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พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
พระราชทานแกขาราชการพลเรือน 

เนื่องในโอกาสวันขาราชการพลเรือน ปพุทธศักราช 2557 
 
 

"ขาราชการไมวาจะอยูในตําแหนงใด ระดับไหน  
มีหนาท่ีอยางไร ลวนแตมีสวนสําคัญอยูในงานของแผนดินท้ังส้ิน  

ทุกคนจึงตองตั้งใจปฏิบัติหนาท่ีโดยเต็มกําลังความสามารถ 
ดวยอุดมคต ิดวยความเขมแข็งเสียสละ และระมัดระวังให 

การทุกอยางในหนาท่ีเปนไปอยางถูกตองเท่ียงตรง ดวยความระลึก 
รูตัวอยูเสมอวา การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตน มีผลเกี่ยวเนื่อง 
ถึงสุขทุกขของประชาชน ตลอดจนความเจริญขึ้นหรือเส่ือมลง 

ของประเทศชาติ" 
 
 
 

วังไกลกังวล 
วันท่ี 25 มีนาคม พุทธศักราช 2557 
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คํานํา 

  

 รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 255 7 ของกลุมพัฒนาระบบบริหาร ฉบับนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือ

เผยแพรผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ใหแกหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค และผูสนใจ

ท่ัวไปทราบ  ซ่ึงในรายงานฉบับนี้ จะแสดงถึงขอมูลผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของ         

กลุมพัฒนาระบบบริหาร ผลสัมฤทธิ์ของ การดําเนินงานของ หนวยงาน และผลสัมฤทธิ์ของการใชจาย

งบประมาณของ หนวยงาน ในการท่ีจะกอ ใหเกิดประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังแสดง     

ใหเห็นถึงผลของการพัฒนากระบวนงานตาง ๆ ของกลุมพัฒนาระบบบริหารท่ีเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง         

ในป ๒๕๕7 

 คณะผูจัดทํามีความคาดหวังวาจะเปนประโยชนตอสวนราชการ ผูเก่ียวของ รวมท้ังผูสนใจท่ัวไป 

รายงานฉบับนี้ดําเนินการสําเร็จ ลุลวง โดยไดรับความรวมมือรวมใจจากบุคลากรของกลุมพัฒนาระบบบริหา 

ท่ีไดรวมรวบรวมและเรียบเรียง พรอมท้ังสรุปผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7   

 

 
                                                                        กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
                                                                                 กรมควบคุมโรค 
                                                                              กระทรวงสาธารณสุข 
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สารบัญ 

 

                                                                                                      หนา  
 

  

พระบรมราโชวาท ก 
คํานํา  ข 
สารบัญ  ค 
สารบัญตาราง  ง 
สารบัญแผนภูมิ 
 

 จ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของกลุมพัฒนาระบบบริหาร  
 - วิสัยทัศน , พันธกิจ , ประเด็นยุทธศาสตร , เปาประสงค กลยุทธและคานิยม 2 
 - ความเปนมา และอํานาจหนาท่ี  ๓ 

 - โครงสรางและหนาท่ีความรับผิดชอบ     ๔ 
 - อัตรากําลังกลุมพัฒนาระบบบริหาร ป 255๗ ๕ 
 

สวนท่ี 2 สถานการณหรือปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการดําเนินงาน 
 

 

๘ 

สวนท่ี 3 ผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ และแนวทางแกไข  
 - ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค 

- ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกลุมพัฒนา  
  ระบบริหาร 

1๓ 
๑๗ 

 - ผลการเบิกจายงบประมาณ 2๒ 
 - ผลการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ 2๔ 
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สารบัญตาราง 

 

 หนา 
 

ตารางท่ี ๑ แสดงจํานวนบุคลากรของกลุมพัฒนาระบบบริหารจําแนกตามประเภทและเพศ ๖ 
ตารางท่ี 2 แสดงผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค  
              ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗   

1๓ 

ตารางท่ี 3 แสดงผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการกลุมพัฒนาระบบบริหาร 
                ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 255๗  

1๗ 

ตารางท่ี 4 แสดงงบประมาณท่ีไดรับ และผลการเบิกจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 255๖ ๒๒ 
ตารางท่ี ๕ เปรียบเทียบผลการสํารวจการพัฒนาองคกรผานระบบออนไลน ของบุคลากร      

             กรมควบคุมโรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๓๐ 

ตารางท่ี 6  แสดงรอยละของบุคลากรท่ีผานการประเมินสมรรถนะกรมควบคุมโรค รอบ 6 เดือนหลั   
               ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗ 

33 

ตารางท่ี 7 แสดงผลการประเมินสมรรถนะหลัก รอบ 6 เดือนหลัง ปงบประมาณ 25๕๗ (แยก 
             ตามรายสมรรถนะ) 

33 

ตารางท่ี 8 แสดงผลการประเมินสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ รอบ 6 เดือนหลัง 
             ปงบประมาณ 25๕๗ (แยกตามรายสมรรถนะ) 

33 

ตารางท่ี 9  แสดงผลการประเมินสมรรถนะท่ีจําเปนตามภารกิจของกรมควบคุมโรค รอบ 6 เดือนหลัง 
               ปงบประมาณ 25๕๗  (แยกตามรายสมรรถนะ)  

33 

ตารางท่ี 10 แสดงหนวยงานและบทบาทท่ีรับผิดชอบตามภารกิจการเปน NHA 11 บทบาท ๓4 
  

  

  

  
  
  

 



จ 
 

 

 

สารบัญแผนภูมิ 

 

 หนา 
 

แผนภูมิท่ี 1 แสดงโครงสรางกลุมพัฒนาระบบบริหาร   3 
แผนภูมิท่ี ๒ แสดงคะแนน GAP ผลการสํารวจการพัฒนาบุคลากร ครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 ๓๐ 
แผนภูมิท่ี ๓ แสดงคะแนน GAP ผลการสํารวจขอมูลระบบสารสนเทศ ครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2  ๓๑ 
แผนภูมิท่ี ๔ แสดงคะแนน GAP ผลการสํารวจขอมูลวัฒนธรรมองคกรของบุคลากร ครั้งท่ี 1  
                และครั้งท่ี 2 

๓๑ 

  
  

  
 



 

 

 

 

สวนท่ี 1 

ขอมูลท่ัวไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 

 

วิสัยทัศน 

พันธกิจ 

ประเด็นยุทธศาสตร 

เปาประสงค 

กลยุทธ 

คานิยม (I SMART) 

  
  

 เปนองคกรหลักในการพัฒนาระบบราชการของกรมควบคุมโรค ภายในป 2559 

 
 
  

 สงเสริม  ประสาน  และติดตามการดําเนินงานการพัฒนาระบบราชการ  ของกรมควบคุมโรคใหเปนไป
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 

 
  
 

 1. สงเสริม การพัฒนาระบบราชการใหมีประสิทธิภาพ 
 2. พัฒนาความรวมมือของเครือขายในการพัฒนาระบบราชการ 
 

 
 
 

 1. มีเครือขายในการพัฒนาระบบราชการทุกหนวยงานในสังกัด 
 2. กรมควบคุมโรคมีการยกระดับการพัฒนาระบบบริหารจัดการตามเกณฑการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

 
   

 
 1. สรางเครือขายการพัฒนาระบบราชการกรมควบคุมโรค 
 2. สนับสนุน  ผลักดัน  ใหกรมควบคุมโรคมีการพัฒนาระบบราชการ 
 3. ผลักดันใหกรมควบคุมโรคมีการดําเนินการตามเกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
 4. พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรในกลุมพัฒนาระบบบริหาร  ใหมีความพรอมในการปฏิบัติงาน 
 5. พัฒนาฐานขอมูลดานการพัฒนาระบบราชการ  

 
 
 
 
 

 I ยอมาจาก Integrity หมายถึง ปฏิบัติหนาท่ีอยางซ่ือสัตย สุจริต โดยยึดถือประมวลจริยธรรม
ขาราชการพลเรือนและจรรยาขาราชการ กรมควบคุมโรค ในการดํารงตนและประพฤติ ปฏิบัติอยางถูกตอง 
เหมาะสม 
 S ยอมาจาก Service Mind หมายถึง การสรางความรูสึกพึงพอใจสูงสุดแกผูมารับบริการ โดย
การตอบสนองความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการไดอยางถูกตองตรงตามประเภทของ
ผูรับบริการ ดวยความสุภาพ อัธยาศัยไมตรีท่ีดี พรอมท้ังสามารถแกไขปญหาท้ังท่ีเปนของผูรับบริการหรือปญหา    
ท่ีเกิดข้ึนระหวางการรับบริการดวยความรับผิดชอบและปองกันมิใหปญหาดังกลาวเกิดข้ึนอีกดวยความรอบคอบ 



๓ 

 

 ความเปนมาของกลุมพัฒนาระบบบริหาร 

  M ยอมาจาก Mastery หมายถึง เปนผูท่ีมีความสามารถในการแกไขปญหาและการปฏิบัติงาน 
เชิงรุกดวยการนําขอมูลมาประยุกตใชในการตัดสินใจและหาความรูใหม ๆ เพ่ือพัฒนาตนเองใหมีความ
เชี่ยวชาญในตําแหนงหนาท่ีของตนเองและพัฒนาองคกร 
  A ยอมาจาก Achievement Motivation หมายถึง ความมุงม่ันในการปฏิบัติงานใน
หนาท่ีใหมีคุณภาพ โดยการกําหนดเปาหมายท่ีทาทาย เพ่ือสรางสรรคผลงานให คุณภาพเพ่ิมข้ึน  ตลอดจน
สามารถตัดสินใจเลือกแนวทางการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมกับความสามารถของตนเองและเปาหมายการ
ปฏิบัติงานท่ีกําหนดไวเพ่ือมุงสู ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

 
 

  
 
 

 กลุมพัฒนาระบบบริหาร  เปนหนวยงานท่ีข้ึนตรงตออธิบดี  ทําหนาท่ีในการพัฒนาการบริหารของกรม
ใหเกิดผลสัมฤทธิ์  มีประสิทธิภาพ  คุมคา  และรองรับการนํานโยบายของรัฐบาลไปสูการปฏิบัติใหเกิด
ประสิทธิผลอยางมีประสิทธิภาพ  ใหระบบราชการปรับตัว  รูเทาทัน  ตอบสนองทันตอการเปลี่ยนแปลง  
โดยนําวิธีการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี  และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการพัฒนาระบบราชการ
เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน 

 
 

อํานาจหนาท่ีของกลุมพัฒนาระบบบริหาร 
 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร  ทําหนาท่ีในการพัฒนาการบริหารของกรมใหเกิดผลสัมฤทธิ์ มี
ประสิทธิภาพ  คุมคา  รับผิดชอบงานข้ึนตรงตออธิบดีกรมควบคุมโรค  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

๑)  เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกอธิบดีกรมควบคุมโรค  เก่ียวกับยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
ราชการภายในกรม 

๒)  ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการในกรม 
๓)  ประสานและดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการรวมกับหนวยงานกลางตางๆ  และ

หนวยงานในสังกัดกรม 
๔)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
 
 

                                               โครงสรางกลุมพัฒนาระบบบริหาร 
 

 แผนภูมิท่ี 1 โครงสรางกลุมพัฒนาระบบบริหาร  ซ่ึงแบงออกเปน 2 กลุม และ 1 ฝาย ดังนี้ 
 

 
 



๔ 

 

หนาท่ีความรับผิดชอบ   

 

1.1 1 กลุมพัฒนาระบบบริหารมุงสัมฤท1ธิ์ มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
   1.1.1 จัดทําแผนยุทธศาสตรดานการพัฒนาระบบราชการ (ถายทอดแผนของสํานักงาน ก.พ.ร.) 
   1.1.2 1ใหคําปรึกษา เสนอแนะ และประสานงานเก่ียวกับการจัดทําคํารับรอง และการ  
1                               ประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมควบคุมโรคและหนวยงานในสังกัด (คํารับรอง)1

   1.1.3 1ถายทอดทิศทางนโยบายของกรมควบคุมโรคท่ีเก่ียวของกับการประเมินผลการ  
1                               ปฏิบัติราชการ1    
   1.1.4 1พัฒนาระบบกลไกและจัดทํากรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป  
1                               กรมควบคุมโรคและหนวยงานในสังกัด 
   1.1.5 พัฒนาศักยภาพเครือขายดานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมควบคุมโรค 
1                               และหนวยงานในสังกัด 
   1.1.6 1นิเทศ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมควบคุมโรค 1  
   1.1.7 1จัดทําแผนงาน แผนปฏิบัติราชการ แผนพัฒนาบุคลากร และแผนพัฒนาองคกรของ 
1                               หนวยงาน1    
   1.1.8 1การจัดการความรูของหนวยงาน 
   1.1.9 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

      1.2 กลุมพัฒนาระบบรายการและคุ 1ณภาพ มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
  1.2.1 1ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาระบบคุณภาพ 
  1.2.2 1เสนอแนะ ใหคําปรึกษาและประสานงานเก่ียวกับการพัฒนาภารกิจ การจัด 
1                              โครงสรางโครงสรางองคกรระบบงานปรับปรุงรูปแบบ กลไก บทบาทกระบวนการ 
1                              ทํางาน และสงเสริมการบริหารราชการแบบมีสวนรวมของกรมควบคุมโรค 1 
  1.2.3 1ประสานการจัดทําแผนพัฒนาองคกรของกรมควบคุมโรค ในดานตางๆ (GES) 

   1.2.4 1พิจารณาเสนอควบคุมโรคกํากับนโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดี (OG) 
   1.2.5 0 ผลักดันการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMCQ) และ 
1                                นวัตกรรมของหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค (ขอรับรางวัลรายหมวด บริการ 
1                                ภาครัฐ UNPSA TQA และ HA) 
1   ๑.๒.๖  ปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของกรมควบคุมโรค  
1                                และยุทธศาสตรท่ี 6 กรมควบคุมโรค 
   ๑ .๒.๗  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

     ๑๓.  ฝายงานบริหารท่ัวไป  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
       ๑.3.1  ปฏิบัติงานบริหารท่ัวไป ไดแก งานสารบรรณ การเงินและบัญชี การพัสดุการ  
1                               เจาหนาท่ี งานยานพาหนะ อาคารสถานท่ี 
            ๑.3.2 พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศการสื่อสารและการเผยแพรเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการ 
            ๑.3.3 1การพัฒนาทรัพยากรบุคคล HRM/HRO  
            ๑.3.๔ ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 



๕ 

 

 

อัตรากําลัง 
 

 1กลุมพัฒนาระบบบริหารมุงสัมฤท1ธิ์ 

๑.  นางนวพรรณ  สันตยากร  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ  

๒.  นางสุมาลี  ยุทธวรวิทย  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  

๓.  นางสาวเกศรา  โชคนําชัยสิริ  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  

๔.  นางกนกนารถ สงควอน  นักวิเคราะหนโยบายและแผน  (พนักงานราชการ) 

๕. นางสาวดลนภา กุลนอก  นักวิเคราะหนโยบายและแผน (พนักงานราชการ) 
 

 1กลุมพัฒนาระบบรายการและคุ1ณภาพ  

๑. นางสาววัลภา  ดียิ่ง        นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

๒. นางสาวอมรรัตน  ศรีเจริญทรรศน    นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

๓. นายธีรวิทย  ตั้งจิตไพศาล       นักวิเคราะหนโยบายและแผน (พนักงานราชการ) 
 

 ฝายงานบริหารท่ัวไป  

๑.  นางปณิดา  อูหิรัญ     นักจัดการงานท่ัวไป     (พนักงานราชการ) 

๒.  นางสาวณิชาภัทร สะอาดดี    นักจัดการงานท่ัวไป     (พนักงานราชการ) 

๓. นางสาววาทินี  ศรีปริวาทิน         นักทรัพยากรบุคคล    (พนักงานราชการ) 

๔. อานุภาพ ไชยมี    พนักงานคอมพิวเตอร    (พนักงานราชการ) 

๕.  นางสาวณัฏฐภรณ  เสือพิทักษ   พนักงานธุรการ ๓   (ลูกจางประจํา) 

๖.  นายนุชา  กิจพัฒน   เจาพนักงานธุรการ    (ลูกจางชั่วคราว)  

๗.  นางสาวทศพร สมเทพ   เจาหนาท่ีการเงินและบัญชี  (ลูกจางชั่วคราว)  

  

อัตรากําลังกลุมพัฒนาระบบบริหาร  กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข 
   

 ปจจุบันกลุมพัฒนาระบบบริหาร  มีอัตรากําลังท้ังสิ้น  จํานวน ๑๖ คน  ประกอบดวย 
 
 

 ๑.  ขาราชการ  จํานวน ๖ คน  จําแนกเปน 
 ๑.๑  นักวิเคราะหนโยบายและแผนเชี่ยวชาญ            ๑  คน 
 ๑. ๒  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ ๒  คน  
 ๑. ๓  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  ๒  คน   
 ๑. ๔  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ  ๑  คน   
 

 ๒.  พนักงานราชการ  จํานวน ๖ คน  จําแนกเปน 
 ๑.๑  นักวิเคราะหนโยบายและแผน   ๒  คน  
 ๑.๒  นักจัดการงานท่ัวไป    ๒  คน    



๖ 

 

 ๑.๓  นักทรัพยากรบุคคล    ๑  คน   
 ๑.๔  พนักงานคอมพิวเตอรการ   ๑  คน  
 

 ๓.  ลูกจางประจํา  จํานวน ๑ คน  (สํานักงานเลขานุการกรม  ชวยราชการ กลุมพัฒนาระบบบริหาร) 
 

 ๔.  ลูกจางชั่วคราว  จํานวน ๓ คน (สถาบันราชประชาสมาสัย  ๑  คน ชวยราชการกลุมพัฒนาระบบบริหาร) 
 
ตารางท่ี ๑ : จํานวนบุคลการของกลุมพัฒนาระบบบริหารจําแนกตามประเภทและเพศ 
 
 

ประเภทบุคลากร ชาย หญิง 
 

รวม (คน) 

ขาราชการ - ๖ ๖ 
พนักงานราชการ ๒ ๔ ๖ 
ลูกจางประจํา - ๑ ๑ 
ลูกจางชั่วคราว ๑ ๒ ๓ 

รวม 
 

๓ ๑๓ ๑๖ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนท่ี 2 
สถานการณหรือปจจัยภายนอก  
ท่ีสงผลกระทบตอการดําเนินงาน 
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 สถานการณหรือปจจัยภายนอกท่ีอาจสงผลกระทบตอการดําเนินงาน ของกลุมพัฒนาระบบบริหาร 
มีดังตอไปนี ้
 

1. ปจจัยภายนอก 
 

    1.1 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2556 – พ.ศ. 2561)    
  ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561)   ไดกําหนด
วิสัยทัศนไววา “ระบบราชการไทยมุงเนนพัฒนาการทํางานเพ่ือประชาชน และรักษาผลประโยชนของ
ประเทศชาติภายใตหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ยกระดับขีดสมรรถนะไปสูความ 
เปนเลิศ บูรณาการและเพ่ิมประสิทธิภาพงานของภาครัฐ ประสานการทํางานกับทุกภาคสวน สรางความ
โปรงใสตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใหเปนท่ีนาเชื่อม่ันศรัทธาของประชาชน” และระบบราชการ
ไทยจะตองใหคุณคา ความสําคัญยึดม่ันในปรัชญา หลักการและแนวทาง ดังนี้ 
  •ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง ผลักดันใหหนวยงานของรัฐกําหนดทิศทางการทํางานใน
ระยะยาวใหชัดเจน สอดคลองนโยบายรัฐบาล คํานึงถึงประโยชนสุขของประชาชน เปดโอกาสใหมีสวนรวม 
และรับฟงความคิดเห็นเพ่ือไปปรับปรุงบริการ เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน อํานวยประโยชน 
วางระบบการจัดการขอรองเรียน และแกไขความเดือดรอนของประชาชน ตลอดจนเตรียมระบบการบริหาร 
ในภาวะฉุกเฉินเพ่ือเปนท่ีพ่ึงของประชาชนในภาวะวิกฤติ 
  •ลดบทบาทภารกิจของภาครัฐใหดําเนินการเฉพาะสวนท่ีเปนภารกิจท่ีรัฐควรดําเนินการ
ลดความซํ้าซอน ปรับปรุงข้ันตอนการทํางาน และเพ่ิมขีดสมรรถนะของหนวยงาน พัฒนารูปแบบการบริหาร 
และกระบวนการทํางานใหม สรางขีดสมรรถนะ คานิยมและวัฒนธรรมองคการ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ      
ท่ีทันสมัยมาสนับสนุนในการทํางาน ทํางานดวยความรวดเร็ว โปรงใส มีความพรอมตอการเปลี่ยนแปลง 
  •บูรณาการการทํางานของภาครัฐและในระดับตาง ๆ พัฒนารูปแบบการทํางานใหมีความ
สอดคลองเชื่อมโยงกัน เพ่ือรองรับการดําเนินงานนโยบายสําคัญของประเทศ และระดมสรรพกําลังบุคลากร 
ท่ีมีความเชี่ยวชาญในแตละสาขา เพ่ือผลักดันการนํานโยบายสูการปฏิบัติ รวมถึงเพ่ิมบทบาทของภาคสวนอ่ืน ๆ 
ในสังคมท่ีมีความพรอม เชนภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และภาคเอกชนเขามารวมดําเนินการ  
  •เสริมสรางความสามารถในการแขงขันในระดับพ้ืนท่ี ใหเปนศูนยความเจริญในระดับ
ภูมิภาคเชื่อมโยงอาเซียน เพ่ือใหเกิดความรวมมือในการทํางาน การใชทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ เกิดความ
คุมคา เปนไปในทิศทางเดียวกันโดยยึดพ้ืนท่ีเปนหลัก 
  •ลดการควบคุมท่ีกอใหเกิดภาระ อุปสรรคหรือความยุงยากตอการประกอบกิจการ หรือ
การดําเนินชีวิตของประชาชน สรางความโปรงใส และความเชื่อม่ันศรัทธา เปนท่ีพ่ึงของประชาชน และ
รวมมือกับภาคสวนอ่ืนในการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  •พัฒนาและสรรหาผูท่ีมีความสามารถสูงเขามารับราชการ สรางผูนําการเปลี่ยนแปลง   
ในทุกระดับเสริมสรางทัศนคติท่ีดี สรางคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิต จัดสวัสดิการ ทบทวนระบบ
คาตอบแทนท่ีเหมาะสม 
  •สรางความพรอมและขับเคลื่อนระบบราชการไทยเขาสูประชาคมอาเซียน และเวทีโลก 
 

สถานการณหรือปจจัยภายนอกที่สงผลกระทบตอการดําเนินงาน 



9 
 

  ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการในชวงระยะป พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561 สามารถ
แยกออกไดเปน3 หัวขอ รวม 7 ประเด็น โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

  •ยกระดับองคการสูความเปนเลิศ 
     1. การสรางความเปนเลิศในการใหบริการประชาชน  
     2. การพัฒนาองคการใหมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากรมีความเปนมืออาชีพ  
     3. การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพยของภาครัฐใหเกิดประโยชนสูงสุด 
     4. การวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 
 

  •พัฒนาอยางย่ังยืน 
     5. การสงเสริมระบบการบริหารกิจการบานเมืองแบบรวมมือกัน ระหวางภาครัฐ  
                         ภาคเอกชนและภาคประชาชน  
     6. การยกระดับความโปรงใสและสรางความเชื่อม่ันศรัทธาในการบริหารราชการแผนดิน 
                          

  •กาวสูสากล 
     7. การสรางความพรอมของระบบราชการไทยเพ่ือเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน   
 

    1.2 การปรับบทบาทภารกิจ กรมควบคุมโรค 
  ๑) ดานโครงสราง 
 ไดมีการขอจัดตั้งหนวยงานเพ่ิม จํานวน 6 หนวยงานในการปรับบทบาทภารกิจ ซ่ึงอยู
ระหวางการทบทวน มีการตั้งศูนยพัฒนากฎหมาย เพ่ือการพัฒนาและบังคับใชกฎหมายดานปองกัน
ควบคุมโรคใหมีความทันสมัย และทันตอการพัฒนาของกลุมโรคตางๆ  การจัดตั้งกลุมคุมครองจริยธรรม 
เพ่ือรองรับนโยบายความโปรงใสของคณะรักษาความสงบแหงชาติ ขณะเดียวกัน ก็ให ยกเลิกคําสั่งตั้งสํานัก
พัฒนานโยบายควบคุมโรคระหวางประเทศ เนื่องจากไมสามารถดําเนินการได 
 ๒) ดานการปฏิบัติการ  
   ดําเนินการจัดทํากระบวนงาน (work flow) ตามภารกิจการเปน NHA 11 บทบาท โดย
หนวยงานท่ีเปน Focal Point ในแตละบทบาท จัดทํากระบวนงานและกําหนดตัวชี้วัดประสิทธิผล ประกอบดวย 
 

หนวยงานท่ีเปนผูรับผิดชอบหลัก บทบาทท่ีรับผิดชอบ 
- กองแผนงาน ๑, ๘, ๙, ๑๐ 
- สํานักจัดการความรู ๒, ๓, ๔ 
- สํานักระบาดวิทยา ๕ 
- สํานักงานความรวมมือระหวางประเทศ ๗ 
- กองแผนงาน/กองคลัง ๙ 
- ศูนยสารสนเทศ/สํานักระบาดวิทยา ๑๐ 
- กองการเจาหนาท่ี ๖, ๑๑ 
- สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๑ ๑๒ 

 

 การปรับบทบาทภารกิจ NHA ท่ีเก่ียวของกับมาตรการพัฒนาดานสาธารณสุข มีดังนี้         
   บทบาทท่ี ๕  การพัฒนาระบบกลไกการเฝาระวังโรค ภัยสุขภาพและตอบโตภาวะฉุกเฉิน  
  บทบาทท่ี 6  การพัฒนาและบังคับใชกฎหมาย        
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  บทบาทท่ี 10 การพัฒนาขอมูลขาวสารใหเปนระบบเดียว มีคุณภาพใชงานได  
  บทบาทท่ี 11 กําหนดนโยบายและจัดการกําลังคนดานสุขภาพ  
  บทบาทท่ี 1 ๒ การสนับสนุนเขตบริการสุขภาพ ซ่ึงอยูระหวางการรอความชัดเจนของ
กระทรวงสาธารณสุข 
 อยางไรก็ตาม การดําเนินการในสวนของการแตงตั้ง “คณะกรรมการระดับชาติ เพ่ิมเติม 4 
คณะ”ประกอบดวย ๑) คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตรดานปองกันควบคุมโรคแหงชาติ ๒) 
คณะกรรมการการจัดการความรู การวิจัย และการประเมินเทคโนโลยี ดานปองกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพ ๓) คณะกรรมการพัฒนาระบบเฝาระวังและสารสนเทศดานปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  
และ  ๔) คณะกรรมการนโยบายการจัดการกําลังคนดานปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ยังไมไดถูก
ขับเคลื่อนเทาท่ีควร เนื่องจากมีสถานการณและความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ซ่ึง ตองใชเวลาในการ
สื่อสารทําความเขาใจและดําเนินการในการผลักดันและเตรียมความพรอมดานการบริหารจัดการ 
นอกจากนี้ยังไมมีความชัดเจนในการกําหนดตัวชี้วัดในการกํากับติดตามการปรับบทบาทและการปรับ
โครงสราง เพ่ือการประเมินผลการดําเนินการ  และสะทอนถึงประสิทธิผลในการปรับบทบาทท่ีเปน
รูปธรรม 
 

2. ปจจัยภายใน 
 

 ๒.๑. ยุทธศาสตรท่ี 6  พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองคกรและบุคลากรใหมีขีดสมรรถนะ
สูงไดมาตรฐานสากล 
 การดําเนินงานภายใตยุทธศาสตรท่ี 6  พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองคกรและบุคลากรใหมี
ขีดสมรรถนะสูงไดมาตรฐานสากล ซ่ึงกลุมพัฒนาระบบบริหารเปนเจาภาพตามเปาประสงคที ๖.๑ มีระบบ
บริหารจัดการท่ีไดมาตรฐานสากล ดําเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการกํากับนโยบายและยุทธศาสตรท่ี 6  
จากผลการดําเนินงานท่ีผานมา การจัดทําแผน การพัฒนาสมรรถนะองคการ (ทุนมนุษย ทุนสารสนเทศ 

และทุนองคการ) พบวา 

 ระดับกรม  ไดมีนโยบายมอบหมายหนวยงานหลักในการดําเนินงาน คือ กองการเจาหนาท่ี 

สํานักงานเลขานุการกรม ศูนยสารสนเทศ กลุมพัฒนาระบบบริหาร วิเคราะหสาเหตุและกําหนดโครงการหรือ

กิจกรรมเปนแนวทางถายทอดใหหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค จัดทําแผนพัฒนาองคกรใหสอดคลองกับ

โครงการหรือกิจกรรมของกรมควบคุมโรค พรอมท้ังสื่อสารภายในองคการใหบุคลากรทราบวากรมควบคุมโรคมี

แผนการพัฒนาและปรับปรุงองคการอยางตอเนื่อง  

 ระดับหนวยงาน แผนพัฒนาสมรรถนะองคกร กลุมพัฒนาระบบบริหาร ไดรับมอบหมายใหจัดทํา

แบบสํารวจการพัฒนาองคกรผานระบบออนไลนโดยกําหนดใหบุคลากรของทุกหนวยงานประเมินสถานะองคกร

ของหนวยงานและมีสวนรวมในการวิเคราะหผลการสํารวจและแกไขประเด็นปญหาตามความคาดหวังของบุคลากร 

เพ่ือใหคะแนนสวนตาง (GAP) ในปงบประมาณ พ.ศ.2557 ลดลงในประเด็นท่ีตรงกับกิจกรรมการพัฒนาปรับปรุง

องคการของกรมควบคุมโรค ซ่ึง กลุมพัฒนาระบบบริหาร กําหนดเปนตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการ

หนวยงาน ดานการพัฒนาองคกร ตัวชี้วัดท่ี 7 ระดับความสําเร็จของหนวยงานในการดําเนินการบริหารจัดการ

ภาครัฐไดตามเกณฑท่ีกรมควบคุมโรคกําหนดซ่ึงบุคลากรทุกหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคใหความรวมมือเขา
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ประเมินผานระบบออนไลนอยางครอบคลุมทุกตําแหนง อีกท้ังทุกหนวยงานไดใหความสําคัญกับการจัดทํา

แผนพัฒนาและปรับปรุงองคกร ทําใหคาคะแนนเฉลี่ยภาพรวม GAP ครั้งท่ี 2 นอยกวาครั้งท่ี 1 ทุกแผน 

สําหรับผลการสํารวจในแตละหนวยงาน พบวา ผลการจัดทําแผนพัฒนาและปรับปรุงองคกรในแตละ 
ขอคําถาม พบวา บางหนวยงานยังคงมีคาคะแนนเฉลี่ย GAP รายดานบางขอคําถาม ครั้งท่ี 2 มากกวาครั้งท่ี 1 
หนวยงานไดดําเนินการหาสาเหตุของปญหาและดําเนินการแกไขโดยเรงดวน ซ่ึงอาจประเมินไดวาการจัดทํา
แผนพัฒนาและปรับปรุงองคกร ของหนวยงานดังกลาว ยังไมตรงประเด็นปญหาท่ีตองการแกไขตามท่ีบุคลากรใน
สังกัดมีความคาดหวัง ในสวนหนวยงานท่ีมีคาคะแนนเฉลี่ย GAP รายดานครั้งท่ี 2 นอยกวาครั้งท่ี 1 หนวยงาน
ยังคงเนนย้ําการสื่อสารใหภายในองคกรของทุกหนวยงานไดทราบความกาวหนาของผลการดําเนินงานในแตละ
หนวยงาน เพ่ือสรางการมีสวนรวมของบุคลากร ใหความรวมมือพัฒนาคุณภาพองคกรอยางตอเนื่อง  
 

 การทบทวน Organization Profile ของทุกหนวยงาน และของกรมควบคุมโรค 
 ระดับกรม  กรมควบคุมโรคแตงตั้งคณะทํางานยกระดับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองคการ 
ทบทวนขอมูลและจัดทํารายงานไดครบถวนและเปนขอมูลปจจุบัน จํานวน 3 รายงาน คือ1)รายงานฉบับยอ 
(1 Page)  2) รายงานฉบับขอรับรางวัลป 2557 10 หนา และ 3) ฉบับสมบูรณประจําป 2557  
 ระดับหนวยงาน ทุกหนวยงานจัดสงใหกลุมพัฒนาระบบบริหาร ไดครบถวนตามแบบฟอรมท่ีกําหนด 

 

 ๒.๒. การประเมินผลคํารับรองการปฏิบัติราชการหนวยงาน กรมควบคุมโรค 
 การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงาน ใน ปท่ีผานมา       
พบปญหาคือ ผูประเมินไมสามารถตอบคําถามในเรื่อง (1) การใหคะแนนของผูประเมินท่ีไมเหมือนกัน และ (2) 
รูปแบบ Check Sheet ท่ีไมเหมือนกันกับรายละเอียด Template ดังนั้น จึงตองมาปรับการประเมินผล         
คํารับรองการปฏิบัติราชการหนวยงานใหเปนมาตรฐานเดียวกัน  ผูประเมิน จึงตองมาทําความเขาใจถึง
กระบวนการและเทคนิคการติดตามและประเมินผลใหเปนมาตรฐานเดียวกัน โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือ  (1) 
รับทราบและตรวจสอบความถูกตองของผลการดําเนินงานของหนวยงานใหสอดคลองกับรายละเอียดตัวชี้วัดและ
นิยามการประเมินผลของตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการหนวยงาน (2) ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน
อางอิง ประกอบผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณของตัวชี้วัดท่ีกําหนดไวในคํารับรองของหนวยงาน และ 
(3) ประเมินผลการดําเนินงานตามคํารับรองฯ ของหนวยงาน ซ่ึงกลุมพัฒนาระบบบริหาร ไดจัดทําคูมือการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการหนวยงาน กรมควบคุมโรค ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 เพ่ือเปนแนวทางใหกับผูประเมินในการประเมินผลคํารับรองฯ หนวยงาน ป ๒๕๕๗ 
 

๓. งบประมาณ 
 

 ในปงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๗ กลุมพัฒนาระบบบริหาร ไดรับการจัดสรรงบประมาณ แยกเปน 2 
สวน สวนแรก เปนงบประมาณในการพัฒนาองคการในภาพกรม  สวนท่ีสองเปนงบประมาณท่ีใชพัฒนา
คนและพัฒนางานภายในกลุมพัฒนาระบบบริหารเอง  ซ่ึงงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรตอนตนป ไม
เพียงพอตอการดําเนินงาน ในชวง ๒ – ๓ ปท่ีผานมา ตองขอรับการจัดสรรเพ่ิมเติมจากสวนกลางกรมทุก
ป ทําใหตองมีการปรับแผนงาน / โครงการปละหลาย ๆ รอบ เนื่องจาก มีโครงการ ท่ีนอกเหนือจาก
แผนปฏิบัติราชการท่ีไดรับอนุมัติเม่ือตอนตนป สําหรับการดําเนินงานการเบิกจาย พบวา การเบิกจายเงิน
งบประมาณตามตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการของกลุมพัฒนาระบบบริหารเปนไปตามเปาหมายท่ี
กําหนด และสามารถเบิกจายไดทันตามเวลาท่ีกําหนด 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนท่ี 3 
 

ผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค 
ขอเสนอแนะ และแนวทางแกไข 
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3.1  ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป 
       งบประมาณพ.ศ. 2557 

 3.1.1 ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมควบคุมโรค 

 กรมควบคุมโรค ไดลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  255 7  ระหวาง 
นายอํานวย การจีนะ   รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข หัวหนากลุมภารกิจดานพัฒนาการสาธารณสุข และนาย
โสภณ เมฆธน  อธิบดีกรมควบคุมโรค เม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม  2557 โดยกําหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ออกเปน 2 มิติ ไดแกมิติภายนอก น้ําหนักรอยละ 75 ซ่ึงเปนตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตาม
ยุทธศาสตรของประเทศ / แผนยุทธศาสตรกระทรวง / ตัวชี้วัดระหวางกระทรวงท่ีมีเปาหมายรวมกัน ( Joint KPIS) 
และตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม และมิติภายใน น้ําหนักรอยละ 25   
 เม่ือสิ้นปงบประมาณ พ. ศ. 255 7   กรมควบคุมโรคไดประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการของกรมควบคุมโรค  มีผลการประเมินตนเองไดคะแนนรวม 4. 6639 จากคะแนนเต็ม 5.0000 
คะแนน (ผลการประเมินตนเอง ณ วันท่ี ๑2 พฤศจิกายน 255๗) รายละเอียดดังแสดงในตาราง 
 

ตารางท่ี ๒ ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมควบคุมโรค  
               ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557  

ลําดับ
ท่ี 

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ 
น้ําหนัก 
(รอย
ละ) 

เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 

สถานะ 
ผลการ 

ดําเนินงาน 
คา

คะแนน 
ท่ีได 

คะแนน
ถวง 

น้ําหนัก 
 มิติภายนอก (น้ําหนักรอยละ 75)  3.0512  

 การประเมินประสิทธิผล (น้ําหนัก : รอยละ ๖๐) 2.4512  

๑ ตัวช้ีวัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาสตรของประเทศ / แผนยุทธศาสตร
กระทรวง / ตัวช้ีวัดระหวางกระทรวงท่ีมีเปาหมายรวมกัน (Joint KPIs) และ
ตัวช้ีวัดภารกิจหลักของกรม (น้ําหนักรอยละ ๖๐) 

  

 1.1 รอยละของเด็กแรกเกิดจนถึง
ปฐมวัยท่ีมีพัฒนาการสมวัย (Output 
Joint KPI : เรื่อง Life Cycle) 

๑๐ ๗๕ 5.0000 5.0000 0.5000  

1.2 ระดับความสําเร็จของการ
ปรับปรุงกระบวนงานท่ีเก่ียวของกับ
การนําเขา- สงออกตามประเภท
สินคาเพ่ือเชื่อมโยงกับระบบ NSW 
(Output Joint KPI : เรื่อง 
National Single Window) 

๑๕ ๕ 5.0000 5.0000 ๐.๗๕00 
 

 1.3 รอยละของคลินิก NCD คุณภาพ ๑๐ 65 (265) รอยละ87.07 5.0000 0.5000  
 1.4 อําเภอท่ีมี District Health 

System (DHS)ท่ีเชื่อมโยงระบบ
บริการปฐมภูมิกับชุมชนและ 

๑๐ 417 
(รอยละ 

50) 

690 
อําเภอ 
(รอยละ

5.0000 ๐.๕๐00 
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ลําดับ
ท่ี 

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ 
น้ําหนัก 
(รอย
ละ) 

เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 

สถานะ 
ผลการ 

ดําเนินงาน 
คา

คะแนน 
ท่ีได 

คะแนน
ถวง 

น้ําหนัก 
ทองถ่ินอยางมีคุณภาพ 86.79) 

 1.5 อัตราปวยโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ 

๑๕ 14.7840 รอยละ 
๑๓.๗๕ 

๔.๖๗๔๘ ๐.๗๐๑๒ 
 

 การประเมินคุณภาพ (น้ําหนัก : รอยละ 15) ๐.๖๐๐๐  

2 คุณภาพการใหบริการประชาชน 
(Service Level Agreement : SLA) 

๑๕ ๕ ๔.0000 
(ข้ันตอนท่ี ๕ 
อยูระหวาง
สนง. ก.พ.ร. 
ประมวลผล

ความพึงพอใจ) 

๔.0000 

 

๐.๖000 

 
 

 มิติภายใน (น้ําหนักรอยละ 25) 1.1127  
 การประเมินประสิทธิภาพ (น้ําหนัก : รอยละ 20) ๐.๘๗๐๙  

3 การเบิกจายเงินงบประมาณ   
 3.1 การเบิกจายงบประมาณ

รายจายลงทุน 
๒.๕ ๗๖ รอยละ 

65.61 
1.0000 0.0250 

 

 3.2 การเบิกจายงบประมาณรายจา
ภาพรวม 

๒.๕ ๙๑ รอยละ 
96.94 

5.0000 0.1250  

4 การประหยัดพลังงาน ๕ ๕ 4.4195 
(ผลงานรอบ 

9 เดือน) 

4.4195 0.2209  

5 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศภาครัฐ 

๑๐ ๕ ข้ันตอนท่ี 
๕ 

๕๐๐๐๐ ๐.๕๐๐๐  

 การพัฒนาองคการ (น้ําหนัก : รอยละ 5) ๐.๒๑๐๐  

6 การพัฒนาสมรรถนะองคการ (ทุนมนุษย สารสนเทศ และวัฒนธรรมองคการ)   
 6.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทํา

รายงานลักษณะสําคัญขององคการ 
๑ ๕ 5.0000 5.0000 0. 0500  

 6.2 ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาองคการ 

๔ ๕ 5.0000 
 

5.0000 0. 2000  

7 การสรางความโปรงใสในการ
ปฏิบัติราชการ* 

- - - - - - 

น้ําหนักรวม 100  4.6639  
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หมายเหตุ  *สําหรับสวนราชการท่ีมีการวัดตัวชี้วัดท่ี 2 คุณภาพการใหบริการประชาชน ( Service Level 
Agreement: SLA) จะนําคะแนนจากตัวชี้วัดท่ี 2 มาเปนคะแนนของตัวชี้วัดท่ี 7 การสรางความโปรงใสในการ
ปฏิบัติราชการดวย 
 

หมายเหตุ     1. คะแนนประเมินตนเอง ณ วันท่ี ๑2 พฤศจิกายน 255๗ 
                 2. เทียบคะแนนเต็ม 100  คะแนน คาคะแนนท่ีไดรอยละ 93.27  
                 3. สถานะผลการประเมินตนเอง ดังนี้ 
 

 = สวนราชการไมมีการรายงานผลการ 

        ประเมินตนเอง 

= สวนราชการ รายงานผลการประเมินตนเอง 

       เปน N/A คือไมสามารถรายงานผลได 

= 0.0001 - 1.000 

 

 = 1.0001 - 2.4999 =2.5000 - 3.4999 =3.5000 - 4.4999 =4.5000 - 5.0000 
 
 จากการท่ีหนวยงานผูกํากับตัวชี้วัดคํารับรองฯกรม ไดรวบรวมปญหาอุปสรรค ปจจัยสนับสนุนการ
ดําเนินงาน และความตองการการสนับสนุนจากสวนกลางและหนวยงานท่ีเก่ียวของ สามารถสรุปไดดังนี้ 
 
ปญหาอุปสรรคตอการดําเนินงาน  
ดานระบบ 
 1. เนื่องจากระบบงานออกใบรับรองแหลงผลิตแหลงกําเนิดอาหารปลอดโรคไดรับการพัฒนามานานหลายปแลว 
และเปนการพัฒนาสําหรับการใชงานภายในเฉพาะสํานักโรคติดตอท่ัวไปกับกลุมลูกคาผูรับบริการ (ผูประกอบการสงออก
อาหารและบริษัท Shipping) เทานั้น ดังนั้น โครงสรางขอมูลของระบบงานออกใบรับรองฯ จึงไมเปนไปตาม
มาตรฐานสากล จึงจําเปนตองไดรับการแกไขเพ่ือใหสามารถรับ - สงขอมูลผาน NSW ได   
 2. การลงรายงานรับ  - จายอนามัย(ตอ.100) ผานทาง Web page  ของ สอวพ. ซ่ึงเจาหนาท่ีไดรับการ
อบรมแลวแตรายงานลาชากวาเดิมเพราะตองรอใหถุงยางอนามัยถึงกอน 
ดานบุคลากร 
 1. ขาดแคลนผูเชี่ยวชาญท่ีสามารถใหคําปรึกษาแนะนํา6ดานระบบโปรแกรมประยุกต นอกจากนี้ บุคลากร
ของสํานัก 6โรคติดตอท่ัวไป 6ท่ีมีทักษะ ความรู ความสามารถดานคอมพิวเตอร มีจํานวนนอยมากเม่ือเทียบกับ
ปริมาณงาน โดยในปจจุบันนักวิชาการคอมพิวเตอรและพนักงานคอมพิวเตอร จํานวน 4 คน ใชเวลาสวนใหญใน
การปฏิบัติงานเพ่ือบํารุงรักษา (maintenance) โครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือขาย
ของสํานักฯ และงานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย เชน การเปนคณะทํางาน คณะกรรมการ การเขารวมการประชุมฯลฯ 
ดานงบประมาณ 
 ๑. สํานักโรคติดตอท่ัวไป ประสบปญหาในการจัดหางบประมาณ เนื่องจากตองดําเนินการท้ังการจัดซ้ือ จัดหา
ครุภัณฑท่ีเก่ียวของ การปรับปรุงระบบ Back Office และการพัฒนา Gateway เพ่ือใหระบบงานเดิมสามารถรองรับการ
เชื่อมโยงขอมูลและรับ-สงผานระบบ National Single Window (NSW)  
 2. งบลงทุนรายการสิ่งกอสรางบางรายการผูรับจางสงงวดงานงวดเงินลาชา ทําใหผลการเบิกจายไมได
เปนไปตามเปาหมาย 
 ดานการบริหารจัดการและดานอ่ืน ๆ 
 1. การไดรับการถายทอดตัวชี้วัดและรายละเอียดตัวชี้วัดลาชา 
 2 . การพัฒนากระบวนงานบริการ  งานบริการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ  โรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดลอม ระเบียบวิธีปฏิบัติทางราชการไมเอ้ือใหดาเนินการ เชนใหสวนลดคาบริการ 
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 3 . การจัดทําลักษณะสําคัญองคกรของสวนราชการ ตองมีการปรับปรุงแกไขใหเปนปจจุบัน ขอคําถามบาง
ขอ เชน คูแขงและผลงานท่ีทําเม่ือเปรียบเทียบกับคูแขง เนื่องจากกรมควบคุมโรคเปนสวนราชการท่ีรับผิดชอบ
ภารกิจดานวิชาการซ่ึงเปนไปไดยากท่ีจะมีคูแขงและหาขอมูลผลงานของคูแขงไดอยางถูกตองและเปนปจจุบัน 
 
ปจจัยสนับสนุน 
 1. สํานักโรคติดตอท่ัวไป กรมควบคุมโรค มีเงินบํารุงสนับสนุนการดําเนินงานนอกแผนหรืองานท่ีมีความ
จําเปนเรงดวน โดยไดรับการอนุมัติใหใชเงินบํารุงจากอธิบดีกรมควบคุมโรค นอกจากนี้ สํานักฯ มีบุคลากรท่ีทํางาน
เปนทีม ชวยกันระดมสมองแกไขปญหา มีความรับผิดชอบและความทุมเทกับงานในหนาท่ี แสวงหาความรูจากท่ี
ตางๆ เพ่ือนํามาใชในการปฏิบัติงาน มีเครือขายและหนวยงานพันธมิตรใหความอนุเคราะหในการดําเนินงานอยาง
ดียิ่ง อาทิเชน กรมศุลกากร กรมวิทยาศาสตรการแพทย และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปนตน  
 ๒ . ผูบริหารใหความสําคัญในการเรงรัดใหเบิกจายงบประมาณรายจายภาพรวมใหเปนไปตามเปาหมาย 
 ๓. ผูบริหารของกรมควบคุมโรคใหความสําคัญและผลักดนนโยบายดานตางของงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๔ . คณะทํางานฯ มีความตั้งใจและศึกษาขอมูลอยางละเอียดและติดตามการดําเนินงานอยางตอเนื่อง  
 ๕ . การกําหนดเปนตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน ทําใหทุกหนวยงานมีสวนรวมใน
การแกไขปญหาคะแนนสวนตาง (GAP) และจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะไดเหมาะสมในแตละความตองการหรือ
ความคาดหวังของบุคลากร 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ผูบริหารทุกระดับควรรับทราบรายละเอียดของตัวชี้วัดรวม และมอบเปนนโยบายท่ีชัดเจนเพ่ือให
หนวยงานท่ีเก่ียวของมีสวนรวม ใหการสนับสนุน ใหความรวมมือกับหนวยงานหลักท่ีรับผิดชอบในการดําเนินงาน
เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายภายในระยะเวลาท่ีกําหนด และควรติดตาม กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานของ
ผูปฏิบัติงานโดยตรงเปนระยะๆ เพ่ือทราบความกาวหนา ปญหาและอุปสรรค และแนวทางการแกไข  
 ๒. ควรมีการประชุมชี้แจงผูเก่ียวของใหเห็นความสําคัญของงานโรคติดตอ ซ่ึงเปนจุดเนนการดําเนินงานของกรม 
 ๓. พ้ืนท่ีควรเห็นความสําคัญในการคัดกรองโรคติดตอทางเพศสัมพันธโดยไมมุงเนนงบประมาณท่ีจะไดรับ
ท้ังนี้ เพ่ือใหเกิดความยั่งยืนในการดําเนินงานปองกันควบคุมโรคติดตอทางเพศสัมพันธและเอชไอวี  
 4. ควรมีการอบรมวิธีการสื่อสารการดําเนินงานตามตัวชี้วัดคํารับรองฯ ท่ีมีประสิทธิภาพทุกระดับ ท้ังใน
สวนกลางและพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ 
 5. ผูเก่ียวของควรทบทวนระเบียบปฏิบัติใหมีความสอดคลองกับการดําเนินงาน เชน ระเบียบการจัดซ้ือ 
จัดหาครุภัณฑ ฯลฯ 

 
ความตองการสนับสนุนจากสวนกลางและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ :       
 ผูบริหาร หนวยงานท่ีรับผิดชอบ รวมท้ังผูมีสวนเก่ียวของในแตละดาน ควรมีการดําเนินการ ดังนี้   

 ดานกฎระเบียบ :  การใหคําปรึกษา/แนะนําดานกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ดานเทคนิค และดานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
 ดานบุคลากร : จัดหาทีมท่ีปรึกษาท่ีมีความเชี่ยวชาญในดานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัด เชนดานระบบ Hard Ware , Soft Ware  
 ดานบุคลากร : จัดสรรงบประมาณเพ่ือการดําเนินการในดานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของอยางเพียงพอ  
 ดานการบริหารจัดการ : ตัวชี้วัดท่ีตองมีการดําเนินการและการสนับสนุนรวมกัน ควรกําหนดเปนตัวชี้วัด
คํารับรองฯ หนวยงาน 
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            3.1.2 ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกลุมพัฒนาระบบบริหาร 

 เม่ือสิ้นปงบประมาณ พ. ศ. 2557   กลุมพัฒนาระบบบริหารไดประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม       
คํารับรองฯ มีผลการประเมินตนเองไดคะแนนรวม 4.4608 จากคะแนนเต็ม 5.0000 คะแนน คิดเปนรอยละ 
89.21 (ผลการประเมินตนเอง ณ วันท่ี 11 ธันวาคม 2557) รายละเอียดดังแสดงในตาราง 
 

ตารางท่ี 3 ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการกลุมพัฒนาระบบบริหารประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2557       
      

ตัวชี้วัด หนวย
วัด 

นํ้า 
หนัก 

 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 

ผลการ
ดําเนิน 

งาน 

คา
คะแนนที่

ได 

คะแนน
ถวง

นํ้าหนัก 

สถานะ 

มิติท่ี 1 มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ (นํ้าหนักรอยละ50) 
1 ระดับความสําเร็จในการ

บรรลุเปาหมายการ
ดําเนินการตามตัวชี้วัดที่
สําคัญของกรมควบคุมโรค 
และภารกิจหลักของ
หนวยงาน 

 50          

 1.1 รอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก
ในการบรรลุความสําเร็จ
ความสําเร็จของจุดเนนที่
กําหนดตามแผนงานปองกัน
ควบคุมโรคปงบประมาณ 
2557 
 

 15 - - - - - - - -  

        1) รอยละของเด็กอายุ 
0-2 ปไดรับวัคซีนทุกชนิด
ตามเกณฑ (ยกเวน MMR) 

รอยละ (1) 86 

 
88 

 
90 

 
92 94 

 
รอยละ 
86.24 

1.1200 0.0112  

        2) รอยละของเด็กอายุ 
0-2 ปไดรับวัคซีน MMR 
ตามเกณฑ 

รอยละ (1) 93 

 
94 

 
95 

 
96 

 
97 

 
รอยละ 
87.81 

1.0000 0.0100  

        3) รอยละของเด็กอายุ 
3-5 ปไดรับวัคซีนทุกชนิด
ตามเกณฑ 

รอยละ (1) 86 88 90 92 
 

94 รอยละ 
84.02 

1.0000 0.0100  

    1.1.2  ความชุกของ
ผูบริโภคเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลในประชากรอายุ 
๑๕ - ๑๙ ป ณ ป 2557   
เพิ่มขึ้นไมเกินรอยละ 1 จาก
ขอมูลความชุกของผูบริโภค
ป 2554  

รอยละ 1 +2.
0 

+1.
5 

+1.
0 

+0.5 0 อยูระหวาง
ดําเนิน 
งาน 

1.0000 0.0100  

      1.1.3 อัตราตายจาก
อุบัติเหตุทาง ถนน 

รอยละ 1 21
ตอ
ประ
ชากร
แสน
คน 

20. 
5ตอ
ประ
ชา 

กร
แสน
คน 

20 ตอ
ประชา 

กรแสน
คน 

19.5 ตอ
ประชา กร
แสนคน 

19  
ตอ

ประชา
กรแสน

คน 

รอยละ 
20.13 

2.7400 0.0274  
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ตัวชี้วัด หนวย
วัด 

นํ้า 
หนัก 

 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 

ผลการ
ดําเนิน 

งาน 

คา
คะแนนที่

ได 

คะแนน
ถวง

นํ้าหนัก 

สถานะ 

      1.1.4 อัตราตายจากโรค
หลอดเลือดหัวใจ 

อัตรา 1 24 
ตอ
ประ
ชากร
แสน
คน 

23.5
ตอ

ประชา 
กร
แสน
คน 

23 ตอ
ประชาก
รแสน
คน 

22..5 ตอ
ประชา 
กรแสนคน 

22 ตอ
ประชา
กรแสน
คน 

รอยละ 
25.29 

1.0000 0.0100  

     1.1.5 อัตราการปวยดวย
โรคหัดในเด็กอายุตํ่ากวา 5 
ป  

รอยละ 1 22 ตอ
แสน

ประชาก
รเด็ก

อายุตํ่า
กวา 5 ป 

21 ตอ
แสน

ประชา
กรเด็ก
อายุตํ่า
กวา 5 

ป 

20 ตอ
แสน

ประชา
กรเด็ก
อายุตํ่า
กวา 5 

ป 

19 ตอแสน
ประชากร
เด็กอายุตํ่า
กวา 5 ป 

18 ตอแสน
ประชากร
เด็กอายุตํ่า
กวา 5 ป 

รอยละ 
12.5 

5.0000 0.0500  

      1.1.6 รอยละของ
เหตุการณระบาดดวยโรค
อาหารเปนพิษลดลงรอยละ 
50 (จากคามัธยฐาน  
ยอนหลัง 5 ป) 

รอยละ 1 46  48  50 52  54 
 

1.0000 
(จํานวน

เหตุการณ = 
72 , คามัธย
ฐาน = 70) 

1.0000 0.0100  

      1.1.7 อัตราความสําเร็จ
ของการรักษาวัณโรค 

รอยละ 1 รอย
ละ 
83 

รอย
ละ 
84 

รอยละ  
85 

รอยละ 
86 

รอยละ 
87 

รอยละ
84.3 

 

2.5000 0.0250  

    1.1.8 จํานวนผูติดเชื้อเอช
ไอวีรายใหมลดลง  
Proxy KPI : อัตราปวย
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

รอยละ 1 มาก 
กวา
คา 
เฉล่ีย
ยอน 
หลัง 
5 ป 
รอย
ละ 2 

มาก 
กวา
คา 
เฉล่ีย
ยอน 
หลัง 
5 ป 
รอย
ละ 1 

เทา 
กับคา 
เฉล่ีย
ยอน 
หลัง 
5 ป 
 

นอยกวา
คาเฉล่ีย
ยอนหลัง 5 
ป รอยละ 
1 

นอยกวา
คาเฉล่ีย
ยอน 

หลัง 5 ป 
รอยละ 
2 

รอยละ
13.75 

 

5.0000 0.0500  

      1.1.19 อัตราชุกของการ
ติดเชื้อในโรงพยาบาลลดลง 

รอยละ 1 รอยละ 
10 ตอ
ป 

รอย
ละ 9 
ตอป 

รอย
ละ 8 
ตอป 

รอยละ 7 
ตอป 

รอยละ 
6 ตอป 
 

รอยละ 
5.11 

5.0000 0.0500  

     1.1.10 รอยละของ
เกษตรกรที่มีผลการตรวจพบวา
เส่ียงและ/หรือไมปลอดภัยตอ
พิษสารกําจัดศัตรูพืช 

รอยละ 1 36 
 

 

34 32 30 28 รอยละ 34 2.0000 0.0200  

     1.1.11 ระดับความสําเร็จ
ของการขับเคล่ือนการ
ดําเนินงานพัฒนาศูนยการ
บริการสุขภาพนานาชาติ 
(MEDICAL HUB) 

ขั้นตอน 1 1 2 3 4 5 ขั้นตอนที่ 5 5.0000 0.0500  

       1.1.12 รอยละของดาน
ชองทางเขาออกระหวาง
ประเทศที่เปนเปาหมายผาน
เกณฑการประเมินที่กําหนด 

รอยละ 1 46 

 
48 

 
50 

 
52 

 
54 

 
รอยละ 54 5.0000 0.0500  
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ตัวชี้วัด หนวย
วัด 

นํ้า 
หนัก 

 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 

ผลการ
ดําเนิน 

งาน 

คา
คะแนนที่

ได 

คะแนน
ถวง

นํ้าหนัก 

สถานะ 

      1.1.13 รอยละของ
จังหวัดชายแดนที่เปน
เปาหมายผานเกณฑการ
ประเมินที่กําหนด 

รอยละ 1 38 

(7 
แหง) 

44 

(8 
แหง) 

50 

(9 
แหง) 

56 

(10แหง) 
62 

(11แหง
) 

11 จังหวัด 5.0000 0.0500  

 1.2 รอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก
ของการบรรลุความสําเร็จตาม
ตัวชี้วัดยุทธศาสตรที่กําหนด 

 15          

      1.2.1 รอยละของจังหวัดที่
ผานเกณฑคุณภาพเบื้องตนการ
บริหารจัดการและขับเคล่ือนการ
ปองกัน ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพที่เขมแข็งแบบยั่งยืน 

รอยละ 4 50 55 60 65 70 รอยละ 
89.47 

5.0000 0.2000  

      1.2.2 รอยละของ
ประชาชนกลุมเปาหมายมี
พฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม
ตามเกณฑที่กรมควบคุมโรค
กําหนด 

รอยละ 3 70 72 74 76 78 รอยละ 79 5.0000 0.1500  

      1.2.3 จํานวนหนวยงานที่
มีกลไกและขั้นตอนการ
บริหารจัดการเตรียมความ
พรอมและการตอบโตภาวะ
ฉุกเฉินดานโรคและภัยสุขภาพ
ตามเกณฑที่กําหนด 

จํานวน 4 21 23 25 27 29 26 หนวย 
งาน 

3.5000 0.1400  

       1.2.4 จํานวนรายงาน
พยากรณโรคและภัยสุขภาพ 
ที่มีคุณภาพ 

จํานวน 
(เร่ือง) 

4 11 
 เร่ือง 

13 
 เร่ือง 

15 
 เร่ือง 

17 
 เร่ือง 

19 
 เร่ือง 

๕.๐๐๐๐ 
(สวนกลาง๗ 

ฉบับ ระดับเขต 
๑๕ ฉบับ) 

5.0000 0.2000  

 1.3 กลุมตัวชี้วัดที่หนวยงาน
เพ่ิมเติมตามบทบาทภารกิจ
หลักของหนวยงาน 

           

    1.3.1 ระดับความสําเร็จ
ในการปรับบทบาทภารกิจ
กรมควบคุมโรค 

ขั้น 
ตอน 

(10) 1 2 3 4 5 ขั้นตอนที่  
5 

5.0000 0.5000  

    1.3.2 ระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนาระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของหนวยงาน กรม
ควบคุมโรค 

ขั้น 
ตอน 

(10) 1 2 3 4 5 ขั้นตอนที่  
5 

5.0000 0.5000  

มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ (นํ้าหนักรอยละ 10) 
2. 2.2 รอยละความพึงพอใจของ

กลุมลูกคาหรือกลุมผูใช
ผลิตภัณฑของกองบริหาร 

รอยละ 10 76 78 80 82 84 รอยละ 87 5.0000 0.5000  

3 รอยละของอัตราการเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจายรวม 

รอยละ 7.5          

 ณ ส้ินไตรมาสที่ 1  (7.5) 20 21 22 23 24 รอยละ 
46.73 

5.0000 0.3750 
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ตัวชี้วัด หนวย
วัด 

นํ้า 
หนัก 

 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 

ผลการ
ดําเนิน 

งาน 

คา
คะแนนที่

ได 

คะแนน
ถวง

นํ้าหนัก 

สถานะ 

มิติที่ 3 :  ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (นํ้าหนักรอยละ 20) 
 ณ ส้ินไตรมาสที่ 2  (7.5) 44 45 46 47 48 รอยละ 

62.71 
5.0000 0.3750 

 

 ณ ส้ินไตรมาสที่ 3  (7.5) 68 69 70 71 72 รอยละ 
81.86 

5.0000 0.3750  

 ณ ส้ินไตรมาสที่ 4  (7.5) 93 94 95 96 97 รอยละ 
98.50 

5.0000 0.3750  

4 ระดับความสําเร็จของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานดาน
บัญชีของหนวยเบิกจาย 

ขั้น 

ตอน 

5 1 2 3 4 5 ขั้นตอน 
ที่ 5 

4.7800 0.2390  

5 ระดับความสําเร็จของการติดตาม
การดําเนินงานของหนวยงานที่มี
คุณภาพตามมาตรฐาน 

ขั้น 

ตอน 
7.5 1 2 3 4 5 ขั้นตอนที่  

5 
4.8500 0.3637  

มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาองคกร (นํ้าหนักรอยละ 20) 
7 ระดับความสําเร็จของหนวยงาน

ในการดําเนินการบริหารจัดการ
ภาครัฐไดตามเกณฑที่กรม
ควบคุมโรคกําหนด 

ขั้น 

ตอน 
4 1 2 3 4 5 ขั้นตอนที่  

5 
5.0000 0.2000  

8 ระดับความสําเร็จของการ
ถายทอดตัวชี้วัดสูระดับบุคคล 

ขั้น 

ตอน 
4 1 2 3 4 5 ขั้นตอนที่  

5 
4.9386 0.1975  

9 ระดับความสําเร็จของการ
จัดการความรูของหนวยงาน 

ขั้น 

ตอน 
4 1 2 3 4 5 ขั้นตอนที่ 

45 
4.8000 0.1920  

10 ระดับความสําเร็จของการพัฒน
สมรรถนะของบุคลากร    

ระดับ 4 1 2 3 4 5 ขั้นตอนที่  
2 

1.7500 0.0700  

11 ระดับความสําเร็จของการนํา
ขอมูลจากระบบฐานขอมูล
ไปใชประโยชน 

ขั้น 

ตอน 
4 1 2 3 4 5 ขั้นตอนที่  

5 
5.0000 0.2000  

นํ้าหนักรวม 100 คาคะแนนเฉลี่ยท่ีได 4.4608  
 

หมายเหตุ     1. เม่ือเทียบกับคะแนนเต็ม 100 คะแนน คาคะแนนท่ีได คิดเปนรอยละ 89.21 
               2. ผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) เม่ือวันท่ี 11 ธ.ค. 2557 
 

ปจจัยสนับสนุนในการดําเนินงาน 

 1. มีการประชุมติดตามการดําเนินงาน การใชจายงบประมาณอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ  

 2. ผูบริหารและบุคลากรกลุมพัฒนาระบบบริหารใหความรวมมือในการเขารวมกิจกรรมการพัฒนา

สมรรถนะองคกรภายในหนวยงาน 

 3 . นโยบายการปรับบทบาทภารกิจบางบทบาท มีความสอดคลองกับนโยบายของคณะรักษาความสงบ

แหงชาติ จึงสามารถผลักดันใหดําเนินการไดอยางรวดเร็ว 

 4. หนวยงานท่ีเปน Focal Point ใหความรวมมือในการจัดทํากระบวนงาน  

 5. กรมฯ ไดพัฒนาผูประเมิน โดยใหการอบรม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 และแตงตั้งผูผานการอบรม

ใหเปนผูประเมินหนวยงานตองจัดทําเครื่องมือประเมินผลฯ และลงประเมินจริง  
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ปญหา อุปสรรคตอการดําเนินงาน   

 1. ความเขาใจของคณะทํางานฯ ตอเกณฑฯ และความเปนกรมควบคุมโรค มีมากนอยแตกตางกัน มุมมอง

คนละดานตามภารกิจหนาท่ีของหนวยงานตนเอง ทําใหมองไมเห็นภาพรวมองคการ และความเชื่อมโยงท่ีชัดเจน  

 2. ไดรับการสนับสนุนงบประมาณตอการดําเนินงานท้ังป ยังไมเพียงพอ ทําใหตองมีการขอสนับสนุนใน

ระหวางป ซ่ึงทําใหตองมีการปรับแผนการดําเนินงานบอยครั้ง    

 3. ยังขาดความชัดเจนของระบบงานในหลายบทบาทท่ีตองเชื่อมโยงกับกระทรวงสาธารณสุข ทําให

หนวยงานท่ีเปน Focal Point จึงตองชะลอการดําเนินงานเพ่ือใหสามารถเชื่อมโยงระบบงานและมีการพัฒนาไปใน

ทิศทางเดียวกัน 

 4. พฤติกรรมบงชี้ของสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานบางตัวยังเปนนามธรรมไม

สามารถนํามาวัดได 

 5. ความพรอมในการปรับเปลี่ยนเก่ียวกับระบบขอมูลของสํานักตางๆ ในกรมฯ ท่ีมีตอการปรับบทบาท

ภารกิจ ยังมีการปรับตัวและดําเนินการลาชา  

 

ความตองการสนับสนุนจากสวนกลางและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

 หนวยงานท่ีเปนผูกํากับตัวชี้วัด ควรจัดทํารายละเอียด Template คํารับรองใหมีความชัดเจนตั้งแตตน

ปงบประมาณ และนําไปใชไดจริง 

 

ขอเสนอแนะ 

 1. กรมควรสนับสนุนงบประมาณใหเพียงพอตอการดําเนินงาน 

 2. ในการประเมินผลคํารับรองหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ควร จัดทําและตรวจสอบ

แบบฟอรมการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการรายตัวชี้วัด (KPI Check sheet) ใหชัดเจน 

 3. ควรมีคณะกรรมการในการกํากับติดตามประเมินผลการดําเนินงานขององคกรในการผลักดัน 

หนวยงานท่ีเปน Focal Point และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ดําเนินงานใหสอดคลองกับขอเสนอการเปลี่ยนแปลงผาน

การกําหนดตัวชี้วัด ท่ีตอบสนองตอการเปน  National Health Authority ดานการปองกันควบคุมโรค

ระดับประเทศ 
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3.2 ผลการเบิกจายงบประมาณ 
 

 ในปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕7  กลุมพัฒนาระบบบริหาร  ไดรับการจัดสรรวงเงินงบประมาณ  รวมท้ังสิ้น  
4,881,250.00 บาท (เจ็ดลานเกาแสนสีห่ม่ืนเกาพันสี่รอยหาสิบเจ็ดบาทถวน) และมีผลการเบิกจาย ดังนี้  
 

ตารางท่ี ๔ งบประมาณท่ีไดรับ และผลการเบิกจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ประเภทงบประมาณ ไดรับจัดสรร 

(บาท) 
เบิกจายเปนเงิน 

(บาท) 
คิดเปน
รอยละ 

งบบุคลากร 1,275,400.00 1,275,340.00 100 
• คาตอบแทนพนักงานราชการ + คาครองชีพ 1,275,400.00 1,275,340.00  

รวม 1,275,400.00 1,275,340.00 100 
    

งบดําเนินงาน  (ภารกิจประจํา  คาสาธารณูปโภค) 55,615.42 49,667.00 64.82 
• เงินสมทบประกันสงคม   47,200.00 47,167.00 99.93 
• คาสาธารณูปโภค   8,415.42 2500.00 29.70 

รวม 55,615.42 49,667.00 64.82 
    
งบลงทุน 90,950.00 90,950.00 100 
• ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 90,950.00 90,950.00  

รวม 90,950.00 90,950.00 100 
    

งบดําเนินงาน  (งบผลผลิต)   3,459,284.58 3,458,684.58 99.98 
1. โครงการพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศของกลุมพัฒนาระบ
บริหาร(เพ่ิมโครงการยอยนอกแผน ขอรับการสนับสนุนงบ
ฯจากกรมเพ่ิมเติม) 

1,956,112.00 
 

1,919,512.00 
 

99.96 

   1.1 การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ กรมควบคุม 995,907.00 995,907.00 100 
   1.2 การจัดทําและการประเมินผลคํารับรองการปฏิบัติรา  960,205.00 959,605.00 99.93 

2. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของกลุมพัฒนาระบบ
บริหาร (ไดรับโอนจากโครงการอ่ืนเพ่ิมเติม) 

543,557.58 
 

543,557.58 
 

100 

3. โครงการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยของกลุมพัฒน
ระบบบริหาร 

246,510.00 
 

246,510.00 
 

100 

4. โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐกรมควบคุมโรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2557 (นอกแผน ขอรับการสนับสนุนงบฯจากกรมเพ่ิมเติม) 

187,410.00 
 

187,410.00 
 

100 

5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการ
ประเมินผลคํารับรองการปฏิบัติราชการหนวยงาน กรม
ควบคุมโรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 (นอกแผน 
ขอรับการสนับสนุนงบฯ จากกรมเพ่ิมเติม) 

270,000.00 
 

270,000.00 
 

100 
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งบดําเนินงาน  (งบผลผลิต)      
6. โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารการแพทยและ
สาธารณสุขระดับสูง รุนท่ี 30 (รับโอนจากกองการ
เจาหนาท่ี) 

80,000.00 80,000.00 100 

๗. โครงการพัฒนาหนวยงานบริการสุขภาพ เพ่ือความ
เปนเลิศ กรมควบคุมโรค (นอกแผน ขอรับการสนับสนุน
งบฯจากกรมเพ่ิมเติม) 

5,705.00 5,705.00 100 

๘. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพรอมการ
ขอรับรางวัล United Nations Public Awards โรค 
(นอกแผน ขอรับการสนับสนุนงบฯจากกรมเพ่ิมเติม) 

169,990.00 198,090.00 100 

รวม 3,459,284.58 3,458,684.58 99.98 
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3.3 ผลการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ 
 

   1. โครงการพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศของกลุมพัฒนาระบบบริหาร 
 1.1 การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ กรมควบคุมโรค 
 
      1.1.1 7โครงการพัฒนาการเขียนรายงานสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service 
Award 2014 เพ่ือพัฒนาองคการสูความเปนเลิศ กรมควบคุมโรค7  

 1) ศึกษาทบทวนติดตามขอมูล คูมือ แนวทางในการดําเนินการสมัครขอรับรางวัล  UNPSA 
2014  

 2)7 ประชุมเชิงปฏิบัติงานพัฒนาการเขียนรายงานสมัครขอรับรางวัล7 UNPSA 2014 จํานวน 2 ครั้ง 
ดังนี ้

     ครั้งท่ี 1  ประชุม 7เชิงปฏิบัติการพัฒนาการเขียนรายงานสมัครขอรับรางวัล 7 UNPSA 2014 
ครั้งท่ี 1 ใน วันท่ี 4 – 6 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรม 4บัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอรไซด ปากเกร็ด 4 จังหวัดนนทบุรี 
เพ่ือใหบุคลากร ของหนวยงานสังกัดกรมควบคุมโรคมีทักษะในการเขียนและพัฒนาผลงานใหเปนผลลัพธเดน 
เสนอขอรับรางวัล อยางตอเนื่อง กลุมเปาหมาย ไดแก บุคลากรของสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 9 พิษณุโลก 
และสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี10 เชียงใหม จํานวน 20 คน 

      ครั้งท่ี 2 ประชุม 7เชิงปฏิบัติการพัฒนาการเขียนรายงานสมัครขอรับรางวัล 7 UNPSA 2014 
ครั้งท่ี 2 ในวันท่ี 2 – 3 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรมริชมอนด จังหวัดนนทบุรี เพ่ือพัฒนารายงานเขาสูความเปนสากล 
(ภาษาอังกฤษ) ใหสามารถสง 7สมัครขอรับรางวัล 7 UNPSA 2014 ได กลุมเปาหมาย ไดแก บุคลากรของสํานักงาน
ปองกันควบคุมโรคท่ี 9 พิษณุโลก และสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี10 เชียงใหม จํานวน 20 คน 
  3) จัดทําและเผยแพร “รวมผลงานขอรับ 7รางวัลคุณภาพของกรมควบคุมโรค 7ประจําป พ.ศ. 
2556” 
 
      1.1.2 การเตรียมความพรอมการขอรับรางวัล United Nations Public Service Award  

 จากการประชุม 7เชิงปฏิบัติการเตรียมความพรอมการขอรับรางวัล United Nations Public 
Service Award เม่ือวันท่ี 26 – 27 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียลทอล ริเวอรไซต ปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี ไดใหความรู เรื่อง แนวทางในการดําเนินการสมัครขอรับรางวัล UNPSA 2015 และเทคนิคการเขียนผลงาน
ขอรับรางวัล และจากนั้น ฝกเขียนประเด็นตามเกณฑขอคําถามท่ี 1 – 12 โดยแบงออกเปน 3 กลุม คือ 

 กลุมท่ี 1  โครงการการจัดบริการท่ีเปนมิตรสําหรับเยาวชน  ของสํานักโรคเอดส วัณโรค 
และโรคติดตอทาง เพศสัมพันธ 

 กลุมท่ี 2  รูปแบบการดําเนินงานควบคุมวัณโรคอยางมีสวนรวม โดยใชโปรแกรมบริหารงาน
คลินิกวัณโรคใน พ้ืนท่ี 8 จังหวัดภาคเหนือ ของสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 10 เชียงใหม 

 กลุมท่ี 3 กลองจุลทรรศนเครือขาย ( Webcam Microscope) นวัตกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การวินิจฉัย โรคมาลาเรีย จังหวัดแมฮองสอน 
  โดยมอบหมายใหผูรับผิดชอบเขียนรายงานผลงานใหเชื่อมโยงตอเนื่อง และนาสนใจ ตามเกณฑ
ขอคําถามท่ี 1 – 12 ใหครบถวน และสงขอมูลใหอาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือใหขอเสนอแนะ ภายในวันท่ี 15 
กันยายน 2557 และใหผูเขารวม ประชุมจัดทํา Line Group ของกลุม UNPSA 
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 นอกจากนี้ จากการ ประชุม 7ติดตามการเตรียมความพรอมขอรับรางวัล 7 UNPSA 2015 (United 
Nations Public Service Awards 2015) ผานระบบ VDO conference เม่ือวันท่ี 26 – 27 สิงหาคม 2557 ณ 
โรงแรมบัดดี้ โอเรียลทอล   ริเวอรไซต ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ไดมอบหมายใหผูรับผิดชอบเขียนรายงานผลงานให
เชื่อมตอเนื่อง และนาสนใจ ตามเกณฑขอคําถามท่ี 1 – 12 ให ครบถวน พรอมท้ัง สง (รางท่ี 1) หรือเรียกวา 
“พิมพเขียว” ใหกลุมพัฒนาระบบบริหาร เพ่ือนําผลงานสงตอใหอาจารยท่ีปรึกษาใหขอเสนอแนะ ภายในวันท่ี 15 
กันยายน 2557 แตท้ังนี้ กลุมพัฒนาระบบบริหาร ไดจัดประชุม ติดตามการเตรียมความพรอมขอรับรางวัล  
UNPSA 2015 ในวันท่ี 11 กันยายน 2557 เพ่ือนํานําผลงาน (รางท่ี 1) ท่ีหนวยงานสงใหเขาท่ีประชุม ให
ขอเสนอแนะโดยวิทยากรจากกลุมพัฒนาระบบบริหาร และสํานักงานปองกัน ควบคุมโรคท่ี 9 พิษณุโลก กอน
สงใหอาจารยท่ีปรึกษา และเม่ือผูรับผิดชอบเขียนรายงานผลงานนําขอเสนอแนะ ท่ีไดจากวิทยากรไปปรับปรุง 
แกไข เพ่ิมเติมแลว ใหสงผลงานใหกลุมพัฒนาระบบบริหาร เพ่ือสงตอใหกับอาจารยท่ีปรึกษา  ภายในวันท่ี 15 
กันยายน 2557 พรอมท้ัง กลุมพัฒนาระบบบริหาร ไดแจงปฏิทินการดําเนินงาน UNPSA 2015 ให
หนวยงานรับทราบ 

 

      1.1.3 การพัฒนาการเขียนรายงานสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ (TPSA) ประจําป 
พ.ศ. 2557 7เพ่ือพัฒนาองคการสูความเปนเลิศ กรมควบคุมโรค  

 1)  ศึกษา ทบทวน ติดตามขอมูล คูมือ แนวทางในการดําเนินการสมัครขอรับรางวัลบริการ
ภาครัฐแหงชาติ ประจําป พ.ศ. 2557  

 2) ประชุมอบรมหลักเกณฑขอรับรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ ประจําป พ.ศ. 2557 ผานระบบ 
VDO conference เม่ือวันท่ี 10 มีนาคม 2557 ณ หองประชุมประเมินจันทวิมล ชั้น 1 อาคาร 1 กรมควบคุมโรค 
เพ่ือใหบุคลากรของหนวยงานสังกัดกรมควบคุมโรคไดรับขอมูลการขอรับรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ ประจําป พ.ศ. 
2557 กลุมเปาหมาย ไดแก บุคลากรผูเขียนผลงานเดนและงานพัฒนาองคกร จากทุกหนวยงาน จํานวน 150 คน 

 3) ประชุมจัดคลินิกใหคําปรึกษาการเขียนผลงานรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ ประจําป พ.ศ. 2557 
ครั้งท่ี 1 ในวันท่ี 27 – 28 มีนาคม 2557 เพ่ือใหบุคลากรของหนวยงานสังกัดกรมควบคุมโรคไดรับขอมูลการขอรับ
รางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ ประจําป พ.ศ. 2557  กลุมเปาหมาย ไดแก กลุมเปาหมาย ไดแก  บุคลากรผูเขียน
ผลงานเดนและงานพัฒนาองคกร จากทุกหนวยงาน จํานวน 150 คน  

 4) ประชุมจัดคลินิกใหคําปรึกษาการเขียนผลงานรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ ประจําป พ.ศ. 
2557 ครั้งท่ี 2 ในวันท่ี 24 – 25 เมษายน 2557 (เฉพาะ สคร. 1-12 ประชุมผานระบบ VDO conference และ
ทางเสียงโทรศัพท) เฉพาะรายผลงานท่ีหนวยงานจัดทําข้ึนมา โดยสวนใหญเปนไปตามเกณฑดีข้ึน แตยังการทํางาน
ท่ีสรางผลงานท่ีผานมาอาจเนนท่ีเครือขายเพ่ือไปทํางานหรือทํางานรวมกัน จึงทําใหผลลัพธท่ีสงผลถึงประชาชนไม
ชัดเจนหรือโดดเดนเทาท่ีควร เพ่ือใหบุคลากรของหนวยงานสังกัดกรมควบคุมโรคไดรับขอมูลการขอรับรางวัล
บริการภาครัฐแหงชาติ  ประจําป พ.ศ. 2557  กลุมเปาหมาย ไดแก บุคลากรผูเขียนผลงานเดนและงานพัฒนา
องคกร จากทุกหนวยงาน จํานวน 150 คน  งบประมาณท่ีใช เปนเงิน 111,800.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนแปด
รอยบาทถวน) 

 5) ทุกหนวยงานสงผลงานเดนใหกลุมพัฒนาระบบบริหาร เปนไฟลเอกสาร ( word) เพ่ือใหท่ี
ปรึกษาท้ังภายในและภายนอกกรมควบคุมโรคพิจารณากอนการเขาคลินิก โดยครั้งท่ี 1 ภายในวันท่ี 20 มีนาคม 
2557 และครั้งท่ี 2 ภายในวันท่ี 17 เมษายน 2557  

 6) ทุกหนวยงานสงผลงานเดน ท่ีไดปรับปรุง แกไข ตามเกณฑขอรับรางวัลฯ ใหกลุมพัฒนาระบบ
บริหาร ภายในวันท่ี 30 เมษายน 2557 และจากนั้นทางกลุมพัฒนาระบบบริหารจะรวบรวมเอกสารผลงานท่ีผาน
การคัดเลือก ยื่นสมัครขอรับรางวัลผานระบบออนไลน ใหสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันท่ี 8 พฤษภาคม 2557 
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ท้ังนี้ หนวยงานไดสงผลงานเดน ใหกลุมพัฒนาระบบบริหาร จํานวน 32 ผลงาน และกลุมพัฒนาระบบ
บริหารไดรวบรวมเอกสารผลงานท่ีผานการคัดเลือก และทําหนังสือขอสงผลงานสมัครขอรับการประเมินเพ่ือรับ
รางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ ประจําป พ.ศ. 2557 จํานวน 25 ผลงาน ซ่ึงรวมประเภทรางวัลการบริการอยางยั่งยืน 
จํานวน 2 ผลงาน ใหสํานักงาน ก.พ.ร. ตามหนังสือ ท่ี สธ 0427/2047 ลงวันท่ี 8 พฤษภาคม 2557 เรื่อง ขอ
สงสมัครขอรับการประเมินเพ่ือรับรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ ประจําป พ.ศ.2557 
 

      1.1.4 การเตรียมพรอมรับการตรวจประเมินรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ 7 (TPSA)  
 7 1) ประชุมเตรียมพรอมรับการตรวจประเมินรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ ประจําป พ.ศ.  2557 
ณ พ้ืนท่ีปฏิบัติงานจริง ใน วันท่ี 17 กรกฎาคม 2557 ผานระบบ VDO Conference (ผลงานเขารอบ Site 
Visit ของสํานักโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ และสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 10 เชียงใหม)  
  2) 7ประชุมเตรียมพรอมรับการตรวจประเมินรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ ประจําป พ.ศ. 2557 
ในวันท่ี 1 สิงหาคม 2557 ครั้งท่ี 2 ผานระบบ VDO Conference (ผลงานเขารอบ Site Visit ของสํานักงาน
ปองกันควบคุมโรคท่ี 10 เชียงใหม) 
  3) 7เปนการรวมเตรียมการตรวจประเมินรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ ประจําป พ.ศ. 2557 ใน
ระหวางวันท่ี 31  กรกฎาคม - 1  สิงหาคม 2557 (ผลงานเขารอบ Site Visit ของสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 
10 เชียงใหม) 
 ท้ังนี้ เพ่ือเตรียมความพรอมของหนวยงานสามารถนําเสนอผลงานของหนวยงานท่ีมีคุณภาพและเปนรูปธรรม 
ผลการดําเนินงานท่ีไดจากการประชุม คือ ไดขอเสนอแนะ เพ่ือใหเจาของผลงานนําไปปรับปรุง แกไข ใหครบถวน 
สมบูรณ 
 

      1.1.5 การพัฒนาคุณภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการทํางาน กรมควบคุมโรค  
(แนวคิดพ้ืนฐานการจัดการกระบวนการ) 

 จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการทํางาน 
กรมควบคุมโรค ในวันท่ี 22 สิงหาคม 2557 ณ หองประชุมประเมินจันทวิมล ชั้น 1 อาคาร 1 กรมควบคุมโรค มี
วัตถุประสงคเพ่ือใหบุคลากรของหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคไดรับความรูเรื่อง การปรับปรุงกระบวนการ 
และนําความรูท่ีไดไปใชในการกําหนด ออกแบบ และจัดการกระบวนการท่ีสรางคุณคา และกระบวนการสนับสนุน 
ซ่ึงมีแนวทางในการดําเนินการท่ีชัดเจน สงผลตอประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และคุณคาของผลผลิตและบริการท่ีสง
มอบใหแกผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย  ทําใหประชาชนไดรับบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว โปรงใส เปนธรรม 
และเปนท่ีพึงพอใจ ไดเชิญอาจารยกิตติณัฐ  พนมฤทธิ์ ท่ีปรึกษาสํานักงาน ก.พ.ร. เปนวิทยากร บรรยายใหความรู 
เรื่อง แนวคิดพ้ืนฐานการจัดการกระบวนการ และแบงกลุมประชุม โดยใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบกระบวนการ
ตามท่ีกําหนด รวมกันระดมความคิดในการดําเนินการวิเคราะหและกําหนด “ตัวชี้วัด” “ขอกําหนดท่ีสําคัญ” จาก 
5 ประเด็น 
  1. ความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการ 
  2. ความตองการและความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย 
  3. ขอกําหนดดานกฎหมาย 
  4. ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
  5. ความคุมคา 
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 ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร ไดแจงใหผูเขารวมประชุมทราบปฏิทินงานพัฒนา
คุณภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพ กระบวนการทํางานป 2557 – 2558 และใหผูรับผิดชอบกระบวนการสราง
คุณคา และกระบวนการสนับสนุน ปรึกษา หารือกัน โดยใหพิจารณาถึงขอกําหนดสําคัญของกระบวนการ ตัวชี้วัด
กระบวนการ พรอมท้ังจัดทํา คูมือกระบวนการ ซ่ึงในสวนของคูมือกระบวนการ มี 2 แบบ คือ  1) คูมือท่ีจัดทํา 
ตั้งแต ป 2554 (จัดทําข้ึนมาใหม) 2) คูมือท่ีจัดทํา ป 2556 และ ป 2557 (ทบทวน) โดยมอบหมายให
ผูรับผิดชอบแตละกระบวนการจัดทําพรอมสงขอมูล มาท่ีกลุมพัฒนาระบบบริหาร ซ่ึงทุกกระบวนการควรกําหนด
ขอกําหนดสําคัญ โดยจะจัดประชุมในครั้งตอไปเพ่ือพิจารณา  (ราง) กระบวนการท่ีจะปรับปรุง และสงกลับให
ผูรับผิดชอบกระบวนการนําไปปรับปรุง แกไข เม่ือปรับปรุงแลว ผูรับผิดชอบตองสง (สําเนา) กระบวนการใหกลุม
พัฒนาระบบบริหาร โดยกําหนดเปนปฏิทินการทํางาน ในป 2558 ดังนี้ 

 เดือนมกราคม 2558 หนวยงานผูรับผิดชอบกระบวนการควรมีการ Deploy คูมือ แนวทาง ให
ผูรับบริการ โดยใช Website กลุมพัฒนาระบบบริหาร เปนอีกชองทางหนึ่งในการ Deploy  

 เดือนมีนาคม 2558 หนวยงานผูรับผิดชอบกระบวนการดําเนินการติดตามผลการดําเนินงาน  
 เดือนสิงหาคม 2558 หนวยงานผูรับผิดชอบกระบวนการดําเนินการทบทวนตามข้ันตอน PDCA 

เพ่ือทบทวนกระบวนการท่ีสงมอบใหผูรับบริการ โดยพิจารณาผล Feedback ของผูรับบริการ และนําขอมูลกลับมา
แกไข ปรับปรุง  

 เดือนกันยายน 2558 ดําเนินการสรุปเปนภาพสุดทาย และรายงานผลการดําเนินงานกระบวนการ รอบ 12 
เดือน 
      
      1.1.6 ประชุมคณะทํางานยกระดับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองคการ 
7  1) ประชุม 7คณะทํางานยกระดับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองคการ  กรมควบคุมโรค 
ในวันท่ี 3  มกราคม 2557 เวลา 09.00 – 13.30 น. ณ หองประชุมอายุรกิจโกศล อาคาร 1 ชั้น 2 กรม
ควบคุมโรค  เพ่ือเตรียมการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญองคการ ป 2557 และเตรียมการจัดทําผลการดําเนินงาน
พัฒนาองคการ (Application Report) พ.ศ. 2557 เพ่ือขอรับรางวัลรายหมวด หมวด 1 และหมวด 2 
7  2) ประชุม 7คณะทํางานยกระดับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองคการ  กรมควบคุมโรค 
7ประชุม  PMQA กับการจัดทําลักษณะสําคัญองคการกรมควบคุมโรค ป พ.ศ. 2557 7 ผานระบบ  VDO 
conference ในวันท่ี 27 มกราคม 2557 ณ หองประชุมประเมินจันทวิมล ชั้น 1 อาคาร 1 กรมควบคุมโรค เพ่ือให
บุคลากรของหนวยงานสังกัดกรมควบคุมโรคไดรับความรู และทําความเขาใจใน การบริหารองคการท่ีเปนเลิศ  
รวมถึงเทคนิคการจัดทําลักษณะสําคัญองคการใหมีความ ครบถวนและทันสมัย  
7  3) ประชุม 7เพ่ือจัดทําลักษณะสําคัญองคการกรมควบคุมโรค ป พ.ศ. 2557 ในวันท่ี 
4 กุมภาพันธ 2557 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ หองประชุมอายุรกิจโกศล ชั้น 2 อาคาร 1 กรมควบคุมโรค เพ่ือให
บุคลากรของหนวยงานสังกัดกรมควบคุมโรครับทราบขอมูล PMQA กับเทคนิคการจัดทําลักษณะสําคัญองคการใหมี
ความครบถวนและทันสมัย โดยไดทบทวนปฏิทินการดําเนินงานในการยกระดับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองคการ 
กรมควบคุมโรค  ป 2557 7ทบทวน Value Chain ของกรมควบคุมโรค 7 และจัดทํา 7ลักษณะสําคัญองคการ 7กรม
ควบคุมโรค (ขอ 1 – 8) 
7  4) ประชุม 7เพ่ือจัดทําลักษณะสําคัญองคการกรมควบคุมโรค ป พ.ศ. 2557 ในวันท่ี 
12 กุมภาพันธ 2557 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ หองประชุมอายุรกิจโกศล ชั้น 2 อาคาร 1 กรมควบคุมโรค เพ่ือให
บุคลากรของหนวยงานสังกัดกรมควบคุมโรครับทราบขอมูล PMQA กับเทคนิคการจัดทําลักษณะสําคัญองคการใหมี
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ความครบถวนและทันสมัย โดยไดทบทวนการจัดทํา 7ลักษณะสําคัญองคการ 7กรมควบคุมโรค รายขอ (ขอ 1 – 8) 
และจัดทํา7ลักษณะสําคัญองคการ 7กรมควบคุมโรครายขอ (ขอ 9 – 15) 
7  5) ประชุมทบทวนและกําหนดผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกรมควบคุมโรค 7เพ่ือ
จัดทําลักษณะสําคัญองคการกรมควบคุมโรค ป พ.ศ. 2557 ในวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2557 เวลา 09.30 – 
13.00 น. ณ หองประชุมธีระ รามสูต สถาบันราชประชาสมาสัย ชั้น 3 อาคาร 8  กรมควบคุมโรค โดยไดทบทวน 
Value Chain กรมควบคุมโรค ทบทวนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกรมควบคุมโรค ในลักษณะสําคัญ
องคการ7กรมควบคุมโรค รายขอ (ขอ 7 – 8) และ7กําหนดผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกรมควบคุมโรค 
7  6) 7ประชุมวันท่ี 3 เมษายน 2557 เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ หองประชุมธีระ รามสูต 
สถาบันราชประชาสมาสัย ชั้น 3 อาคาร 8 กรมควบคุมโรค เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานการสมัครขอรับ
รางวัลคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐรายหมวด และรายงานผลการจัดทําลักษณะสําคัญองคการ กรมควบคุม
โรค 
 

      1.1.7 การขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด กรมควบคุมโรค 
  1) มีการทบทวนลักษณะสําคัญองคการกรมควบคุมโรคใหสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนบทบาท
ภารกิจโครงสรางของกระทรวงสาธารณสุขและประเมินองคการดวยตนเองตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ  พ.ศ.2550 ระบุจุดแข็ง  (Strength) ท่ีสําคัญ และโอกาสท่ีตองพัฒนา (OFI: Opportunity for 
Improvement) ในแตละหมวด พบวา กรมควบคุมโรคมีความพรอมในการขอรับรางวัลการบริหารจัดการภาครัฐ
รายหมวด หมวด 1 ดานการนําองคการและความรับผิดชอบตอสังคม หมวด 2 ดานการวางแผนยุทธศาสตรและ
การสื่อสารเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติ และ หมวด 5 ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  
  2) กรมควบคุมโรคจัดทํา เอกสารประกอบการสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
จัดสงสํานักงาน ก.พ.ร. ทางระบบออนไลน เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2557 ดังนี้  
 

 เอกสารการสมัครขอรับรางวัลเบื้องตน 

 รายงานสรุปลักษณะสําคัญองคการ (ฉบับยอ 1 Page) 

 แบบประเมินความพรอมขอรับรางวัล  

 รายชื่อ KPI รายหมวดท่ีขอรับรางวัล 

  ซ่ึงผลการพิจารณาเอกสารเบื้องตน พบวา กรมควบคุมโรคมีความพรอมในการขอรับรางวัลการ

บริหารจัดการภาครัฐรายหมวด ประจําป พ.ศ.2557 คือ หมวด 1 ดานการนําองคการและความรับผิดชอบตอ

สังคม และ หมวด 2 ดานการวางแผนยุทธศาสตรและการสื่อสารเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติ 

  3) แตงตั้งคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด  (Working Team)  
เพ่ือจัดทํารายงานผลการดําเนินการพัฒนาองคการ ( Application Report) ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐของสํานักงาน ก.พ.ร. มีการประชุมคณะทํางานฯ และมอบหมายใหหนวยงานท่ีเก่ียวของรวบรวมรายงาน
ผลลัพธ หมวด 7 ท้ังนี้ กรมควบคุมโรคไดสงขอมูลผลการดําเนินงานเพ่ือขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐรายหมวด หมวด 1 ดานการนําองคการและความรับผิดชอบตอสังคม หมวด 2 ดานการวางแผน
ยุทธศาสตรและการสื่อสารเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติ ประกอบดวย บทสรุปผูบริหาร รายงานผลการดําเนินงานท่ีโดด
เดน (หมวด 1 และ หมวด 2) และ รายงานผลการดําเนินงาน  PMQA หมวด 3 – หมวด 6 ใหสํานักงาน ก.พ.ร. 
ทางระบบออนไลน ในวันท่ี 23 พฤษภาคม 2557  
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  4) สํานักงาน ก.พ.ร. ไดพิจารณาคัดเลือก กรมควบคุมโรค เพ่ือรับการตรวจประเมินรางวัล
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวดประจําป พ.ศ.2557 หมวดท่ีไดรับการตรวจประเมิน คือ หมวด 1 
ดานการนําองคกรและความรับผิดชอบตอสังคม หมวด 2 ดานการวางแผนยุทธศาสตรและการสื่อสารเพ่ือนําไปสู
การปฏิบัติ ซ่ึง สํานักงาน ก.พ.ร กําหนดการตรวจประเมิน Site Visit วันท่ี 15 กรกฎาคม 2557 และสํานักงาน 
ก.พ.ร. ไดแจงผล กรมควบคุมโรคผานการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด หมวด 1 ดานการ
นําองคการและความรับผิดชอบตอสังคม หมวด 2 ดานการวางแผนยุทธศาสตรและการสื่อสารเพ่ือไปสูการปฏิบัติ 
และกําหนดการรับรางวัลฯ ในวันท่ี 3 ตุลาคม 2557 
 

      1.1.8 ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองคกรและบุคลากรใหมีขีด
สมรรถนะไดมาตรฐานสากล 
 

  กรมควบคุมโรคไดมีนโยบายการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองคกร ป พ.ศ. 2556 – 
2560 กําหนดกรอบการดําเนินงาน ยุทธศาสตรท่ี 6 ประจําป พ.ศ. 2557 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐของกรมควบคุมโรค ดังนี้ 
  1) การพัฒนาสมรรถนะองคการของกรมควบคุมโรค  

  1.1 การพัฒนาองคการ (ทุนมนุษย ทุนสารสนเทศ และทุนองคการ)   
  1.2 การทบทวน Organization Profile ของทุกหนวยงาน และของกรมควบคุมโรค 

  2) การบริหารจัดการองคการของกรมควบคุมโรคท่ีไดมาตรฐานสากล  
  2.1 การขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (รายหมวด)  

      2.2 การขอรับรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ  
สรุปผลการดําเนินงาน 

   1) การพัฒนาสมรรถนะองคการ (ทุนมนุษย ทุนสารสนเทศ และทุนองคการ)  กรมควบคุมโรคได
มีนโยบายการพัฒนาสมรรถนะองคการ กรมควบคุมโรค ดังนี้ 
       1.1 แผนพัฒนาสมรรถนะองคการ  
    ระดับกรม แผนพัฒนาสมรรถนะองคการของกรมควบคุมโรค กรมฯ มีนโยบาย
มอบหมายหนวยงานหลักในการดําเนินงาน คือ กองการเจาหนาท่ี สํานักงานเลขานุการกรม ศูนยสารสนเทศ กลุม
พัฒนาระบบบริหาร วิเคราะหสาเหตุและกําหนดโครงการหรือกิจกรรมเปนแนวทางถายทอดใหหนวยงานในสังกัด
กรมควบคุมโรค จัดทําแผนพัฒนาองคกรใหสอดคลองกับโครงการหรือกิจกรรมของกรมควบคุมโรค พรอมท้ัง
สื่อสารภายในองคการใหบุคลากรทราบวากรมควบคุมโรคมีแผนการพัฒนาและปรับปรุงองคการอยางตอเนื่อง ซ่ึง 
กรมควบคุมโรคไดดําเนินการจัดสงแผนพัฒนาสมรรถนะองคการของกรมควบคุมโรค ใหสํานักงาน ก.พ.ร. ตั้งแต
วันท่ี 29 เมษายน 2557 
          ระดับหนวยงาน แผนพัฒนาสมรรถนะองคกร มอบหมายใหกลุมพัฒนาระบบบริหาร  

จัดทําแบบสํารวจการพัฒนาองคกรผานระบบออนไลนโดยกําหนดใหบุคลากรของทุกหนวยงานประเมินสถานะ

องคกรของหนวยงานและมีสวนรวมในการวิเคราะหผลการสํารวจและแกไขประเด็นปญหาตามความคาดหวังของ

บุคลากร เพ่ือใหคะแนนสวนตาง ( GAP) ในปงบประมาณ พ.ศ.2557 ลดลงในประเด็นท่ีตรงกับกิจกรรมการ

พัฒนาปรับปรุงองคการ ของกรมควบคุมโรค ซ่ึงกลุมพัฒนาระบบบริหาร กําหนดเปนตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการหนวยงาน ดานการพัฒนาองคกร ตัวชี้วัดท่ี 7 ระดับความสําเร็จของหนวยงานในการดําเนินการบริหาร

จัดการภาครัฐไดตามเกณฑท่ีกรมควบคุมโรคกําหนดซ่ึงบุคลากรทุกหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคใหความ



30 
 

รวมมือเขาประเมินผานระบบออนไลนอยางครอบคลุมทุกตําแหนง อีกท้ังทุกหนวยงานไดใหความสําคัญกับการ

จัดทําแผนพัฒนาและปรับปรุงองคกร ทําใหคาคะแนนเฉลี่ยภาพรวม GAP ครั้งท่ี 2 นอยกวาครั้งท่ี 1 ทุกแผน 

รายละเอียด ดังนี้ 
 

ตารางท่ี ๕ เปรียบเทียบผลการ สํารวจการพัฒนาองคกรผานระบบออนไลน  ของบุคลากร กรมควบคุมโรค 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

รอบการประเมิน คาคะแนน จํานวน 

บุคลากร 

แผนดานการ

พัฒนาบุคลากร  

(ทุนมนุษย) 

แผนดานการพัฒนา

ปรับปรุงสารสนเทศ  

(ทุนสารสนเทศ) 

แผนดานการพัฒนา

ปรับปรุงวัฒนธรรม

องคกร (ทุนองคกร) 

ครั้งท่ี 1 

(16 – 27 ธ.ค.2556) 

คาเฉลี่ยภาพรวม 

GAP 

4,208 ราย 1.32 1.45 1.17 

ครั้งท่ี 2 

(9 - 20 มิ.ย. 2557) 

คาเฉลี่ยภาพรวม 

GAP 

4,434 ราย 1.31 1.42 1.15 

  
เม่ือวิเคราะหผลการจัดทําแผนพัฒนาและปรับปรุงองคกรในแตละขอคําถาม พบวา คาคะแนนเฉลี่ย GAP รายดาน
บางขอคําถาม ครั้งท่ี 2 มากกวาครั้งท่ี 1 หรือคาคะแนน GAP ครั้งท่ี 2 เทากับครั้งท่ี 1 ดังนั้น การแปลผลคา
คะแนน GAP ดังกลาว ประเมินไดวา บุคลากรในสังกัดกรมควบคุมโรคยังคงมีความคิดเห็นในขอคําถามนั้นๆ วาผล
การดําเนินงานตามขอคําถามในแตละดานมีผลการดําเนินงานนอยกวาความคาดหวังของบุคลากร  จึงทําใหผลคา
คะแนน GAP เพ่ิมข้ึนหรือไมลดลงจากผลการสํารวจในครั้งท่ี 1 รายละเอียด ดังนี้ 
 

แผนภูมิท่ี ๒ แสดงคะแนน GAP ผลการสํารวจการพัฒนาบุคลากร ครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 
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แผนภูมิท่ี ๓ แสดงคะแนน GAP ผลการสํารวจขอมูลระบบสารสนเทศ ครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2  

 

   
  

แผนภูมิท่ี ๔ แสดงคะแนน GAP ผลการสํารวจขอมูลวัฒนธรรมองคกรของบุคลากร ครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2  
 

 
 

 สําหรับผลการสํารวจในแตละหนวยงาน พบวา ผลการจัดทําแผนพัฒนาและปรับปรุงองคกรในแตละขอ
คําถาม พบวา บางหนวยงานยังคงมีคาคะแนนเฉลี่ย GAP รายดานบางขอคําถาม ครั้งท่ี 2 มากกวาครั้งท่ี 1 หนวยงาน
ดังกลาวได ดําเนินการหาสาเหตุของปญหาและแกไขโดยเรงดวน  ซ่ึงอาจประเมินไดวาการจัดทําแผนพัฒนาและ
ปรับปรุงองคกร (แผนดานการพัฒนาบุคลากร แผนดานการปรับปรุงสารสนเทศ และแผนดานการพัฒนาปรับปรุง
วัฒนธรรมองคกร) ของหนวยงานดังกลาว ยังไมตรงประเด็นปญหาท่ีตองการแกไขตามท่ีบุคลากรในสังกัดมีความ
คาดหวัง ในสวนหนวยงานท่ีมีคาคะแนนเฉลี่ย GAP รายดานครั้งท่ี 2 นอยกวาครั้งท่ี 1 หนวยงานยังคงเนนย้ํา การ
สื่อสารใหภายในองคกรของทุกหนวยงานไดทราบความกาวหนาของผลการดําเนินงานในแตละหนวยงาน เพ่ือสราง
การมีสวนรวมของบุคลากร ใหความรวมมือพัฒนาคุณภาพองคกรอยางตอเนื่อง  และสงผลใหการสํารวจการพัฒนา
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องคการผานระบบออนไลน ของสํานักงาน ก.พ.ร. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 เปรียบเทียบคะแนนสวนตาง 
(GAP) ระหวางผลสํารวจครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 ของตัวชี้วัดท่ี 6  มีแนวโนมผลการสํารวจคาคะแนนสวนตาง (GAP) 
ครั้งท่ี 2 ลดลงกวา ครั้งท่ี 1  

          1.2 การทบทวน Organization Profile ของทุกหนวยงาน และของกรมควบคุมโรค 
    ระดับหนวยงาน ทุกหนวยงานจัดสงใหกลุมพัฒนาระบบบริหาร ไดครบถวนตามแบบฟอรมท่ี
กําหนด 
    ระดับกรมควบคุมโรค  กรมควบคุมโรคแตงตั้ง คณะทํางานยกระดับการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการองคการ ทบทวนขอมูลและจัดทํารายงานไดครบถวนและเปนขอมูลปจจุบัน จํานวน 3 รายงาน 
คือ 1)รายงานฉบับยอ (1 Page)  2) รายงานฉบับขอรับรางวัลป 2557 10 หนา  และ 3) รายงานฉบับสมบูรณประจําป 
2557  
 
เปาประสงคท่ี 6.2 บุคลากรมีขีดสมรรถนะตามเกณฑท่ีกําหนด 
 6.2.2. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานใหบุคลากรของกรมควบคุมโรคมีสมรรถนะตามเกณฑท่ีกําหนด 

          1 การดําเนินการประเมินสมรรถนะบุคลากรของกรมควบคุมโรค 
  1.1 ตัวช้ีวัดตามคํารับรองกับสมรรถนะหลัก  

ตามรายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการหนวยงาน กรมควบคุมโรค  ปงบประมาณ 

2557 มิติท่ี 4 ดานการพัฒนาองคกรตัวชี้วัดท่ี 1 0 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร วัด

จากผลการดําเนินงานตามแนวทางการประเมินสมรรถนะบุคลากรท่ีกรมควบคุมโรคกําหนด โดยคิดคะแนนจากผล

การประเมินสมรรถนะหลัก (Core Competency)  

  1.2 ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตรกับสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

ตามรายละเอียดตัวชี้วัดยุทธศาสตรท่ี ๖ การพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองคกรและบุคลากร

ใหมีขีดสมรรถนะสูงไดมาตรฐานสากล เปาประสงคยุทธศาสตรท่ี ๖.๒  บุคลากรมีขีดสมรรถนะตามเกณฑท่ีกําหนด 

ตัวชี้วัดท่ี 6.2.1 รอยละของบุคลากรของกรมควบคุมโรคมีสมรรถนะตามเกณฑท่ีกําหนด คิดคะแนนจากผลการ

ประเมินสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ (Technical Competency) 

  1.3 ตัวช้ีวัดตามคํารับรอง ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตรกับการประเมินสมรรถนะ กรมควบคุมโรค  

ปงบประมาณ 2558 

ในปงบประมาณ 2558 การดําเนินการตามตัวชี้วัดคํารับรอง การปฏิบัติราชการหนวยงาน กรม

ควบคุมโรค  และตัวชี้วัด ยุทธศาสตรท่ี ๖ การพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองคกรและบุคลากรใหมีขีด

สมรรถนะสูงไดมาตรฐานสากล  กําหนด คิดคะแนนจากผลการประเมินสมรรถนะหลัก ( Core Competency) 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  (Technical Competency) และสมรรถนะท่ีจําเปนตามภารกิจของ

กรมควบคุมโรค (Functional Competency)  

 สวนท่ี 1 รายงานผลการประเมินสมรรถนะของบุคลากร 
 คําชี้แจง 
 - สมรรถนะหลัก ประกอบไปดวย 6 สมรรถนะ (ISMART) 
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 - สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มีความแตกตางกันตามประเภทตําแหนงสายงานท่ีกรม
กําหนด และในป 2557 ประเมินท้ังหมด 5 สมรรถนะ 
 - สมรรถนะท่ีจําเปนตามภารกิจของกรมควบคุมโรค (Functional Competency) เลือก 2 สมรรถนะ 
จาก 3 สมรรถนะ (ตามเอกสารแนบทาย) 
 
ตารางท่ี 6 แสดงรอยละของบุคลากรท่ีผานการประเมินสมรรถนะกรมควบคุมโรค รอบ 6 เดือนหลัง ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗ 

สมรรถนะ รอยละของบุคลากรท่ีผานการประเมินสมรรถนะ 
สมรรถนะหลัก 66.25 
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 89.62 
สมรรถนะท่ีจําเปนตามภารกิจของกรมควบคุมโรค 66.99 
 

ตารางท่ี 7 แสดงผลการประเมินสมรรถนะหลัก รอบ 6 เดือนหลัง ปงบประมาณ 25๕๗ (แยกตามรายสมรรถนะ) 
สมรรถนะท่ีประเมิน รอยละบุคลากรท่ีผานการประเมินสมรรถนะ 
C1 : การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม 83.77 
C2 : บริการท่ีดี 84.79 
C3 : การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 89.58 
C4 : การมุงผลสัมฤทธ์ิ 74.43 
C5 : การมีนํ้าใจเปดกวาง เปนพ่ีเปนนอง 83.98 
C6 :  การทํางานเปนทีม 84.94 

 

ตารางท่ี 8 แสดงผลการประเมินสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ รอบ 6 เดือนหลัง ปงบประมาณ 25๕๗ (แยกตาม
รายสมรรถนะ) 

สมรรถนะท่ีประเมิน รอยละบุคลากรท่ีผานการประเมินสมรรถนะ 
T1 : การคิดวิเคราะห 95.14 
T2 : การมองภาพองครวม 96.24 
T3 : การใสใจและพัฒนาผูอ่ืน 95.26 
T4 : การสั่งการตามอํานาจหนาท่ี 97.89 
T5 : การสืบเสาะหาขอมูล 96.94 
T6 : ความเขาใจองคกรและระบบราชการ 97.31 
T7 :  การดําเนินการเชิงรุก 100 
T8 : การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน 94.72 
T9 : ความยืดหยุนผอนปรน 97.83 
T10 : ศิลปะการสื่อสารจูงใจ 100 
T11 : ความผูกพันท่ีมีตอสวนราชการ 97.61 

 

ตารางท่ี 9 แสดงผลการประเมินสมรรถนะท่ีจําเปนตามภารกิจของกรมควบคุมโรค รอบ 6 เดือนหลัง ปงบประมาณ 25๕๗  (แยกตามรายสมร)  
สมรรถนะท่ีประเมิน รอยละบุคลากรท่ีผานการประเมินสมรรถนะ 
F1 : หลักระบาดวิทยา (สายงานหลัก) 75.63 
F2 : หลักระบาดวิทยา (สายงานสนับสนุน) 71.56 
F3 : การวิจัยและพัฒนา 73.45 
F4 : การติดตามและประเมินผล 
 

70.06 
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      1.1.9 การปรับบทบาทภารกิจโครงสรางของกรม  
  1) การดําเนินงานการปรับบทบาทภารกิจหนวยงานภายในกรม สรุปไดดังนี้   
          1.1 ดานโครงสราง 
   การขอจัดตั้งหนวยงานเพ่ิม 6 หนวยงานในการปรับบทบาทภารกิจ ซ่ึงอยูระหวางการ
ทบทวน เม่ือคณะรัฐมนตรีฯชุดใหมเขามาทํางานจะสงกลับมาใหกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาอีกครั้ง 
   ตั้งศูนยพัฒนากฎหมาย เพ่ือการพัฒนาและบังคับใชกฎหมายดานปองกันควบคุมโรค
ใหมีความทันสมัย และทันตอการพัฒนาของกลุมโรคตางๆ 
   ตั้งกลุมคุมครองจริยธรรม เพ่ือรองรับนโยบายความโปรงใสของคณะรักษาความสงบแหงชาติ  
   ยกเลิกคําสั่งตั้งสํานักพัฒนานโยบายควบคุมโรคระหวางประเทศ เนื่องจากไมสามารถ
ดําเนินการได 
            1.2 ดานการปฏิบัติการ  
     ดําเนินการจัดทํากระบวนงาน ( work flow) ตามภารกิจการเปน NHA 11 บทบาท 
โดยหนวยงานท่ีเปน Focal Point ในแตละบทบาท จัดทํากระบวนงานและกําหนดตัวชี้วัดประสิทธิผล 
ประกอบดวย 
 

ตารางท่ี 10 แสดงหนวยงานและบทบาทท่ีรับผิดชอบตามภารกิจการเปน NHA 11 บทบาท 
 

หนวยงานท่ีเปนผูรับผิดชอบหลัก บทบาทท่ีรับผิดชอบ 
- กองแผนงาน ๑, ๘, ๙, ๑๐ 
- สํานักจัดการความรู ๒, ๓, ๔ 
- สํานักระบาดวิทยา ๕ 
- สํานักงานความรวมมือระหวางประเทศ ๗ 
- กองแผนงาน/กองคลัง ๙ 
- ศูนยสารสนเทศ/สํานักระบาดวิทยา ๑๐ 
- กองการเจาหนาท่ี ๖, ๑๑ 
- สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๑ ๑๒ 

 
 ซ่ึงมีการประชุม 2 ครั้ง ในการนํากระบวนงานท้ัง 12 บทบาท มารวมกันพิจารณา และหนวยงาน Focal 
Point ในแตละบทบาทไดรับไปปรับแกตามความเห็นท่ีประชุม และขอใหทุกหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค 
วิเคราะห พัฒนา/ปรับปรุงระบบงาน กระบวนงานภายใน โครงสรางการดําเนินงานของหนวยงาน ใหรองรับ
บทบาทภารกิจการเปน NHA และกําหนดตัวชี้วัดประสิทธิผลในการปรับบทบาท โดยจัดทําแผนท่ีใหไดผลลัพธใน
ระยะเวลา 3 ปขณะนี้อยูในระหวางดําเนินการ ท้ังนี้เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจึงทําใหเกิดความ
ลาชา เพราะตองรอความชัดเจนจากทางกระทรวงสาธารณสุขดวย 
   2) การปรับบทบาทภารกิจ NHA ท่ีเก่ียวของกับมาตรการพัฒนาดานสาธารณสุข มีดังนี้          
                    บทบาทท่ี ๕  การพัฒนาระบบกลไกการเฝาระวังโรค ภัยสุขภาพและตอบโตภาวะฉุกเฉิน 
สํานักระบาดวิทยามีการปรับการใชขอมูลจากระบบการเฝาระวังโรคในสถานการณปกติเพ่ือการประเมินและวาง
แผนการปองกันควบคุมโรค และปรับใหมีกระบวนงานในหนวยงาน ไดแก 1) กระบวนงาน Emergency Operation 
Center : EOC 2) กระบวนงานสอบสวนโรค 3) กระบวนงานการประเมินระบบเฝาระวังฯ  4) กระบวนงานการพัฒนาระบบ
เฝาระวังฯ             
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         บทบาทท่ี 6  การพัฒนาและบังคับใชกฎหมาย กรมควบคุมโรคไดจัดตั้งศูนยกฎหมาย
ข้ึนเปนหนวยงานภายในกรมควบคุมโรค เนื่องจากปจจุบันจะมีปญหาโรคและภัยสุขภาพท่ีเพ่ิมมากข้ึน และมีโรค
ใหมๆ ซ่ึงตองอาศัยการพัฒนากฎหมายมาชวยในการทํางานดานปองกันควบคุมโรค และไดเริ่มดําเนินการแลว เชน 
การประกาศใหโรคไวรัสอีโบลาเปนโรคติดตอ เปนตน แตยังประสบปญหาดานบุคลากรท่ีไมเพียงพอ อยูระหวาง
การพิจารณาการรวมนิติกรจากหนวยงานตางๆเขามาปฏิบัติงาน 
        บทบาทท่ี 10 การพัฒนาขอมูลขาวสารใหเปนระบบเดียวมีคุณภาพใชงานได กระทรวง
สาธารณสุข  ไดผลักดันเรื่อง service plan และระบบขอมูลใหเปนระบบเดียว โดยขอมูลอยูในภาพ 43 แฟม และ
เพ่ิมแฟมการสงตอผูปวยรวมเปน 50 แฟมเปน Data Center ของทุกจังหวัดไดสงขอมูลท่ีกําหนดเขาเปนฐานเดียว 
ซ่ึงยังคงตองมีการพัฒนาคุณภาพของขอมูลตอ  โดยเริ่มใชในวันท่ี 1 ตุลาคม 2557  กรมควบคุมโรค โดยศูนย
สารสนเทศ กองแผนงานและ   สํานักระบาดวิทยาไดรับนโยบายและประสานงานกับสํานักงานปลัดกระทรวง เพ่ือ
ดําเนินการระบบขอมูลเชื่อมโยงกับ cognos  ซ่ึงอยูในระหวางดําเนินการ สําหรับสํานักวิชาการของกรมไดดําเนินการ
รวมกับสํานักนโยบายและแผนอยางตอเนื่อง  
        บทบาทท่ี 11 กําหนดนโยบายและจัดการกําลังคนดานสุขภาพ ไดมีการวิเคราะหภาระ
งานของแตละหนวยงาน ทบทวนการจัดสรรอัตรากําลัง และพัฒนาบุคลากรดานการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค  
ในหลักสูตร LDC MDC EDC 
           บทบาทท่ี 12 การสนับสนุนเขตบริการสุขภาพ อยูระหวางการรอความชัดเจนของ
กระทรวงสาธารณสุข และวางแผนจัดประชุมเพ่ือใหไดกระบวนการทํางานท่ีชัดเจนในการประสานระหวาง
สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 1-12  กับเขตบริการสุขภาพ อยางไรก็ตาม กรมควบคุมโรคโดยสํานักงานปองกัน
ควบคุมโรคไดสนับสนุนเขตบริการสุขภาพใน 2 บทบาทคือ 1) บทบาททางวิชาการโดยมีแนวทางการทํางานใน
การปองกันควบคุมโรคตางๆ  2) บทบาทการเปน Regulator โดยทีมงานนายแพทยผูทรงคุณวุฒิเขาไปเปนทีม
รวมตรวจราชการในรอบท่ี 1 และ 2 ของปงบประมาณพ.ศ.2557  ขณะนี้อยูระหวางการรวบรวมขอคนพบและ
จัดทําขอเสนอแนะตอกรมควบคุมโรค โดยทีมงานของกรมควบคุมโรคจะเปนบุคลากรหลักในการประมวล  
วิเคราะหและจัดทํารายงานนําเสนอขอคนพบในการติดตามประเมินผลตัวชี้วัดกลุมโรคหลักๆ  และผลการ
ดําเนินงานของจังหวัดและเขตบริการสุขภาพ    
  3) ไดมีการสรุปผลการดําเนินงานการพัฒนาการปรับบทบาทภารกิจกรมควบคุมโรค รอบ 12 
เดือน พรอมท้ังนําเสนอผูบริหารทราบ 
  อยางไรก็ตาม การดําเนินการในสวนของการแตงตั้ง “คณะกรรมการระดับชาติ เพ่ิมเติม 4 คณะ ”
ประกอบดวย ๑) คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตรดานปองกันควบคุมโรคแหงชาติ ๒) คณะกรรมการการ
จัดการความรู การวิจัย และการประเมินเทคโนโลยี ดานปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ๓) คณะกรรมการ
พัฒนาระบบเฝาระวังและสารสนเทศดานปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  และ  ๔) คณะกรรมการนโยบายการ
จัดการกําลังคนดานปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ยังไมไดถูกขับเคลื่อนเทาท่ีควร เนื่องจากมีสถานการณและ
ความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ซ่ึง ตองใชเวลาในการสื่อสารทําความเขาใจและดําเนินการในการผลักดันและ
เตรียมความพรอมดานการบริหารจัดการ นอกจากนี้ยังไมมีความชัดเจนในการกําหนดตัวชี้วัดในการกํากับติดตาม
การปรับบทบาทและการปรับโครงสราง เพ่ือการประเมินผลการดําเนินการ  และสะทอนถึงประสิทธิผลในการปรับ
บทบาทท่ีเปนรูปธรรม 
 

      1.1.10 การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
  1) ทบทวนคําสั่งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ กรมควบคุมโรค เนื่องจากประธานคน
เดิมเกษียณอายุราชการ 
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  2) ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 1 6 ธันวาคม 2556 เปน
การรายงานผลความการปรับบทบาทภารกิจของกรมควบคุมโรค รายงานผลความกาวหนาการประเมินผลคํา
รับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงาน ปงบประมาณ 2556 และกรอบคํารับรองการปฏิบัติงานกรมควบคุมโรค 
ปงบประมาณ 2557 นอกจากนี้มีการพิจารณาการขอยกเวนและการขอปรับแกเกณฑ/รายละเอียดตัวชี้วัดคํา
รับรองฯของหนวยงานตางๆท่ีอุทธรณ 
  3) ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2557 เปนการ
รายงานการประเมินผลคํารับรองฯของหนวยงาน กรมควบคุมโรค ปงบประมาณ 2556 พิจารณารางนโยบายการกํากับ
ดูแล องคการท่ีดี และการกําหนดมาตรการ/โครงการ และผูรับผิดชอบ เพ่ือรองรับนโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดี 
และการขอยกเวน/ปรับเปลี่ยนรายละเอียดตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงาน 
  4) จัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดี กําหนดมาตรการ/โครงการ ตัวชี้วัดและผูรับผิดชอบ 
เพ่ือสื่อสารเผยแพรท่ัวท้ังองคกรและนําสูการปฏิบัติ 
  5) ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ 3 ครั้ง เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 เปน
การรายงานความกาวหนาในการในการปรับบทบาท กรมควบคุมโรค แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการของ หนวยงานกรมควบคุมโรค ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 พิจารณารางกรอบคํา
รับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานกรมควบคุมโรค ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 และพิจารณาการตั้งศูนยเฝา
ระวังโรคติดตอระดับภาค  
 

           1.1.11 การพัฒนาหนวยงานบริการสุขภาพ กรมควบคุมโรค เพ่ือความเปนเลิศ  
       1)  จัดประชุมเพ่ือเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขระยะเรงดวน 
มาตรการพัฒนาระบบบริการใหดีข้ึน (Better Service) โดยลดเวลารอคอย ลดการปฏิเสธการสงตอ มีการแพทย
ฉุกเฉินคุณภาพและผูสูงอายุ ผูพิการ ไดรับการฟนฟูสภาพในโรงพยาบาลทุกแหง จัดใหมีการไดรับยาในมาตรฐาน/
เดียวกัน และการเพ่ิมบริการนอกเวลา โดยดําเนินการในสถานพยาบาลสังกัดกรมควบคุมโรค 2 สถาบัน คือ สถาบัน
บําราศนราดูร และสถาบันราชประชาสมาสัย เม่ือวันท่ี 18 กรกฎาคม 2557 มีผูเขาประชุมจํานวน 50 คน ผลการ
ดําเนินงาน ดังนี้ 

   สถาบันราชประชาสมาสัย ไดดําเนินการดังนี้  
   1) ขยายเวลาบริการคลินิกผิวหนังนอกเวลา ชวงเชาเวลา 06.30 - 08.30 น. วันเสาร
และ วันอาทิตยเวลา 08.30 – 14.00 น.  
     )2  ขยายจุดบริการ หนวยแพทยเคลื่อนท่ีออกบริการในนิคมตางๆ  
     3 ) จัดตั้งระบบสื่อสารและสั่งการสําหรับการเฝาระวังการใหบริการการแพทยฉุกเฉิน และ
ผูปวยฉุกเฉินเรงดวน ไดรับการดูแลโดยแพทยทุกราย และเนนการออกตรวจตรงเวลา   

                   4)  ผูสูงอายุและผูพิการจากโรคเรื้อนทุกรายไดรับการดูแลฟนฟูสมรรถภาพอยางตอเนื่องโดย
ทีมสหวิชาชีพ โดยรวมกับจิตอาสามูลนิธิราชประชาสมาสัย  
     5) ลดระยะเวลารอคอย โดยพัฒนาระบบการนัดเปนชวงเวลา และผูปวยท่ีมาตามนัดหมาย
ไมตองยื่นบัตรท่ีเวชระเบียน 
    สถาบันบําราศนราดูร ไดดําเนินการดังนี้ 
   1) ขยายเวลาการใหบริการ ไดแก  

            - คลินิกนอกเวลาราชการ ในแผนกอายุรกรรม ศัลยกรรมกระดูก ศัลยกรรมทางเดิน
ปสสาวะ  
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แผนกตา แผนกหูคอจมูก แผนกเด็ก และทันตกรรม ในวันทําการเวลา  16.30-20.30 น. วันเสาร-อาทิตย เวลา 
07.30 - 12.30 น.  
     - คลินิกรุงอรุณ สําหรับผูรับบริการท่ัวไป เปดเวลา 07.30 -.08.30 น.  
3     - ขยายบริการหัตถการ และการวินิจฉัยพิเศษ3 ไดแก 3ตรวจอัลตราซาวน การสองกลองตรวจ
กระเพาะอาหาร3 (Gastroscopy) อยูระหวางการดําเนินการเตรียมความพรอมของเจาหนาท่ี และการนัดผูปวย 

    2) ลดระยะเวลารอคอย ไดแก  
     - กําหนดและติดประกาศ ประชาสัมพันธเวลาออกตรวจของแพทยทุกแผนก  
     - บริการ one stop service ไดแก คลินิกระบบทางเดินหายใจ ฉีดวัคซีนไปตางประเทศ  
     - พัฒนาระบบนัดหมายผูปวย ไดแก มีการนัดคิวตรวจ เปนชวงเวลา  นัดลวงหนากรณีพบ
แพทยเฉพาะทาง มีแผนพัฒนาระบบนัดหมายผานระบบเว็บไซด จัดเตรียมเวชระเบียนผูปวยนัดท่ีแผนกตรวจ 

              - จัดการอัตรากําลังคนใหสอดคลองกับเวลาการใหบริการ  
              - บริการทางดวนในการรับยากรณีจํานวนยานอยกวา 2รายการ พระภิกษุ  ผูสูงอายุ 

และกรณีวิกฤติอ่ืนๆ ท้ังนี้จะขยายเพ่ิมในกรณีจํานวนยานอยกวา 4รายการ  และเพ่ิมจุดบริการหองยากระจายให
ครอบคลุมทุกแผนกในเดือนกันยายน 2557 

              - ตรวจเลือดหา Anti-HIV same day result และพัฒนาระบบวัดสัญญาณชีพใหเปน
ระบบดิจิตอล  และติดตั้งระบบคิวตึกผูปวยนอก  (ตึกตนแบบ) 
   2) จัดกิจกรรมสัญจรเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู สรางความเขมแข็งใหสถานบริการในสังกัด
กรม เม่ือวันท่ี 15 กันยายน 2557 มีผูเขาประชุมจํานวน 50 คน  ณ สถาบันราชประชาสมาสัย โดยผลักดันให
สถาบันราชประชาสมาสัยดําเนินการพัฒนาคุณภาพของสถานบริการ เพ่ือขอรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล 
(Hospital Accreditation : HA)  ซ่ึงหนวยงานไดพัฒนาระบบคุณภาพและจัดทํา Self Assessment และ 
Hospital profile เพ่ือขอรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล ( HA) ข้ันท่ี 1 ไดแลวเสร็จ ในเดือนกันยายน 
2557 ตามกําหนดเวลา 
         
 1.2 การจัดทําและการประเมินผลคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
 

      1.2.1 การประเมินผลการปฏิบัติราชการหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556  
  1) ประชุมเตรียมการตรวจประเมินคํารับรองการปฏิบัติราชการ โดยการแบงทีมหนวยงานท่ี
ตรวจประเมินฯ เปน 4 ทีมและกําหนดวันท่ีตรวจประเมินฯ ระหวางวันท่ี 14 ต.ค.56 - 19 พ.ย.56  
  2) จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
หนวยงานกรมควบคุมโรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
      3) ลงพ้ืนท่ีเพ่ือประเมินผลคํารับรองการปฏิบัติราชการหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2556 จํานวน 34 หนวยงาน แลวเสร็จในระหวางวันท่ี 14 ตุลาคม – 19 พฤศจิกายน 2556 
  4) กลุมพัฒนาระบบบริหาร สรุปผลคะแนนจากการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการของหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของคณะทํางานประเมินผลฯ จํานวน 34 
หนวยงาน และแจงหนวยงานทราบและใหอุทธรณคะแนนภายในวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2557 
  5) คณะทํางานทบทวนผลการประเมินการพิจารณาคําขออุทธรณของ 8 หนวยงานจํานวน 9 
ตัวชี้วัด เม่ือวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2557 ณ หองประชุมกลุมพัฒนาระบบบริหาร ซ่ึงหนวยงานท่ีขออุทธรณ ไดแก 
        กลุมตรวจสอบภายใน  
        สํานักจัดการความรู 
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             สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  
             สํานักงานปองกันควบคุมโรค ท่ี 1 กรุงเทพฯ  
             สํานักงานปองกันควบคุมโรค ท่ี 5 นครราชสีมา 
        สํานักงานปองกันควบคุมโรค ท่ี 7 อุบลราชธานี 
        สํานักงานปองกันควบคุมโรค ท่ี 8 นครสวรรค 
        สํานักงานปองกันควบคุมโรค ท่ี 9 พิษณุโลก 
และนําเสนอกรมฯ เพ่ืออนุมัติยืนยันคะแนน 5 ตัวชี้วัด และปรับปรุงคะแนน 4 ตัวชี้วัด 
  6) กลุมพัฒนาระบบบริหาร แจงผลคะแนนคํารับรองการปฏิบัติราชการหนวยงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2556 ไปยังหนวยงานเม่ือวันท่ี 6 มีนาคม 2557 
 

      1.2.2 การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
  1) กลุมพัฒนาระบบบริหาร แจงกรอบคํารับรองการปฏิบัติราชการหนวยงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ใหหนวยงานในสังกัดกรมทราบ เม่ือวันท่ี 17 ตุลาคม 2557 
  2) หนวยงานลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ระหวาง
อธิบดีกรมควบคุมโรค และรองอธิบดีท่ีกํากับดูแลหนวยงานกับผูบริหารหนวยงาน เม่ือวันท่ี 24 ตุลาคม 2556  
รวม 36 หนวยงาน (สํานักงานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ไดรับการยกเวน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557) 
  3) กําหนดใหหนวยงานสงรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) คํารับรองการปฏิบัติราชการ มายัง
กลุมพัฒนาระบบบริหาร ภายใน 25 ธันวาคม 2556 มีหนวยงานจัดสงมาท้ังหมด 35 หนวยงาน (ยกเวน สํานักงาน
บริหารกองทุนโรค) 
  4) ชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการหนวยงาน และ
รายละเอียดตัวชี้วัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ผานระบบ VDO Conference เม่ือวันท่ี 3 มกราคม 
2557 
  5) กลุมพัฒนาระบบบริหาร ตรวจสอบรายละเอียดตัวชี้วัด ( KPI Audit) ใหหนวยงาน จํานวน 
35 หนวยงานแลวเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ 2557 และนําเสนอกรมฯ ทราบ 
  6) หนวยงานรายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 
เดือน ในระบบ Estimates ภายในวันท่ี 25 มีนาคม 2557  
  7)  กลุมพัฒนาระบบบริหาร สรุปผลการติดตามการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค คํารับรองฯ 
หนวยงานรอบ 6 เดือน เฉพาะท่ีเปนตัวชี้วัดจุดเนนท่ีสําคัญและตัวชี้วัดยุทธศาสตร โดยมีผูรับผิดชอบหลักท้ังหมด 
11 หนวยงาน รายงานท่ีประชุมผูบริหารกรม เม่ือวันท่ี 16 พฤษภาคม 2557 
  8) ประชุมเตรียมการการติดตามผลการดําเนินงานตามคํารับรองฯ หนวยงานรอบ 6 เดือน โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือเตรียมใหคําแนะนําแกหนวยงานท่ีมีปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน ในวันท่ี 4 มิถุนายน 2557 ณ 
หองประชุมกองคลัง อาคาร 5 ชั้น 2 และ ประชุมติดตามผลการดําเนินงานตามคํารับรองฯ หนวยงานรอบ 6 เดือน 
ผานระบบ VDO Conference เพ่ือชี้แจงและใหขอเสนอแนะการดําเนินงานตามตัวชี้วัดสําคัญประจําปงบประมาณ 
2557 ของหนวยงาน เม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน 2557 ณ หองประชุมประเมินจันทวิมล อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุม
โรค ผูเขารวมประชุม ไดแก ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร, ผูกํากับตัวชี้วัดจุดเนนตัวชี้วัดท่ีสําคัญ , ผูจัดเก็บ
ตัวชี้วัด และผูท่ีเก่ียวของ 
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  9) ปจจุบันอยูระหวางหนวยงานรายงานการประเมินการปฏิบัติราชการตนเอง ( Self 
Assessment Report) รอบ 12 เดือน ในระบบ Estimate SM ภายในวันท่ี 25 กันยายน 2557  ยกเวนตัวชี้วัด
ซ่ึงกองคลังเปนเจาภาพ ภายในวันท่ี 7 ตุลาคม 2557 
 

      1.2.3 การประเมินผลการปฏิบัติราชการหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 มี
ความกาวหนา ดังนี ้
  1) เดือนกรกฎาคม 2557 จัดทําเครื่องมือการประเมินผลคํารับรองการปฏิบัติราชการหนวยงาน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพ่ือนําไปสูการพัฒนา (คุณภาพและผลสัมฤทธิ์) 
โดยไดมีการจัดประชุมการจัดทําเครื่องมือการประเมินผลคํารับรองการปฏิบัติราชการหนวยงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ หองประชุมกลุมโรคติดตอระหวางประเทศ และหองประชุมกลุมพัฒนาระบบบริหาร 
อาคาร 7 ชั้น 2 กรมควบคุมโรค 
  2) ระหวางวันท่ี 1-15 สิงหาคม 2557 จัดตั้งคณะกรรมการการประเมินผลคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
  3) วันท่ี 1 – 3 กันยายน 2557 ถายทอดกระบวนการประเมินผลคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 และแผนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ป 2557 ใหกลุมพัฒนาองคกร
ทราบ ณ โรงแรมเจาหลาว บีช จังหวัดจันทบุรี 
  4) อยูระหวางการพิจารณากําหนดการตรวจประเมินผลคํารับรองการปฏิบัติราชการ หนวยงาน
จากเอกสารหลักฐาน 
 

      1.2.4 การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
  1) วันท่ี 15 สิงหาคม 2557 ยกรางกรอบคํารับรองการปฏิบัติราชการหนวยงาน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2558 ในมิติท่ี 1 - 4 ณ หองประชุมกองแผนงาน อาคาร 4 ชั้น 3 กรมควบคุมโรค 

  2) วันท่ี 1 – 3 กันยายน 2557 ถายทอด (ราง) กรอบคํารับรองการปฏิบัติราชการหนวยงาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ใหกลุมพัฒนาองคกรทราบ ณ โรงแรมเจาหลาว บีช จังหวัดจันทบุรี 

  3) วันท่ี 12 กันยายน 2557 นํา (ราง)  กรอบคํารับรองการปฏิบัติราชการหนวยงาน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2558 เขาท่ีประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการกรมควบคุมโรค ณ หองประชุมอายุร

กิจโกศาล อาคาร 1 ชั้น 2 กรมควบคุมโรค 

  4) วันท่ี 23 กันยายน 2557 ประชุมผูกํากับตัวชี้วัดในการจัดทํารายละเอียดตัวชี้วัด ( KPI 
Template) คํารับรองการปฏิบัติราชการหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558  ณ หองประชุมอายุรกิจโก
ศาล อาคาร 1 ชั้น 2 กรมควบคุมโรค 
 

      1.2.5 การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
  1) เขารวมการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ   
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซ่ึงจัดโดยสํานักงาน ก.พ.ร. เม่ือวันท่ี 9 มกราคม 2557 ณ โรงแรมมิราเค่ิล แก
รนด คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ (รายละเอียดตามเอกสารสรุปการประชุมชี้แจงฯ) 
  2) สํานักงาน ก.พ.ร. คัดเลือกตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
และกลุมพัฒนาระบบบริหาร สํานักงานปลัดฯ แจงผลการคัดเลือกตัวชี้วัดมายังกรมควบคุมโรค 
  3) จัดทํารายละเอียดตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกรม เสนอสํานักงาน ก.พ.ร. และ กพร. สป. 
จํานวน 2 ตัวชี้วัด ไดแก รอยละของคลินิก NCD คุณภาพ และ อัตราปวยโรคติดตอทางเพศสัมพันธ  
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  4) นําเสนอ ราง กรอบคํารับรองกรมควบคุมโรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในการ
ประชุมหัวหนาสวนราชการ กรมควบคุมโรค ในวันท่ี 18 มีนาคม 2557 
  5) สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดรายละเอียด Template ตัวชี้วัดท่ี 5 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศภาครัฐ สวนตัวชี้วัดท่ี 1.5 ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนงานนําเขา – สงออก (National 
Single Window) งานออกใบรับรองแหลงผลิตสินคา กําหนดรายละเอียด Template โดยกรมศุลกากร สวนตัวชี้วัดท่ี 
7 การสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ จะนําคะแนนจากตัวชี้วัดท่ี 2.1 มาเปนคะแนนดวย 
  6) ประชุมชี้แจงคํารับรองการปฏิบัติราชการกรมควบคุมโรคประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการกรมควบคุม
โรค และแจงรายละเอียดการรายงานผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2556-มีนาคม 2557) ในวันท่ี 
25 เมษายน 2557 ณ หองประชุมสํานักโรคเอดส วัณโรคและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ผูเขารวมประชุมไดแก 
ผูกํากับตัวชี้วัด, ผูจัดเก็บตัวชี้วัด, หัวหนากลุมพัฒนาองคกรและผูท่ีเก่ียวของ ซ่ึงผลท่ีไดคือ 1) ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด
ของหนวยงานไดทราบถึงข้ันตอนการดําเนินงานในแตละตัวชี้วัดท่ีหนวยงานตัวเองรับผิดชอบ และ 2) ไดทราบ
ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2556-มีนาคม 2557) 
  7) ปจจุบันอยูระหวางแจงใหหนวยงานผูกํากับตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการกรม เตรียมการ
รายงานการประเมินการปฏิบัติราชการตนเอง (Self Assessment Report) รอบ 12 เดือน ในระบบ e-SAR 
  8) จากนั้นกลุมพัฒนาระบบบริหาร รวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด  และจัดสง
สํานักงาน ก.พ.ร. ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
 

      1.2.6 การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
  1) เขารวมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของสวนราชการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซ่ึงจัดโดยสํานักงาน ก...พ.ร. เม่ือวันศุกรท่ี 5  
กันยายน ซ่ึงท่ีประชุมไดแจงใหทราบถึง 
              หลักการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวง ปงบประมาณ พ.ศ. 2558  
             (ราง) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกระทรวง ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
             การเชื่อมโยงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหวางระดับกระทรวง/กรม ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 
              กลไกและวิธีการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
  2) เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพรอมในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงจัดโดย กพร. สป.ท่ีประชุมไดมีการแลกเปลี่ยนกัน
เก่ียวกับ (ราง) ตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการ ในป 2558 
  3) อยูระหวางกรมฯ พิจารณาเลือกตัวชี้วัดคํารับรองฯ ของกรมในมิติท่ี 1  
 
   2 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของกลุมพัฒนาระบบบริหาร    
 

 2.1 การสนับสนุนการดําเนินงานของกลุมพัฒนาระบบบริหาร  
      ดําเนินการสนับสนุนการดําเนินงานของกลุมพัฒนาระบบบริหาร ไดแก การจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน       
การซอมแซมครุภัณฑ การบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ และการจางสําเนาเอกสาร ท้ังนี้ เพ่ือใหการดําเนินงาน
ของกลุมพัฒนาระบบบริหาร เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีความพรอมในการปฏิบัติงาน  
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 2.2  การประชุมราชการ  
     จัดประชุมราชการหนวยงาน ประชุมคณะกรรมการฯ และคณะทํางานฯ ตาง ๆ ภายในหนวยงาน 

จํานวน 15 ครั้ง เพ่ือแจงนโยบายตามขอสั่งการของอธิบดีกรมควบคุมโรคภายหลังจากการประชุมกรม การ
วางแผนกิจกรรมการดําเนินงาน การติดตามความกาวหนาการดําเนินงานของหนวยงาน รวมท้ังเพ่ือเปนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรภายในหนวยงาน 

 

 2.3  การพัฒนาฐานขอมูล กพร.  
      กลุมพัฒนาระบบบริหาร ไดดําเนินการจัดจางพัฒนาเว็บไซด เพ่ือใหขอมูลมีความทันสมัย มีความเปน
ปจจุบัน รวมท้ังสะดวกตอการใชงาน ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางดําเนินการนําขอมูลใสในเว็บไซด และสามารถเปดใชเว็บ
ไซดใหมภายในตนเดือนตุลาคม 
 
   3. โครงการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยของกลุมพัฒนาระบบบริหาร 
 

 3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนการดําเนินงานการพัฒนาการองคกร เพ่ือจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรของกลุมพัฒนาระบบบริหาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557   ในวันท่ี 3 มกราคม 2557 โดยมี
วัตถุประสงค เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาองคกรใหสอดคลองกับบทบาทหนาท่ีและกรอบโครงสรางอัตรากําลังของ
บุคลากรกลุมพัฒนาระบบบริหาร โดยมีกลุมเปาหมาย คือ คณะทํางานพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐของ
หนวยงาน (PMQA) ในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกลุมพัฒนาระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
  จากนั้นมีการประชุมคณะทํางานพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐของหนวยงาน ( PMQA) เพ่ือ
ทบทวนและจัดทําแผนการดําเนินงานของหนวยงาน เม่ือวันท่ี 17 มกราคม 2557  
 3.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสรางการทํางานเปนทีมของกลุมพัฒนาระบบบริหารประจําป              
พ.ศ. ๒๕๕๗ ระหวาง ระหวางวันท่ี  4- 7 กุมภาพันธ 2557 ณ โรงแรมชาโต เดอ เขาใหญ จ.นครราชสีมา โดยมี
วัตถุประสงค   
  1)  เพ่ือใหเกิดความเขาใจในแนวคิด หลักการ และองคประกอบของการทํางานเปนทีม  
  2) เพ่ือนําความรูท่ีไดจากการอบรมมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
  3) เพ่ือสรางความสัมพันธในการเสริมสรางการทํางานเปนทีมของกลุมพัฒนาระบบบริหาร 
โดยมีกลุมเปาหมาย คือ บุคลากรกลุมพัฒนาระบบบริหาร จํานวน 17 ราย ในการประชุมครั้งนี้มีกิจกรรมกลุม
สัมพันธ เพ่ือสรางการทํางานเปนทีมในหนวยงาน และการบรรยายใหความรูเรื่อง แนวทางการทํางานเปนทีมท่ีมี
ประสิทธิภาพ โดยมีทีมอาจารยผูเชี่ยวชาญจากสถาบันพลศึกษามาใหความรูเก่ียวกับการทํางานเปนทีม  
  ซ่ึงผลสํารวจความพึงพอใจท่ีมีตอการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสรางการทํางานเปนทีม 
บุคลากรกลุมพัฒนาระบบบริหาร สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ ๘๑.๒๕ อายุระหวาง ๓๑ – ๔๐ ป คิดเปน
รอยละ 31.25และ อายุระหวาง ๔๑ – ๕๐ ป คิดเปนรอยละ ๓๑.๒๕ การศึกษาสูงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 
๕๐ สําหรับผลความพึงพอใจ พบวา บุคลากรมีความพึงพอใจในภาพรวม คิดเปนรอยละ 92.66 
 3.3 บุคลากรกลุมพัฒนาระบบบริหาร เขารับการอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรประกอบดวย 4 หัวขอ 
ดังตอไปนี้ 1. การเขาสังคมและชุมชน 2. ชีวิตสวนตัวและครอบครัว 3. วัฒนธรรมและกิจกรรมยามวาง 4. การ
ทํางานและการเรียน เพ่ือพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรในดานภาษาอังกฤษของ British Council  e- 
learning  จํานวน 10 ราย ตั้งแต 21 กุมภาพันธ 2557 ถึง 21 กุมภาพันธ 2558 
 3.4 เขารับการอบรมหลักสูตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน ท้ังนี้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให
ทันตอการเปลี่ยนแปลง และมีความพรอมในการปฏิบัติงาน 



42 
 

3. ปญหา อุปสรรคจากการดําเนินงาน  
 1. บุคลากรบางสวนไมเขาใจในเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การขับเคลื่อนงานยังไมเปนระบบ 
ขาดการเชื่อมโยงขอมูลทุกหมวด รวมท้ังมีการเปลี่ยนผูรับผิดชอบบอย ทําใหขาดความตอเนื่องในการดําเนินงาน   

2. บางหนวยงานยังขาดบุคลากรท่ีมีประสบการณในการปฏิบัติงานดานการพัฒนาองคกร โดยกลุมงานท่ี
รับผิดชอบงานดานพัฒนาองคกร ไดแก กลุมแผนงานและพัฒนาองคกร ตองรับผิดชอบท้ังงานดานแผนงาน/
โครงการ ตัวชี้วัดงบประมาณ และการติดตามประเมินผลของกรมควบคุมโรค จึงทําใหไมสามารถปฏิบัติงานดาน
การพัฒนาองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ และตอเนื่อง 
 3. ระยะเวลาการจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะองคกรมีจํากัด ทําใหการดําเนินงานเพ่ือผลักดันใหกิจกรรม
ตางๆ ยังไมบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดเทาท่ีควร 
 4. บุคลากรยังไมเขาใจเกณฑการขอรับรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ ทําใหการเขียนขอรับรางวัลอาจไม
สอดคลองกับเกณฑฯ ท่ีกําหนด ทําใหตองใชระยะเวลาในการเขียน การรวบรวม การแกไขขอมูล และบางสวนยัง
ขาดแรงจูงใจในการเขียนผลงานคุณภาพ 
 5. มีการปรับปรุงระบบการรายงาน ผูรายงานยังรายงานไมถูกตอง  
 6. ตัวชี้วัดในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีจํานวนเยอะเกินไป  
 7. ความพรอมในการปรับเปลี่ยนเก่ียวกับระบบขอมูลของสํานักตางๆ ในกรมฯ ท่ีมีตอการปรับบทบาท
ภารกิจ ยังมีการปรับตัวและดําเนินการลาชา  
 8. การจัดทํารายงานท้ังสรุปภาพรวมและรายตัวชี้วัด จากการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการหนวยงาน ยังไมสมบูรณเทาท่ีควร 
 9. หนวยงานท่ีเก่ียวของ ยังขาดการติดตามประเมินผล และการเก็บรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบ 
 ๑๐. เนื่องจากตองดําเนินการในเวลาท่ีกระชั้นชิด และเรงดวนตามนโยบายการปรับบทบาทภารกิจของ
กระทรวง จึงทําใหตองดําเนินการในหนวยงานท่ีจําเปน ตองปรับเปลี่ยนบทบาท และหนวยงานท่ีตั้งใหมกอน ซ่ึง
ตองดําเนินการใหเกิดผลท่ัวท้ังองคกรตอไป 
 ๑๑. ไมมีความชัดเจนของความเชื่อมโยงระบบจากสวนกลางไปยังสวนภูมิภาค เชน การประสานงานผาน
เขตบริการสุขภาพ 
 
4. แนวทางการปองกันและแกไขปญหา  
 4.1 การปองกันและแกไขปญหา (ท่ีสามารถดําเนินการไดโดยหนวยงาน) 
      1) การจัดทําปฏิทินการดําเนินงานชี้แจงใหทุกหนวยงานทราบ เพ่ือเอ้ือตอการประสานและกําหนด
ระยะเวลาดําเนินงาน 
      2) ถายทอดฯและสื่อสารรายละเอียดตัวชี้วัดในไตรมาสแรก เพ่ือใหทุกหนวยงานไดรับทราบตัวชี้วัด 
แนวทางการประเมินฯ  และมีเวลาศึกษาเตรียมความพรอมในการการประเมินฯ  
       3) มีการสรุปบทเรียนจากการท่ีไดปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือใหมีการปรับปรุงและพัฒนางาน  
        4) จัดทําคูมือประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการหนวยงานกรมควบคุม
โรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ใหมีความละเอียดมากข้ึน 
 
 4.2 ขอเสนอตอผูบริหาร ในรอบ 12 เดือน 
      1) หนวยงานท่ีเปนผูรับผิดชอบหลักของกระบวนการ ควรใหความสําคัญและสนับสนุนการดําเนินการ
อยางตอเนื่อง (PDCA)  
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      2) หัวหนาหนวยงานควรใหความสําคัญ สนับสนุน ผลักดัน และกํากับติดตาม ในการดําเนินการตาม
ภารกิจหลักของกรมควบคุมโรค เพ่ือสรางและพัฒนาผลงานเดนของหนวยงานใหเปนท่ียอมรับนะดับชาติ 
      3) สื่อสารในการประชุม บน website และแผนพับขาวสารการพัฒนาองคกร เพ่ือใหบุคลากรรับทราบ
และกระตุนใหเกิดความรูสึกท่ีตองเตรียมพรอมรับและเรงพัฒนา ปรับปรุง สิ่งท่ีตองดําเนินการใหสอดรับกับนโยบาย
ใหทันการณ 
     4) ควรเลือกตัวชี้วัดท่ีจําเปนมาจัดทําเปนคํารับรองหนวยงานเทานั้น  
 
5. 25ความตองการสนับสนุนจากสวนกลางและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
 1. ผูดูแลระบบ Estimates ควรเปนพ่ีเลี้ยง หรือเตรียมความพรอมใหกับผูรายงานขอมูล เพ่ือจะ
ไดไมเกิดความผิดพลาดในการลงขอมูล ไมวาจะเปนผูรับผิดชอบของหนวยงาน หรือผูจัดเก็บขอมูล 
  2. หนวยงานชวยเรงดําเนินงานรายงานขอมูลกอนลวงหนา เพ่ือการสรุปขอมูลไดอยางรวดเร็ว 
กรณีตรวจสอบแลวเกิดความผิดพลาดของขอมูลจะไดแกไขไดกอน 
 3. ปรับระยะเวลาการดําเนินงานจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะองคกรใหเหมาะสม ตอการปฏิบัติกับ
หนวยงาน 
 4. ดําเนินการรายงานผลการพัฒนาสมรรถนะองคกร เพ่ือเปนขอมูลใหทุกหนวยงานประกอบการ
จัดทําแผนคําของบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ.2558 เพ่ือใหสามารถพัฒนาสมรรถนะองคกรไดอยางเหมาะสม  
 5) ทุกหนวยงานจัดทําแผนการติดตามการดําเนินงานอยางตอเนื่อง รวมท้ังควรมีการจัดเก็บขอมูลอยางเปน
ระบบ 
 

************************************* 
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