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แผนภาพที่ 1 แผนที่ยุทธศาสตร์ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปี 2559 - 2563 
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แผนภาพที่ 2 Value Chain กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
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แผนภาพที่ 3  กลไกการขับเคลื่อนการด าเนินงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 



 

      6 

 

รายงานประจ าปี 2559 
ANNUAL REPORT 2016 

แผนภาพที่ 4 กรอบแนวคิดยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการองค์การแนวใหม่ 
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แผนภาพที่ 5 Rolling Plan การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การโดยใช้เกณฑ์ PMQA 
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ความเป็นมาของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

มาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดไว้ว่า การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นไปเพ่ือ ประโยชน์สุข
ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิ งภารกิจแห่งรัฐ การลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและการยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากร
ให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  ขึ้น และจัดให้มีกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหารในระดับกระทรวง กรม เพ่ือต้องการให้มี “เจ้าภาพ” ในการบริหารจัดการพัฒนาระบบราชการในแต่ละ
ส่วนราชการทั้งระดับกระทรวงและระดับกรม 

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2550 เห็นชอบให้ก าหนด กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ไว้ใน
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของกรม เป็นการจัดส่วนราชการข้ึนเพื่อมีหน้าที่สนับสนุนการบริหารราชการให้มี
ประสิทธิภาพ โดยเป็นการปฏิบัติงานที่ต้องสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานของคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) ซึ่งภารกิจไม่อาจจัดอยู่ในส่วนราชการใดในกรม และมีความจ าเป็นต้องจัดตั้งเป็นส่วนราชการ
โดยเฉพาะ เพ่ือให้มีขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ท่ีชัดเจน รวมทั้งเป็นไปตามนโยบายในการบริหารราชการ ที่จะให้
มีส่วนราชการนี้ในทุกกรม ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

และในปี พ.ศ.2552 กรมควบคุมโรค ได้จัดตั้ง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ขึ้นถูกต้องตามกฎกระทรวง 
แบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 โดยเป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่ออธิบดี ท า
หน้าที่ในการพัฒนาการบริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และรองรับการน านโยบายของ
รัฐบาลไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ระบบราชการปรับตัว รู้เท่าทัน ตอบสนองทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง โดยน าวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาระบบราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 

อ านาจหน้าที่ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ท าหน้าที่ในการพัฒนาการบริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ 

คุ้มค่า รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมควบคุมโรค มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
1. เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่อธิบดีกรมควบคุมโรค เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม 
2. ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในกรม 
3. ประสานและด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง  ๆ และ

หน่วยงานในสังกัดกรม 
4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

วิสัยทัศน์ 
เป็นองค์กรน าด้านการพัฒนาระบบราชการระดับกรมของประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2563 

พันธกิจ 

ส่งเสริม ประสาน และติดตาม การด าเนินงานการพัฒนาระบบราชการ ของกรมควบคุมโรค 
อย่างมีมาตรฐานสากล เป็นระบบ และต่อเนื่อง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
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1. การพัฒนาคุณภาพระบบราชการทั่วทั้งองค์การให้มีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาความร่วมมือของเครือข่ายในการพัฒนาระบบราชการ 

เป้าประสงค์ 
1. มีเครือข่ายในการพัฒนาระบบราชการทุกหน่วยงานในสังกัด 

2. กรมควบคุมโรคมีการยกระดับการพัฒนาระบบบริหารจัดการตามเกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนานโยบายและแนวทางปฏิบัติงานในการพัฒนาระบบราชการส าหรับผู้บริหาร (Standard 

Policies & Guidelines for Manager) เพ่ือให้การบริหารเกิดความต่อเนื่อง 
2. พัฒนาศักยภาพการพัฒนาระบบราชการของหน่วยงานภายในโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศที่เหมาะสม 
3. ยกระดับการด าเนินการตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
4. พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 
5. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านบริหารและบริการของ กพร.ที่จ าเป็น 
6. ปลูกฝังค่านิยม (I SMART) อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
7. พัฒนาการสื่อสารประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือสร้างความเข้าใจและความ

ตระหนักในการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารของบุคลากรกรมควบคุมโรค โดยเฉพาะบุคลากรในส่วนภูมิภาค 
8. ใช้การด าเนินงานในรูปคณะท างานร่วมระหว่าง กพร.กับหน่วยงานภายในกรม 
9. จัดหาผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษาภายนอก ให้ค าแนะน าในการด าเนินงาน 
10. บริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ   

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1) ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการของหน่วยงาน 
2) ปฏิบัติงานบริหารทั่วไป ได้แก่ งานสารบรรณ การเงินและบัญชี การพัสดุ งานการเจ้าหน้าที่ 

งานอาคารสถานที ่
3) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

2. กลุ่มงานพัฒนาระบบราชการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1) ให้ค าปรึกษา เสนอแนะ และประสานงานเกี่ยวกับการจัดท าค ารับรอง และการประเมินผล

การปฏิบัติราชการของกรมควบคุมโรคและหน่วยงานในสังกัด 
2) พัฒนาระบบกลไกและจัดท ากรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีของกรมควบคุมโรค

และหน่วยงานในสังกัด 
3) นิเทศ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมควบคุมโรค 
4) ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของกรมควบคุมโรค (CCO) 
5) เสนอแนะ ให้ค าปรึกษาและประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาภารกิจ การจัดโครงสร้างองค์กร

ระบบงาน ปรับปรุงรูปแบบ กลไก บทบาท กระบวนการท างาน และส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ของกรมควบคุมโรค 

6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
3. กลุ่มงานพัฒนาระบบคุณภาพ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
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1) ขับเคลื่อน ผลักดัน การยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
2) ยกระดับ และพัฒนานวัตกรรมของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค เพ่ือขอรับรางวัลคุณภาพ 
3) จัดท าแผนและติดตามแผนพัฒนาองค์การของกรมควบคุมโรคในด้านต่าง ๆ 
4) นิเทศ ติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบคุณภาพกรมควบคุมโรค 
5) เสนอแนะ ให้ค าปรึกษาและประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาผลงานคุณภาพ  
6) ปฏิบัติงานอืน่ ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

4. กลุ่มงานยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1) พิจารณาเสนอควบคุมก ากับ นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี (OG) 
2) ศึกษา วิเคราะห์ จัดท า ติดตามและประเมินผลแผนงาน แผนปฏิบัติราชการ แผนพัฒนา

บุคลากร และแผนพัฒนาองค์การของหน่วยงาน 
3) ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการก ากับนโยบายยุทธศาสตร์ที่ 6 กรมควบคุมโรค 
4) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสารและการเผยแพร่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ (IT) 
5) การพัฒนางานวิชาการ และการจัดการความรู้ของหน่วยงาน 
6) พัฒนาศักยภาพเครือข่ายพัฒนาองค์การกรมควบคุมโรค 
7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนินงานในภาพกรม 
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2. สรุปผลการด าเนินงานในภาพกรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร มีภารกิจในการด าเนินงาน สนับสนุน และติดตามผลการปฏิบัติราชการ
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการทั้งในระดับกรมควบคุมโรค และระดับหน่วยงาน ดังนี้ 

2.1 ผลการปฏิบัติราชการตามค ารบัรองการปฏิบัติราชการกรมควบคุมโรค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายให้ผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุขทุก
ระดับจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement : PA) โดยก าหนดให้มีการถ่ายทอดตัวชี้วัด
นโยบายส าคัญของกระทรวงสาธารณสุข ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวง แผนบูรณาการ และ
แผนงาน/โครงการส าคัญของกระทรวง ซึ่งได้มีการลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ระหว่างนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มภารกิจด้าน
พัฒนาการสาธารณสุข และนายแพทย์อ านวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558  
ณ ห้องประชุมนายแพทย์ไพจิตร ปวะบุตร อาคาร 7 ชั้น 9 ตึกส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็น
พันธะสัญญาต่อความส าเร็จ ตามเป้าหมายตัวชี้วัด มีความรับผิดชอบต่อผลส าเร็จตามข้อตกลงร่วมกัน และให้
มีการติดตามผลการปฏิบัติงาน รอบ 3, 6, 9 และ 12 เดือน เพ่ือติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตาม
ข้อตกลงเป็นระยะ ๆ ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความคุ้มค่า เป็นแนวทางที่จะบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 

 
 
   
 

 

 

 

 

 

ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการรอบ 12 เดือน ของจากการประเมินตนเอง มีดังนี้ 

มิติภายนอกด้านประสิทธิผล จ านวน 7 ตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย 5 ตัวชี้วัด ต่ ากว่าเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด 

มิติภายใน จ านวน 7 ตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย 5 ตัวชี้วัด ต่ ากว่าเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด 

โดยผลการประเมินตนเองได้คะแนนรวม 4.7657 จากคะแนนเต็ม 5.0000 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
95.31 (ผลการประเมินตนเอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2559) รายละเอียดดังตารางที่ 2-1 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) 

 ตัวชี้วดั 
ผลการปฏบิัติราชการ 

หน่วย 
วัด 

น้ าหนัก 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 

สถานะ 
1 2 3 4 5 

ผลการ
ด าเนิน 
งาน 

ค่า
คะแนน 

ท่ีได้ 

คะแนน
ถ่วง 

น้ าหนัก 
มิติภายนอก   75       4.8333 3.6250  
การประเมินประสิทธิผล  75       4.8333 3.6250  
1. ตัวชี้วัดภารกิจหลัก ของกระทรวงตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ/แผนยุทธศาสตร์

กระทรวง และตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มเีป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) และตัวชี้วัดรว่ม
ระหว่างกระทรวงและจังหวัด (Function-Area KPIs) ตามนโยบายส าคัญ ของรัฐบาล 
และตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม 

 4.8333 3.6250  

1.1 ร้อยละของต าบลใน
การเฝ้าระวัง คัดกรอง 
ป้ อ ง กั น  เ พื่ อ แ ก้ ไ ข
ปัญหาโรคพยาธิ ใบไม้
ตับและมะเร็งท่อน้ าดี 

ร้อยละ 18 60 65 70 75 80 ร้อยละ 
100 

5.0000 0.9000    

1.2 ร้อยละของอ าเภอควบคุม
โรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน
ภายใต้ระบบสุขภาพอ าเภอ 

ร้อยละ 15 80 82.5
0 

85 87.5
0 

90 ร้อยละ 
92.46 

 

5.0000 0.7500  

1.3 ร้อยละของ รพศ. รพท. 
ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือ
พื้ นที่ โอกาสเสี่ ยงต่อ
มลพิษสิ่งแวดล้อม 76 
จังหวัด สามารถจัดบริการ
อาชีวอนามัยและเวช
กรรมสิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 15 10 15 20 25 30 ร้อยละ 
34.48 

 

5.0000 0.7500  

1.4 ร้อยละของอ า เภอที่
สามารถควบคุมโรคติดต่อ
ส าคัญของพื้นที่ได้ 

ร้อยละ 10 45 47.5
0 

50 52.5
0 

55 ร้อยละ 
90.84 

5.0000 0.5000  

1.5 ร้อยละของประชากร
เป้าหมายรายงานว่าใช้
ถุงยางอนามัยในการมี
เพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด 
ใน 12 เดือนที่ผ่านมา 
(Joint KPIs) 

ร้อยละ 10 55 60 65 70 75 ร้อยละ 
72.75 

4.5500 0.4550  

1.6 จ านวนผู้เสียชีวิตและ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
ท า ง ถ น น ใ น พื้ น ที่
ด าเนินการมาตรการ
ชุมชน 40 อ าเภอเสี่ยง 
( DHS/DC) ล ด ล ง ไ ม่
น้อยกว่าร้อยละ 20 

ร้อยละ 5 5 6 11 16 20 ร้อยละ 
30.88 

5.0000 0.2500  

1.7 อัตราผู้ป่วยรายใหม่จาก
โรคหลอดเลือดหัวใจลดลง 

ร้อยละ 2 1 0.50 0 - 0.50 - 1 22.5100 1.0000 0.0200  

มิติภายใน  25       4.5523 1.1407  
การประเมินประสิทธภิาพ  15       4.6047 0.6907  
2. ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณ  5.0000 0.2500  
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 ตัวชี้วดั 
ผลการปฏบิัติราชการ 

หน่วย 
วัด 

น้ าหนัก 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 

สถานะ 
1 2 3 4 5 

ผลการ
ด าเนิน 
งาน 

ค่า
คะแนน 

ท่ีได้ 

คะแนน
ถ่วง 

น้ าหนัก 
2.1 การเบิกจ่ายงบประมาณ

รายจ่ายลงทุน 
ร้อยละ 2.50 75 78 81 84 87 ร้อยละ 

95.79 
5.0000 0.1250     

2.2 การเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวม 

ร้อยละ 2.50 88 90 92 94 96 ร้อยละ 
98.29 

5.0000 0.1250  

3. การประหยัดพลังงาน  
(ด้านไฟฟ้า และน้ ามัน
เชื้อเพลิง) 

ระดับ 2.50 1 2 3 4 5 4.6290 4.6290 0.1157  

4. การประหยัดน้ า ระดับ 2.50 1 2 3 4 5 3.0000 3.0000 0.0750  
5. การพัฒนาประสิทธิภาพ

ระบบสารสนเทศภาครัฐ 
ร้อยละ 5 40 45 50 55 60 5.0000 

 
5.0000 0.2500  

การพัฒนาองค์การ   10       5.0000 0.5000  
6. การพัฒนาสมรรถนะ

องค์การ 
ระดับ 5 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.2500  

7. ระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสการด าเนินงาน
ของกรมควบคุมโรค 

ระดับ 5 0 20 40 60 80 4.0000 
(78.80) 

4.0000 0.2000  

รวม 100  4.7657   
  หมายเหตุ 1. คะแนนประเมินตนเอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 
  2. เทียบคะแนนเตม็ 100 คะแนน ค่าคะแนนท่ีได้ ร้อยละ 95.31 
  3. สถานะผลการประเมินตนเอง ดังนี้ 

 = 0.0001 - 1.000   = 2.5000 - 3.4999 

= 4.5000 - 5.0000 
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2.2 ผลการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพองค์การ กรมควบคุมโรค 

โครงการร่มใหญ่ : โครงการพัฒนาและบริหารจัดการระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ1. 
รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (รายหมวด) ประจ าปี พ.ศ. 2559 

ปี พ.ศ.2559 กรมควบคุมโรค สมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจ าปี พ.ศ.2559 
(รอบที่ 1)  ในหมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวด 4 ด้านการวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานขององค์การและการจัดการความรู้ และหมวด 
5 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยผ่านประเมินรอบ
ที่ 1 จ านวน     2 หมวด คือ หมวด 3 ด้านการมุ่งเน้น
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหมวด 5 ด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล คณะท างานยกระดับคุณภาพ
การบริหารจัดการองค์การ ได้จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report)  ส่ง
สมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด 
(รอบที่ 2) เพ่ือรับการตรวจประเมินจากส านักงาน ก.พ.ร. 
ผลการพิจารณาผ่านระบบออนไลน์ คือ กรมควบคุมโรค 
มีคะแนนอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการตรวจประเมิน ณ พ้ืนที่
ปฏิบัติงาน (รอบที่ 3 ) จ านวน 1 หมวด คือ หมวด 3 ด้าน
การมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนั้น เมื่อ
วันที่ 30 มิถุนายน 2559 กรมควบคุมโรคได้ต้อนรับ
คณะท างานตรวจประเมินรางวัลการบริหารจัดการภาครัฐ
รายหมวด ประจ าปี พ.ศ.2559 โดยมีคณะผู้บริหาร
ระดับสูงของกรม ผู้อ านวยการ นักวิชาการ และผู้สนใจได้
เข้าร่วมรับฟัง นอกจากนี้ ยังมีบูธจากหน่วยงานที่น าผล
การด าเนินงานที่สอดคล้อง สนับสนุนงานของหมวด 3 ฯ 
มาจัดแสดงด้วย ได้แก่ ส านักโรคติดต่อ ส านักสื่อสารความ
เสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ส านักเอดส์ วัณโรค 
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็นต้น 

2. ผลงานคณุภาพ  
1) รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (TPSA) 

ประจ าปี พ.ศ.2559 หน่วยงานส่งผลงานเสนอขอรับรางวัล
จ านวนทั้งสิ้น 25 ผลงาน และผ่านการพิจารณาจ านวน
ทั้งสิ้น 7 ผลงาน และผลงานต่อเนื่องจ านวน 2 ผลงาน    
ดังตารางที่ 2-2 
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ตารางที่ 2-2 ประเภทรางวัล และชื่อผลงานของหน่วยงานที่ผ่านการพิจารณาในปี พ.ศ. 2559 

ประเภท ระดับ ชื่อผลงาน หน่วยงาน 

บูรณาการการบริการที่
เป็นเลิศ  

ด ี คลินิก NCD สุขภาพโรคเบาหวาน 
และโรคความดันโลหิตสูง  

ส านักโรคไมต่ิดต่อ  

ด ี ตรวจจับ-สกัดกั้นโรคติดต่อข้าม
ประเทศแบบบูรณาการ  

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่  

นวัตกรรมการบริการที่
เป็นเลิศ  

ดีเด่น อุปกรณ์ลดฝุ่น : นวัตกรรมการ
ป้องกันควบคุมโรคปอดฝุ่นหิน  

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา  

พัฒนาการบริการที่เป็น
เลิศ 

ดีเด่น AIDS Zero Portal ศูนย์อ านวยการบริหารจดัการปญัหาเอดส์แห่งชาติ  
ด ี การสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษ

จากเชื้ออหิวาต์เทียม 
ส านักระบาดวิทยา  

พัฒนาคุณภาพการบริการอย่าง
ต่อเนื่อง  
 

นวัตกรรมการยืนยันการตรวจ
วินิจฉัยโรคมาลาเรียด้วยกล้อง
จุลทรรศน์เครือข่าย  (Webcam 
Microscope)  ในพื้ นที่ ห่ า ง ไกล
ทุรกันดาร  

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่  

มาลาเรีย : การพัฒนาศักยภาพ
แบบบูรณาการ  

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก  

2) รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (TEPGA) ระดับดี จ านวน 1 
ผลงาน “ธรรมนูญสุขภาพชุมชน” สู่มาตรการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อ าเภอธาตุพนม จังหวัด
นครพนม ของส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี 

ผลการพิจารณารางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประจ าปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 16 
กันยายน 2559 กรมควบคุมโรคได้เข้าร่วม ประชุมสัมมนาวิชาการและงานมอบรางวัล ประจ าปี พ.ศ.2559 
"Start up การบริการภาครัฐ สู่ความเป็นสากล" ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัล
บริการภาครัฐแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ผู้บริหาร ผู้อ านวยการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ เข้ารับ
รางวัลจาก รองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม ได้แก่ 

1. รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด หมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2. รางวัลพัฒนาการบริหารราชการแบบมี
ส่วนร่วม ระดับดี จากผลงาน “ธรรมนูญสุขภาพชุมชน” สู่
มาตรการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อ าเภอธาตุ
พนม จังหวัดนครพนม โดย ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 10 
จังหวัดอุบลราชธานี 

3. รางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ ประเภท
บูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี จากผลงาน "คลินิก 
NCD สุขภาพโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง" จาก
ส านักโรคไม่ติดต่อ 
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4. รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประเภทบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี จากผลงาน 
"ตรวจจับ-สกัดกั้นโรคติดต่อข้ามประเทศแบบบูรณาการ" จากส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 1 จังหวัดเชียงใหม่ 

5. รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประเภทนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น จาก
ผลงาน "อุปกรณ์ลดฝุ่น : นวัตกรรมการป้องกันควบคุมโรค
ปอดฝุ่นหิน" จากส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัด
นครราชสีมา 

6. รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประเภท
พัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น จากผลงาน "AIDS 
Zero Portal" จากศูนย์อ านวยการบริหารจัดการปัญหาเอดส์
แห่งชาติ 

7. รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประเภท
พัฒนาการบริการที่ เป็นเลิศ ระดับดี จากผลงาน "การ
สอบสวนโรคอาหารเป็นพิษจากเชื้ออหิวาต์เทียม" จากส านักระบาดวิทยา 

8. รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประเภทพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง จากผลงาน 
"นวัตกรรมการยืนยันการตรวจวินิจฉัยโรคมาลาเรียด้วยกล้องจุลทรรศน์เครือข่าย (Webcam Microscope) 
ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกนัดาร " จากส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 

9. รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประเภทพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง จากผลงาน 
"มาลาเรีย : การพัฒนาศักยภาพแบบบูรณาการ" จากส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 2 จังหวัดพิษณุโลก 

ทั้งนี้ รางวัลที่ได้รับนอกจากจะช่วยสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรแล้ว      
ยังเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่หน่วยงานอื่น ๆ ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการให้บริการและการบริหารจัดการ
ขององค์การ ตลอดจนบุคลากรและหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป  
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 3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านบริหารจัดการภาครัฐ 
เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค สามารถน าเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ    

มาพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร ได้แก่ การจัดคลินิคให้ค าปรึกษาการเขียนผลงานคุณภาพ 

 

4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ 
ต้อนรับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยว

และกีฬา และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในประเด็น “ความส าเร็จของการขับเคลื่อนการท างาน 
PMQA กรมควบคุมโรค” และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐของแต่ละส่วนราชการ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 255 



 

      19 

 

รายงานประจ าปี 2559 
ANNUAL REPORT 2016 

 
2.3 การพัฒนาระบบราชการ กรมควบคุมโรค 

โครงการร่มใหญ่ : โครงการพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค   
1. การประเมินผลการปฏิบัติราชการหน่วยงาน กรมควบคุมโรค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการอย่างถูกต้องตามหลักการ เกิดการพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลให้สามารถก ากับ 
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการทั้งในระดับหน่วยงาน และกรมควบคุมโรค เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ครบถ้วน สมบูรณ์ และทันเวลา อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ 
ตลอดจนการพัฒนาปรับปรุงการท างานที่มีคุณภาพในระดับที่สูงขึ้นในด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพ โดยมีกิจกรรมที่สนับสนุนงานดังกล่าว ทั้งการบริหารจัดการในระดับผู้บริหาร แต่งตั้งคณะ
คณะอนุกรรมการด าเนินการพัฒนาระบบราชการ (CCO) เพ่ือติดตามผลการปฏิบัติงาน และให้องค์ความรู้แก่
ระดับผู้ปฏิบัติ แจ้งกระบวนการประเมินผลค ารับรองการปฏิบัติราชการ และการเตรียมการลงพ้ืนที่ (Site Visit) ดังนี้   

1) การถ่ายทอดการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 
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2) การจัดท าเครื่องมือประเมินผลค ารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน กรมควบคุมโรค 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

ส าหรับตัวชี้ วัดบังคับและตัวชี้ วัดภารกิจของ
หน่วยงาน เมื่อ 12 – 13 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมเวสต์เกต เรสซิ
เดนซ์ จังหวัดนนทบุรี  เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจในการติดตาม
ประเมินผลค ารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน โดยเชิญผู้ก ากับ
ตัวชี้วัด ผู้เชี่ยวชาญจากส านักงาน ก.พ.ร. จัดท าเครื่องมือประเมินผล
ค ารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงานกรมควบคุมโรค (Check Sheet) 
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการลงพ้ืนที ่(Site visit) การประเมินผลค ารับรอง
การปฏิบัติราชการหน่วยงาน กรมควบคุมโรค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

3) การลงพื้นที่ (Site Visit) เพื่อตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองหน่วยงาน 
เป็นการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดภารกิจของหน่วยงาน และตัวชี้วัดที่ผู้ก ากับ

ตัวชี้วัดไม่สามารถออกค่าคะแนนได้ ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะของแต่ละหน่วยงานเพ่ือน าผลไปประมวล 
น าเสนอต่อคณะอนุกรรมการด าเนินการพัฒนาระบบราชการ (CCO) ต่อไป 
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2. การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการด าเนินการพัฒนาระบบราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
การประชุมคณะอนุกรรมการด าเนินการพัฒนาระบบราชการ (CCO) เพ่ือติดตามการด าเนินการ

พัฒนาระบบราชการ ส่งเสริม สนับสนุน ติดตามก ากับ ดูแลและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการด าเนินการตาม
แนวทางการพัฒนาระบบราชการของกรมควบคุมโรค โดยก าหนดให้มีการประชุมเป็นรายไตรมาส 

 

3. การด าเนินงาน
นโยบายการก ากับดูแลองค์กรที่ดี  

การด าเนินการจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559       
น าหลักแนวคิดธรรมาภิบาลร่วมกับนโยบายผู้บริหารปัจจุบันมาก าหนดเป็นนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี  
แนวทางปฏิบัติ 4 ด้าน ที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก และนโยบายหลักการท างาน
ของผู้บริหาร มาพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เ พ่ือให้มีความทันสมัย  ซึ่ งกรมควบคุมโรคก าหนดให้
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเป็นผู้ด าเนินการทบทวน เพ่ือน าเสนออธิบดีพิจารณาลงนามและ
ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558  และเผยแพร่เอกสารนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีทั้งจากการแจ้งเวียน
ให้หน่วยงานภายในกรมควบคุมโรค และน าไปเผยแพร่ใน website กรมควบคุมโรค สรุปผลการด าเนินงาน
ตามมาตรการ/โครงการตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีที่ส าคัญดังตารางที่ 2-3 ม ีดังนี้ 

ตารางที่ 2-3 สรุปผลการด าเนินงานตามมาตรการ/โครงการตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ ดี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

ด้าน/โครงการ/มาตรการ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 

ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม   

1. มาตรการพัฒนากลไก ตอบสนอง
กลไกการเฝ้าระวัง ตอบสนองต่อโรค
และภัยสุขภาพในภาวะปกติและ
ฉุกเฉิน 

 

- ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
ร ะ บ บ บั ญ ช า ก า ร เ ห ตุ ก า ร ณ์  
( Incident Command System) 
ข อ ง  Emergency Operation 
Center กรมควบคุมโรค 

- กรมควบคุมโรค ได้ยกระดับ EOC 
ทั้งสิ้น 5 เหตุการณ์ ดังนี้ 

1. โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง 
2. โรคติดเชื้อไวรัสซิกา 
3. โรคไข้เลือดออก 
4. โรคอหิวาต์ 
5. Road Traffic Injury 

โดยทุกกลุ่มภารกิจในโครงสร้าง
ระบบบัญชาการเหตุการณ์ได้จัดท าแผน
เผชิญเหตุ ( IAP) ที่หน่วยงานตนเอง
รับผิดชอบพร้อมทั้ งจัดท ารายงาน
สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมายที่ก าหนด 
ซึ่งกรมควบคุมโรค สามารถควบคุม
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เหตุการณ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ใน IAP 
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเหตุการณ์
ที่มีการยกระดับ EOC 
- บุคลากรและเจ้าหน้าที่กรมควบคุม

โรค ได้รับการอบรม ICS เบื้องต้น
พร้ อมทั้ ง ได้ รั บการสื่ อสารและ
ถ่ า ย ท อ ด บ ท บ า ท ห น้ า ที่ ต า ม
โครงสร้างของ ICS  ร้อยละ 100 

2. มาตรการประหยัดพลังงานเกี่ยวกับ
ระบบไฟฟ้า เครื่องปรับ อากาศ 
เครื่องอ านวยความสะดวก 

 

- ร ะ ดั บ ค ว า ม ส า เ ร็ จ ข อ ง ก า ร
ด าเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงานให้ประหยัดได้ร้อยละ 10 
 
 

 
 

- การประหยัดน้ า ลดลงร้อยละ 10 

- ไฟฟ้า ลดลง ร้อยละ 19.41 
- น้ ามัน ลดลง ร้อยละ 27.06 
- ค่าคะแนนการประเมินผลจาก

เ ว็ บ ไซต์  e-report.energy.go.th 
ของส านั กงานนโยบายและแผน
พลังงาน กระทรวงพลังงาน คะแนน
ของกรมฯ เท่ ากับ 4 .628 จาก
คะแนนเต็ม 5  

- ไม่สามารถลดการใช้น้ าประปาได้ โดย
ใช้น้ าประปาเพิ่ม คิดเป็นร้อยละ 33.32 

 - โครงการสถานที่ท างานน่าอยู่ น่า
ท างาน กรมควบคุมโรค (Healthy 
Workplace) ตามเกณฑ์กรมอนามยั 

ผลการตรวจประเมิน ปรากฏว่า หน่วยงาน
ที่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 5 หน่วยงาน โดยผ่าน
เกณฑ์ ในระดับ "พื้นฐาน" จ านวน 3 
หน่วยงาน ได้แก่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มตรวจสอบภายใน และ ส านักโรคติดตอ่
อุบัติใหม่ ส่วนหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ใน
ระดับ "ดี" มีจ านวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ 
ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม และส านักงานคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พร้อมทั้งได้
มอบประกาศนียบัตรให้กับหน่วยงานในวัน
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ (วันที่  4 
พฤศจิกายน 2559) 

3. มาตรการจัดการกับวัตถุและของเสีย
อันตราย 

- ดั ช นี คุ ณ ภ า พ น้ า อ ยู่ ใ น เ ก ณ ฑ์
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้ง 

- สถาบันบ าราศนราดรู  ค่า BOD = 
2.42 มก./ล.  
- สถาบันราชประชาสมาสัย ค่า BOD = 
9 มก./ล. 

 - ร้อยละความเช่ือมั่นประชาชนพื้นที่
ชุ ม ชน โดย รอบต่ อก า ร จั ด ก า ร
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

- ร้อยละ 92.90 

ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเรื่องการ

จัดการ เรื่ องร้อง เรี ยนเครือข่าย
- ร้อยละของการตอบสนองต่อข้อ

ร้องเรียนภายในเวลา 15 วัน ตั้งแต่ 
วันรับเรื่อง 

ร้อยละ 100 
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ผู้ปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน กรม
ควบคุมโรค 

- ร้อยละของจ านวนข้อร้องเรียนที่
ได้รับการด าเนินการจนได้ข้อยุติ 

 

- จ านวน 84 เรื่อง 
- ด าเนินการจนได้ข้อยุติ จ านวน 59 

เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 70.23 
 - จ านวนข้อร้องเรียนที่หน่วยงานน าไป

ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน 
- จ า น ว น  8 4  เ รื่ อ ง  ป รั บ ป รุ ง

กระบวนการด าเนินการ 26 เรื่อง 
(เรื่องที่น าไปปรับปรุง ได้แก่ เรื่อง
การให้บริการ การตรวจสอบการท า
ผิดพระราชบัญญัติเกี่ยวกับยาสูบ
และแอลกอฮอล์) 

2. การประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- ร้อยละของระดับความพึงพอใจและ
ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ 

ร้อยละ 82.96 

ด้านองค์การ 
1. ก าหนดมาตรการการควบคุมภายใน

และจัดการความเสี่ยง ด้านการ
ด าเนินงานด้านความถูกต้องเช่ือถือ
ได้ของรายงานทางการเงิน และด้าน
การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

 
- ร้ อ ย ล ะ ค ว า ม ส า เ ร็ จ ข อ ง ก า ร

ด าเนินงานตามมาตรการการควบคุม
ภายใน 

 
- ด าเนินการกิจกรรม/มาตรการ

ควบคุมภายในได้  จ านวน 22 
กิจกรรม แล้วเสร็จตามแผน 21 
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 95.45 

 

2. ผ ลั ก ดั น  ย ก ร ะ ดั บก า รพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

- จ านวนหมวดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
บริ ห า ร จั ด ก า รอ งค์ ก า ร ไ ด้ ต าม
มาตรฐานสากล 

ได้รับรางวัล หมวด 3 ด้านการมุ่งเน้น
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

3. ให้รางวัล ยกย่องชมเชย หน่วยงานที่
มี การพัฒนาการบริหารจั ดการ
ภาครัฐดีเด่น 

- จ านวนหน่วยงานที่มีการพัฒนาการ
บริหารจัดการภาครัฐดีเด่น 

 

- ร า ง วั ล บ ริ ก า รภ าครั ฐ แห่ ง ช า ติ  
(Thailand Public Service Awards 
: TPSA) 7 ผลงาน จาก 6 หน่วยงาน ได้แก ่

1. ส านักโรคไมต่ิดต่อ 
2. ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 

จังหวัดเชียงใหม่ 2 รางวัล 
3. ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 

จังหวัดนครราชสีมา 
4. ศูนย์อ านวยการบริหารจัดการ

ปัญหาเอดส์แห่งชาติ 
5. ส านักระบาดวิทยา 
6. ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 

จังหวัดพิษณุโลก 
- ได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้าน

การบริหารราชการแบบมีส่วน
ร่วม 1 หน่วยงาน คือส านักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธาน ี
- รวมจ านวนหน่วยงานที่ ได้รับ

รางวัลทั้งสิ้น 7 หน่วยงาน 
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4. มาตรการการสร้างความโปร่งใสของ
กรมควบคุมโรค 

- ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกรม
ควบคุมโรคผ่านเกณฑ์ประเมินความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน 

หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคผ่าน
เกณฑ์ประเมินความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน (ค่าคะแนนตั้งแต่ 80 คะแนน
ขึ้นไป) ทั้งหมด 31 หน่วยงาน จากทั้งหมด 
35 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 88.75 

 - การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของกรม
ควบคุมโรค (ITA) 

ร้อยละ 78.80  

5. กา รจั ด ก า รแก้ ไ ขปัญหา ระบบ
เทคโนโลยีของกรมควบคุมโรค เมื่อ
เ กิ ด ส ถ า น ก า ร ณ์ ฉุ ก เ ฉิ น ไ ด้ ใ น
ระยะเวลาที่เหมาะสม 

- ร้อยละความส าเร็จในการแก้ ไข
ปัญหาระบบเทคโนโลยี  เมื่อเกิด
สถานการณ์ฉุกเฉินได้ในระยะเวลาที่
เหมาะสม 

ร้ อ ย ล ะ  9 9 . 9 1  จ า ก ทั้ ง ห ม ด  5 
สถานการณ์  แก้ ไ ข ได้ ทั น เ วลา  4 
สถานการณ์ มี  1 สถานการณ์  เจอ 
hacking ใช้เวลาแก้ไข ประมาณ 8 ชม. 

- ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้
เข้าถึงหรือเข้ามาใช้ข้อมูลข่าวสาร
ผ่านทางเว็บไซด์ของส่วนราชการ 

ร้อยละ 91.84 

ด้านผู้ปฏิบัติงาน 
1. แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากร

บุคคล 
 
 

2. การเสริมสร้ างความผูกพันของ
บุคลากรกรมควบคุมโรค 

3. การพัฒนาผู้น าด้านการป้องกัน
ควบคุมโรค 

 
- ร้ อ ย ล ะ ค ว า ม ส า เ ร็ จ ข อ ง ก า ร

ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 

 
5 มิติ 9 แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม 
มีผลการด าเนินงานได้ 8 แผนงาน / 
โครงการ / กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 
88.88  

- ร้อยละของบุคลากรมีความผูกพันต่อ
องค์กร 

ร้อยละ 80.4 

- ร้อยละความพึงพอใจต่อการพัฒนา
บุคลากร 

ร้อยละ 72.25 
 

4. การเสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ตามมาตรการเกี่ยวกับ กรมคุณธรรม 

- ร้อยละของหน่วยงานที่ด าเนินการได้ตาม
แผนการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

จากทั้งหมด 35 หน่วยงาน ด าเนินการ
ได้ 32 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 94.28 

4. การด าเนินการทบทวนบทบาทภารกิจและโครงสร้างกรมควบคุมโรค 
เ พ่ือทบทวนบทบาทภารกิ จและ

โครงสร้างของกรมควบคุมโรค พร้อมทั้งจัดท า
เอกสารรายการค าชี้แจงประกอบการขอจัดตั้งส่วน
ราชการ โดยมีเรื่องสืบเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 ที่ส าคัญ คือ การขอจัดตั้งหน่วยงาน ส านักงาน
คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ควบคู่กับร่าง
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ที่อยู่ใน
ระหว่างการด าเนินการ 



 

      25 

 

รายงานประจ าปี 2559 
ANNUAL REPORT 2016 

ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2559 กรมฯ ได้น า
เรื่องการขอจัดตั้ งหน่วยงานเ พ่ิมเติม โดยน าเสนอต่อ
คณะท างานพัฒนาระบบบริหารราชการ กระทรวงสาธารณสุข 
ในวันที่ 11 มีนาคม 2559 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขเป็นประธาน กรมควบคุมโรคขอจัดตั้งหน่วยงานใหม่ 
จ านวน 8 หน่วยงาน ได้จัดล าดับความส าคัญของหน่วยงาน ดังนี้ 
1) กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 2) สถาบัน
ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในเขตเมือง 3) สถาบันวิจัย 
จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค 4) กองโรคป้องกันด้วย
วัคซีน 5) กองสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 6) 
กองวัณโรค 7) กองความร่วมมือระหว่างประเทศ และ 8) กอง
กฎหมาย ผลการประชุมมีมติให้กรมฯ ทบทวนปรับปรุงบทบาท
หน้าที่ ภารกิจ โครงสร้างของกรมฯ และน าเข้าคณะกรรมการ
แบ่งส่วนราชการโครงสร้างกรมควบคุมโรคอีกครั้ง โดยเชิญ
คณะกรรมการจากภายนอก 5 หน่วยงาน คือ ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ส านักงบประมาณ 
กระทรวงการคลัง และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และขณะนี้อยู่ในระหว่าง
น าเข้าพิจารณาในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

และเพ่ือให้งานด าเนินงานบางส่วนของกรมควบคุมโรคด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง กรมฯ มีค าสั่งให้จัดตั้ง
หน่วยงานเป็นการภายใน จ านวน 4 หน่วยงาน คือ 1) กองป้องกันโรคด้วยวัคซีน 2) สถาบันป้องกันเวชศาสตร์ศึกษา 
กรมควบคุมโรค 3) สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง และ 4) สถาบันวิจัยจัดการความรู้และมาตรฐานการควบคุมโรค 

 

2.4  งานยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการองค์การแนวใหม่ 

1. การด าเนินงาน ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการองค์การแนวใหม่ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมฯ ได้ก าหนดให้มีการทบทวนยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ 

เพ่ือให้มีความชัดเจน ในการที่จะขับเคลื่อน เน้นบูรณาการ และสามารถปฏิบัติได้ ส าหรับยุทธศาสตร์ที่ 6 ฯ 
โดยมี 3 หน่วยงานเป็นเจ้าภาพหลัก คือ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กองการเจ้าหน้าที่ และกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม    
ได้ประชุม ทบทวน สาระส าคัญ สรุปประเด็นได ้ดังนี้ 

เป้าประสงค์ 
ระบบบริหารจัดการองค์การมีธรรมาภิบาลได้มาตรฐานสากล และบุคลากรมีขีดสมรรถนะสูง 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
6.1.1 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของกรมควบคุมโรค 
6.1.2 จ านวนหมวดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพบริหารจัดการองค์การได้ตามมาตรฐานสากล 
6.1.3 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

กลยุทธ์ 
6.1.1 พัฒนาระบบและกลไกการก ากับองค์การตามหลักธรรมาภิบาล 
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6.1.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์การ โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
6.1.3 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้ได้ตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จด้านบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ของ ส านักงาน ก.พ. 
คณะกรรมการก ากับนโยบายและยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารจัดการองค์การแนวใหม่ โดยมีนายแพทย์

ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธาน ได้มีการประชุมรายงานผลการด าเนินงาน
พร้อมให้แนวทาง ข้อเสนอต่าง ๆ 

 
ผลการด าเนินงาน( ผลผลิต / ผลลัพธ์ ) ที่ส าคัญของ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ฯ  

1. ตัวชี้ วัดที่  6.1.2 จ านวนหมวดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพบริหารจัดการอ งค์การได้ตาม
มาตรฐานสากล 

ผลการด าเนินงานส าคัญ กรมควบคุมโรค ด าเนินการคณะท างานยกระดับการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารการจัดการองค์การ กรมควบคุมโรค 

1. ทบทวนลักษณะส าคัญองค์การกรมควบคุมโรค 
2. ประเมินตนเองตามเกณฑ์ฯ ที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด 
3. สมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามแนวทางการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพ 

การบริหารจัดการภาครัฐ และพิจารณาคัดเลือกผลงานโดดเด่นรายหมวดตามเกณฑ์ที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด 
3.1 จัดท ารายงานสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 3 หมวด 5 และ 

หมวด 4 ส่งให้ส านักงาน ก.พ.ร. 
3.2 พิจารณาคัดเลือกผลงานโดดเด่นรายหมวด ตามเกณฑ์ที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด ได้แก่ 

หมวด3 และหมวด 5 
4. จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน (Application Report) หมวด 3 และหมวด 5 ส่งส านักงาน ก.พ.ร. 

2. ตัวชี้วัดที่ 6.1.2.1 ระดับความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการองค์การของกรมควบคุมโรค
ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 

ผลการด าเนินงานส าคัญ ด าเนินการโดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
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1. ทบทวนคณะท างานยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการองค์การ กรมควบคุมโรค ปี พ.ศ. 2559 
และจัดท าแนวทางปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมควบคุมโรค 

2. ทบทวนลักษณะส าคัญขององค์การกรมควบคุมโรคให้ครบถ้วน ทันสมัย 
3. ประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
4. ติดตามผลการด าเนินงานบริหารจัดการภาครัฐของหน่วยงาน 

 

3. ตัวชี้วัดที่ 6.1.2.2 ระดับความส าเร็จของหน่วยงานในการด าเนินการบริหารจัดการองค์กร  
ได้ตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคก าหนด 

ผลการด าเนินงานส าคัญ หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค 35 หน่วยงาน ได้ด าเนินการดังนี ้
1. วิเคราะห์องค์กร โดยจัดท าลักษณะส าคัญขององค์กร 
2. ประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2 (ด้วยโปรแกรม

ค านวณผลการประเมินองค์กรด้วยตนเองเพ่ือรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2) 

3. จัดท าแผนในการปรับปรุงองค์กรทุกหมวด และคัดเลือกตัวชี้วัดความส าเร็จของผลลัพธ์การ
ด าเนินการ (ผลลัพธ์ หมวด 7) 

4. ด าเนินการตามแผนการปรับปรุงองค์กร 

ปัจจัยส าคัญที่สง่ผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงาน 
1. จากผลการด าเนินงานของหน่วยงาน จ านวน 35 หน่วยงาน พบว่าจ านวน 34 หน่วยงานสามารถ 

ด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ 5 รอบ 6 เดือน ได้ครบทุกขั้นตอน โดยผู้บริหารให้ความส าคัญต่อการด าเนินงาน
แผนปฏิบัติการการด าเนินงานการบริหารจัดการภาครัฐ 

2. บุคลากรในหน่วยงานให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการด าเนินงานการบริหารจัดการภาครัฐ
ของหน่วยงาน 

ปัจจัยท่ีเป็นปัญหา / อุปสรรคในการด าเนินงาน 
1. บุคลากรบางหน่วยงานซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักยังไม่เห็นถึงความส าคัญของการจัดท ารายงาน

ผลงานคุณภาพตามเกณฑ์ที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนดขึ้นเท่าท่ีควร 
2. พัฒนาองค์กรของหน่วยงานส่วนใหญ่เป็นบุคลากรใหม่ หรือ เพ่ิงมารับหน้าที่งานพัฒนาองค์กร 

ข้อเสนอแนะ 
1. เป็นตัวชี้วัดที่ผู้บริหารควรให้ความส าคัญและมีหลายกลุ่มงานที่ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ด าเนินการให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ระบุในตัวชี้วัด หรือก าหนดเป็นตัวชี้วัดให้หน่วยงานในสังกัดจัดท า
แผนงานโครงการเชิงวิจัยและพัฒนา 

2. กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจัดประชุมชี้แจงแนวทาง /ให้ค าปรึกษา ในการด าเนินงานแต่ละขั้นตอน 
ผู้ก ากับตัวชี้วัดเป็นที่ปรึกษา/ให้ข้อแนะน าการด าเนินงาน 

3. แนวทางการด าเนินงาน ปี 2560 พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์การ โดยน าหลักการ
เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบราชการและการแสวงหาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
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 2. การพัฒนางานศักยภาพเครือข่ายพัฒนาองค์กร กรมควบคุมโรค 
1) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ร่วมในการประชุมเชิง

ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพัฒนาองค์กร ณ จังหวัด
ปราจีนบุรี  โดยผู้อ านวยการ บรรยายแนวทางการด าเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่  6 การบริหารจัดการองค์กรแนวใหม่ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 2559 เพ่ือพัฒนาระบบ
กลไกการก ากับองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนเพ่ิมความ
เข้มข้นของการติดตาม
ประเมินผลและยกระดับ
ร ะบ บ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
องค์กร ให้มี สมรรถนะ
สูงขึ้น 

 

2) กลุ่มพัฒนาระบบบริหารร่วมกับกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม ร่วมเป็นวิทยากร กลุ่มย่อย 
(Workshop) : ฐานที่ 4 คุณภาพคู่คุณธรรม ให้กับบุคลากรจากองบริหาร เพ่ือสื่อสารแนวคิดการพัฒนา
คุณภาพจัดการภาครัฐ โดยใช้กิจกรรมเกมส์ต่าง ๆ  และกลุ่มสัมพันธ์ ณ แซนด์ ดูนส์ เจ้าหลาว รีสอร์ท จังหวัดจันทบุร ี

 

3) การประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดแนวทางการประเมินผลความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ
ของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน วันที่ 11 – 12 มกราคม 2559 ณ โรงแรมเวสต์เกตเรสซิเดนซ์ 
จังหวัดนนทบุรี เพ่ือน ามาเป็นส่วนหนึ่งของการ
ประเมินผลค ารับรองการปฏิบัติราชการปี พ.ศ.
2559 ในมิติคุณภาพการให้บริการ :ความพึงพอใจ
และไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและให้สอดคล้อง
กับเจตนารมณ์ของหมวด 3 โดย กพร.จึงได้วาง
แนวทางกิจกรรมการด าเนินงานตามขั้นตอนต่าง 
ๆ และถ่ายทอดขั้นตอนการด าเนินงานการเลือก
งานบริการ เกณฑ์การให้คะแนน ตลอดจนหลัก
วิชาการทางสถิติเพ่ือให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
และเป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชกร (ส านักงาน ก.พ.ร.) ทั้งนี้ ได้บรรจุเป็น ตัวชี้วัดที่ 2.2 ความพึงพอใจ
และไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือเป็นข้อมูลสะท้อนผล
การให้บริการให้กับทุกหน่วยงานเพ่ือน ามายกระดับและปรับปรุงคุณภาพการ
ให้บริการในแต่ละหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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ส่วนที่ 3 

ผลการด าเนินงานภายในองค์กร 
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3. การบริหารจัดการทรัพยากร การบริหารผลงาน และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 

3.1 ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

อธิบดี รองอธิบดี ผู้บริหารของกรมฯ และผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้ร่วมในพิธีลงนาม
ค ารับรองการปฏิบัติราชการของกรมควบคุมโรค
หน่วยงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เมื่อ
วันที่ 30 ตุลาคม 2558 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดการลง
นามค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ .2559 ระหว่ าง
ผู้อ านวยการและหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เมื่อวันที่ 9 
พฤศจิกายน 2559 

เ มื่ อ สิ้ นปี งบประมาณ พ .ศ .  255 9       
กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรองฯ มีผลการประเมินตนเอง
ได้คะแนนรวม 4.6870 จากคะแนนเต็ม 5.0000 
คะแนน    คิดเป็นร้อยละ 93.74 โดยสามารถด าเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายในรอบ 12 เดือน จ านวน 11 
ตัวชี้วัด และไม่สามารถด าเนินการได้บรรลุตามเป้าหมาย จ านวน 3 ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดที่ใช้คะแนนภาพรวมกรม
จ านวน 2 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานจ านวน 1 ตัวชี้วัด) รายละเอียดดัง
แสดงในตารางที่ 4.1 

และเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560  ผู้อ านวยการ ได้รับมอบโล่รางวัลจากอธิบดี โดยกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร ได้รับรางวัลผลการประเมินค ารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงานกรมควบคุมโรค ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ของกองบริหาร ระดับดีเด่น (ล าดับที่ 1) 
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ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 
ตัวชี้วดั 

หน่วย 
วัด 

น้ า 
หนัก 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 

1 2 3 4 5 
ผลการ
ด าเนิน 
งาน 

ค่า
คะแนนที่

ได้ 

คะแนน
ถ่วง

น้ าหนัก 

มิติที่ 1 มติิดา้นประสิทธิผลตามแผนปฏิบัตริาชการ (น้ าหนักร้อยละ55) 

1 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการ
บรรลุเป้าหมายการด าเนินการ
ตามภารกิ จกรม ตั วชี้ วั ด
ยุ ทธศาสตร์ กรมและตาม
ภารกิจหลักของหน่วยงาน 

 60       4.5478 2.7287 

 1.1 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
การด าเนินงานตามภารกิจ
กรมควบคุมโรค 

 25       4.2880 1.0720 

 1.1.1 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
ของพื้นที่เสี่ยงมีผลส าเร็จของ
การป้องกัน ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ 

 (15) 40 45 50 55 60  5.0000 0.7500 

 1.1.2 ร้อยละของหน่วยงานที่
ด าเนินการตามกระบวน ก า ร
พัฒนาความเข้มแข็งแผนงาน
ควบคุมโรค (RDCP) 

 (10) 70 75 80 85 90   3.2200   0.3220  

 1.2 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
ของการบรรลุความส าเร็จ
ตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ก าหนด 

 15       4.3778 0.6567 

 1.2.1 ระดับความส าเร็จของ
การสร้างความร่วมมือและ
ส นั บ ส นุ น ภ า คี เ ค รื อ ข่ า ย
ระดับประเทศและนานาชาติ 
เพื่อพัฒนางานด้านการป้องกัน 
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

 (5) 72 74 76 78 80 ขั้นตอน
ที่ 
5 

 3.1334   0.1567  

 1.2.2 ระดับความส าเร็จใน
การสื่อสารความเสี่ยงเพื่อให้
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมี
พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง 
เหมาะสม ในกา รป้ อ งกั น
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

 (5) 23 25 27 29 31 ขั้นตอน
ที่ 
5 

5.0000 0.2500 

 1.2.3 ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาระบบบัญชาการเหตุการณ์ 
(Incident Command System) ของ 
Emergency Operation Center 

 (5) 13 18 26 30 50 ขั้นตอน
ที่ 
5 

5.0000 0.2500 

 1.3 กลุ่มตัวชี้วัดที่หน่วยงาน
เพิ่มเติมตามบทบาทภารกิจ
หลักของหน่วยงาน 

 20       5.0000 1.0000 

 1.3.1 ระดับความส าเร็จใน
การด าเนินการบริหารจัดการ
ภาครัฐของกรมควบคุมโรคได้
ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 
(ยุทธ์ 6.1.1) 

ระดับ (10) 1 1+2 1+2+
3 

1+2+
3+4 

1+2+3
+4+5 

ขั้นตอน
ที่ 5   

5.0000 0.5000 
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ตัวชี้วดั 

หน่วย 
วัด 

น้ า 
หนัก 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 

1 2 3 4 5 
ผลการ
ด าเนิน 
งาน 

ค่า
คะแนนที่

ได้ 

คะแนน
ถ่วง

น้ าหนัก 
 1.3.2 ระดับความส าเร็จของ

ก า รพัฒนา ระบบติ ดตาม
ประเมินผลตัวชี้วัดค ารับรอง
การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 

ระดับ (10) 1 1+2 1+2+
3 

1+2+
3+4 

1+2+3
+4+5 

ขั้นตอน
ที่ 5   

5.0000 0.5000 

มิติที่ 2 มติิดา้นคุณภาพการให้บริการ (น้ าหนักร้อยละ 10) 

2 2.2 ร้อยละของระดับความพึง
พอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ 

ร้อยละ 10 65 70 75 80 85 ร้อยละ 
92.145

0 

5.0000 0.5000 

มิติที่ ๓ มติิดา้นประสิทธิภาพการปฏิบตัิราการ (น้ าหนักร้อยละ 15) 
3 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณรายจ่ายรวม 
ร้อยละ 5      

   

ณ สิ้นไตรมาสที่ 1  (5) 28 29 30 31 32 ร้อยละ 
67.81 

5.0000 0.2500 

ณ สิ้นไตรมาสที่ 2  (5) 51 52 53 54 55 ร้อยละ 
72.19 

5.0000 0.2500 

ณ สิ้นไตรมาสที่ 3  (5) 72 73 74 75 76 ร้อยละ 
85.66 

5.0000 0.2500 

ณ สิ้นไตรมาสที่ 4  (5) 92 93 94 95 96 ร้อยละ 
100 

5.0000 0.2500 

4 ระดับความส าเร็จของการน า
ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลไป
ใช้ประโยชน์ 

ระดับ 5 1 1+2 1+2+
3 

1+2+
3+4 

1+2+3+
4+5 

ขั้นตอน
ที่ 5 

5.0000 0.2500 

มิติที่ 4 มติิดา้นการพัฒนาองค์กร (น้ าหนักร้อยละ 20) 

5 ร ะ ดั บ ค ว า ม ส า เ ร็ จ ข อ ง
หน่วยงานในการด าเนินการ
บริหารจัดการภาครัฐได้ตาม
เ ก ณ ฑ์ ที่ ก ร ม ค ว บ คุ ม โ ร ค
ก าหนด (ยุทธ์ 6.1.2) 

ระดับ 5 1 1+2 1+2+
3 

1+2+
3+4 

1+2+3
+4+5 

ขั้นตอน
ที่ 5 

5.0000 0.2500 

6 ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ระดับ 5 1 1+2 1+2+
3 

1+2+
3+4 

1+2+3
+4+5 

ขั้นตอน
ที่ 5 

 4.9000   0.2450  

7 ระดับความส าเร็จของการ
จัดการความรู้ของหน่วยงาน 

ระดับ 5 1 1+2 1+2+
3 

1+2+
3+4 

1+2+3
+4+5 

ขั้นตอน
ที่ 5 

5.0000  0.2500  

8 ระดั บความส า เ ร็ จ ในการ
ด าเนินงานตามแนวทางการ
สร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน 

ระดับ 5 1 1+2 1+2+
3 

1+2+
3+4 

1+2+3
+4+5 

ขั้นตอน
ที่ 5  

5.0000 0.2500 

 100  4.7237 

หมายเหต ุ  1. เมื่อเทียบกับคะแนนเต็ม 100 คะแนน ค่าคะแนนที่ได้ คิดเป็นร้อยละ 94.474 

ปัจจัยสนับสนุนในการด าเนินงาน 
1. ผู้บริหารให้ความส าคัญในการเร่งรัด ก ากับ และติดตามผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานและ

ให้ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไขปัญหาระหว่างด าเนินการ 
2. การจัดตั้งเป็นคณะท างานชุดต่าง ๆ เพื่อร่วมคิด ร่วมท าการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
3. ได้รับความร่วมมือที่ดีจากบุคลากรในการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
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4. มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด และติดตามผลการเบิกจ่ายในที่
ประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประจ าทุกเดือน 

5. บางตัวชี้วัด เป็นตัวชี้วัดเดิม ที่เคยด าเนินการแล้ว จึงท าให้มีแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจน 

ปัญหา อุปสรรคต่อการด าเนินงาน   
บุคลากรส่วนใหญ่มีภารกิจหลักที่ต้องด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนด บ่อยครั้งที่เป็นภารกิจ

เร่งด่วน ท าให้ไม่สามารถเข้าประชุมของคณะท างานต่าง ๆ ได้ครบถ้วน 

ความต้องการสนับสนุนจากส่วนกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
1. งบประมาณท่ีสอดคล้องกับภารกิจในการขับเคลื่อนงานพัฒนาระบบราชการ 
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท ารายละเอียด ค าอธิบาย และขั้นตอนการด าเนินงานตาม Template 

และเอกสาร/หลักฐานที่ต้องการให้ชัดเจน ก่อนเริ่มด าเนินงานไตรมาสที่ 1 

ข้อเสนอแนะ 
1. สื่อสารการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ และการจัดท ารายละเอียดตัวชี้วัด Template ให้เร็วขึ้น 
2. ด าเนินการจัดการฐานข้อมูลของหน่วยงานให้เป็นระบบ 

 

3.2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้รับการจัดสรรวงเงินงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 
3,749,622 บาท (สามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันหกร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน)  มีโครงการที่ด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน จ านวน 1 โครงการใหญ่ 3 โครงการย่อย โดยใช้งบด าเนินงานโครงการผลผลิต
ที่ 2 กิจกรรมหลักท่ี 2.1 โดยมีผลการเบิกจ่าย  ระหว่างปีงบประมาณรับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการ
เดิมเพ่ือเติม ดังแสดงในตารางที่ 3-2 และ 3-3 

ตารางท่ี 3-2 งบประมาณท่ีได้รับ และผลการเบิกจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ประเภทงบประมาณ ได้รับจัดสรร 

(บาท) 
เบิกจ่ายเป็นเงิน 

(บาท) 
คิดเป็น
ร้อยละ 

งบบุคลากร 1,498,445.07 1,498,445.07 100.00 
งบด าเนินงาน (ภารกิจประจ า ค่าสาธารณูปโภค) 69,866.00 69,865.50 100.00 
งบกระตุ้นเศรษฐกิจ (คอมพิวเตอร์) 22,934.01 22,934.01 100.00 
งบด าเนินงาน (งบผลผลิต)      
1. โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (มีเพิ่มเติม

โครงการนอกแผน โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลางกรม เพิ่มเติม) (ผ.2.1) 
1,844,098.00 1,844,097.84 100.00 

2. โครงการหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง (ผบก) และหลักสูตร
ผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น (ผบต) ประจ าปีงบประมาณ 2559 (ผ.2.1) 

31,310.00 31,310.00 100.00 

3. โครงการการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ส าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 (ผ.2.2) 

100,000.00 100,000.00 100.00 

4. โครงการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ด้านการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ด้านคุณธรรม และจริยธรรม กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 (ผ.9.1) 

9,969.00 9,969.00 100.00 

รวม 1,985,377.00 1,985,376.84 100.00 
งบรายจ่ายอ่ืน    
1. โครงการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนา

อย่างยั่งยืน ส าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 (ไปต่างประเทศ) 
120,000.00 120,000.00 100.00 
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ประเภทงบประมาณ ได้รับจัดสรร 
(บาท) 

เบิกจ่ายเป็นเงิน 
(บาท) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

2. โครงการพัฒนาขีดสมรรนะและรับรองมาตรฐานวิชาชีพที่ปรึกษาทางการบริหาร
ในภาคราชการ หลักสูตรการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาด้านการ
บริหารส าหรับหน่วยงานภาครัฐ  ระดับพื้ นฐาน ( Fundamental) (ไป
ต่างประเทศ) 

53,000.00 53,000.00 100.00 

รวม 173,000.00 173,000.00 100.00 
 

ตารางท่ี 3-3 งบประมาณท่ีได้รับเปรียบเทียบ 3 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 – 2559 

ประเภทงบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559 
ได้รับจัดสรร (บาท) ได้รับจัดสรร (บาท) ได้รับจัดสรร (บาท) 

งบบุคลากร 1,275,400.00 1,448,760.00 1,498,445.07 

 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ + ค่าครองชีพ 1,275,400.00 1,448,760.00 1,498,445.07 
งบด าเนินงาน (ภารกิจประจ า ค่าสาธารณูปโภค) 55,615.42 64,410.00 69,866.00 

 เงินสมทบประกันสังคม   47,200.00 52,900.00 53,994.00 

 ค่าสาธารณูปโภค   8,415.42 11,510.00 15,872.00 

งบลงทุน/งบกระตุ้นเศรษฐกิจ 90,950.00 286,064.50 22,934.01 
 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์/โฆษณาและเผยแพร่ 90,950.00 286,064.50 22,934.01 

งบด าเนินงาน (งบผลผลิต)   3,457,284.58 3,693,090.00 1,844,098.00 
1. โครงการพัฒนาและบริหารจัดการระบบเฝ้าระวังป้องกัน

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (ปี 58-59 มีการเพิ่มเติมโครงการนอกแผน 
โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลางกรม เพิ่มเติม) 

3,457,284.58 3,693,090.00 1,844,098.00 

1.1. การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ กรมควบคุมโรค 1,353,307.00 701,341.00 669,923.00 
1.2. การจัดท าและการประเมินผลค ารับรองการปฏิบัติราชการ 1,230,205 1,123,441.00 320,876.00 
1.3. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกลุ่มพัฒนา

ระบบบริหาร 
790,067.58 1,868,308.00 751,559.00 

 การบริหารทรัพยากร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 549,262.58 567,545.00 466,103.00 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 246,510.00 1,300,763.00 285,456.00 

2. โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็น
ข้าราชการที่ดี” (รับโอนจากกองการเจ้าหน้าที่) 

- - 4,740.00 

3. โครงการหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง 
(ผบก) และหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น (ผบต) 

80,000.00 - 31,310.00 

4. โครงการการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ส าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่น
ที่ 3 (นอกแผน ขอรับการสนับสนุนงบฯจากกรมเพิ่มเติม) 

- - 100,000.00 

5. โครงการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ด้านการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านคุณธรรม และจริยธรรม กลุ่ม
พัฒนาระบบบริหาร 

- - 10,000.00 

งบรายจ่ายอ่ืน   173,000.00 

 เดินทางไปราชการต่างประเทศ   173,000.00 

รวมท้ังสิ้น 4,881,250.00 5,492,324.50 3,754,393.08 
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3.3 การบริหารจัดการทรัพยากรอ่ืน ๆ 

1) สนับสนุนการด าเนินงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้แก่ จัดซื้อวัสดุส านักงาน การถ่าย
เอกสาร การบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน 

2) การจัดประชุมราชการหน่วยงาน ประชุมคณะท างานฯ ต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน ทั้งรายเดือน 
และรายไตรมาส เพ่ือติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานของหน่วยงาน 

3) การด าเนินการสนับสนุนบุคลากร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ในการเดินทางเพ่ือเข้าร่วมประชุม 
ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ  

 
3.4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

งานพัฒนาองค์กร ได้ด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรของกองการเจ้าหน้าที่ มีกิจกรรม
หลักในการด าเนินงาน ดังนี้ 

1) การเสริมสร้างทัศนคติและพฤติกรรมให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ส่งเสริม
ให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานด้วยความ ซื่อสัตย์ เสียสละ รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับ สอดคล้องกับสมรรถนะ
หลัก และได้ประกาศอัตลักษณ์หน่วยงาน คือ ซื่อสัตย์ เสียสละ รับผิดชอบ  
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2) กิจกรรมสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับบุคลากร 
(1) กิจกรรม 5 ส 
(2) กิจกรรม Birthday Card 
(3) กิจกรรมขยับวันละนิดร่างกายแข็งแรง  
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3) การพัฒนางานวิชาการ องค์ความรู้ ทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในเรื่อง ๆ ต่าง ๆ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

หลักการท างานตามการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พัฒนาศักยภาพท่ีปรึกษาด้านการบริหารส าหรับหน่วยงาน
ภาครัฐ ตลอดจนเทคนิคเทคโนโลยีที่สนับสนุนการท างาน ส่งเสริมบุคลกรให้ท าวิจัย R2R ผลิตชุดเครื่องมือ
ระบบบริหารจัดการ 3 เรื่อง เป็นต้น 
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4) การการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนา 
เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์กรและพัฒนาตนเองส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้จาก

ผู้เชี่ยวชาญสู่การปฏิบัติ ตลอดจนศึกษาดูงานด้านการจัดการคุณภาพจากหน่วยงานภายนอก  
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บทสรุป 

การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพ (Output และ Outcome) 
การด าเนินงานตามแผนงาน โครงการของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารทุกโครงการ สามารถด าเนินการ

ได้แล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการที่ตั้งไว้ทั้งปี โดยในส่วนที่เป็นการ
ด าเนินงานในภาพของกรม และถือเป็นภารกิจหลักของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริหารจัดการองค์กร กรมควบคุมโรค ด าเนินการขับเคลื่อนและผลักดัน ทั้งในรูปแบบของคณะท างาน 
เครือข่ายพัฒนาองค์กร หน่วยงานผู้รับบริการ และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในกรม ทั้งนี้ เพ่ือ
ยกระดับการบริหารจัดการกรมควบคุมโรค ให้ได้มาตรฐานสากล และในส่วนที่เป็นการด าเนินงานภายในของ
หน่วยงาน ก็อาศัยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ การร่วมระดมสมอง การท างานเป็นทีม และการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพ่ือผลักดันการด าเนินงานภายในอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง โดยคาดหวังว่าจะส่งผลให้
การด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์กร ของกรม เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่าง
ต่อเนื่อง ยั่งยืน ต่อไป 

โดยในส่วนของงบประมาณท่ีได้รับในแต่ละปี เมื่อเทียบกับความจ าเป็นและปริมาณงานที่กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหารต้องด าเนินงานทั้งปี ยังไม่เพียงพอ จึงต้องมีการขอรับการจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลาง       
กรมเพ่ิมเติมเป็นระยะ เพ่ือขับเคลื่อนงาน อย่างไรก็ตาม การด าเนินงานภายในหน่วยงาน จะเน้นหนักใน
รูปแบบของการบูรณาการ ในกิจกรรมที่มีกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน และระยะเวลาใกล้เคียงกัน และการสื่อสาร
ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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