูบริหารรับทราบภายใน
วันท่ี ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
- รายงานความกาวหนาการดำเนินงานในระบบ 
Estimates SM ภายในวันที ่ ๒๕ กุมภาพันธ พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

 ๒.๒ จัดทำแผนปฏิบัติการเพ่ือยกระดับการพัฒนาสู
ระบบราชการ ๔.๐ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔ (กรณี 
จัดทำแผนการยกระดับฯ ไมครบ ๓ มิติ และไม
เสร็จภายในวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ หัก ๐.๑ 
คะแนน และเลือกตัวชี้วัดไมครบตามที่กำหนดหัก 
๐.๐๕ คะแนน) 
 

๐.๕ - แผนปฏิบัต ิการเพื ่อยกระดับการพัฒนาสู ระบบ
ราชการ ๔.๐ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔ (แบบฟอรม
หมายเลข ๒)แนบไฟล ในโปรแกรมการประเมิน
สถานะการเปนระบบราชการ ๔.๐ (DDC-PMQA ๔.๐) 
และจัดทำตัวชี้วัดหมวด ๗ RM๑-๑๐ และตัวชี้วัดปด 
GAP ทุกหมวดตามแผนปฏิบัติการในโปรแกรมฯ และ
เสนอผูบริหารรับทราบภายใน วันท่ี ๒๙ มกราคม พ.ศ. 
๒๕๖๔  
- รายงานความกาวหนาการดำเนินงาน ในระบบ 
Estimates SM ภายในวันที ่ ๒๕ กุมภาพันธ พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

๓ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพ่ือ
ยกระดับการพัฒนาสูระบบราชการ ๔.๐ ประจำป 
พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน ของหนวยงาน  
 
รอยละการดำเนินการตามแผนรอบ ๖  เดือน 
คะแนน ๐.๑ ๐.๒ ๐.๓ ๐.๔ ๐.๕ 

รอยละ ≤๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 

หมายเหตุ : คำนวณคะแนนโดยวิธีเทียบ
บัญญัตไิตรยางศ 

๐.๕ 
 
 
 

๐.๕ 

- รายงานสรุปการติดตามผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการของ ป ๒๕๖๔ เพ่ือยกระดับการพัฒนา
สู ระบบราชการ ๔.๐ ของหนวยงาน รอบ ๖ เดือน 
(แบบฟอรมหมายเลข ๓) เสนอผูบริหารรับทราบและ
แนบไฟลในโปรแกรมการประเมินสถานะการเปน
ระบบราชการ ๔ .๐  (DDC-PMQA ๔.๐) ภายใน 
วันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
- รายงานความกาวหนาการดำเนินงานในระบบ 
Estimates SM ภายในวันที ่ ๒๕ กุมภาพันธ พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

๔ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพ่ือ
ยกระดับการพัฒนาสูระบบราชการ ๔.๐ ประจำป  
พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน ของหนวยงาน  
รอยละการดำเนินการตามแผนรอบ ๑๒ เดือน 

คะแนน ๐.๑ ๐.๒ ๐.๓ ๐.๔ ๐.๕ 

รอยละ ≤๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 

หมายเหตุ : คำนวณคะแนนโดยวิธีเทียบ
บัญญัตไิตรยางศ 

๐.๕ 
 
 
 

๐.๕ 

- รายงานสรุปการติดตามผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการของ ป ๒๕๖๔ เพ่ือยกระดับการพัฒนา 
สูระบบราชการ ๔.๐ ของหนวยงาน รอบ ๑๒ เดือน 
(แบบฟอรมหมายเลข ๓) เสนอผูบริหารรับทราบและ
แนบไฟลในโปรแกรมการประเมินสถานะการเปน
ระบบราชการ ๔ .๐  (DDC-PMQA ๔.๐) ภายใน 
วันท่ี ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
- รายงานความกาวหนาการดำเนินงานในระบบ 
Estimates SM ภายในวันท่ี ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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ขั้นตอนท่ี รายละเอียดการดำเนินงาน คะแนน เอกสารประกอบการประเมิน 
๕ จ ั ดทำรายงานสร ุ ปผลการดำ เน ิ น งานตาม

แผนปฏิบัติการเพื ่อยกระดับการพัฒนาสู ระบบ
ราชการ ๔.๐ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน 
ของหนวยงาน  
(กรณีรายงานผลการดำเนินการตามแผนยกระดับ
การพัฒนาสูระบบราชการ ๔.๐ ของหนวยงาน ไม
ครบถวน  
หักเชิงคุณภาพ ๐.๐๕ คะแนน) 

๐.๕ - รายงานสรุปผลการดำเนินการยกระดับการพัฒนา
กลไกการบริหารจัดการภาครัฐของกรมควบคุมโรค 
รอบ ๑๒ เดือน  (แบบฟอรมหมายเลข ๔) ใหครบถวน
ทุกประเด็น  เสนอผูบริหารรับทราบและแนบไฟลใน
โปรแกรมการประเมินสถานะการเปนระบบราชการ 
๔.๐ (DDC-PMQA ๔.๐) ภายในวันที่ ๒๕ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
- รายงานความกาวหนาการดำเนินงานในระบบ 
Estimates SM ภายในวันท่ี ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

หมายเหตุ : ๑. กรณีไมรายงานภายในระยะเวลาท่ีกำหนดแตละข้ันตอน หักข้ันตอนละ ๐.๐๕ คะแนน  
 ๒. กรณีไมเสนอผูบริหารเห็นชอบหรือรับทราบ หักข้ันตอนละ ๐.๐๕ คะแนน 
 ๓. กรณีเอกสารท่ีแนบในโปรแกรม DDC-PMQA ๔.๐ ไมครบถวนสมบูรณ หัก ๐.๐๕ คะแนน  
 ๔. กรณีไมระบุรายละเอียดความกาวหนาและผลการดำเนินงานในระบบ ESM หักข้ันตอนละ ๐.๐๕ คะแนน 

 ๙.๒ หนวยงานใหม จำนวน ๒ หนวยงาน ดำเนินการตามรายละเอียดการดำเนินงาน และมีเกณฑใหคะแนน
ดังนี้ 

ขั้นตอนท่ี รายละเอียดการดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล 
๑ 

(๑ คะแนน) 
จัดทำคำสั ่งแต งต ั ้งคณะทำงาน      
เพ่ือดำเนินการพัฒนาองคกร 

คำสั่งแตงตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการพัฒนาองคกร โดยมีผูรับผิดชอบทุก
หมวด (Process Owner) ภายในวันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๒ 
(๔ คะแนน) 

จัดทำรายงานลักษณะสำคัญองคกร
ของหนวยงาน 

รายงานลักษณะสำคัญขององคกรของหนวยงานในโปรแกรมการประเมินสถานะ 
การเปนระบบราชการ ๔.๐ (DDC-PMQA ๔.๐)  (ตามแบบฟอรมหมายเลข ๕) และ
รายงานความกาวหนาในระบบ Estimates SM ภายในวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

หมายเหตุ : ๑. กรณีไมรายงานภายในระยะเวลาท่ีกำหนดแตละข้ันตอน หักข้ันตอนละ ๐.๐๕ คะแนน  
 ๒. กรณีไมเสนอผูบริหารเห็นชอบหรือรับทราบ หัก ๐.๐๕ คะแนน 

๑๐. เปาหมาย : ๔๑ หนวยงานเดิม ไตรมาสท่ี ๒ ถึงข้ันตอนท่ี ๓ 
  ไตรมาสท่ี ๔ ถึงข้ันตอนท่ี ๕ 

  ๒ หนวยงานใหม  ไตรมาสท่ี ๒ ถึงข้ันตอนท่ี ๑ 
       ไตรมาสท่ี ๔ ถึงข้ันตอนท่ี ๒ 

๑๑. แหลงขอมูล : 
 โปรแกรมการประเมินสถานะการเปนระบบราชการ ๔.๐ (DDC-PMQA ๔.๐) และรายงานความกาวหนาตัวชี้วัด
ฯ ในระบบ Estimates SM จากกลุม/กอง/ศูนย/สำนัก/สถาบนั/สคร.๑-๑๒  
๑๒. วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 ๑๒.๑ หนวยงานรายงานในโปรแกรมการประเมินสถานะการเปนระบบราชการ ๔.๐ (DDC-PMQA ๔.๐)  
และรายงานความกาวหนาตัวชี้วัดฯ ในระบบ Estimates SM  

๑๒.๒ ผูกำกับตัวชี้วัดสรุปภาพรวมการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ในไตรมาสท่ี ๒ และ ๔ 
๑๓. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล : 

ไตรมาสท่ี ๒ ภายในวันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ 
ไตรมาสท่ี ๔ ภายในวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
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๑๔. แบบฟอรมท่ีใชประกอบดวย : 
๑๔.๑ แบบฟอรมหมายเลข ๑ แผนยกระดับการพัฒนาสูระบบราชการ ๔.๐ ระยะ ๓ ป 
๑๔.๒ แบบฟอรมหมายเลข ๒ แผนปฏิบัติการเพ่ือยกระดับการพัฒนาสูระบบราชการ ๔.๐ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๑๔.๓ แบบฟอรมหมายเลข ๓ สรุปการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของป ๒๕๖๔ เพ่ือ

ยกระดับ 
       การพัฒนาสูระบบราชการ ๔.๐ ของหนวยงานรอบ ๖ และ ๑๒ เดือน 
๑๔.๔ แบบฟอรมหมายเลข ๔ สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพ่ือยกระดับการพัฒนาสูระบบราชการ ๔.๐  
       ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน ของหนวยงาน 
๑๔.๕ แบบฟอรมหมายเลข ๕ ลักษณะสำคัญองคกร (Organization Profile : OP) 

๑๕. ผูกำกับตัวช้ีวัด : ระดับกรม 
ช่ือผูกำกับตัวช้ีวัด โทรศัพท E-mail 

นางเบญจมาภรณ ภิญโญพรพาณิชย  
ผูอำนวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร 

๐๒-๕๙๐-๓๓๙๕ Jama_pin@hotmail.com 

 ระดับหนวยงาน : กองบริหารการคลัง 
ช่ือผูกำกับตัวช้ีวัด โทรศัพท E-mail 

นายนิรุติ นิรุติธรรมธรา  
ผูอำนวยการกองบริหารการคลัง  

๐๒-๕๙๐-๓๐๗๑ niruit@hotmail.com 

๑๖. ผูจัดเก็บขอมูล : ระดับกรม  
ช่ือผูจัดเก็บขอมูล โทรศัพท E-mail 

นางสาวอัจฉรา บุญชุม ๐๒-๕๙๐-๓๓๔๖ achara.mam@gmail.com 
นายพงษสุธีร ทองเกลี้ยง ๐๒-๕๙๐-๓๓๔๖ teparit๒๒@gmail.com 
นายธีรวิทย ตั้งจิตไพศาล ๐๒-๕๙๐-๓๓๔๖ Tod_๑๑๔@hotmail.com 
นายอานุภาพ ไชยมี ๐๒-๕๙๐-๓๓๔๖ prkeng@hotmail.com 
นายจิรัตถ  พรหมรัตน         ๐๒-๕๙๐-๓๓๔๖ Jirat.promrat@gmail.com 

ผูจัดเก็บขอมูล : ระดับหนวยงาน 
ระดับหนวยงาน : กองบริหารการคลัง 

 

 

 

ช่ือผูจัดเก็บขอมูล โทรศัพท E-mail 
๑) นายชนาธิป นวลแจม ๐๒-๕๙๐-๓๘๒๗ finstrategy@hotmail.com 

ddcfinstrategy@gmail.com ๒) นางสาวนันทนภัส โตศรีบรรเจิด ๐๒-๕๙๐-๓๘๒๗ 
๓) นางสาวปณัฐินี ทิมกาญจนะ ๐๒-๕๙๐-๓๘๒๗ 
๔) นางสาวพรศิริ  จันทรเพชร ๐๒-๕๙๐-๓๐๗๙ phonsiri_ka@hotmail.com 
๕) นางวรรณา วาศดวงมา ๐๒-๕๙๐-๓๐๗๙ Wannawad๑๒๐๘@gmail.com 
๖) นายถวิล อินทรเปยม ๐๒-๕๙๐-๓๐๗๙ tawininpaim@gmail.com 

mailto:prkeng@hotmail.com
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แบบฟอรมหมายเลข ๑ 
แผนยกระดับการพัฒนาสูระบบราชการ ๔.๐ ระยะ ๓ ป 

หนวยงาน…………………………………… 
ชื่อแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 

 
ปท่ีดำเนินการ ปจจัยความสำเร็จ การปฏิรูปองคกร โอกาสในการ

ปรับปรุง ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ Collabor
ation 

Innovation Digitali
zation 

Retreat 
(Reform) 

Rethink 
(New) 

Redesign 
(Change) 

๑. มิติเปดกวางและเชื่อมโยง  
๑.๑ …………………………………………………………… √   √     √ หมวด….ขอ...

ระดับ… 
๑.๒ ……………………………………………………………  √ √  √   √  หมวด….ขอ...

ระดับ… 
๑.๓ ……………………………………………………………   √  √   √  หมวด….ขอ...

ระดับ… 
๒. มิติประชาชนเปนศูนยกลาง  
๒.๑………………………………………………………………           
๒.๒………………………………………………………………           
๒.๒………………………………………………………………           
๓. มิติมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย  
๓.๑………………………………………………………………           
๓.๒………………………………………………………………           
๓.๓………………………………………………………………           

 

 

ผูรับผิดชอบลงนาม............................................................... 
          (.............................................................) 
ตำแหนง............................................................... 

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

ผูบริหารลงนาม............................................................... 
          (.............................................................) 
ตำแหนง............................................................... 

วันท่ี................./.............................../………… 
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แบบฟอรมหมายเลข ๒ 
แผนปฏิบัติการเพ่ือยกระดับการพัฒนาสูระบบราชการ ๔.๐ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔ 

หนวยงาน............................................... 
โอกาสในการปรับปรุง กิจกรรม/ขัน้ตอน ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตัวชี้วัดหมวด ๗ ผูรับผิดชอบ 

ต.ค.
๖๓ 

พ.ย.
๖๓ 

ธ.ค. 
๖๓ 

ม.ค.
๖๔ 

ก.พ.
๖๔ 

มี.ค.
๖๔ 

เม.ย
๖๔ 

พ.ค.
๖๔ 

มิ.ย.
๖๔ 

ก.ค.
๖๔ 

ส.ค.
๖๔ 

ก.ย.
๖๔ 

๑. มิติเปดกวางและเชื่อมโยง  

หมวด…….ขอ…….ระดับ….. ๑ ……………..(ช่ือกิจกรรม)……………                         

(RM๑-๑๐) หรือ ตัวช้ีวัด gap  ๑.๑) ……….…(ข้ันตอน)……………...                         

๑.๒) ……….…(ข้ันตอน)……………...             

หมวด…….ขอ…….ระดับ….. ๒. ……………..(ช่ือกิจกรรม)……………             
(RM๑-๑๐) หรือ ตัวช้ีวัด gap  

๒.๑) ……….…(ข้ันตอน)……………...             

๒. มิติประชาชนเปนศูนยกลาง  
หมวด…….ขอ…….ระดับ….. ๑……………..(ช่ือกิจกรรม)……………               

๓. มิติมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย  
หมวด…….ขอ…….ระดับ….. ๑……………..(ช่ือกิจกรรม)……………               

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

ผูรับผิดชอบลงนาม............................................................... 
          (.............................................................) 
ตำแหนง............................................................... 

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

ผูบริหารลงนาม............................................................... 
          (.............................................................) 
ตำแหนง............................................................... 

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

หมายเหต:ุ ช่ือกิจกรรมท่ีดำเนินการควรระบุระยะเวลาจากจุดเริ่มตน – จุดสิ้นสดุกิจกรรม  (  ) และแตละข้ันตอนการดำเนินการใหระบุเฉพาะชวงท่ีดำเนินการ ( ) 
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แบบฟอรมหมายเลข ๓ 
สรุปการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ ป ๒๕๖๔ เพ่ือยกระดับการพัฒนาสูระบบราชการ ๔.๐ ของหนวยงาน 

หนวยงาน.......................................................... รอบ  ๖ เดือน  ๑๒ เดือน 
 

 
มิติ 

 
กจิกรรม 

จำนวนขั้นตอนตาม
แผนปฏิบัติการ 
รอบ……เดือน 

จำนวนขั้นตอน 
ท่ีดำเนินการสำเร็จ 

รอบ…….เดือน 

 
รายงานผลการดำเนินงาน 

 
กรณีไมเปนไปตามแผน (ระบุ) 

๑ ๑.๑ ช่ือกิจกรรม………………………………………………………….. ……..(ตัวเลข)……… ……..(ตัวเลข)………   
๑.๒ ช่ือกิจกรรม………………………………………………………….. ……..(ตัวเลข)……… ……..(ตัวเลข)………   
๑.๓ ช่ือกิจกรรม………………………………………………………….. ……..(ตัวเลข)……… ……..(ตัวเลข)………   

๒ ๒.๑ ช่ือกิจกรรม………………………………………………………….. ……..(ตัวเลข)……… ……..(ตัวเลข)………   
๒.๒ ช่ือกิจกรรม………………………………………………………….. ……..(ตัวเลข)……… ……..(ตัวเลข)………   
๒.๓ ช่ือกิจกรรม………………………………………………………….. ……..(ตัวเลข)……… ……..(ตัวเลข)………   

๓ ๓.๑ ช่ือกิจกรรม………………………………………………………….. ……..(ตัวเลข)……… ……..(ตัวเลข)………   
๓.๒ ช่ือกิจกรรม………………………………………………………….. ……..(ตัวเลข)……… ……..(ตัวเลข)………   
๓.๓ ช่ือกิจกรรม………………………………………………………….. ……..(ตัวเลข)……… ……..(ตัวเลข)………   

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

 รอยละของจำนวนกจิกรรมท่ีดำเนินการสำเร็จรอบ…….เดือน ……..(ตัวเลข)……… 
 

หมายเหตุ :  การรายงานรอบ ๑๒ เดือน กิจกรรมท่ีตอเนื่องจากรอบ  ๖ เดือน ท่ียังไมแลวเสร็จใหนับเปน ๑ กิจกรรมของรอบ ๑๒ เดือน

ผูรับผิดชอบลงนาม............................................................... 
          (.............................................................) 
ตำแหนง............................................................... 

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

ผูบริหารลงนาม............................................................... 
          (.............................................................) 
ตำแหนง............................................................... 

วันท่ี................./.............................../………… 
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แบบฟอรมหมายเลข ๔ 
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพ่ือยกระดับการพัฒนาสูระบบราชการ ๔.๐ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔ 

รอบ ๑๒ เดือน ของหนวยงาน 
หนวยงาน
.............................................................................................................................................................................. 
๑. มิติเปดกวางและเช่ือมโยง  

กิจกรรม......... ผลการดำเนินงาน ปญหา/อุปสรรค 
ในการดำเนนิงาน 

ปจจัยความสำเร็จ 
ของการดำเนินงาน 

    
    

ขอเสนอตอ
ผูบริหาร……………………………………..…………………………………………………….………….…………………………………… 
๒. มิติมิติประชาชนเปนศูนยกลาง  

กิจกรรม......... ผลการดำเนินงาน ปญหา/อุปสรรค 
ในการดำเนนิงาน 

ปจจัยความสำเร็จ 
ของการดำเนินงาน 

    
    

ขอเสนอตอ
ผูบริหาร……………………………………..…………………………………………………….………….…………………………………… 
๓. มิติมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย  

กิจกรรม......... ผลการดำเนินงาน ปญหา/อุปสรรค 
ในการดำเนนิงาน 

ปจจัยความสำเร็จ 
ของการดำเนินงาน 

    
    

ขอเสนอตอ
ผูบริหาร……………………………………..…………………………………………………….………….…………………………………… 
 

ผูรับผิดชอบลงนาม......................................................... 
          (.............................................................) 
ตำแหนง............................................................... 

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

ผูบริหารลงนาม............................................................... 
          (.............................................................) 
ตำแหนง............................................................... 

วันท่ี................./.............................../………… 
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แบบฟอรมหมายเลข ๕  
ลักษณะสำคัญองคกร (Organization Profile : OP) 

ก. สภาพแวดลอมของสวนราชการ (๑) พันธกิจหรือหนาท่ีตามกฎหมาย 
ตาราง ๑ แสดงพันธกิจ ความสำคัญเชิงเปรียบเทียบ และกลไก/วิธีการท่ีสงมอบผลิตและบริการ 

พันธกิจ ความสำคัญเชิง
เปรียบเทียบ 

กลไก/วิธีการท่ีสงมอบผลผลิตและบริการตาม
พันธกิจ 

   

(๒) วิสัยทัศนและคานิยม 
ตาราง ๒ แสดงวิสัยทัศน เปาประสงคหลัก คานิยม และอัตลักษณ 

วิสัยทัศน  
เปาประสงคหลัก  
คานิยม  
อัตลักษณ  

ตาราง ๓ แสดงสมรรถนะหลัก พันธกิจท่ีเกี่ยวของและความสำคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุขฯ 
สมรรถนะหลัก พันธกิจที่เก่ียวของ ความสำคัญของสมรรถนะหลักที่มตีอการพัฒนาเศรษฐกิจ สงัคม สาธารณสขุ

และสิ่งแวดลอมของประเทศ ทั้งทางตรงและทางออม 

   
(๓) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 
(๔) สินทรัพย ตาราง ๔ แสดงสินทรัพยกรมควบคุมโรค 

๑) อาคาร สถานที่  
๒) เทคโนโลย ี  
๓) อุปกรณ  

(๕) กฎหมาย กฎระเบียบและขอบังคับ  
ข. ความสัมพันธระดับองคการ  
(๖) โครงสรางองคการ  
(๗) ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
ตาราง ๕ แสดงความตองการและความคาดหวังท่ีสำคัญตอผลผลิต ตอการบริการและการปฏิบัติ 

กลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสยี ความตองการและความคาดหวังที่สำคัญตอผลผลิต ตอการบริการและการปฏิบัต ิ

  
  

(๘) สวนราชการหรือองคการท่ีเกี่ยวของกันในการใหบริการหรือสงมอบงานตอกัน 
ตาราง ๖ แสดงการใหบริการหรือสงมอบงานตอกัน 

หนวยงานที่เก่ียวของในการใหบริการ/ 
สงมอบงานตอกัน 

บทบาทหนาที่ในการสรางนวตักรรม กลไกที่สำคัญ 
ในการสือ่สารระหวางกัน 

ขอกำหนดที่สำคัญ 
การปฏบิัตงิานรวมกัน 
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๒. สภาวการณขององคการ : สภาวการณเชิงยุทธศาสตรของสวนราชการเปนเชนใด ก. สภาพแวดลอมดานการ
แขงขัน 
(๙) สภาพแวดลอมดานการแขงขันท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
ตาราง ๗ แสดงขอมูลผลการเทียบเคียงท้ังภายในประเทศและภายนอกประเทศ 

ประเด็นการเทียบเคียง หนวยงานเทียบเคียง/ผลการเทยีบเคียง 
การเปรยีบเทยีบภายในประเทศ  
  
การเปรยีบเทยีบภายนอกประเทศ  

  
(๑๐) การเปล่ียนแปลงความสามารถในการแขงขัน  
(๑๑) แหลงขอมูลเชิงเปรียบเทียบ 
ตาราง ๘ แสดงแหลงขอมูลเชิงเปรียบเทียบ 

ภายในประเทศ ภายนอกประเทศ 
  

ข. บริบทเชิงยุทธศาสตร (๑๒) ความทาทายเชิงยุทธศาสตรและความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร 
ตาราง ๙ แสดงความทาทายเชิงยุทธศาสตรและความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร 

ดาน ความทาทายเชิงยทุธศาสตร ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร 
พันธกิจ   
การปฏิบัติการ   
บุคลากร   
สังคม   

ค. ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการ (๑๓) ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการ 
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กรอบการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ๔.๐ รายหมวด 
 

กรอบการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ๔.๐ 
หมวด ๑  
๑.๑ ระบบการนำองคการของสวนราชการไดสรางองคการท่ียั่งยืน 
๑.๒ การปองกันทุจริตและสรางความโปรงใส 
๑.๓ การมุงเนนการบรรลผุลสัมฤทธ์ิของสวนราชการผานการสรางการมีสวนรวมของบุคลากรภายในและภายนอก 
๑.๔ การคำนึงถึงผลกระทบตอสังคมและการมุงเนนใหเกิดผลลัพธท่ีนาไปสูการพัฒนาประเทศตามทิศทางยุทธศาสตร 
หมวด ๒ 
๒.๑ กระบวนการวางแผนยุทธศาสตรท่ีตอบสนองความทาทาย สรางนวัตกรรม เพ่ือสรางการเปลี่ยนแปลงและมุงเนน
ประโยชนสุขของประชาชน 
๒.๒ การกำหนดเปาหมายเชิงยุทธศาสตรท้ังระยะสั้นและระยะยาวท่ีสอดคลองกับพันธกิจของสวนราชการและเช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตรชาต ิ
๒.๓ แผนปฏิบัติการท่ีขับเคลื่อนยทุธศาสตรของสวนราชการลงไปทุกภาคสวนโดยผานเครือขายท้ังภายในและภายนอก 
๒.๔ การติดตามผลของการบรรลุเปาหมายเชิงยุทธศาสตร การแกไขปญหา และการรายงานผลอยางมปีระสิทธิผล 
หมวด ๓ 
๓.๑ ระบบขอมลูและสารสนเทศดานการบริการประชาชนท่ีทันสมัย รวดเร็ว และเขาถึงในทุกระดับ 
๓.๒ การประเมินผลความพึงพอใจ ความผูกพันของกลุมผูรับบริการและผูมสีวนไดสวนเสียเพ่ือนามาใชประโยชน 
๓.๓ การสรางนวัตกรรมการบริการ ท่ีสรางความแตกตาง และตอบสนองความตองการเฉพาะกลุม และตางความตองการ 
๓.๔ กระบวนการแกไขขอรองเรียนท่ีรวดเร็ว และสรางสรรค เพ่ือตอบสนองไดทันความตองการ 
หมวด ๔ 
๔.๑ การใชขอมูลและสารสนเทศ มากำหนดตัววัดที่สามารถใชติดตามงานทั้งในระดับปฏิบัติการ และระดับยุทธศาสตรได
อยางมีประสิทธิผล รวมท้ังการสื่อสารสูผูใชงานท้ังภายในและภายนอก 
๔.๒ การวิเคราะหผลจากขอมูล และตัววัด เพ่ือการแกปญหาและตอบสนองไดอยางมีประสิทธิภาพ ทันเวลา และเชิงรุก 
๔.๓ การจัดการความรู และการสรางองคความรูของสวนราชการในการแกปญหา เรียนรูและมีเหตุผล 
๔.๔ การบริหารจัดการขอมลู สารสนเทศ และระบบการทางานท่ีปรบัเปนดิจิทัลเต็มรูปแบบ มีประสิทธิภาพ และใชงานได 
หมวด ๕ 
๕.๑ นโยบายและระบบการจัดการดานบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ ตอบสนองยุทธศาสตร และสรางแรงจูงใจ 
๕.๒ ระบบการทางานท่ีมีประสิทธิภาพ คลองตัว และมุงเนนผลสมัฤทธ์ิ 
๕.๓ การสรางวัฒนธรรมการทำงานท่ีดี มีประสิทธิภาพ และความรวมมือ 
๕.๔ ระบบการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ กาวทันเทคโนโลยี แกไขปญหา สรางความรอบรู และความมี
จริยธรรม 
หมวด ๖  
๖.๑ กระบวนการทำงานท่ีเช่ือมโยงตั้งแตตนจนจบกระบวนการ เพ่ือนำสูผลลัพธท่ีตองการ 
๖.๒ การสรางนวัตกรรมในการปรบัปรุงผลผลติ กระบวนการ และการบริการ 
๖.๓ การลดตนทุนและการใชทรัพยากรเพ่ือสรางความมปีระสิทธิภาพ และความสามารถในการแขงขัน 
๖.๔ การมุงเนนประสิทธิผลท่ัวท้ังองคการ และผลกระทบตอยุทธศาสตรชาติและผลลัพธ 
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แนวทางการคัดเลือกตัวช้ีวัดความสำเร็จของหมวด ๗ ผลลัพธการดำเนินการ (๗.๑-๗.๖)  

มิติ RM (Results Management) เลือกใชตัวชี้วัด (ตัวอยาง) 
เกณฑการใหคะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๗.๑ ดานพันธกิจ RM ๑ รอยละความสำเร ็จของรอยละเฉลี ่ยถ วง
น้ำหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ
ขององคกร 

รอยละความสำเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ำหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ
ขององคกร (การบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจำปของหนวยงาน) 

๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ 

RM ๒ รอยละความสำเร ็จของรอยละเฉลี ่ยถ วง
น้ำหนักในการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดคำรับรองการ
ปฏิบัติราชการมิติดานประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 

ร อยละเฉล ี ่ ยความสำ เร ็ จถ  วงน ้ ำหน ักในการบรรล ุ เป  าหมายต ั วช ี ้ ว ั ดคำร ับรอง 
การปฏิบัติราชการของหนวยงานประจำปงบประมาณ (การบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดองคประกอบ
ที่ ๑ – ๓ ที่หนวยงานดำเนินการ) 

๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ 

 ตัวชี้วัดที่สอดคลองกับ GAP ตามแผนปรับปรุงฯ ที่
หนวยงานเลือกเพิ่มเติม 

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

๗.๒ ดานผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสีย 

RM ๓ รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย  

- รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียตอการพัฒนางานบริการของ
หนวยงาน 

๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ 

- ตัวชี้วัดอื่น เชน การแกไขขอรองเรียน, การปรับเปล่ียนบริการที่เกิดประโยชน - - - - - 
ตัวชี้วัดที่สอดคลองกับ GAP ตามแผนปรับปรุงฯ ที่
หนวยงานเลือกเพิ่มเติม 

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

๗.๓ ดานการพัฒนา
บุคลากร 

RM ๔ รอยละความสำเร็จของการดำเนินการตาม
แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล 

- รอยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 

- ตัวชี้วัดอื่น เชน การเรียนรู, ความกาวหนา, จำนวนนวัตกรรม - - - - - 
RM ๕ รอยละความสำเร็จของการดำเนินการตาม
แผนสรางความผูกพันของบุคลากร 

รอยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนสรางความผูกพันของบุคลากร ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 

ตัวชี้วัดที่สอดคลองกับ GAP ตามแผนปรับปรุงฯ ที่
หนวยงานเลือกเพิ่มเติม 

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

๗.๔ ดานการเปน
ตนแบบ 

RM ๖ ระด ับค ุณธรรมและความโปร งใสในการ
ดำเนินงานของหนวยงาน (ITA) 

ใชผลจากการประเมินระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน (ITA) ๒๐ ๔๐ ๖๐ ๘๐ ๑๐๐ 

RM ๗ รอยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการ
นำองคการของผูบริหาร 

- หนวยงานประเมินความพึงพอใจตอการนำองคกรของผูบริหาร โดยใชแบบสอบถามกลางจาก 
กพร.  

๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ 

- ต ัวช ี ้ว ัดอ ื ่น เช น จำนวนบุคลากรท ี ่ ได ร ับการยกยองจากภายนอก , จำนวนรางวัล 
ที่ไดรับจากภายนอก, จำนวน Best Practice 

- - - - - 

ตัวชี้วัดที่สอดคลองกับ GAP ตามแผนปรับปรุงฯ ที่
หนวยงานเลือกเพิ่มเติม 
 
 

..................................................................................................................................... - - - - - 
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มิติ RM (Results Management) เลือกใชตัวชี้วัด (ตัวอยาง) 
เกณฑการใหคะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๗.๕ ดานผลกระทบตอ
เศรษฐกิจ สังคม 
สาธารณสุข 
สิ่งแวดลอม 

RM ๘ รอยละการเบิกจายของงบประมาณรายจาย
รวม  

- รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายรวม  ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ 

ตัวชี้วัดที่สอดคลองกับ GAP ตามแผนปรับปรุงฯ ที่
หนวยงานเลือกเพิ่มเติม 

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

๗.๖ ดานการลดตนทุน 
สรางนวัตกรรม และ
การจัดการ
กระบวนการ 

RM ๙ รอยละความสำเร ็จของรอยละเฉลี ่ยถ วง
น้ำหนัก        ในการบรรลุเปาหมายตัวชี ้ว ัดของ
กระบวนการที่สำคัญ 

- ตัวชี้วัดการปรับปรุงกระบวนการ 
หมายเหตุ : หนวยงานคัดเลอืก ๑ กระบวนการหรือมากกวา มาดำเนินการ 

๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

RM ๑๐ ร อยละความสำเร ็จ เฉล ี ่ ยถ วงน ้ำหนัก
ความสำเร็จจากผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตาม
แผนการจัดการความรู /แผนพัฒนานวัตกรรมของ
หนวยงาน 

- ตัวชี้วัดคำรับรองฯที่ ๔.๑ รอยละความสำเร็จของนวัตกรรมที่หนวยงานสรางใหมแลวได
นำไปใชประโยชน (วัดความสำเร็จจากการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการพัฒนานวัตกรรม
ของหนวยงาน) 

๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 

- ตัวชี้วัดอื่น เชน การลดตนทุน, นวัตกรรมการปรับปรุง, ผลการปรับปรุงจากการใชดิจิทัล
เทคโนโลย ี

- - - - - 

ตัวชี้วัดที่สอดคลองกับ GAP ตามแผนปรับปรุงฯ ที่
หนวยงานเลือกเพิ่มเติม 

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

หมายเหตุ : ๑. การเลือกตัวช้ีวัดท่ีนำมาตอบ RM ๑–RM ๑๐ ท่ีปรากฏในตาราง เปนเพียงตัวอยางในการคัดเลือก 
    ๒. คาเปาหมายมาจากผลการดำเนินงานป ๖๓ 
               ๓. จัดทำตัวช้ีวัดหมวด ๗ RM๑-๑๐ และตัวช้ีวัดปด GAP ทุกหมวด (เลือกตัวช้ีวัดไมครบตามท่ีกำหนดหัก ๐.๐๕ คะแนน) 



 
 

 
102 

รายละเอียดตัวช้ีวัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการหนวยงาน กรมควบคุมโรค ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
องคประกอบท่ี ๕ Potential Base 

 

ตัวช้ีวัดถายทอดสูหนวยงาน 
๑. ตัวช้ีวัดท่ี ๕.๑ : ระดับความสำเร็จของขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๘๐) ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๒. หนวยวัด : ระดับ 
๓. น้ำหนัก : สำนัก/สถาบัน/กองวิชาการ/สคร. ๑-๑๒ และ สปคม. รอยละ ๑๐ 
  กองบริหารและหนวยงานขนาดเล็ก รอยละ ๒๐ 
๔. คำอธิบายตัวช้ีวัด : 

๔.๑ ความสำเร็จของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ หมายถึง การดำเนินงานของหนวยงานภายในกรมควบคุมโรค ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให
แผนงานดานการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (แผนงานโรค ภัยสุขภาพ และแผนเชิงระบบ) ภายใตยุทธศาสตร
ชาติ ๒๐ ป และยุทธศาสตรภายใตแผนปฏิบัติการดานการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศ ระยะ ๒๐ ป 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ระยะปฏิรูป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ท่ีเก่ียวของ นำไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม  

โดยมีวัตถุประสงคในการขับเคล่ือนยุทธศาสตรฯ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ 
๑) เพื่อใหบุคลากรกรมควบคุมโรค มีความรู ความเขาใจ และสามารถจัดทำแผนงานดานการปองกัน

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (แผนงานโรค ภัยสุขภาพ และแผนเชิงระบบ) ระดับประเทศ หนวยงาน และเขต ในสวนท่ี
รับผิดชอบ ใหเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) และยุทธศาสตรภายใตแผนปฏิบัติการดาน
การปองกันควบคุมโรคและภัยสขุภาพของประเทศ ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ได 

๒) เพื่อบริหารจัดการใหแผนปฏิบัติราชการดานการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ และการใชจาย
งบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมทั้งการจัดทำคำของบประมาณ และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหนวยงานกรมควบคุมโรค เปนไปตามเปาหมายและผลลัพธที ่กำหนดไวใน
แผนงานดานการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (แผนงานโรค ภัยสุขภาพ และแผนเชิงระบบ) ระดับประเทศ 
หนวยงาน และเขต ซ่ึงสอดคลอง/สัมพันธกับเปาหมายและผลลัพธของแผนปฏิบัติการดานการปองกันควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพของประเทศ ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ระยะปฏิรูป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

๓) เพื ่อติดตามและประเมินผลการขับเคลื ่อนแผนงานดานการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
(แผนงานโรค ภัยสุขภาพ และแผนเชิงระบบ) ระดับประเทศ หนวยงาน และเขต ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๔.๒ ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) หมายถึง ยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ประกาศโปรดเกลาฯ ใหใช ณ วันท่ี ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
 ๔.๓ แผนแมบท หมายถึง แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ตามประกาศสำนัก
นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเฉพาะแผนแมบท ท่ี๑๓ ประเด็นการเสริมสรางใหคนไทยมีสุข
ภาวะที่ดี ซึ่งเปนแผนแมบทหลักที่เกี่ยวของดานการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ คือ และแผนแมบทอื่น ๆ เชน 
แผนแมบทท่ี ๑ ประเด็นความม่ันคง แผนแมบทท่ี ๙ ประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ แผนแมบทท่ี ๑๑ ประเด็นการพัฒนา
คนตลอดชวงชีวิต แผนแมบทท่ี ๒๐ ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครฐั แผนแมบทท่ี ๒๑ ประเด็น
การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนตน 
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๔.๔ แผนปฏิบัติการดานการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศ ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
หมายถึง ยุทธศาสตร ๒๐ ป ดานการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ของกรมควบคุมโรค
เดิม โดยปรับเปลี่ยนชื่อเปนแผนปฏิบัติการดานการปองกันควบคุมโรคและภยัสุขภาพของประเทศ ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ 
- ๒๕๘๐)  ตามมติ ครม. วันท่ี ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ซ่ึงกำหนดการตั้งชื่อแผนในระดับท่ี ๓ ใหใชชื่อวา “แผนปฏิบัติ
การดาน … ระยะที่ ... (พ.ศ. .... - ....)” เวนแตไดมีการระบุชื่อแผนไวในกฎหมายกอนที่จะมีมติ ครม. เมื่อวันที่ ๔ 
ธันวาคม ๒๕๖๐ จึงจะสามารถใชชื่อแผนตามที่บัญญัติไวในกฎหมายนั้น ๆ โดยในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรภายใต
แผนปฏิบัติการดังกลาวไดมีการจัดทำแผนปฏิบัติการระยะ ๕ ป เพ่ือใหการดำเนินงานเห็นผลเปนรูปธรรมมากข้ึน ดังนี้ 

ระยะที่ ๑ ระยะปฏิรูป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) มีเปาหมาย คือ พัฒนาสมรรถนะของระบบปองกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ตามเกณฑของกฎอนามัยระหวางประเทศใหอยูในระดับสูงสุดทุกตัวชี้วัด  

ระยะที่ ๒ ระยะสูความเขมแข็ง (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) มีเปาหมาย คือ เสริมสรางระดับสมรรถนะของ
ระบบปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ตามเกณฑของกฎอนามัยระหวางประเทศ  

ระยะที่ ๓ ระยะสูความยั่งยืน (พ.ศ. ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕) มีเปาหมาย คือ คงระดับสมรรถนะของระบบ
ปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพตามเกณฑของกฎอนามัยระหวางประเทศ ใหอยูในระดับสูงสุดทุกตัวชี้วัด  

ระยะที่ ๔ ระยะดีที่สุดในเอเชีย (พ.ศ. ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐) มีเปาหมาย คือ ประเทศไทยเปนผูนำดานการ
ปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพดีท่ีสุดของเอเชีย ซ่ึงปจจุบันไทยเปนท่ี ๑ ในเอเชีย และอันดับ ๖ ของโลกตามดัชนีชี้
วัดความความมั่นคงทางสุขภาพ ดังนั้นเปาหมายในอีก ๒๐ ป ประเทศไทยจะเปนผูนำดานการปองกันควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพดีท่ีสุดของโลก 

๔.๕ แผนงานดานการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (แผนงานโรค ภัยสุขภาพ และแผนเชิงระบบ) 
หมายถึง แผนการดำเนินงานรายโรค รายภัยสุขภาพ และรายการพัฒนาระบบตาง ๆ ภายใตแผนปฏิบัติการดานการ
ปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศ ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) โดยมีการถายทอดเปาหมายและ
แนวทางตั้งแตแผนระดับประเทศ สูระดับภาค/เขต ถึงระดับพ้ืนท่ี  

๔.๖ แผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. .... หมายถึง แผนงาน/โครงการของหนวยงานกรมควบคุม
โรค ท่ีใชเปนกรอบในการปฏิบัติราชการในปงบประมาณนั้น ๆ ใหมีผลผลิต/ผลลัพธ ซ่ึงจะสงผลตอการบรรลุเปาหมาย
ของแผนงานดานการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่รับผิดชอบ และแผนปฏิบัติการดานการปองกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพของประเทศ ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ระยะปฏิรูป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

๔.๗ โครงการสำคัญ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของหนวยงาน หมายถึง 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบฯ ๒๕๖๔ ของหนวยงาน ท่ีดำเนินการรองรับและสงผลผลิตตอเปาหมาย/
ตัวชี้วัด การลดโรค หรือ ลดเสี่ยงภัยสุขภาพ หรือ การพัฒนาเชิงระบบ ท่ีหนวยงานรับผิดชอบ 

๔.๘ บุคลากรกรมควบคุมโรคกลุมเปาหมายที่ตองเขารับการเรียนรู และรับการทดสอบความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนปฏิรูปประเทศ ดานสาธารณสุข 
และแผนปฏิบัติการดานการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศ ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ไดแก  

๑) ผูอำนวยการหนวยงาน  
๒) ขาราชการ  
๓) พนักงานราชการ  
๔) พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ท่ีปฏิบัติงานดานวิชาการ  
๕) ลูกจางประจำ  
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๖) ลูกจางชั่วคราว หรือบุคลากรจางเหมาบริการ ที่หนวยงานพิจารณาเห็นสมควรเขาเรียนและรับการ
ทดสอบความรูฯ  

โดยแบงเปน ๒ หลักสูตร ดังนี้ 
หลักสูตรท่ี ๑ หลักสูตรความรูพ้ืนฐาน (หลักสูตรของปงบฯ ๒๕๖๓) กลุมบุคลากรท่ีตองเขารับการเรียนรู

และรับการทดสอบ ไดแก ๑) บุคลากรเดิมทุกคนที่ยังไมไดเขารับการเรียนรู และทดสอบฯ ในปงบฯ ๒๕๖๓ และ ๒) 
บุคลากรทุกคนท่ีเริ่มปฏิบัติงานในปงบฯ ๒๕๖๔  

หลักสูตรท่ี ๒ หลักสูตรความรูในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ และนโยบายดานการปองกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพของประเทศ กลุมบุคลากรท่ีตองเขารับการเรียนรูและรับการทดสอบ ไดแก บุคลากรกลุมเปาหมายตาม 
๕.๑ ทุกคน (หมายเหตุ : บุคลากรท่ีจะเรียนหลักสูตรท่ี ๒ จะตองผานการเรียนและทดสอบหลักสูตรท่ี ๑ กอน) 
 ๔.๙ หนวยงาน หมายถึง หนวยงานของกรมควบคุมโรค ที่ดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป      
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวขางตน โดยแบงหนวยงานเปน     
๒ กลุมไดแก 

กลุมที่ ๑ หนวยงานที่เปนผูรับผิดชอบหลักแผนงานดานการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
ระดับประเทศ (แผนงานโรค ภัยสุขภาพ และแผนเชิงระบบ) และสำนักงานปองกันควบคุมโรค (สคร.) ท่ี ๑ - ๑๒ ซ่ึง
เปนผูรับผิดชอบหลักแผนงานดานการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ระดับภาค/เขต  

รวมจำนวน ๓๕ หนวยงาน ไดแก ๑) กองโรคติดตอท่ัวไป ๒) กองโรคปองกันดวยวัคซีน ๓) กองโรคติดตอ
นำโดยแมลง ๔) กองโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ๕) กองวัณโรค ๖) กองโรคไมติดตอ ๗) กองปองกันการ
บาดเจ็บ ๘) กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ ๙) สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
๑๐) กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม ๑๑) กองระบาดวิทยา ๑๒) กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพใน
ภาวะฉุกเฉิน  ๑๓) สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ๑๔) กองบริหารทรัพยากรบุคคล ๑๕) กอง
นวัตกรรมและวิจัย ๑๖) ศูนยสารสนเทศ ๑๗) สำนักงานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  ๑๘) สำนักงานความรวมมือ
ระหวางประเทศ ๑๙) สำนักงานปองกันควบคุมโรคเขตเมือง ๒๐) สถาบันบำราศนราดูร ๒๑) สถาบันราชประชา
สมาสัย ๒๒) สถาบันเวชศาสตรปองกันศึกษา และ ๒๓-๓๔) สคร. ๑-๑๒ 

วัดความสำเร็จการขับเคลื่อนยุทธศาสตรฯ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของหนวยงานตามภารกิจ ดังนี้ 
๑. สื่อสาร ถายทอดแผนงานฯ ระยะ ๒๐ ป ระยะปฏิรูป และแผนปฏิบัติราชการ/โครงการสำคัญ

ประจำปงบฯ ๒๕๖๔ ของหนวยงาน ใหแกบุคลากรรับทราบและดำเนินการตามแผน  
๒. ดำเนินการใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจ ความเชื่อมโยงแผนงานฯ ท่ีรับผิดชอบ กับยุทธศาสตร

ชาติ ๒๐ ป แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนปฏิรูปประเทศ ดานสาธารณสุข และแผนปฏิบัติการดานการ
ปองกันควบคุมโรคและภัยสขุภาพของประเทศ ระยะ ๒๐ ป  

๓. บริหารแผนปฏิบัติราชการและการใชจายงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ใหเปนไป
ตามแนวทางท่ีกรมควบคุมโรคกำหนด 

๔. ดำเนินการจัดทำคำของบประมาณ และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให
เปนไปตามแนวทางท่ีกรมควบคุมโรคกำหนด 

๕. ดำเนินการและ/หรือรวม ทบทวนเปาหมาย ตัวชี้วัด มาตรการ และจัดทำโครงการสำคัญ (Flagship) 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายใตแผนแมบทท่ีเก่ียวของ แลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกำหนด 



 
 

 
105 

๖. ดำเนินการติดตามและ/หรือประเมินผล และรายงานความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการ/โครงการ
สำคัญ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของหนวยงาน ตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

กลุมที่ ๒ หนวยงานที่ไมไดเปนผูรับผิดชอบหลักแผนงานดานการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
(แผนโรค ภัยสุขภาพ และแผนเชิงระบบ) จำนวน ๗ หนวยงาน ไดแก ๑) สำนักงานเลขานุการกรม ๒) กองกฎหมาย  
๓) กองบริหารการคลัง ๔) กลุมตรวจสอบภายใน ๕) กลุมพัฒนาระบบบริหาร ๖) กองยุทธศาสตรและแผนงาน และ 
๗) กลุมคุมครองจริยธรรม  

วัดความสำเร็จการขับเคลื่อนยุทธศาสตรฯ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของหนวยงานตามภารกิจ ดังนี้ 
๑. สื่อสาร ถายทอดแผนปฏบิัติราชการ/โครงการสำคัญ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของ

หนวยงาน ใหแกบุคลากรของหนวยงานรับทราบและดำเนินการ  
๒. ดำเนินการใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนแมบท

ภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนปฏิรูปประเทศ ดานสาธารณสุข และแผนปฏิบัติการดานการปองกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพของประเทศ ระยะ ๒๐ ป 

๓. บริหารแผนปฏิบัติราชการและการใชจายงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ใหเปนไป
ตามแนวทางท่ีกรมควบคุมโรคกำหนด 

๔. ดำเนินการจัดทำคำของบประมาณ และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให
เปนไปตามแนวทางท่ีกรมควบคุมโรคกำหนด 

๕. ดำเนินการติดตามและ/หรือประเมินผล และรายงานความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

 *** หนวยงานท่ีไดรับการยกเวนไมถายทอดตัวช้ีวัดนี้ จำนวน ๒ หนวยงาน ไดแก  
     ๑) สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก และ ๒) สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการ

พระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการเก่ียวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ กรมควบคุมโรค  

๕. สูตรการคำนวณ :     
ข้ันตอนท่ี ๓.๑ รอยละของบุคลากรของหนวยงานท่ีตอบแบบทดสอบความรู ความเขาใจตอยุทธศาสตรฯ 

รอยละของบุคลากรของหนวยงานท่ี
ตอบแบบทดสอบความรู ความเขาใจ
ตอยุทธศาสตรฯ 

= 
จำนวนบุคลากรของหนวยงานตามคุณสมบัติท่ีกำหนด ท่ีตอบแบบทดสอบฯ x ๑๐๐ 

จำนวนบุคลากรของหนวยงานตามคุณสมบัติท่ีกำหนด ท้ังหมด 

ข้ันตอนท่ี ๓.๒ รอยละของบุคลากรของหนวยงานท่ีผานการทดสอบความรู ความเขาใจตอยุทธศาสตรฯ 
รอยละของบุคลากรของหนวยงานท่ี
ผานการทดสอบความรู ความเขาใจตอ
ยุทธศาสตรฯ 

= 
จำนวนบุคลากรของหนวยงานตามคุณสมบัติท่ีกำหนด ท่ีตอบแบบทดสอบฯ

ไดคะแนน รอยละ ๖๐ ข้ึนไป 
 
x ๑๐๐ 

จำนวนบุคลากรของหนวยงานตามคุณสมบัติท่ีกำหนด ท่ีตอบแบบทดสอบฯ 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
106 

๖. เกณฑการใหคะแนน : กำหนดเปนข้ันตอนแบงเกณฑการใหคะแนนเปน ๕ ระดับ พิจารณาจากการดำเนินงานแต
ละข้ันตอน สามารถดำเนินการข้ันตอนใดกอนไดตามเปาหมายแตละข้ันตอน ดังนี้ 

ช่ือตัวช้ีวัด 
ระดับ
คะแน

น 

เกณฑการใหคะแนน 
ข้ันตอนท่ี 

๑ 
ข้ันตอนท่ี 

๒ 
ข้ันตอนท่ี 

๓ 
ข้ันตอนท่ี 

๔ 
ข้ันตอนท่ี 

๕ 
ระดับความสำเร็จของขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรชาต ิ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๘๐) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

๑      
๑      
๑      
๑      
๑      

๗.  เง่ือนไขของตัวช้ีวัด : ไมมี 
๘. ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด : 

ตัวช้ีวัด หนวยวัด ผลการดำเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ระดับความสำเร็จของขับเคลื่อนยุทธศาสตร
ชาติ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ระดับ   ระดับ ๕  (มีหนวยงานได ≥ ๔ 
คะแนน จำนวน ๓๙ หนวยงาน 
จาก ๔๐ หนวยงาน คิดเปนรอยละ 
๙๗.๕) 

หนวยงานมีผลการดำเนินงานลดโรค ลด
เสี่ยงภัยสุขภาพ และการพัฒนาเชิงระบบ
ท่ีสำคัญ บรรลุตามตัวชี้วัด และเปาหมาย
ท่ีกำหนด รอบ ๑๒ เดือน (≥ ๐.๓ 
คะแนน) 

คะแนน   ตัวชี้วัดใหมปงบฯ ๒๕๖๔ 

๙. รายละเอียดการดำเนินงาน : 
กลุมท่ี ๑ หนวยงานผูรับผิดชอบหลักแผนงานดานการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

(แผนโรค ภัยสุขภาพ และแผนเชิงระบบ) ระดับประเทศ และ สคร. ๑-๑๒ 
ขั้นตอน รายละเอียดการดำเนินงาน คะแนน เอกสารประกอบการประเมิน 

๑. ๑.๑ สื่อสาร ถายทอดแผนงานฯ แผนปฏิบัติราชการ
และโครงการสำคัญ ประจำปงบฯ ๒๕๖๔ ของ
หนวยงานใหแกบุคลากร 

๐.๓ ๑) เอกสารหรือสื่อเพ่ือการถายทอดฯ ในรูปแบบตางๆ   
๒) หลักฐานการถายทอดฯ ผานสื่อตางๆ เชน นำเสนอ
ในท่ีประชุม แจงผานหนังสือราชการ web site ฯลฯ 
๓) หลักฐานแสดงการรับรูตอแผนฯ ของบุคลากร เชน ผล
การตอบแบบสอบถามการรับทราบ/รับรูหลังการสื่อสาร/
ถายทอด หรือ การลงนามรับทราบแผนฯ เปนตน 

 ๑.๒ ดำเนินการบริหารแผนปฏิบัตริาชการและการใช
จายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ใหเปนไปตามแนวทาง
ท่ีกรมควบคุมโรคกำหนด 

 

 ๑) สื่อสารการบริหารแผนปฏิบัติการและการใชจาย
งบประมาณภายในหนวยงาน  

๐.๒ - หลักฐานหรือเอกสารที่เกี ่ยวของกับการสื่อสารแนว
ทางการบร ิหารแผนปฏิบ ัต ิการ และการใช จ าย
งบประมาณในหนวยงาน เชน สรุปรายงานการประชุม 
เอกสารการสื่อสาร เปนตน 
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ขั้นตอน รายละเอียดการดำเนินงาน คะแนน เอกสารประกอบการประเมิน 
 ๒) รอยละการเบิกจายงบฯ งบดำเนินงานโครงการ

เมื่อเทียบกับงบฯ ท่ีไดรับจดัสรร ประจำปงบฯ ๒๕๖๔ 
ใน ๖ เดือนแรก   

คะแนน ๐.๑ ๐.๒ ๐.๓ ๐.๔ ๐.๕ 
รอยละ ≤๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ > ๘๐ 

.. 

๐.๕ - รายงานสรุปผลการเบิกจายงบฯ งบดำเนินงาน
โครงการเมื่อเทียบกับงบฯ ท่ีไดรับจัดสรรประจำปงบฯ 
๒๕๖๔ ท่ี กยผ. คร. Report ผลการเบิกจายจากระบบ 
ESM ณ วันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ โดยใหหนวยงาน
ใชขอมูลน้ีในการรายงานรอบ ๖ เดือน 

๒ ดำเนินการจัดทำคำของบประมาณ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เปนไปตามแนวทางท่ีกรม
ควบคุมโรคกำหนด 

  

 ๒.๑ สื่อสารแนวทางการจัดทำคำขอฯ ๒๕๖๕ ภายใน
หนวยงาน 

๐.๒ หลักฐานหรือเอกสารที่เกี ่ยวของกับการสื ่อสารแนว
ทางการจัดทำคำของบฯ ๒๕๖๕ ภายในหนวยงาน เชน 
สรุปรายงานการประชุม เอกสารการสื่อสาร เปนตน 

 ๒.๒ จดักระบวนการพิจารณาคำของบฯ ๒๕๖๕ 
ภายในหนวยงาน 

๐.๒ หลักฐานการจัดกระบวนการพิจารณาคำของบฯ  
๒๕๖๕ ภายในหนวยงาน เชน สรุปรายงานผลการ
พิจารณาแผนคำขอ ฯ สรุปรายงานการประชุม เปนตน 

 ๒.๓ จดัทำเอกสารคำของบฯ ๒๕๖๕ สอดคลองตาม
แนวทางการจัดทำขอฯ และเปนไปตามกรอบเวลาท่ี
กรมฯ กำหนด 

๐.๔ เอกสารคำของบฯ ๒๕๖๕ ของหนวยงาน สอดคลอง
ตามแนวทางการจัดทำขอฯ และเปนไปตามกรอบเวลา
ที่กรมฯ กำหนด เชน หนังสือนำสงเอกสารคำขอฯ ป 
๖๕ เปนตน 

 ๒.๔ ดำเนินการติดตาม และรายงานความสำเร็จของ
แผนงาน/โครงการฯ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ ตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

๐.๒ รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนฯ พรอมปญหา
อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

๓ ๓.๑ ดำเนินการใหผูบริหารและบุคลากรในหนวยงาน
ตามคุณสมบัติที ่กำหนด เขารับการทดสอบความรู 
ความเขาใจตอแผนงานที่รับผิดชอบ กับยุทธศาสตร
ชาติฯ  
รอยละของบุคลากรของหนวยงานตามคุณสมบัติท่ี
กำหนดท่ีตอบแบบทดสอบฯ  

คะแนน ๐.๑ ๐.๒ ๐.๓ ๐.๔ ๐.๕ 
รอยละ ≤๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ > ๘๐ 

คำนวณคะแนนโดยวิธีเทียบบัญญตัิไตรยางศ 
 

๐.๕ ขอมูลผลการเขาไปตอบแบบทดสอบ Online ความรู
ความเขาใจของบุคลากรกรมควบคุมโรคตอแผนฯ จาก 
กยผ.คร. 

 ๓.๒ รอยละของผูเขาทดสอบฯ ผานการทดสอบฯ 
(สอบไดคะแนนรอยละ ๖๐ ข้ึนไป) 

คะแนน ๐.๑ ๐.๒ ๐.๓ ๐.๔ ๐.๕ 
รอยละ ≤๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ > ๘๐ 

คำนวณคะแนนโดยวิธีเทียบบัญญตัิไตรยางค 
 

๐.๕ ขอมูลผลการทดสอบ Online ความรูความเขาใจของ
บุคลากรกรมควบคุมโรคตอแผนฯ จาก กยผ.คร.  
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ขั้นตอน รายละเอียดการดำเนินงาน คะแนน เอกสารประกอบการประเมิน 
๔ จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ 

๒๕๖๕ ใหเปนไปตามแนวทางท่ีกรมควบคุมโรค
กำหนด 

  

 ๔.๑ สื่อสารแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปงบฯ ๒๕๖๕ ภายในหนวยงาน 

๐.๓ หลักฐานหรือเอกสารที่เกี ่ยวของกับการสื ่อสารแนว
ทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบฯ ๒๕๖๕ 
ภายในหนวยงาน เช น สร ุปรายงานการประชุม 
เอกสารการสื่อสาร เปนตน 

 ๔.๒ จดักระบวนการพิจารณาแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปงบฯ ๒๕๖๕ ภายในหนวยงาน 

๐.๒ หลักฐานการจัดกระบวนการพิจารณาแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจำปงบฯ ๒๕๖๕ ภายในหนวยงาน เชน 
สรุปรายงานผลการพิจารณาแผนคำขอ ฯ สรุปรายงาน
การประชุม เปนตน 

 ๔.๓ จดัทำเอกสารแผนปฏิบัตริาชการ ประจำปงบฯ 
๒๕๖๕ ของหนวยงาน สอดคลองตามแนวทางการ
จัดทำแผนฯ และเปนไปตามกรอบเวลาท่ีกรมฯ 
กำหนด   

๐.๕ เอกสารแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบฯ ๒๕๖๕ ของ
หนวยงาน ที่สอดคลองตามแนวทางการจัดทำแผนฯ 
และเปนไปตามกรอบเวลาที ่กรมฯ กำหนด เชน 
หนังสือนำสงเอกสารปฏิบัติราชการ ป ๖๕ เปนตน 

๕ ๕.๑ ดำเนินการทบทวนเปาหมาย ตัวช้ีวัด มาตรการ 
และจัดทำโครงการสำคญั ประจำปฯ ๒๕๖๖ ภายใต
แผนแมบทท่ีเก่ียวของ แลวเสร็จตามระยะเวลาท่ี
กำหนด 

๐.๓ ๑. กรณีเปนหนวยงานรับผิดชอบหลัก : เอกสารโครงการ
สำคัญประจำปฯ ๒๕๖๖ ภายใตแผนแมบทท่ีเก่ียวของ 
๒. กรณีเปนหนวยงานรวม : หลักฐานแสดงการรวม
ดำเนินการจัดทำโครงการสำคัญฯ เชน ขอมูล หรือ 
หนังสืออนุมัติเดินทาง หรือ รายงานการรวมดำเนินการ 
เปนตน 

 ๕.๒ ดำเนินการติดตาม/ ประเมินผล และรายงาน
ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการฯ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

๐.๒ รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนฯ พรอมปญหา
อุปสรรค และขอเสนอแนะ  

 ๕.๓ หนวยงานมีผลการดำเนินงานลดโรค ลดเสีย่งภัย
สุขภาพ และการพัฒนาเชิงระบบท่ีสำคัญ บรรลตุาม
ตัวช้ีวัด และเปาหมายท่ีกำหนด รอบ ๑๒ เดือน 

คะแนน ๐.๑ ๐.๒ ๐.๓ ๐.๔ ๐.๕ 
หนวย
นับ 

ต่ำกวา
เปามาก 

ต่ำ
กวา
เปา 

ได
ตาม
เปา 

ดีกวา
เปา 

ดีกวา
เปามาก 

. 

๐.๕ ใหคะแนนตามคาเปาหมายตัวชี ้ว ัดของแผนงาน/
โครงการสำคัญ ปงบฯ ๒๕๖๔ ท่ีหนวยงานทำความตก
ลงกับกรมควบคุมโรค ตั้งแตตนปงบฯ ๒๕๖๔ 
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กลุมท่ี ๒ หนวยงานท่ีไมไดเปนผูรับผิดชอบหลักแผนปฏิบัติการดานการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

ขั้นตอน รายละเอียดการดำเนินงาน คะแนน เอกสารประกอบการประเมิน 
๑ ๑.๑ สื่อสาร ถายทอดแผนงานฯ แผนปฏิบัติราชการ

และโครงการสำคัญ ประจำปงบฯ ๒๕๖๔ ของ
หนวยงานใหแกบุคลากร 

๐.๓ ๑) เอกสารหรือสื่อเพ่ือการถายทอดฯ ในรูปแบบตางๆ   
๒) หลักฐานการถายทอดฯ ผานสื่อตางๆ เชน นำเสนอ
ในท่ีประชุม แจงผานหนังสือราชการ web site ฯลฯ 
๓) หลักฐานแสดงการรับรูตอแผนฯ ของบุคลากร เชน ผล
การตอบแบบสอบถามการรับทราบ/รับรูหลังการสื่อสาร/
ถายทอด หรือ การลงนามรับทราบแผนฯ เปนตน 

 ๑.๒ ดำเนินการบริหารแผนปฏิบัตริาชการและการใช
จายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ใหเปนไปตามแนวทาง
ท่ีกรมควบคุมโรคกำหนด 

 

 ๑) สื่อสารการบริหารแผนปฏิบัติการและการใชจาย
งบประมาณภายในหนวยงาน 

๐.๒ - หลักฐานหรือเอกสารที่เกี่ยวของกับการสื่อสารแนว
ทางการบร ิหารแผนปฏิบ ัต ิการ และการใชจ าย
งบประมาณในหนวยงาน เชน สรุปรายงานการประชุม 
เอกสารการสื่อสาร เปนตน 

 ๒) รอยละการเบิกจายงบฯ งบดำเนินงานโครงการ
เมื่อเทียบกับงบฯ ท่ีไดรับจดัสรร ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ใน ๖ เดือนแรก   

คะแนน ๐.๑ ๐.๒ ๐.๓ ๐.๔ ๐.๕ 
รอยละ ≤๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ > ๘๐ 

. 

๐.๕ - รายงานสรุปผลการเบิกจายงบฯ งบดำเนินงาน
โครงการเมื่อเทียบกับงบฯ ท่ีไดรับจัดสรรประจำปงบฯ 
๒๕๖๔ ท่ี กยผ. คร. Report ผลการเบิกจายจากระบบ 
ESM ณ วันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ โดยใหหนวยงาน
ใชขอมูลน้ีในการรายงานรอบ ๖ เดือน 

๒ ดำเนินการจัดทำคำของบประมาณ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เปนไปตามแนวทางท่ี 
กรมควบคุมโรคกำหนด 

  

 ๒.๑ สื่อสารแนวทางการจัดทำคำขอฯ ๒๕๖๕ ภายใน
หนวยงาน 

๐.๒ หลักฐานหรือเอกสารที่เกี ่ยวของกับการสื ่อสารแนว
ทางการจัดทำคำของบฯ ๒๕๖๕ ภายในหนวยงาน เชน 
สรุปรายงานการประชุม เอกสารการสื่อสาร เปนตน 

 ๒.๒ จดักระบวนการพิจารณาคำของบฯ ๒๕๖๕ 
ภายในหนวยงาน 

๐.๒ หลักฐานการจัดกระบวนการพิจารณาคำของบฯ  
๒๕๖๕ ภายในหนวยงาน เชน สรุปรายงานผลการ
พิจารณาแผนคำขอ ฯ สรุปรายงานการประชุม เปนตน 

 ๒.๓ จดัทำเอกสารคำของบฯ ๒๕๖๕ สอดคลองตาม
แนวทางการจัดทำขอฯ และเปนไปตามกรอบเวลาท่ี
กรมฯ กำหนด 

๐.๔ เอกสารคำของบฯ ๒๕๖๕ ของหนวยงาน สอดคลอง
ตามแนวทางการจัดทำขอฯ และเปนไปตามกรอบเวลา
ที่กรมฯ กำหนด เชน หนังสือนำสงเอกสารคำขอฯ ป 
๖๕ เปนตน 

 ๒.๔ ดำเนินการติดตาม และรายงานความสำเร็จของ
แผนงาน/โครงการฯ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ ตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

๐.๒ รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนฯ พรอมปญหา
อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

๓ ๓.๑  ดำ เน ินการให ผ ู  บร ิหารและบ ุคลากรใน
หนวยงานตามคุณสมบัต ิที ่กำหนด เขาร ับการ
ทดสอบความรู ความเขาใจตอแผนงานที่เกี่ยวของ 
กับยุทธศาสตรชาติ ฯ  
รอยละของบุคลากรของหนวยงานตามคุณสมบัติท่ี
กำหนดท่ีตอบแบบทดสอบฯ  
 

๐.๕ ขอมูลผลการเขาไปตอบแบบทดสอบ Online ความรู
ความเขาใจของบุคลากรกรมควบคุมโรคตอแผนฯ จาก 
กยผ.คร. 
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ขั้นตอน รายละเอียดการดำเนินงาน คะแนน เอกสารประกอบการประเมิน 
 . 

คะแนน ๐.๑ ๐.๒ ๐.๓ ๐.๔ ๐.๕ 
รอยละ ≤๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ > ๘๐ 

คำนวณคะแนนโดยวิธีเทียบบัญญตัิไตรยางศ 

  

 ๓.๒ รอยละของผูเขาทดสอบฯ ผานการทดสอบฯ 
(สอบไดคะแนนรอยละ ๖๐ ข้ึนไป) 

คะแนน ๐.๑ ๐.๒ ๐.๓ ๐.๔ ๐.๕ 
รอยละ ≤๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ > ๘๐ 

คำนวณคะแนนโดยวิธีเทียบบัญญตัิไตรยางค 

๐.๕ ขอมูลผลการทดสอบ Online ความรูความเขาใจของ
บุคลากรกรมควบคุมโรคตอแผนฯ จาก กยผ.คร.  

๔ จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ 
๒๕๖๕ ใหเปนไปตามแนวทางท่ีกรมควบคุมโรค
กำหนด 

  

 ๔.๑ สื่อสารแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปงบฯ ๒๕๖๕ ภายในหนวยงาน 

๐.๓ หลักฐานหรือเอกสารที่เกี ่ยวของกับการสื ่อสารแนว
ทางการจัดทำแผนปฏิบ ัต ิราชการ ประจำปงบฯ 
๒๕๖๕ ภายในหนวยงาน เชน สรุปรายงานการประชุม 
เอกสารการสื่อสาร เปนตน 

 ๔.๒ จดักระบวนการพิจารณาแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปงบฯ ๒๕๖๕ ภายในหนวยงาน 

๐.๒ หลักฐานการจัดกระบวนการพิจารณาแผนปฏิบ ัติ
ราชการ ประจำปงบฯ ๒๕๖๕ ภายในหนวยงาน เชน 
สรุปรายงานผลการพิจารณาแผนคำขอ ฯ สรุปรายงาน
การประชุม เปนตน 

 ๔.๓ จดัทำเอกสารแผนปฏิบัตริาชการ ประจำปงบฯ 
๒๕๖๕ ของหนวยงาน สอดคลองตามแนวทางการ
จัดทำแผนฯ และเปนไปตามกรอบเวลาท่ีกรมฯ 
กำหนด   

๐.๕ เอกสารแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบฯ ๒๕๖๕ ของ
หนวยงาน ที่สอดคลองตามแนวทางการจัดทำแผนฯ 
และเปนไปตามกรอบเวลาที ่กรมฯ กำหนด เชน 
หนังสือนำสงเอกสารปฏิบัติราชการ ป ๖๕ เปนตน 

๕ ๕.๑ รวมดำเนินการทบทวนเปาหมาย ตัวช้ีวัด 
มาตรการ และจัดทำโครงการสำคญั ประจำปฯ 
๒๕๖๖ ภายใตแผนแมบทท่ีเก่ียวของ 

๐.๓ หลักฐานแสดงการรวมดำเนินการจัดทำโครงการสำคัญฯ 
เชน ขอมูล หรือ หนังสืออนุมัติเดินทาง หรือ รายงาน
การรวมดำเนินการ เปนตน (กรณีไมไดรับเชิญรวม
ดำเนินการไมหักคะแนน) 

 ๕.๒ ดำเนินการติดตาม/ ประเมินผล และรายงาน
ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการฯ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

๐.๒ รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนฯ พรอมปญหา
อุปสรรค และขอเสนอแนะ  

 ๕.๓ ผลการดำเนินงานลดโรค ลดเสี่ยงภัยสุขภาพ 
และการพัฒนาเชิงระบบท่ีสำคัญ บรรลตุามตัวช้ีวัด 
และเปาหมายท่ีกำหนด รอบ ๑๒ เดือน 

คะแนน ๐.๑ ๐.๒ ๐.๓ ๐.๔ ๐.๕ 
หนวย
นับ 

ต่ำกวา
เปามาก 

ต่ำ
กวา
เปา 

ได
ตาม
เปา 

ดีกวา
เปา 

ดีกวา
เปามาก 

. 

๐.๕ ใหคะแนนตามคาเปาหมายตัวชี ้ว ัดของแผนงาน/
โครงการสำคัญ ปงบฯ ๒๕๖๔ ท่ีหนวยงานทำความตก
ลงกับกรมควบคุมโรค ตั้งแตตนปงบฯ ๒๕๖๔ 

หมายเหตุ :   ๑. กรณีไมรายงานภายในระยะเวลาท่ีกำหนดแตละข้ันตอน หักข้ันตอนละ ๐.๐๕ คะแนน  
       ๒. กรณีไมเสนอผูบริหารเห็นชอบหรือรับทราบ หักข้ันตอนละ ๐.๐๕ คะแนน 
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            ๓. กรณีไมระบุรายละเอียดความกาวหนาและผลการดำเนินงานในระบบ ESM หักข้ันตอนละ ๐.๐๕ คะแนน 
            ๔. กรณีเอกสารท่ีแนบในระบบ ESM  มีขอมูลไมตรงกันหรือขอมูลไมชัดเจน หักข้ันตอนละ ๐.๐๕ คะแนน 
 

๑๐. เปาหมาย :  ไตรมาสท่ี ๒ ดำเนินการเสร็จสิ้น ๒ ข้ันตอน  
โดยแนบหลักฐานในระบบ Estimates SM ภายใน ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ 

   ไตรมาสท่ี ๔ ดำเนินการเสร็จสิ้น ๓ ข้ันตอน  
โดยแนบหลักฐานในระบบ Estimates SM ภายใน ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔  

๑๑. แหลงขอมูล : รายงานความกาวหนาตัวชี้วัดฯ ในระบบ Estimates SM  
 

๑๒ วิธีการจัดเก็บขอมูล: ผูกำกับตัวชี้วัดสรุปและรายงาน SAR ในระบบ Estimates SM ทุกไตรมาส พรอมทั้งแนบ
ไฟลเอกสารหลักฐานท่ีสมบูรณตามท่ีกำหนดในแตละข้ันตอน 
๑๓. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล : ไตรมาสท่ี ๒ ภายในวันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ 
    ไตรมาสท่ี ๔ ภายในวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
๑๔. แบบฟอรมท่ีใชประกอบดวย : 

๑๔.๑ ตารางการแบงกลุมตำแหนงบุคลากรกรมควบคุมโรค ในการทดสอบความรู ความเขาใจ ตอยุทธศาสตร
ชาติ ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ดานการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  

๑๔.๒ ตารางรายชื่อโครงการสำคัญ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
๑๕. ผูกำกับตัวช้ีวัด : 
ระดับกรม : กองยุทธศาสตรและแผนงาน กรมควบคุมโรค 

ช่ือผูกำกับตัวช้ีวัด โทรศัพท E-mail 
นายแพทยจักรรัฐ พิทยาวงศอานนท 
ผูอำนวยการกองยุทธศาสตรและแผนงาน 

๐๒-๕๙๐-๓๐๙๑ strategicddc@ddc.mail.go.th 

ระดับหนวยงาน : กองบริหารการคลัง 
ช่ือผูกำกับตัวช้ีวัด โทรศัพท E-mail 

นายนิรุติ นิรุติธรรมธรา  
ผูอำนวยการกองบริหารการคลัง  

๐๒-๕๙๐-๓๐๗๑ niruit@hotmail.com 

๑๖. ผูจัดเก็บขอมูล : 
ระดบักรม : กองยุทธศาสตรและแผนงาน กรมควบคุมโรค 

ช่ือผูจัดเก็บขอมูล โทรศัพท E-mail 
นางภัคนี สิริปูชกะ ๐๒-๕๙๐-๓๐๙๑ strategicddc@ddc.mail.go.th 
นางนันทนภัส วงษพิรา ๐๒-๕๙๐-๓๒๗๘ budgetddc@ddc.mail.go.th 
นายปุลวัฒน พุมเรือง ๐๒-๕๙๐-๓๒๖๔ Data_dsp@ddc.mail.com 

ระดับหนวยงาน : กองบริหารการคลัง 
ช่ือผูจัดเก็บขอมูล โทรศัพท E-mail 

๑) นายชนาธิป นวลแจม ๐๒-๕๙๐-๓๘๒๗ finstrategy@hotmail.com 
ddcfinstrategy@gmail.com ๒) นางสาวนันทนภัส โตศรีบรรเจิด ๐๒-๕๙๐-๓๘๒๗ 

๓) นางสาวปณัฐินี ทิมกาญจนะ ๐๒-๕๙๐-๓๘๒๗ 
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๑. ตารางการแบงกลุมตำแหนงบุคลากรกรมควบคุมโรค ทดสอบความรู ความเขาใจ ตอยุทธศาสตรชาติ 
ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ดานการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  

 

กลุมบุคลากรขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ กลุมบุคลากรสนับสนนุการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 
๑. ผูอำนวยการ ๑. นักรังสีการแพทย 
๒. นายแพทย ๒. นักสังคมสงเคราะห 
๓. นายสตัวแพทย ๓. นักจิตวิทยา 
๔. ทันตแพทย ๔. นักกายภาพบำบัด 
๕. พยาบาลวิชาชีพ ๕. นักโภชนาการ 
๖. นักวิชาการสาธารณสุข ๖. นักวิชาการเงินและบัญชี 
๗. นักเทคนิคการแพทย ๗. นักวิชาการพัสด ุ
๘. เภสัชกร ๘. บรรณารักษ 
๙. นักวิทยาศาสตรการแพทย ๙. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
๑๐. นักจติวิทยาคลินิก ๑๐. เจาพนักงานสาธารณสุข 
๑๑. นักวิเคราะหนโยบายและแผน ๑๑. เจาพนักงานวิทยาศาสตรการแพทย 
๑๒. นักจดัการงานท่ัวไป ๑๒. เจาพนักงานเภสัชกรรม 
๑๓. นักวิชาการตรวจสอบภายใน ๑๓. เจาพนักงานรังสีการแพทย 
๑๔. นักทรัพยากรบุคคล ๑๔. เจาพนักงานอาชีวบำบัด 
๑๕. นิติกร ๑๕. เจาพนักงานทันตสาธารณสุข 
๑๖. นักวิชาการเผยแพร ๑๖. ชางกายอุปกรณ 
๑๗. นักประชาสมัพันธ ๑๗. พยาบาลเทคนิค 
๑๘. นักวิชาการสถิต ิ ๑๘. โภชนาการ 
๑๙. นักวิเทศสัมพันธ ๑๙. เจาพนักงานการเงินและบัญชี 
๒๐. นักวิชาการคอมพิวเตอร ๒๐. เจาพนักงานธุรการ 
 ๒๑. เจาพนักงานพัสด ุ
 ๒๒. เจาพนักงานสถิต ิ
 ๒๓. เจาพนักงานโสตทัศนศึกษา 
 ๒๔. เจาพนักงานหองสมุด 
 ๒๕. นายชางเทคนิค 
 ๒๖. นายชางโยธา 
 ๒๗. นายชางเครื่องกล 
 ๒๘. นายชางไฟฟา 
 ๒๙. นายชางศิลป 
 ๓๐. เจาพนักงานเวชสถิต ิ
 ๓๑. อ่ืนๆ 
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๒. ตารางรายช่ือโครงการสำคัญ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
** รอจัดทำรายละเอียดหลังจากการถายทอดตัวช้ีวัด ปงบฯ ๒๕๖๔ วันท่ี ๒๔ พย๖๓** 

 

ท่ี หนวยงาน ช่ือโครงการสำคัญสนับสนุนการขับ
ยุทธศาสตรฯ 

ช่ือตัวช้ีวัด เปาหมาย/
หนวยนับ 

คะแนนรอบ ๑๒ เดือน ปงบฯ ๖๔ 
๐.๖ ๐.๘ ๑.๐ ๑.๒ ๑.๔ 

 สวนกลาง         
          
          
          
          
          
          
          
 สคร.         
          
          
          
          
 หนวยงานขนาดเล็ก         
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คานิยมกองบริหารการคลัง 

 

 
 

F • Flexibility ยืดหยุนผอนปรน

I • Integrity ซ่ือสัตย มีจริยธรรม

N • Nice & Neat อัธยาศัยดี

A • Alert / Active คลองแคลว วองไว

N • Networking สรางเครือขาย

C • Change Agent พรอมรับการเปลี่ยนแปลง

E • e – Learning เรียนรูดวยตนเอง
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