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สวนท่ี 3 ผลลัพธการดำเนินการ 

7.1 การบรรลุผลลัพธของตัวช้ีวัดตามพันธกิจ  

     ตวัชี้วดั หนวยวัด 
คา

เปาหมาย 

ผลการดำเนินงาน 

ป 2560 ป 2561 ป 2562 

7.1 การบรรลุผลลัพธของตัวชี้วดัตามพันธกิจ 

7.1.1 ตัวชี้วัดตามภารกิจหลัก* 

1) รอยละของผลงานวิจัยดานการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เผยแพร

ใหหนวยงานตางๆ นำไปใชประโยชน  

รอยละ 80 85.96 80.00 91.62 

2) รอยละของเครือขายเปาหมายดำเนินการเฝาระวัง ปองกันควบคุมโรค

และภัยสุขภาพตามแนวทาง/มาตรฐานดานการควบคุมโรคของประเทศ (PSA1)  

รอยละ 

 

97 98.45 95.2 

 

97.18 

 

7.1.2 ตัววัดตามนโยบายและแผนรัฐบาล 

1) รอยละของผูปวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ที่ขึ้นทะเบียนไดรับการประเมิน

โอกาสเส่ียงตอโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)  

รอยละ 85 81.67 

(เปา 80) 

85.83 

(เปา 82.50) 

88.58 

(เปา 85) 

2) อัตราความสำเร็จของการรักษาวัณโรค  รอยละ 85 79.94 85.00 85.70 

7.1.3 การดำเนินการดานกฎหมาย 

- - - - - - 

7.1.4 ตัววัดของการบรรลุตามแผนยทุธศาสตร* 

1) อัตราปวยดวยโรคมาลาเรีย (ตอประชากร 1,000 คน)  รอยละ 0.24 0.14 

(เปา 0.30) 

0.11 

(เปา 0.27) 

0.038 

(เปา 0.24) 

7.1.5 การบรรลุตามยุทธศาสตรอ่ืนๆ เชนการบรรลุตัววัดรวม การจัดอันดับ เปนตน 

- - - - - - 

   

    ผลลัพธตามภารกิจหลักท่ีมีจุดเนนดานวิชาการตามยุทธศาสตร 20 ป ของกรมคร. คือ ผลิตผลงานวิจัย

ดานปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพเพ่ือเผยแพรใหกับเครือขายวิชาการสำหรับนำเปนแนวทาง         การ

ปฏิบัติงาน หรือบุคลากรประชาชนที่สนใจ พบวา พ.ศ. 2560–2562 มีการนำผลงานวิจัยจากการเผยแพรของ

กรมคร. ไปใชประโยชนเพื่อการปองกันควบคุมโรคเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะใน พ.ศ. 2562 ยังพบวามีการนำผลวิจัยฯ ไป

ใชหรือนำไปตอยอดพัฒนาเพื่อใหเกิดประโยชนที่เหมาะสมเพิ่มข้ึนมาก ทำใหวารสารในสังกัดกรมคร. ผาน

การประเมินคุณภาพของ TCI รอบท่ี 4 (พ.ศ. 2563-2567) จนไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง ไดแก วารสาร

ควบคุมโรค วารสารสถาบันบำราศนราดูร และ OSIR (Outbreak Surveillance Investigation and Response) 

ระดับเหรียญเงิน ไดแก วารสารโรคเอดส วารสารสาธารณสุขลานนา และวารสารโรคและภัยสุขภาพจากสำนักงาน

ปองกันควบคุมโรคหลายแหง นอกจากนี้ผลลัพธในการพัฒนาเครือขายการทำงานรวมกัน   ซ่ึงเปนตัวชี้วัดท่ี

สำคัญตามพันธกิจของเครือขายเปาหมาย ยังสามารถดำเนินการไดอยางสูงกวาเปาหมาย เพื่อพัฒนาสราง

เสริมทั้งในดานองคความรู ทักษะที่เกี่ยวของกับการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพใหไดตาม

แนวทาง/มาตรฐานดานการควบคุมโรคของประเทศ 
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ดานผลลัพธตัวชี้วัดตามนโยบายและแผนรัฐบาล ซ่ึงเปนตัวชี้วัด Agenda ของแผนพัฒนาดานการปองกัน 

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ระยะ 20 ป และแนวทาง DDC 4.0 ของกรมคร. ในการยุติวัณโรคเพ่ือแกปญหาวัณโรค

ใหลดลง โดยมีการบูรณาการกับเครือขายรวมกันคนหาและขึ้นทะเบียนผูปวยวัณโรครายใหมและกลับเปนซ้ำเพิ่มข้ึน 

เทากับ 80,160 ราย คิดเปนรอยละ 75.2 และผลสำเร็จของการรักษารอยละ 85.16 (เปาหมาย พ.ศ. 2562 รอยละ 85) 

นอกจากนี้ผลลัพธจากการขับเคลื่อนการดำเนินงานปองกันและควบคุมโรคไมติดตออยางตอเนื่อง 

โดยเฉพาะการดำเนินงานข้ึนทะเบียนไดรับการประเมินโอกาสเสี่ยงตอโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) 

จากผูปวยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ถือวาประสบผลสำเร็จตามเปาหมายและมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป 

รวมถึงการเฝาระวังโรคไขมาลาเรียอยางใกลชิดตามยุทธศาสตรการกำจัดไขมาลาเรีย การคนหาผูปวย

มาลาเรียในพื้นที่แพรเชื ้อ โดยเฉพาะในกลุมพื้นที่ปาถิ ่นทุรกันดารตามโครงการพระราชดำริ เนื่องจาก

สามารถลดการแพรกระจายโรคในชมุชนไดในหลายแหง เกิดเปนผลสำเร็จท่ีดีเพราะพบวาอัตราปวย        มี

แนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง  

 

7.2 การบรรลุผลลัพธตามตัวช้ีวัดดานผูรับบริการและประชาชน 

ตัวชี้วดั หนวยวัด 
คา

เปาหมาย 

ผลการดำเนินงาน 

ป 2560 ป 2561 ป 2562 

7.2.1 ความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย* 

1) รอยละของความพึงพอใจและความผูกพันของการใหบริการผูปวย 

1) - ความพึงพอใจของการใหบริการผูปวยใน 

1 )- ความพึงพอใจของการใหบริการผูปวยนอก 

 

รอยละ 

รอยละ 

 

85 

85 

 

91.13 

91.22 

 

86.73 

91.46 

 

92.65 

91.88 

1) - ความผูกพันของการใหบริการผูปวยใน 

 )  - ความผูกพันของการใหบริการผูปวยนอก 

รอยละ 

รอยละ 

85 

85 

89.90 

96.60 

92.35 

93.63 

94.81 

93.98 

2) รอยละของความพึงพอใจของผูปวย/ผูรับบริการ (ผูปวยกลุมติดเชือ้เอชไอวี) รอยละ 85 88.50 91.28 97.16 

3) รอยละของความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียตอ

บริการภาพรวมของกรมควบคุมโรค 

รอยละ 85 86.11 

(เปา 85) 

87.97 

(เปา 85) 

91.24 

(เปา 85) 

7.2.2 ผลของความผูกพันและการใหความรวมมือ 

1) จำนวนเครือขายที่เขามารวมดำเนินการกบักรมควบคุมโรค หนวยงาน 2,202 2,202 2,426 2,502 

7.2.3 ผลการดำเนินการดานโครงการประชารัฐ 

- - - - - - 

7.2.4 ผลจากการปรับเปลี่ยนดานการบริการที่เกิดประโยชนตอผูรับบริการที่สามารถวัดผลได 

- - - - - - 

7.2.5 การแกไขเรื่องรองเรียน 

1) รอยละขอรองเรียนที่ไดรับการแกไขจนไดขอยุติ รอยละ 80 95.00  64.00  88.00 

 

ผลลัพธท่ีสำคัญในการตอบสนองความตองการและความคาดหวังผูรับบริการ ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง 

เพื่อการใหบริการแกประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสีย กรมคร. โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริหาร

จัดการภาครัฐของทุกหนวยงานไดพัฒนาคุณภาพการใหบริการและปรับปรุงกระบวนงานอยางตอเนื ่อง 
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ตลอดจนนำเทคโนโลยีมาชวยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตามมาตรฐาน ใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอน 

เชน ประชาชนสามารถวางแผนลงนัดมารับบริการไดเอง เปนตน ผลจากการพัฒนาทำใหสามารถใหบริการ

ผูปวยในและผูปวยนอกไดรวดเร็วข้ึน อีกท้ังในประชาชนในกลุมเปราะบางยังมีใหบริการแบบเฉพาะท่ีมีการจัดบริการ

ใหการปรึกษาท้ังแบบรายบุคคลและรายกลุมโดยใชทีมสหวิชาชีพ จากผลการขับเคลื่อนการทำงานท้ังหมดสงผลให

ผูรับบริการทุกกลุมและผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจตอบริการภาพรวมของกรมคร. เพ่ิมมากข้ึนทุกป 

 

7.3 การบรรลุผลลัพธตามตัวช้ีวัดดานการพัฒนาบุคลากร 

 ตัวชี้วดั หนวยวัด 
คา

เปาหมาย 

ผลการดำเนินงาน 

ป 2560 ป 2561 ป 2562 

7.3 การบรรลุผลลัพธตามตัวชี้วัดดานการพัฒนาบุคลากร 

7.3.1 จำนวนนวัตกรรมตอบุคลากร* 

1) จำนวนนวัตกรรมที่นำไปใชประโยชน  เร่ือง 20 3 10 34 

7.3.2 การเรยีนรูและผลการพัฒนา* 

1) รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาผูนำดานการปองกันควบคุมโรค รอยละ 80 84.00 84.00 89.28 

2) รอยละบุคลากรมีสมรรถนะที่จำเปนตามภารกจิกรมคร. รอยละ 80 74.69 69.59 76.82 

3) รอยละความพึงพอใจตอการพัฒนาบคุลากร รอยละ 80 86.49  84.49 86.19 

7.3.3 ความกาวหนาและการกาวขึ้นสูตำแหนงตามแผน 

- - - - - - 

7.3.4 จำนวนบุคลากรที่ไดรับการแตงตั้งใหไปรวมในภาคีเครือขายภายนอกทั้งระดับชาติและนานาชาต ิ 

- - - - - - 

7.3.5 จำนวนบคุลากรที่อาสาสมัครในโครงการที่ตอบสนองนโยบายหนวยงาน 

1) จำนวนบุคลากรที่อาสาสมัครในโครงการกำจัดลูกน้ำยุงลาย ราย 60 20 233 240 

 

ผลจากการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนากรมคร. เขาสูระบบราชการ 4.0 และเตรียมพรอมสูองคกร

ดิจิทัล จึงไดขับเคลื่อนแนวทางปฏิบัติใหทุกหนวยงานปรับปรุงวิธีการทำงานเพื่อยกระดับมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานใหกาวทันตามกระแสการเปลี่ยนแปลงสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการคิดคน หนวยงานหลักจึงไดพัฒนาระบบงานนวัตกรรมตามที่กรมคร. กำหนด มี 5 องคประกอบหลัก 

ตั้งแตการจัดทำโครงสรางองคกร ออกแบบสิ่งแวดลอมการทำงาน พัฒนาทักษะบุคลากรสูการเปนนวัตกร 

และผูนำความคิดของบุคลากรรุนใหม ตลอดจนสงเสริมการพัฒนาเครื่องมือ เทคโนโลยี สื่อ สารสนเทศ  

ดานงานนวัตกรรม ทำใหบุคลากรมีความรู ทักษะในการสรางสรรค เกิดผลงานนวัตกรรมการปองกันควบคุมโรค

และภัยสุขภาพเพิ่มมากขึ้นอยางกาวกระโดด สามารถสรางสรรคงานและเพิ่มคุณคางานการเรียนรู และ

พัฒนาบุคลากรหลากหลายรูปแบบครอบคลุมทุกประเภท ทุกระดับ ทั้งเชิงรับ เชิงรุก ตลอดจนผลการประเมิน

สมรรถนะที่จำเปนตามภารกิจของบุคลากรกรกรมคร. มีแนวโนมที่ดีขึ ้น ถึงแมจะต่ำกวาคาเปาหมาย       

แตมีสมรรถนะที่จำเปนตามภารกิจกรมคร. (Core competency) ไดแก สมรรถนะหลักทางระบาดวิทยา

และการวิจัยเพ่ือการปองกันควบคุมโรคมีแนวโนมดีข้ึน 
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7.4 การบรรลุผลลัพธตามตัวช้ีวัดดานการเปนตนแบบ  

ตัวชี้วดั หนวยวัด 
คา

เปาหมาย 

ผลการดำเนินงาน 

ป 2560 ป 2561 ป 2562 

7.4 การบรรลุผลลัพธตามตัวชี้วัดดานการเปนตนแบบ 

7.4.1 จำนวนรางวัลที่ไดรับจากภายนอก* 

1) จำนวนรางวัลเลิศรัฐทุกสาขา (สะสม)  

ป 60=6 สะสม23, ป 61=8 สะสม31, ป 62=8 สะสม39 

เร่ือง 4 6 8 8 

7.4.2 จำนวน Best practice*      

1) รอยละของผลงานนวัตกรรมที่ผานมาตรฐานระดับกรม รอยละ 80 100 

(9 ผลงาน) 

91.48 

(47 ผลงาน) 

91.89 

(37 ผลงาน) 

7.4.3 จำนวนรางวัลที่ไดรับจากหนวยงานระดับกรม/ระดับกระทรวง 

1) จำนวนหนวยงานที่เปนหนวยงานตนแบบดีเดน/ดีเยี่ยมดาน 4.0  

ของกรมควบคุมโรค 

จำนวน 4 0 2 6 

7.4.4 การจัดอันดบัในระดบันานาชาต ิ      

1) การจัดลำดับความมั่นคงดานสุขภาพโลก อันดับ 3 0 0 6 

-  การปองกันโรคอุบัติใหมเปนอันดับ 1 ของเอเชีย รองจาก USA, Sweden  อันดับ 1 - - 1 

- การตอบโตโรคระบาดเปนอันดับ 1 ของเอเชีย รองจาก UK, USA, 

Switzerland, Netherlands  

อันดับ 1 - - 1 

- ศักยภาพดานการดูแลผูปวยและปองกันผูทำงานติดเชื้อเปน

อันดับ 1 ของเอเชีย รองจากUSA  

อันดับ 1 - - 1 

7.4.5 จำนวนบุคลากรที่ไดรับการยกยองจากภายนอก 

1) รางวัลผูบริหารดีเดน ราย 2 1 3 3 

 

จากแผนยุทธศาสตรการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมของกรมคร. (พ.ศ. 2562-2565) ทำให

กรมคร. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากการพัฒนากระบวนการทำงานท่ีโดดเดน เปนแนวทางใหทุกหนวยงาน

ทั้งในและนอกสังกัดกรมคร. ไปใชในการปองกันควบคุมโรคไดอยางมีประสิทธิภาพ ทำใหไดรับรางวัล

ระดับชาติและนานาชาติอยางตอเนื่องทุกป 

นอกจากนี้จากการท่ีกรมคร. ไดขับเคลื่อนภารกิจภายใตแผนพัฒนาดานการปองกันควบคุมโรคและ

ภัยสุขภาพของประเทศ ระยะ 20 ป ซึ่งเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 แผนปฏิรูปประเทศดานสาธารณสุข วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2030 (SDGs) และ

โดยเฉพาะกฎอนามัยระหวางประเทศ พ.ศ. 2558 (IHR 2005) ที่กรมคร. ยึดเปนหลักในการปองกันควบคุมโรค

ใหเกิดความยั่งยืนมั่นคงทางสุขภาพ เพื่อนำไปสูมาตรฐานสากลและดีที่สุดของเอเชีย ภายในป 2580 (หมวด 2) 

ทำใหใน พ.ศ. 2562 ทีมนักวิจัยจาก Johns Hopkins University ไดนำเสนอผลการวิจัยระดับความเขมแข็ง

ดานความมั่นคงดานสุขภาพ (Global Health Security) ของทุกประเทศทั่วโลก โดยระบุวาประเทศไทย

ไดรับการจัดอันดับใหเปนประเทศที่มีความเขมแข็งดานความมั่นคงดานสุขภาพเปนอันดับท่ี 6 จากทั้งหมด 

195 ประเทศ โดยวัดจาก 6 ดาน ไดแก 1) การปองกันโรค 2) ความสามารถในการตรวจจับโรคและรายงาน      
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ที่รวดเร็ว 3) การตอบโตที่รวดเร็ว 4) มีระบบสุขภาพที่เขมแข็ง 5) มีความมุงมั่นในการพัฒนาศักยภาพของ

ประเทศ มีแผนงบประมาณดานปองกันควบคุมโรคและดำเนินงานตามแนวปฏิบัติสากล และ 6) มีความเสี่ยง

ตอภัยคุกคามดานชีวภาพต่ำ ถือวาไทยเปนประเทศกำลังพัฒนาประเทศเดียวท่ีถูกจัดอยูในอันดับ Top 10 

ของโลก และท่ี 1 ของเอเชีย ไดรับการยกยองวาเปนประเทศท่ีมีความพรอมในการรับมือการระบาดของโรค    มาก

ที่สุด ซึ่งมีเพียง 13 ประเทศทั่วโลกเทานั้น นับเปนความภาคภูมิใจของไทยเปนอยางมากที่มีระบบการปองกันและ

ควบคุมโรคท่ีเขมแข็งเปนท่ียอมรับในระดับโลก รองจาก USA, Sweden การตอบโตโรคระบาดเปนอันดับ 1 

ของเอเชีย รองจาก UK, USA, Switzerland, Netherland ศักยภาพดานการดูแลผูปวยและปองกันผูทำ

งานติดเชื้อเปนอันดับ 1 ของเอเชีย รองจาก USA สำหรับประเทศที่มีความพรอมในการรับมือโรคระบาดดี

ที่สุดในโลก และมีระบบการปองกันการติดเชื้อที่ดีที่สุดประเทศหนึ่ง ดังเห็นจากความสามารถของไทยในการ

รับมือสถานการณโรค COVID-19 ยังไมเขาสูการแพรระบาดระดับ 3 โดยสามารถชะลอการระบาด ทำให

คนไทยติดเชื้อและอัตราตายนอยมากเม่ือเทียบกับประเทศอ่ืนๆ 

 

7.5 การบรรลุผลลัพธตามตัวช้ีวัดดานผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และส่ิงแวดลอม 

ตัวชี้วดั หนวยวัด 
คา

เปาหมาย 

ผลการดำเนินงาน 

ป 2560 ป 2561 ป 2562 

7.5 การบรรลุผลลัพธตามตัวชี้วัดดานผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดลอม 

7.5.1 การบรรลผุลของตัววดัรวม* (กระบวนการที่ดำเนินการขามหลายหนวยงาน) 

1) รอยละของจังหวัดมีศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู

สถานการณ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานไดจริง 

รอยละ 80 100 100 100 

7.5.2 ตัววดัผลกระทบจากการดำเนินการที่มีตอดานเศรษฐกิจ 

1) รอยละของสถานการณฉุกเฉินที่สามารถตอบโตไดทันเวลา  รอยละ 90 100 100 100 

7.5.3 ตัววดัผลกระทบจากการดำเนินการที่มีตอดานสังคม 

1) อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล (จำนวนคร้ัง : 1,000 วันนอน)  รอยละ นอยกวาหรือ

เทากับ 5 
1.54 1.37 1.31 

7.5.4 ตัววดัผลกระทบจากการดำเนินการที่มีตอดานสาธารณสขุ 

1) รอยละของเหตุการณผิดปกติทางสาธารณสุขไดรับการควบคุมภายใน  

3 ระยะฟกตัว  

รอยละ 75 97.79 94.02 

 

97.32 

 

7.5.5 ตัววดัผลกระทบจากการดำเนินการที่มีตอดานสิ่งแวดลอม 

1) ดัชนีคุณภาพน้ำอยูในเกณฑมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง (BOD) รอยละ < 20 m/L 6.00 13.17 8.40 

 

ผลลัพธจากการดำเนินการรวมกันกับทุกภาคสวน โดยกรมคร. มีการวางระบบการเตรียมความพรอม

ตอบโตภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศ โดยการพัฒนาศักยภาพของศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข  

ทุกจังหวัดใหสามารถปฏิบัติการตอบโตภาวะฉุกเฉินทันเวลามีประสิทธิภาพภายใน 120 นาทีหลังเกิดเหตุการณ  

 กรมคร. ถูกจัดลำดับดานการดูแลผูปวยและปองกันผู ทำงานติดเชื ้อเปนอันดับ 1 ของเอเชีย      

โดยสถาบันบำราศนราดูร ไดดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการจัดการดื้อยาตานจุลชีพโดยมีการเฝาระวัง
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การติดเชื้อในโรงพยาบาลอยางเขมขนในการดูแลผูปวยโรคติดตอที่มีอาการหนักจนตองเขารับการรักษา   

ในโรงพยาบาลเปนเวลานาน พบวามีอัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาลลดลงทุกป  

ดานผลกระทบจากการดำเนินการที ่มีตอดานสาธารณสุขจากการเกิดเหตุการณผิดปกติทาง

สาธารณสุข กรมคร. สามารถดำเนินการควบคุมการแพรระบาดของโรคไดภายใน 3 ระยะฟกตัว ตั้งแตเชื้อโรค

เขาสูรางกายจนถึงเวลาที่ผูติดโรคแสดงอาการปวยของโรคนั้น หมายความวา เมื่อมีเหตุการณโรคระบาด 

สามารถทำการเฝาระวังเปนระยะเวลา 3 เทาของระยะฟกตัวของโรคนั้นๆ แลวไมพบผูปวยเพ่ิมเติม         มี

ผลลัพธท่ีดำเนินการควบคุมโรคไดดีและไดสูงกวาเปาหมายทุกป  

 

7.6 การบรรลุผลลัพธตามตัวช้ีวัดดานการลดตนทุน การสรางนวัตกรรม และการจัดการกระบวนการ 

ตัวชี้วดั หนวยวัด 
คา

เปาหมาย 

ผลการดำเนินงาน 

ป 2560 ป 2561 ป 2562 

7.6 ผลลัพธดานประสิทธิผลของกระบวนการและการจดัการหวงโซอุปทาน 

7.6.1 การลดตนทุน* (ทั้งในระดบักระบวนการที่เกิดจากการปรับปรุงงาน และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช) 

1) รอยละของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ

ใหลดลง รอยละ 10 (เมื่อเทียบกับคามาตรฐานในแตละป) 

รอยละ 10 35.21 58.99 65.45 

2) รอยละความสำเร็จของหนวยงานที่สามารถดำเนินการพัฒนาประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงาน (การลดกระดาษ) 

รอยละ ลดลง 

รอยละ 10 

0 16.65 30.55 

7.6.2 จำนวนนวัตกรรมของการปรบัปรุงกระบวนการ 

1) จำนวนนวัตกรรมที่เกิดจากการปรับปรุงกระบวนการ จำนวน 30 9 43 34 

7.6.3 ผลการปรบัปรงุจากการใชดิจทิลัเทคโนโลยี* 

1) จำนวนกระบวนการที่นำดิจิทัลเทคโนโลยีมาใชในการปรับปรุง จำนวน 10 0 3 20 

7.6.4 ประสิทธิผลของการบรรเทาผลกระทบดานภัยพิบัติตางๆ 

1) จำนวนของหนวยงานที่มีกลไกและขั้นตอนการบริหารจัดการการเตรียมความพรอม

และการตอบโตภาวะฉุกเฉินดานโรคและภัยสุขภาพแบบบูรณาการตามเกณฑท่ีกำหนด 

หนวยงาน 40 41 42 44 

7.6.5 นวัตกรรมการปรับปรุงดานนโยบาย กฏระเบียบ และกฎหมาย 

- - - - - - 

 

จากนโยบายการพัฒนากรมคร. เขาสูระบบราชการ 4.0 โดยการวางระบบและกลไกที่นำดิจิทัลเทคโนโลยี

มาใชในการปรับปรุงกระบวนการของกรมคร. สามารถขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมในการทำงาน      โดย 

พ.ศ. 2562 ไดพัฒนาอยางกาวกระโดดสูงกวาเปาหมายถึง 2 เทา ถึงแมผลลัพธจะนอยกวา พ.ศ. 2561 

เนื่องจากกรมคร. ไดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและกลั่นกรองหัวขอนวัตกรรม โดยเฉพาะกระบวนการท่ีนำ

เทคโนโลยีท่ีทันสมัยสำหรับการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพตามสถานการณปจจุบัน ทำใหพบวา

มีผลงานนวัตกรรมหลายเรื่องท่ีสามารถบูรณาการกันได แกไขปญหาท่ีซับซอนและลดตนทุนไดอยางมาก 

   

 


