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ตามที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับการถ่ายทอดตัวชี้วัด         

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จากกรมควบคุมโรค ซึ่งได้มีการจัดทำและ
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ตามระยะเวลาที่กำหนดนั้น 

กลุ่มพัฒนาองค์กร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้รวบรวม
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 12  เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563            
ซึ่งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1  Functional Base  องค์ประกอบที่ 2 Agenda 
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หน่วยงานสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาการดำเนินงานต่อไป  
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รายงานผลการดำเนินงานตัวชีว้ัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน ก 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดทำคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และมีการประเมินผลตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  รอบ 12 เดือน  ซึ่งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 16 ตัวชี้วัดย่อย ผลจากการ
ประเมินตนเองได้คะแนนถ่วงน้ำหนักเท่ากับ 4.7035 คะแนน  ส่วนผลการประเมินจากผู้ประเมินภายนอกได้
คะแนนถ่วงน้ำหนักเท่ากับ 4.7036 คะแนน โดยจำแนกเป็นรายองค์ประกอบ ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 : Functional Base  เป็นตัวชี้วัดการบรรลุความสำเร็จของระบบป้องกัน
ควบคุมโรคให้ได้มาตรฐาน น้ำหนักร้อยละ 20 ประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อย จำนวน 2 ตัวชี้วัด ซึ่งมีหนึ่งตัวชี้วัดที่
สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย ผลการประเมินตนเองและผลการประเมินจากผู้ประเมินภายนอก ได้ 
4.4750 คะแนน ผลคะแนนถ่วงน้ำหนักเท่ากับ 0.8950 คะแนน  
 

องค์ประกอบที่ 2 : Agenda Base  น้ำหนักร้อยละ 35 ประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อย จำนวน 5
ตัวชี้วัด ซึ่งทุกตัวชี้วัดสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย ผลการประเมินตนเองได้ 4.7388 คะแนน         
ผลคะแนนถ่วงน้ำหนักเท่ากับ 1.6757 คะแนน และผลการประเมินจากผู้ประเมินภายนอก 4.7842 
คะแนน ผลคะแนนถ่วงน้ำหนักเท่ากับ 1.6745 คะแนน ซึ่งผลการประเมินจากผู้ประเมินภายนอกได้คะแนน
มากกว่าคะแนนประเมินตนเอง โดยตัวชี้วัดที่มีการคะแนนเพ่ิมขึ้น คือ ตัวชี้วัดที่ 2.5 : ระดับความสำเร็จของ
การดำเนินงานกำจัดกวาดล้างโรคที่ป้องกันด้วยวัคซีน (โรคโปลิโอและโรคหัด) 

องค์ประกอบที่ 3 : Area Base  น้ำหนักร้อยละ 15 ประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อย จำนวน 3
ตัวชี้วัด ซึ่งทุกตัวชี้วัดสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย ผลการประเมินตนเองได้ 4.9667 คะแนน         
ผลคะแนนถ่วงน้ำหนักเท่ากับ 0.7450 คะแนน และผลการประเมินจากผู้ประเมินภายนอก 4.9750 
คะแนน ผลคะแนนถ่วงน้ำหนักเท่ากับ 0.7463 คะแนน ซึ่งผลการประเมินจากผู้ประเมินภายนอกได้คะแนน
มากกว่าคะแนนประเมินตนเอง โดยตัวชี้วัดที่มีการคะแนนเพ่ิมขึ้น คือ ตัวชี้วัดที่ 3.2 : ระดับความสำเร็จของ
การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ.2562   

องค์ประกอบที่ 4 : Innovation Base น้ำหนักร้อยละ 15 ประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อย จำนวน  
3  ตัวชี้วัด ซึ่งทุกตัวชี้วัดสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย ผลการประเมินตนเองได้ 4.2517 คะแนน ผล
คะแนนถ่วงน้ำหนักเท่ากับ 0.6378 คะแนน และผลการประเมินจากผู้ประเมินภายนอก 4.9189 คะแนน 
ผลคะแนนถ่วงน้ำหนักเท่ากับ 0.7378 คะแนน ซึ่งผลการประเมินจากผู้ประเมินภายนอกได้คะแนนมากกว่า
คะแนนประเมินตนเอง โดยตัวชี้วัดที่มีการคะแนนเพ่ิมข้ึน คือ ตัวชี้วัดที่ 4.1 : ระดับความสำเร็จของนวัตกรรม



รายงานผลการดำเนินงานตัวชีว้ัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน ข 

ที่หน่วยงานสร้างใหม่แล้วนำไปใช้ประโยชน์ และตัวชี้วัดที่ 4.2 : ระดับความสำเร็จของการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 

องค์ประกอบที่ 5 : Potential Base น้ำหนักร้อยละ 15 ประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อย จำนวน 3
ตัวชี้วัด ซึ่งทุกตัวชี้วัดสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย ผลการประเมินตนเองได้ 5.000 คะแนน           
ผลคะแนนถ่วงน้ำหนักเท่ากับ 0.7500 คะแนน และผลการประเมินจากผู้ประเมินภายนอก 4.3333 
คะแนน ผลคะแนนถ่วงน้ำหนักเท่ากับ 0.6500 คะแนน ซึ่งผลการประเมินจากผู้ประเมินภายนอกได้คะแนน
น้อยกว่าคะแนนประเมินตนเอง โดยตัวชี้วัดที่มีการคะแนนลดลง คือตัวชี้วัดที่ 5.3 : ระดับความสำเร็จในการ
รวมศูนย์ข้อมูลประมวลผล และนำเสนอข้อมูล เพ่ือใช้ประโยชน์  (Data Consolidation and Data 
Visualization) ของหน่วยงาน  

   
ปัจจัยสนับสนุนในการดำเนินงาน 

1. ผู้บริหารของหน่วยงานให้การสนับสนุนในทุกด้าน 
2. มีระบบการถ่ายทอดตัวชี้วัดลงถึงระดับบุคคลที่ค่อนข้างชัดเจนและรวดเร็ว 
3. ความตั้งใจและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
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ตัวช้ีวัดท่ี 1.1.1 พญ.ศิริลักษณ์  ไทยเจริญ
ระดับความส าเร็จในการจัดการภาวะฉุกฉินทางสาธารณสุขของหน่วยงาน พญ.พิมพ์ภา เตชะกมลสุข

น.ส.ฉายา  อินทรักษ์
ตัวช้ีวัดท่ี 1.1.2 พญ.ศิริลักษณ์  ไทยเจริญ

ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานวิจัยด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ พญ.พิมพ์ภา เตชะกมลสุข
นายพงษไพเราะ  ผ่องเรียงณฐกูล

35
ตัวช้ีวัดท่ี 2.1 พญ.ศิริลักษณ์  ไทยเจริญ

ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรค พญ.พิมพ์ภา เตชะกมลสุข
น.ส.อมรรัตน์  ชุตินันทกุล

ตัวช้ีวัดท่ี 2.2 พญ.ศิริลักษณ์  ไทยเจริญ
ระดับความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน พญ.พิมพ์ภา เตชะกมลสุข
เร่ืองโรคและภัยสุขภาพของหน่วยงานตามเกณฑ์ท่ีกรมควบคุมโรคก าหนด นายคณพศ  ทองขาว

ตัวช้ีวัดท่ี 2.3 พญ.ศิริลักษณ์  ไทยเจริญ
ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน น.ส.พรทิพย์  ใจเพชร
ในระดับอ าเภอ (D-RTI)"มุ่งสู่ต าบลขับข่ีปลอดภัยอย่างย่ังยืน" น.ส.กรรณิกา  สุวรรณา

ตัวช้ีวัดท่ี 2.4 พญ.ศิริลักษณ์  ไทยเจริญ

 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน น.ส.พรทิพย์  ใจเพชร
และ/หรือความดันโลหิตสูง น.ส.กรรณิกา  สุวรรณา

ตัวช้ีวัดท่ี 2.5 พญ.ศิริลักษณ์  ไทยเจริญ
 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานก าจัดกวาดล้างโรคท่ีป้องกันได้ด้วยวัคซีน พญ.พิมพ์ภา เตชะกมลสุข

(โรคโปลิโอและโรคหัด) น.ส.อมรรัตน์  ชุตินันทกุล
องค์ประกอบท่ี 3 : Area Base  15

ตัวช้ีวัดท่ี 3.1 พญ.ศิริลักษณ์  ไทยเจริญ
ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานคัดกรองเอชไอวี ซิฟิลิสและไวรัสตับอักเสบซีในผู้ต้องขัง พญ.พิมพ์ภา เตชะกมลสุข

น.ส.อมรรัตน์  ชุตินันทกุล

ข้อมูลพ้ืนฐาน

ข้ันตอน
ท่ี 5

ข้ันตอน
ท่ี 4

ข้ันตอน
ท่ี 3+4

ข้ันตอน
ท่ี 2

เกณฑ์การให้คะแนน
ผู้ก ากับน้ าหนัก เป้าหมาย

ข้ันตอน
ท่ี 1+2

5 ข้ันตอนท่ี 5

5 ข้ันตอนท่ี 5
ข้ันตอน
ท่ี 1+2

ตัวช้ีวัดใหม่ 
ปี 2563

ตัวช้ีวัดใหม่ 
ปี 2563

ตัวช้ีวัดใหม่ 
ปี 2563

7 ข้ันตอนท่ี 5 -

องค์ประกอบท่ี 2 : Agenda Base  

10

ข้ันตอน
ท่ี 1---

ข้ันตอน
ท่ี 4

ข้ันตอน
ท่ี 5

ข้ันตอน
ท่ี 3

ข้ันตอน
ท่ี -3+4

ข้ันตอน
ท่ี 5

8 ข้ันตอนท่ี 5 5 5 4.6
ข้ันตอน

ท่ี 1
ข้ันตอน

ท่ี 2

ข้ันตอนท่ี 5 5 5 5
ข้ันตอน

ท่ี 1

ประเด็นการประเมิน

ข้ันตอน
ท่ี 3

ข้ันตอน
ท่ี 4

ข้ันตอน
ท่ี 5

ข้ันตอน
ท่ี 5

ตัวช้ีวัด

4.2
ข้ันตอน

ท่ี 1
ข้ันตอน

ท่ี 2
ข้ันตอน

ท่ี 3
ข้ันตอน

ท่ี 4
ข้ันตอน
ท่ี 4+5

ข้ันตอน
ท่ี 3

ข้ันตอน
ท่ี 4+5

ข้ันตอน
ท่ี 510 ข้ันตอนท่ี 5

ข้ันตอน
ท่ี 1

ข้ันตอน
ท่ี 2

ข้ันตอน
ท่ี 3

ตัวช้ีวัดใหม่ 
ปี 2563

องค์ประกอบท่ี 1 : Functional Base  

10

5

ข้ันตอนท่ี 5

ข้ันตอน
ท่ี 5

ข้ันตอน
ท่ี 1

ข้ันตอน
ท่ี 2

ข้ันตอน
ท่ี 3+4

ข้ันตอน
ท่ี 5

ข้ันตอน
ท่ี 2+3

ข้ันตอน
ท่ี 3+4

ข้ันตอน
ท่ี 4+5

ข้ันตอน
ท่ี 55 ข้ันตอนท่ี 5

ข้ันตอน
ท่ี 2



รายงานผลการดำเนินงานตัวชีว้ัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน ง 

กรอบคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช   
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

60 61 62 1 2 3 4 5
องค์ประกอบท่ี 3 : Area Base  15

ตัวช้ีวัดท่ี 3.2 พญ.ศิริลักษณ์  ไทยเจริญ
ระดับความส าเร็จของการขับเคล่ือนการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมโรค น.ส.พรทิพย์  ใจเพชร
จากการประกอบอาชีพและโรคจากส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2562 น.ส.กรรณิกา  สุวรรณา

ตัวช้ีวัดท่ี 3.3 พญ.ศิริลักษณ์  ไทยเจริญ
ระดับความส าเร็จการจัดการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพด้วยกลไกการพัฒนา น.ส.พรทิพย์  ใจเพชร
คุณภาพชีวิตระดับพ้ืนท่ี (พชพ.) นางถวิล  หนูวงศ์

องค์ประกอบท่ี 4 : Innovation Base 30
ตัวช้ีวัดท่ี 4.1 พญ.ศิริลักษณ์  ไทยเจริญ

ระดับความส าเร็จของนวัตกรรมท่ีหน่วยงานสร้างใหม่แล้วน าไปใช้ประโยชน์ พญ.พิมพ์ภา เตชะกมลสุข
นายพงษไพเราะ  ผ่องเรียงณฐกูล

ตัวช้ีวัดท่ี 4.2 พญ.ศิริลักษณ์  ไทยเจริญ
 ระดับความส าเร็จของการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน นางอารี  ช่วยสงค์

ตัวช้ีวัดท่ี 4.3 พญ.ศิริลักษณ์  ไทยเจริญ
ระดับความส าเร็จของหน่วยงานในการด าเนินการบริหารจัดการองค์กรได้ตามเกณฑ์ท่ี น.ส.พรทิพย์  ใจเพชร
กรมควบคุมโรคก าหนด น.ส.สมานศรี  ค าสมาน

องค์ประกอบท่ี 5 : Potential Base 30
ตัวช้ีวัดท่ี 5.1 พญ.ศิริลักษณ์  ไทยเจริญ

 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามโครงการท่ีสนับสนุนการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ น.ส.พรทิพย์  ใจเพชร
20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นางถวิล  หนูวงศ์

ตัวช้ีวัดท่ี 5.2 พญ.ศิริลักษณ์  ไทยเจริญ
ระดับความส าเร็จในการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของหน่วยงานในกรมควบคุมโรค น.ส.พรทิพย์  ใจเพชร

นางถวิล  หนูวงศ์
ตัวช้ีวัดท่ี 5.3 พญ.ศิริลักษณ์  ไทยเจริญ

ระดับความส าเร็จในการรวมศูนย์ข้อมูล ประมวลผล และน าเสนอข้อมูลเพ่ือใช้ประโยชน์ น.ส.พรทิพย์  ใจเพชร
(Data Consolidation and Data Visualization ) นางถวิล  หนูวงศ์

100

ตัวช้ีวัดใหม่
ปีงบประมาณ 2563

น้ าหนัก เป้าหมาย

5 ข้ันตอนท่ี 5
ข้ันตอน

ท่ี 1
ข้ันตอน

ท่ี 2
ข้ันตอน

ท่ี 3
ข้ันตอน

ท่ี 4
ข้ันตอน

ท่ี 5

5 ข้ันตอนท่ี 5
ข้ันตอน

ท่ี 1
ข้ันตอน

ท่ี 2
ข้ันตอน
ท่ี 3+4

ข้ันตอน
ท่ี 4+5

ข้ันตอน
ท่ี 5

ตัวช้ีวัดใหม่
ปี 2563

ตัวช้ีวัดใหม่
ปี 2563

ตัวช้ีวัดใหม่
ปีงบประมาณ 2563

ข้ันตอน
ท่ี 5

5 ข้ันตอนท่ี 5 4.74
ข้ันตอน

ท่ี 1
ข้ันตอน
ท่ี1+ 2

ข้ันตอน
ท่ี 3

ข้ันตอน
ท่ี 4+5

ข้ันตอน
ท่ี 5

5 ข้ันตอนท่ี 5 - - 1
ข้ันตอน
ท่ี 1+2

ข้ันตอน
ท่ี 2

ข้ันตอน
ท่ี 3+4

ข้ันตอน
ท่ี 4+5

ตัวช้ีวัดใหม่
ปี 2562

ข้ันตอน
ท่ี 1

ข้ันตอน
ท่ี 1+2

ข้ันตอน
ท่ี 2+3

ข้ันตอน
ท่ี 3+4

5 ข้ันตอนท่ี 5 5 4.9 5
ข้ันตอน

ท่ี 1
ข้ันตอน

ท่ี 2
ข้ันตอน

ท่ี 3
ข้ันตอน

ท่ี 4

ตัวช้ีวัดใหม่
ปีงบประมาณ 2563

ผู้ก ากับ

ข้ันตอน
ท่ี 5

รวม

ประเด็นการประเมิน ตัวช้ีวัด
ข้อมูลพ้ืนฐาน เกณฑ์การให้คะแนน

ข้ันตอน
ท่ี 5

5 ข้ันตอนท่ี 5
ข้ันตอน
ท่ี 1+2

ข้ันตอน
ท่ี 3+4

ข้ันตอน
ท่ี 5

ข้ันตอน
ท่ี 5

ข้ันตอน
ท่ี 4+5

5 ข้ันตอนท่ี 5
ข้ันตอน

ท่ี 1
ข้ันตอน
ท่ี 2+3

ข้ันตอน
ท่ี 3

ข้ันตอน
ท่ี 3+4

ข้ันตอน
ท่ี 5

5 ข้ันตอนท่ี 5



รายงานผลการดำเนินงานตัวชีว้ัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน จ 

ผลการประเมินตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช  

 

องค์ประกอบที่ /ตัวช้ีวัด น้ำหนัก 
การประเมินตนเอง การประเมินจากภายนอก 

คะแนนที่ได ้ คะแนนถ่วง
น้ำหนัก 

คะแนนที่ได้ คะแนนถ่วง
น้ำหนัก 

องค์ประกอบที่ 1 : Functional Base   20 4.4750 0.8950 4.4750 0.8950 
ตัวชี้ วัดที่  1.1.1 : ระดับความสำเร็จในการ
จัดการภาวะฉุกฉินทางสาธารณสุขของหน่วยงาน 
 

10 5.0000 0.5000 5.0000 0.5000 

ตัวชี้วัดที่  1.1.2 : ระดับความสำเร็จของการ
ดำเนินงานวิจัยด้านการป้องกันควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ 
 

10 3.9500 0.3950 3.9500 0.3950 

องค์ประกอบที่ 2 : Agenda Base   35 4.7388 1.6757 4.7842 1.6745 
ตัวชี้ วัดที่  2.1 : ระดับความสำเร็จของการ
ดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรค 
 

8 4.7000 0.3760 4.6o00 0.3680 

ตัวชี้วัดที่ 2.2 :ระดับความสำเร็จในการพัฒนา
ระบบสื่อสารความเสี่ยงเพ่ือสร้างเสริมความรอบรู้
ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรคและภัย
สุ ข ภ า พ ร ะ ดั บ ห น่ ว ย ง า น  ต า ม เก ณ ฑ์
มาตรฐานสากล (JEE/IHR2005) 
 

10 5.0000 0.5000 5.0000 0.5000 

ตัวชี้ วัดที่  2.3 : ระดับความสำเร็จของการ
ดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทาง
ถนนในระดับอำเภอ  (District Road Traffic 
Injury : D-RTI) “มุ่งสู่ตำบลขับขี่ปลอดภัยอย่าง
ยั่งยืน” 
 

7 5.0000 0.3500 5.0000 0.3500 

ตัวชี้ วัดที่  2.4 : ระดับความสำเร็จของการ
ด ำ เนิ น งาน ต รวจ ติ ด ต าม ก ลุ่ ม ส งสั ย ป่ ว ย
โรคเบาหวาน และ/หรือความดันโลหิตสูง 
 

5 4.8440 0.2422 4.8440 0.2422 

ตัวชี้ วัดที่  2 .5  :ระดับความสำเร็จของการ
ดำเนินงานกำจัดกวาดล้างโรคที่ป้องกันได้ด้วย
วัคซีน (โรคโปลิโอและโรคหัด) 
 
 
 

5 4.1500 0.2075 4.2855 0.2143 



รายงานผลการดำเนินงานตัวชีว้ัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน ฉ 

องค์ประกอบที่ /ตัวช้ีวัด น้ำหนัก 
การประเมินตนเอง การประเมินจากภายนอก 

คะแนนที่ได ้ คะแนนถ่วง
น้ำหนัก 

คะแนนที่ได้ คะแนนถ่วง
น้ำหนัก 

องค์ประกอบที่ 3 : Area Base   15 4.9667 0.7450 4.9750 0.7463 
ตัวชี้ วัดที่  3.1  : ระดับความสำเร็จของการ
ดำเนินงานคัดกรองเอชไอวี ซิฟิลิสและไวรัสตับ
อักเสบซีในผู้ต้องขัง 

5 5.0000 0.2500 5.0000 0.2500 

ตัวชี้ วัดที่  3.2  : ระดับความสำเร็จของการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจาก
สิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 

5 4.9000 0.2450 4.9250 0.2463 

ตัวชี้วัดที่ 3.3 : ระดับความสำเร็จการจัดการ
ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพด้วยกลไกการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพ้ืนที่ (พชพ.) 

5 5.0000 0.2500 5.0000 0.2500 

องค์ประกอบที่ 4 : Innovation Base 15 4.2517 0.6378 4.9189 0.7378 
ตัวชี้วัดที่ 4.1 : ระดับความสำเร็จของนวัตกรรม
ที่หน่วยงานสร้างใหม่แล้วนำไปใช้ประโยชน์ 
 

5 3.0000 0.1500 5.0000 0.2500 

ตัวชี้วัดที่ 4.2 : ระดับความสำเร็จของการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 
 

5 4.9900 0.2495 4.9917 0.2496 

ตัวชี้วัดที่ 4.3 :ระดับความสำเร็จของหน่วยงาน
ในการดำเนินการบริหารจัดการองค์กรได้ตาม
เกณฑ์ท่ีกรมควบคุมโรคกำหนด 
 

5 4.7650 0.2383 4.7650 0.2383 

องค์ประกอบที่ 5 : Potential Base 15 5.0000 0.7500 4.3333 0.6500 
ตัวชี้ วัดที่  5.1 : ระดับความสำเร็จของการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-
2580) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

5 5.0000 0.2500 5.0000 0.2500 

ตัวชี้วัดที่ 5.2 : ระดับความสำเร็จในการพัฒนา
สถาปัตยกรรมองค์กรของหน่วยงานภายในกรม
ควบคุมโรค 
 

5 5.0000 0.2500 5.0000 0.2500 

ตัวชี้วัดที่ 5.3 : ระดับความสำเร็จในการรวมศูนย์
ข้อมูล ประมวลผล และนำเสนอข้อมูลเพ่ือใช้
ป ระ โย ช น์  (Data Consolidation and Data 
Visualization) 

5 5.0000 0.2500 3.0000 0.1500 

รวม 100 คะแนนที่ได ้ 4.7035 คะแนนที่ได้ 4.7036 
 



รายงานผลการดำเนินงานตัวชีว้ัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน ช 

ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน 
 

ตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติราชการ 

หน่วย
วัด 

น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดำเนินงาน 

1 2 3 4 5 
ผลการ
ดำเนิน 
งาน 

ค่า
คะแนน 
ที่ได ้

คะแนน 
ถ่วง

น้ำหนัก 
องค์ประกอบที่ 1 : Functional Base   
ตัวชี้วัดที่  1 .1.1
ระดับความสำเร็จ
ใน ก า ร จั ด ก า ร
ภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขของ
หน่วยงาน 

ระดับ 10 ขั้นตอน
ที ่1 

ขั้นตอน
ที ่1+ 

ขั้นตอน
ที่ 2 

ขั้นตอน
ที ่1+

ขั้นตอน
ที่ 2+

ขั้นตอน
ที่ 3 

ขั้นตอน
ที ่1+
ขั้นตอน
ที่ 2+
ขั้นตอน
ที่ 3+
ขั้นตอน
ที่ 4 

ขั้นตอน
ที ่1+
ขั้นตอน
ที่ 2+
ขั้นตอน
ที่ 3+
ขั้นตอน
ที่ 4+
ขั้นตอน
ที่ 5 
 
 

5 5.000 0.5000 

ตัวชี้วัดที่  1.1.2 
:  ร ะ ดั บ
ความสำเร็จของ
ก ารด ำเนิ น งาน
วิ จั ย ด้ า น ก า ร
ป้องกัน ควบคุม
โ ร ค แ ล ะ ภั ย
สุขภาพ 

ระดับ 10 ขั้นตอน
ที ่1 

ขั้นตอน
ที ่1+
ขั้นตอน
ที่ 2 

ขั้นตอน
ที ่1+
ขั้นตอน
ที่ 2+
ขั้นตอน
ที่ 3 

ขั้นตอน
ที ่1+
ขั้นตอน
ที่ 2+
ขั้นตอน
ที่ 3+
ขั้นตอน
ที่ 4 

ขั้นตอน
ที ่1+
ขั้นตอน
ที่ 2+
ขั้นตอน
ที่ 3+
ขั้นตอน
ที่ 4+
ขั้นตอน
ที่ 5 

 
 

 

5 3.950 0.3950 

 
 
 

 



รายงานผลการดำเนินงานตัวชีว้ัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน ซ 

ผลการปฏิบตัิราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวดันครศรีธรรมราช 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน 
 

ตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติราชการ 

หน่วย
วัด 

น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดำเนินงาน 
1 2 3 4 5 ผลการ

ดำเนิน 
งาน 

ค่า
คะแนน 

ที่ได ้

คะแนน 
ถ่วง

น้ำหนัก 
องค์ประกอบที่ 2 : Agenda Base 
ตัวชี้วัดที่ 2.1 : 
ระดับความสำเร็จ
ของการดำเนินงาน
ป้องกันควบคุมวัณ
โรค 

ระดับ 8 ขั้นตอน
ที ่1 

ขั้นตอน
ที ่1+
ขั้นตอน
ที่ 2 

ขั้นตอน
ที ่1+
ขั้นตอน
ที่ 2+
ขั้นตอน
ที่ 3 

ขั้นตอน
ที ่1+
ขั้นตอน
ที่ 2+
ขั้นตอน
ที่ 3+
ขั้นตอน
ที่ 4 

ขั้นตอน
ที ่1+
ขั้นตอน
ที่ 2+
ขั้นตอน
ที่ 3+
ขั้นตอน
ที่ 4+
ขั้นตอน
ที่ 5 

5 4.6000 0.3680 

ตั วชี้ วั ดที่  2.2 : 
ระดับความสำเร็จ
ใน ก าร พั ฒ น า
ระบบสื่อสารความ
เสี่ยงเพ่ือสร้างเสริม
ความรอบรู้ ด้ าน
สุ ขภ าพ ใน การ
ป้องกันควบคุมโรค
และภั ยสุ ขภาพ
ระดั บหน่ วยงาน 
ต า ม เก ณ ฑ์
มาตรฐานสากล 
(JEE/IHR2005) 

ระดับ 10 ขั้นตอน
ที ่1 

ขั้นตอน
ที ่1+

ขั้นตอน
ที่ 2 

ขั้นตอน
ที ่1+

ขั้นตอน
ที่ 2+

ขั้นตอน
ที่ 3 

ขั้นตอน
ที ่1+

ขั้นตอน
ที่ 2+

ขั้นตอน
ที่ 3+

ขั้นตอน
ที่ 4 

ขั้นตอน
ที ่1+

ขั้นตอน
ที่ 2+

ขั้นตอน
ที่ 3+

ขั้นตอน
ที่ 4+

ขั้นตอน
ที่ 5 

5 5.0000 0.5000 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินงานตัวชีว้ัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน ฌ 

ผลการปฏิบตัิราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวดันครศรีธรรมราช 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน 
 

ตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติราชการ 

หน่วย
วัด 

น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดำเนินงาน 
1 2 3 4 5 ผลการ

ดำเนิน 
งาน 

ค่า
คะแนน 

ที่ได ้

คะแนน 
ถ่วง

น้ำหนัก 
องค์ประกอบที่ 2 : Agenda Base 
ตั วชี้ วั ด ที่  2.3 : 
ระดั บความสำเร็ จ
ของการดำเนินงาน
ป้องกันการบาดเจ็บ
จากอุบั ติ เหตุ ทาง
ถนนในระดับอำเภอ  
(District Road Traffic 
Injury : D-RTI) “มุ่งสู่
ตำบลขับขี่ปลอดภัย
อย่างยั่งยืน” 

ระดับ 7 ขั้นตอน
ที ่1 

ขั้นตอน
ที ่1+

ขั้นตอน
ที่ 2 

ขั้นตอน
ที ่1+

ขั้นตอน
ที่ 2+

ขั้นตอน
ที่ 3 

ขั้นตอน
ที ่1+

ขั้นตอน
ที่ 2+

ขั้นตอน
ที่ 3+

ขั้นตอน
ที่ 4 

ขั้นตอน
ที ่1+

ขั้นตอน
ที่ 2+

ขั้นตอน
ที่ 3+

ขั้นตอน
ที่ 4+

ขั้นตอน
ที่ 5 

5 5.0000 0.3500 

ตั วชี้ วั ดที่  2 .4  : 
ระดับความสำเร็จของ
การดำเนินงานตรวจ
ติ ดตามกลุ่ มสงสั ย
ป่ วยโรคเบาหวาน 
และ/หรือความดัน
โลหิตสูง 
 

ระดับ 5 ขั้นตอน
ที่ 1 

ขั้นตอน
ที่ 1 

ขั้นตอน
ที่ 1+
ขั้นตอน
ที่ 2 

ขั้นตอน
ที่ 1+
ขั้นตอน
ที่ 2+
ขั้นตอน
ที่ 3 

ขั้นตอน
ที่ 1+
ขั้นตอน
ที่ 2+
ขั้นตอน
ที่ 3+
ขั้นตอน
ที่ 4+
ขั้นตอน
ที่ 5 

5 4.8440 0.2422 

 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานผลการดำเนินงานตัวชีว้ัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน ญ 

ผลการปฏิบตัิราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวดันครศรีธรรมราช 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน 
 

ตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติราชการ 

หน่วย
วัด 

น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดำเนินงาน 
1 2 3 4 5 ผลการ

ดำเนิน 
งาน 

ค่า
คะแนน 

ที่ได ้

คะแนน 
ถ่วง

น้ำหนัก 
องค์ประกอบที่ 2 : Agenda Base 
ตั วชี้ วัดที่  2.5 : 
ระดับความสำเร็จ
ของการดำเนินงาน
กำจัดกวาดล้างโรค
ที่ป้องกันได้ด้วย
วัคซีน (โรคโปลิโอ
และโรคหัด) 

ระดับ 5 ขั้นตอน
ที่ 1 

ขั้นตอน
ที ่1+

ขั้นตอน
ที่ 2 

ขั้นตอน
ที ่1+

ขั้นตอน
ที่ 2+

ขั้นตอน
ที่ 3 

ขั้นตอน
ที ่1+

ขั้นตอน
ที่ 2+

ขั้นตอน
ที่ 3+

ขั้นตอน
ที่ 4 

ขั้นตอน
ที ่1+

ขั้นตอน
ที่ 2+

ขั้นตอน
ที่ 3+

ขั้นตอน
ที่ 4+

ขั้นตอน
ที่ 5 

5 4.2855 0.2143 

องค์ประกอบที่ 3 : Area Base 
ตั วชี้ วั ดที่  3.1 : 
ระดับความสำเร็จ
ของการดำเนินงาน
คั ดกรองเอชไอวี  
ซิฟิลิสและไวรัสตับ
อักเสบซีในผู้ต้องขัง 

ระดับ 5 ขั้นตอน
ที่ 1 

ขั้นตอน
ที่ 1+

ขั้นตอน
ที่ 2 

ขั้นตอน
ที่ 1+

ขั้นตอน
ที่ 2+

ขั้นตอน
ที่ 3 

ขั้นตอน
ที่ 1+

ขั้นตอน
ที่ 2+

ขั้นตอน
ที่ 3+

ขั้นตอน
ที่ 4 

ขั้นตอน
ที่ 1+

ขั้นตอน
ที่ 2+

ขั้นตอน
ที่ 3+

ขั้นตอน
ที่ 4+

ขั้นตอน
ที่ 5 

5 5.0000 0.2500 

 

 
 
 
 
 
 

 
 



รายงานผลการดำเนินงานตัวชีว้ัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน ฎ 

ผลการปฏิบตัิราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวดันครศรีธรรมราช 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน 
 

ตัวช้ีวัดผลการ
ปฏิบัติราชการ 

หน่วย
วัด 

น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดำเนินงาน 
1 2 3 4 5 ผลการ

ดำเนิน 
งาน 

ค่า
คะแนน 

ที่ได้ 

คะแนน 
ถ่วง

น้ำหนัก 
องค์ประกอบที่ 3 : Area Base 
ตั วชี้ วั ดที่  3 .2 : 
ระดับความสำเร็จ
ข อ ง ก า ร
ขั บ เคลื่ อนการ
ดำเนิ นงานตาม
พระราชบัญญัติ
ควบคุมโรคจาก
ก า ร ป ร ะ ก อ บ
อาชี พ และโรค
จากสิ่ งแวดล้อม 
พ.ศ.2562 

ระดับ 5 ขั้นตอน
ที่ 1 

ขั้นตอน
ที ่1+

ขั้นตอน
ที่ 2 

ขั้นตอน
ที ่1+

ขั้นตอน
ที่ 2+

ขั้นตอน
ที่ 3 

ขั้นตอน
ที ่1+

ขั้นตอน
ที่ 2+

ขั้นตอน
ที่ 3+

ขั้นตอน
ที่ 4 

ขั้นตอน
ที ่1+

ขั้นตอน
ที่ 2+

ขั้นตอน
ที่ 3+

ขั้นตอน
ที่ 4+

ขั้นตอน
ที่ 5 

5 4.9250 0.2463 

ตัวชี้วัดที่  3.3 :  
ร ะ ดั บ
ความสำเร็จการ
จัดการป้ องกัน
ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพด้วย
กลไกการพัฒนา
คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต
ร ะ ดั บ พ้ื น ที่  
(พชพ.) 

ระดับ 5 ขั้นตอน
ที่ 1 

ขั้นตอน
ที ่1+

ขั้นตอน
ที่ 2 

ขั้นตอน
ที ่1+

ขั้นตอน
ที่ 2+

ขั้นตอน
ที่ 3 

ขั้นตอน
ที ่1+

ขั้นตอน
ที่ 2+

ขั้นตอน
ที่ 3+

ขั้นตอน
ที่ 4 

ขั้นตอน
ที ่1+

ขั้นตอน
ที่ 2+

ขั้นตอน
ที่ 3+

ขั้นตอน
ที่ 4+

ขั้นตอน
ที่ 5 

5 5.0000 0.2500 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินงานตัวชีว้ัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน ฏ 

ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน 
 

ตัวชี้ วัดผลการ
ปฏิบัติราชการ 

หน่วย
วัด 

น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดำเนินงาน 
1 2 3 4 5 ผลการ

ดำเนิน 
งาน 

ค่า
คะแนน 

ที่ได้ 

คะแนน 
ถ่วง

น้ำหนัก 
องค์ประกอบท่ี 4 : Innovation Base   
ตั วชี้ วั ดที่  4.1 : 
ระดับความสำเร็จ
ของนวัตกรรมที่
ห น่ ว ย ง า น
สร้ างให ม่ และ
นำไปใช้ประโยชน์ 

ระดับ 5 ขั้นตอน
ที่ 1 

ขั้นตอน
ที ่1+

ขั้นตอน
ที่ 2 

ขั้นตอน
ที ่1+

ขั้นตอน
ที่ 2+

ขั้นตอน
ที่ 3 

ขั้นตอน
ที ่1+

ขั้นตอน
ที่ 2+

ขั้นตอน
ที่ 3+

ขั้นตอน
ที่ 4 

ขั้นตอน
ที ่1+

ขั้นตอน
ที่ 2+

ขั้นตอน
ที่ 3+

ขั้นตอน
ที่ 4+

ขั้นตอน
ที่ 5 

5 5.0000 0.2500 

ตั วชี้ วั ดที่ 4.2 :  
ระดับความสำเร็จ
ข อ ง ก า ร เพ่ิ ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการของ
หน่วยงาน 

ระดับ 5 ขั้นตอน
ที ่1 

ขั้นตอน
ที ่1+

ขั้นตอน
ที่ 2 

ขั้นตอน
ที ่1+

ขั้นตอน
ที่ 2+

ขั้นตอน
ที่ 3 

ขั้นตอน
ที ่1+

ขั้นตอน
ที่ 2+

ขั้นตอน
ที่ 3+

ขั้นตอน
ที่ 4 

ขั้นตอน
ที ่1+

ขั้นตอน
ที่ 2+

ขั้นตอน
ที่ 3+

ขั้นตอน
ที่ 4+

ขั้นตอน
ที่ 5 

5 4.9917 0.2496 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินงานตัวชีว้ัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน ฐ 

ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน 
 

ตัวชี้ วัดผลการ
ปฏิบัติราชการ 

หน่วย
วัด 

น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดำเนินงาน 
1 2 3 4 5 ผลการ

ดำเนิน 
งาน 

ค่า
คะแนน 

ที่ได้ 

คะแนน 
ถ่วง

น้ำหนัก 
องค์ประกอบท่ี 4 : Innovation Base   
ตั วชี้ วั ดที่  4.3 : 
ระดับความสำเร็จ
ของหน่วยงานใน
การดำเนิ นการ
บริ หารจั ดการ
องค์ ก รได้ ต าม
เก ณ ฑ์ ที่ ก ร ม
ค ว บ คุ ม โ ร ค
กำหนด 

ระดับ 5 ขั้นตอน
ที่ 1 

ขั้นตอน
ที ่1+

ขั้นตอน
ที่ 2 

ขั้นตอน
ที ่1+

ขั้นตอน
ที่ 2+

ขั้นตอน
ที่ 3 

ขั้นตอน
ที ่1+

ขั้นตอน
ที่ 2+

ขั้นตอน
ที่ 3+

ขั้นตอน
ที่ 4 

ขั้นตอน
ที ่1+

ขั้นตอน
ที่ 2+

ขั้นตอน
ที่ 3+

ขั้นตอน
ที่ 4+

ขั้นตอน
ที่ 5 

5 4.7650 0.2383 

องค์ประกอบที่ 5 : Potential Base 
ตั วชี้ วั ดที่  5.1
ระดับความสำเร็จ
ของการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี (พ.ศ.2561-
2580) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.
2563 

ระดับ 5 ขั้นตอน
ที่ 1 

ขั้นตอน
ที่ 1+

ขั้นตอน
ที่ 2 

ขั้นตอน
ที ่1+

ขั้นตอน
ที่ 2+

ขั้นตอน
ที่ 3 

ขั้นตอน
ที ่1+

ขั้นตอน
ที่ 2+

ขั้นตอน
ที่ 3+

ขั้นตอน
ที่ 4 

ขั้นตอน
ที ่1+

ขั้นตอน
ที่ 2+

ขั้นตอน
ที่ 3+

ขั้นตอน
ที่ 4+

ขั้นตอน
ที่ 5 

5 5.0000 0.2500 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินงานตัวชีว้ัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน ฑ 

ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน 
 

ตัวชี้ วัดผลการ
ปฏิบัติราชการ 

หน่วย
วัด 

น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดำเนินงาน 
1 2 3 4 5 ผลการ

ดำเนิน 
งาน 

ค่า
คะแนน 

ที่ได้ 

คะแนน 
ถ่วง

น้ำหนัก 
องค์ประกอบท่ี 4 : Potential Base 
ตัวชี้วัดที่ 5.2 : : 
ระดับความสำเร็จ
ใน ก าร พั ฒ น า
สถาปั ตยกรรม
อ ง ค์ ก ร ข อ ง
หน่วยงานภายใน
กรมควบคุมโรค 

ระดับ 5 ขั้นตอน
ที่ 1 

ขั้นตอน
ที ่1+

ขั้นตอน
ที่ 2 

ขั้นตอน
ที ่1+

ขั้นตอน
ที่ 2+

ขั้นตอน
ที่ 3 

ขั้นตอน
ที ่1+

ขั้นตอน
ที่ 2+

ขั้นตอน
ที่ 3+

ขั้นตอน
ที่ 4 

ขั้นตอน
ที ่1+

ขั้นตอน
ที่ 2+

ขั้นตอน
ที่ 3+

ขั้นตอน
ที่ 4+

ขั้นตอน
ที่ 5 

5 5.0000 0.2500 

ตั วชี้ วั ดที่  5.3
ระดับความสำเร็จใน
การรวมศูนย์ข้อมูล 
ประมวลผล และ
นำเสนอข้อมูลเพ่ือ
ใช้ประโยชน์ (Data 
Consolidation and 
Data Visualization) 

ระดับ 5 ขั้นตอน
ที่ 1 

ขั้นตอน
ที่ 1+

ขั้นตอน
ที่ 2 

ขั้นตอน
ที ่1+

ขั้นตอน
ที่ 2+

ขั้นตอน
ที่ 3 

ขั้นตอน
ที ่1+

ขั้นตอน
ที่ 2+

ขั้นตอน
ที่ 3+

ขั้นตอน
ที่ 4 

ขั้นตอน
ที ่1+

ขั้นตอน
ที่ 2+

ขั้นตอน
ที่ 3+

ขั้นตอน
ที่ 4+

ขั้นตอน
ที่ 5 

5 3.0000 0.1500 

น้ำหนักรวม   100 ค่าคะแนนที่ได้ 4.7036 
 
 
 
 
 

 
 



รายงานผลการดำเนินงานตัวชีว้ัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน ฒ 

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  รอบ 12 เดือน 

 

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ 
เป้าหมายความสำเร็จ 

รอบ 12 เดือน 
ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

หมายเหตุ 

องค์ประกอบที่ 1 : Functional Base   
ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 : ระดับความสำเร็จ
ในการจั ดการภ าวะฉุ ก เฉิ นท าง
สาธารณสุขของหน่วยงาน 
 

ดำเนินการถึงขั้นตอนที่ 5 ดำเนินงานแล้วเสร็จถึง
ขั้นตอนที่ 5 

บรรลุตามเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 : ระดับความสำเร็จ
ของการดำเนินงานวิจัยด้ านการ
ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

ดำเนินการถึงขั้นตอนที่ 5 ดำเนินงานแล้วเสร็จถึง
ขั้นตอนที่ 5 

ไม่บรรลุตาม
เป้าหมาย 

 

องค์ประกอบที่ 2 : Agenda Base 
ตัวชี้วัดที่ 2.1 : ระดับความสำเร็จ
ของการดำเนินงานป้องกันควบคุม
วัณโรค 
 

ดำเนินการถึงขั้นตอนที่ 5 ดำเนินงานแล้วเสร็จถึง
ขั้นตอนที่ 5 

บรรลุตามเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัดที่ 2.2 : ระดับความสำเร็จใน
การพัฒนาระบบสื่อสารความเสี่ยง
เพ่ื อ ส ร้ าง เส ริม ความ รอบรู้ ด้ าน
สุขภาพในการป้องกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพระดับหน่วยงาน ตาม
เ ก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น ส า ก ล 
(JEE/IHR2005) 
 

ดำเนินการถึงขั้นตอนที่ 5 ดำเนินงานแล้วเสร็จถึง
ขั้นตอนที่ 5 

บรรลุตามเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัดที่ 2.3 : ระดับความสำเร็จ
ของการดำเนิ น งานป้ องกันการ
บาดเจ็บจากอุบัติ เหตุทางถนนใน
ร ะ ดั บ อ ำ เภ อ   (District Road 
Traffic Injury : D-RTI) “มุ่งสู่ตำบล
ขับข่ีปลอดภัยอย่างยั่งยืน” 

ดำเนินการถึงขั้นตอนที่ 5 ดำเนินงานแล้วเสร็จถึง
ขั้นตอนที่ 5 

บรรลุตามเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัดที่ 2.4 : ระดับความสำเร็จ
ของการดำเนินงานตรวจติดตามกลุ่ม
สงสัยป่วยโรคเบาหวาน และ/หรือ
ความดันโลหิตสูง 
 
 
 

ดำเนินการถึงขั้นตอนที่ 5 ดำเนินงานแล้วเสร็จถึง
ขั้นตอนที่ 5 

บรรลุตามเป้าหมาย 
 



รายงานผลการดำเนินงานตัวชีว้ัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน ณ 

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ 
เป้าหมายความสำเร็จ 

รอบ 12 เดือน 
ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

หมายเหตุ 

ตัวชี้วัดที่ 2.5 ระดับความสำเร็จของ
การดำเนินงานกำจัดกวาดล้างโรคที่
ป้องกันได้ด้วยวัคซีน (โรคโปลิโอและ
โรคหัด) 

ดำเนินการถึงขั้นตอนที่ 5 ดำเนินงานแล้วเสร็จถึง
ขั้นตอนที่ 5 

บรรลุตามเป้าหมาย 

องค์ประกอบที่ 3 : Area Base   
ตัวชี้วัดที่ 3.1 : ระดับความสำเร็จ
ของการดำเนินงานคัดกรองเอชไอวี 
ซิ ฟิ ลิ ส และไวรั สตั บ อั ก เสบ ซี ใน
ผู้ต้องขัง 

ดำเนินการถึงขั้นตอนที่ 5 ดำเนินงานแล้วเสร็จถึง
ขั้นตอนที่ 5 

บรรลุตามเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัดที่ 3.2 : ระดับความสำเร็จ
ของการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคจาก
การประกอบอาชีพและโรคจาก
สิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 
 

ดำเนินการถึงขั้นตอนที่ 5 ดำเนินงานแล้วเสร็จถึง
ขั้นตอนที่ 5 

บรรลุตามเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัดที่ 3.3 : ระดับความสำเร็จ
การจัดการป้องกันควบคุมโรคและ
ภัยสุ ขภาพด้วยกลไกการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับพ้ืนที่ (พชพ.) 

ดำเนินการถึงขั้นตอนที่ 5 ดำเนินงานแล้วเสร็จถึง
ขั้นตอนที่ 5 

บรรลุตามเป้าหมาย 
 

องค์ประกอบที่ 4 : Innovation Base 
ตัวชี้วัดที่ 4.1 : ระดับความสำเร็จ
ของนวัตกรรมที่หน่วยงานสร้างใหม่
และนำไปใช้ประโยชน์ 

ดำเนินการถึงขั้นตอนที่ 5 ดำเนินงานแล้วเสร็จถึง
ขั้นตอนที่ 5 

บรรลุตามเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัดที่ 4.2 : ระดับความสำเร็จ
ของการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงาน  
 

ดำเนินการถึงขั้นตอนที่ 5 ดำเนินงานแล้วเสร็จถึง
ขั้นตอนที่ 5 

บรรลุตามเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัดที่ 4.3 : ระดับความสำเร็จ
ของหน่วยงานในการดำเนินการ
บริหารจัดการองค์กรได้ตามเกณฑ์ที่
กรมควบคุมโรคกำหนด 
 

ดำเนินการถึงขั้นตอนที่ 5 ดำเนินงานแล้วเสร็จถึง
ขั้นตอนที่ 5 

บรรลุตามเป้าหมาย 
 

องค์ประกอบที่ 5 : Potential Base 
ตัวชี้วัดที่ 5.1 : ระดับความสำเร็จ
ของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
2 0  ปี  (พ .ศ .2 5 6 1 -2 5 8 0 ) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

ดำเนินการถึงขั้นตอนที่ 5 ดำเนินงานแล้วเสร็จถึง
ขั้นตอนที่ 5 

บรรลุตามเป้าหมาย 
 



รายงานผลการดำเนินงานตัวชีว้ัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน ด 

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ 
เป้าหมายความสำเร็จ 

รอบ 12 เดือน 
ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

หมายเหตุ 

ตัวชี้วัดที่ 5.2 :ระดับความสำเร็จใน
การพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของ
หน่วยงานภายในกรมควบคุมโรค 
 

ดำเนินการถึงขั้นตอนที่ 5 ดำเนินงานแล้วเสร็จถึง
ขั้นตอนที่ 5 

บรรลุตามเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัดที่ 5.3 : ระดับความสำเร็จใน
การรวมศูนย์ข้อมูล ประมวลผล และ
นำเสนอข้อมู ล เพ่ื อใช้ประโยชน์  
( Data Consolidation and Data 
Visualization) 

ดำเนินการถึงขั้นตอนที่ 5 ดำเนินงานแล้วเสร็จถึง
ขั้นตอนที่ 5 

บรรลุตามเป้าหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการดำเนินงานตัวชีว้ัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน ต 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1 ผลการประเมินตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 
 



รายงานผลการดำเนินงานตัวชีว้ัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน ถ 

รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการตนเอง (Self Assessment  Report : SAR) 
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 การประเมินผลการปฏิบัติราชการตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตามคำรับรอง

การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 –
กันยายน 2563) ค่าคะแนนเฉลี่ยที่ได้ คือ 4.7100 คิดเป็นร้อยละ 94.20 ซึ่งสามารถดำเนินการได้บรรลุ
ตามเป้าหมาย (15 ตัวชี้วัด) และไม่บรรลุตามเป้าหมาย (1 ตัวชี้วัด) ได้แก่  

ดำเนินการได้บรรลุตามเป้าหมาย (15 ตัวชี้วัด)  ได้แก่  
 ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ระดับความสำเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของหน่วยงาน 

ตัวชี้วัดที่ 2.1 : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรค 
ตัวชี้วัดที่ 2.2 : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบสื่อสารความเสี่ยงเพ่ือสร้างเสริมความรอบรู้ด้าน

สุขภาพในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับหน่วยงาน ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล (JEE/IHR2005) 
ตัวชี้วัดที่ 2.3 : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนใน

ระดับอำเภอ  (District Road Traffic Injury : D-RTI) “มุ่งสู่ตำบลขับข่ีปลอดภัยอย่างยั่งยืน” 
ตัวชี้วัดที่ 2.4 : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน และ/

หรือความดันโลหิตสูง 
ตัวชี้วัดที่ 2.5 : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานกำจัดกวาดล้างโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน  

(โรคโปลิโอและโรคหัด) 
ตัวชี้วัดที่ 3.1 : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคัดกรองเอชไอวี ซิฟิลิสและไวรัสตับอักเสบซีใน

ผู้ต้องขัง 
ตัวชี้วัดที่ 3.2 : ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมโรค

จากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 
ตัวชี้วัดที่ 3.3 : ระดับความสำเร็จการจัดการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพด้วยกลไกการพัฒนา

คุณภาพชีวิตระดับพ้ืนที่ (พชพ.) 
ตัวชี้วัดที่ 4.1 : ระดับความสำเร็จของนวัตกรรมที่หน่วยงานสร้างใหม่และนำไปใช้ประโยชน์ 
ตัวชี้วัดที่ 4.2 : ระดับความสำเร็จของการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 
ตัวชี้วัดที่ 4.3 : ระดับความสำเร็จของหน่วยงานในการดำเนินการบริหารจัดการองค์กรได้ตามเกณฑ์ท่ี

กรมควบคุมโรคกำหนด 
ตัวชี้วัดที่ 5.1 : ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 -2580) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ตัวชี้วัดที่ 5.2 : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของหน่วยงานภายในกรม

ควบคุมโรค 
ตัวชี้วัดที่ 5.3 : ระดับความสำเร็จในการรวมศูนย์ข้อมูล ประมวลผล และนำเสนอข้อมูลเพ่ือใช้

ประโยชน์ (Data Consolidation and Data Visualization) 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินงานตัวชีว้ัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน ท 

 
 

ไม่บรรลุตามเป้าหมาย (1 ตัวช้ีวัด) ได้แก่ 
ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานวิจัยด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัย 

ปัจจัยสนับสนุนในการดำเนินงาน 
1. ผู้บริหารของหน่วยงานให้การสนับสนุนในทุกด้าน 
2. มีระบบการถ่ายทอดตัวชี้วัดลงถึงระดับบุคคลที่ค่อนข้างชัดเจนและรวดเร็ว 
3. ความตั้งใจและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของบุคลากร 



องค์ประกอบที่ 1 

Functional Base 

  



 

 

1 รายงานผลการดำเนินงานตัวชีว้ัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด    1.1.1 ระดับความสำเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของหน่วยงาน                        
ประเภทตัวชี้วัด 
   ยุทธศาสตร ์

 คำรับรอง 
 SDA 
 PSA 

งวดที่รายงาน 
   ไตรมาสที่ ๑ 

 ไตรมาสที่ ๒ 
 ไตรมาสที่ ๓ 
 ไตรมาสที่ ๔ 

แนวทางการดำเนินงาน 
 

ขั้นตอน แนวทางการดำเนินงาน 
๑ 1. ประเมินความเสี่ยงสำคัญด้านโรคและภัยสุขภาพ (Hazard Risk Assessment) ที่พบได้ใน

พ้ืนที่รับผิดชอบ โดยครอบคลุมทั้ง 5 กลุ่มโรคและภัย ตามแบบฟอร์มที่กำหนด 
2. มีการปรับเกณฑ์ DCIR ให้เหมาะสมกับพื้นที่และสอดคล้องกับเกณฑ์ของกรมควบคุมโรค 

และมีการจัดทำ spot report ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเหตุการณ์ท่ีเข้าเกณฑ์ DCIR 
๒ ๑. จัดทำแผนประคองกิจการ (Business continuity Plan : BCP) ของหน่วยงาน  

ตามแบบฟอร์มที่กำหนด 
3 ๑. พัฒนาบุคลากรด้านการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข โดยบุคลากรที่ยังไม่ผ่านการ

อบรมหลักสูตรระบบบัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (ICS 100) ของกรม
ควบคุมโรคทุกคน เรียนรู้ด้วยตนเองทางระบบ E-learning และผ่านเกณฑ์การประเมิน
ความรู้ที่ระดับคะแนน (Post Test) ร้อยละ 80  
หมายเหตุ : 
1. กรณีท่ีหน่วยงานมีกลุ่มเป้าหมายอบรมครบทุกหลักสูตรแล้ว ให้คิดคะแนนเป็น 0.5 คะแนน 
2. ผู้ที่ผ่านการอบรมแล้วไม่จำเป้นต้องเข้ารับการอบรมซ้ำ 

๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. นำระบบการบัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉิน มาใช้ Activated EOC  
- จัดทำเกณฑ์ในการ Activated EOC  
- จัดทำรายงาน AAR ในการ Activated EOC 

2. จัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยง (Rapid Risk Assessment: RRA) เดือนละ 1 ฉบับ 
ตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารหน่วยงานและเสนอให้ผู้ตรวจ
ราชการรับทราบ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ  
เกณฑ์การให้คะแนน 
 

คะแนน 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
จำนวน 1 ฉบับ 3 ฉบับ 6 ฉบับ 9 ฉบับ 11 ฉบับ 

  
 

    

 
  



 

 

2 รายงานผลการดำเนินงานตัวชีว้ัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน 

ขั้นตอน แนวทางการดำเนินงาน 
5 ประเมินระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขตามแบบประเมิน EOC Assessment 

Tool โดยได้ผลที่ระดับ ๔ (สีเขียว) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของตัวชี้วัดทั้งหมด ตามแบบฟอร์ม
ที่กำหนด 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
ร้อยละ ≥40 ≥45 ≥50 ≥55 ≥60 

       
 

ผลการดำเนินงาน 
 

ขั้นตอน การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน สูตรการคำนวณ ผลการคำนวณ 
ค่าคะแนนที่

ได้ 
๑ ในขั้นตอนที่ 1.1  มีผลการดำเนินงาน

ดังนี้ 
1. จัดประชุมคณะทำงานและ
ผู้รับผิดชอบแผนงานโรคเพ่ือ 
ร่วมกันทบทวนผลการประเมินความ
เสี่ยงสำคัญด้านโรคและ 
ภัยสุขภาพในปีที่ผ่านมา และ
มอบหมายให้แต่ละแผนงานโรค
ประเมินความเสี่ยงของโรคและภัย
สุขภาพตามแบบฟอร์มที่กำหนด 
๒. วิเคราะห์และสรุปผลการประเมิน
ความเสี่ยงของโรคและภัยสุขภาพที่
สำค ัญในพื ้นท ี ่  รายละเอ ียดตาม
เอกสารแนบ 
ในขั้นตอนที่ 1.2 มีผลการดำเนินงาน
ดังนี้ 
1. ปรับปรุงเกณฑ์ DCIRs เมื่อวันที่ 
18 ตุลาคม 2562 โดยระดมความ
คิดเห็นจาก PM โรคที่เกี่ยวข้อง และ
ได้รับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการ 
2. ติดตามการจัดทำ spot report 
ของสมาชิกทีม SAT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A/B* K 
A=จำนวนเหตุการณ์ที่
เข้าเกณฑ์ DCIRs และ
จัดทำ spot report 
B=จำนวนเหตุการณ์ที่
เข้าเกณฑ์ DCIRs ทั้งหมด 
K=100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(23/23)*100 
=100.00% 

0.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.5 



 

 

3 รายงานผลการดำเนินงานตัวชีว้ัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน 

ขั้นตอน การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน สูตรการคำนวณ ผลการคำนวณ 
ค่าคะแนนที่

ได้ 
 1.0 

๒ ในขั ้นตอนที่ 2 มีผลการดำเนินงาน
ดังนี้ 
1. จัดประชุมคณะทำงาน ทบทววน
แผนประคองกิจการของหน่วยงาน
และมอบหมายให ้แต ่ละกลุ ่มงาน
วิเคราะห์กระบวนงานสำคัญ และ
ภารกิจในภาวะฉุกเฉินประเมินตาม
แบบฟอร์มที่กำหนด 
2. สรุปแผนความต่อเนื่องภารกิจ
องค์กร (Business Continuity Plan: 
BCP) ของหน่วยงาน ปี 2563 พร้อม
เสนอผู้บริหารทราบ 

  1.0 

 2.0 
3 ในขั ้นตอนที่ 3 มีผลการดำเนินงาน

ดังนี้ 
1. สำรวจบุคลากรใหม่ ปี 2563  
2. แจ้งผู้บริหารทราบและแจ้ง
บุคลากรใหม่ เข้าเรียนรู้ด้วยตนเอง
ผ่านระบบ E-learning ของกรม
ควบคุมโรค 
3. สรุปผลการเข้าเรียนรู้ด้วยตนเอง
ผ่านระบบ E-learning  
ของกรมควบคุมโรค หลักสูตรระบบ
บัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข (ICS100) จำนวน 20 
คน เข้าเรียนครบทุกคน (100%) 
และคะแนนการทำแบบทดสอบหลัง
เรียนมากกว่าร้อยละ 80 ทุกคน 

  1.0 

 3.0 
๔ ในขั ้นตอนที่ 4 มีผลการดำเนินงาน

ดังนี้ 
4.1 นำระบบบัญชาการเหตุการณ์
ภาวะฉุกเฉินมาใช้ Activated EOC 
- มีการจัดทำเกณฑ์การ Activate 
EOC ของ สคร.11 เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 
2563 

  0.5 
 
 
 
 
 
 



 

 

4 รายงานผลการดำเนินงานตัวชีว้ัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน 

ขั้นตอน การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน สูตรการคำนวณ ผลการคำนวณ 
ค่าคะแนนที่

ได้ 
- มีการยกระดับศูนย์ตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 
-ประชุมคณะกรรมการฯ และสรุป
รายงาน AAR กรณี COVID-19 
เสนอผู้บริหาร 
4.2 ได้ดำเนินการจัดทำ RRA  
ทุกเดือน โดย 
๑. กลุ ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง
จัดทำแผนการจัดทำ RRA และได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้อำนวยการ  
๒. ตั ้งแต่ ต.ค.-ส.ค. 2562 จัดทำ 
RRA จำนวน 11 ฉบับ และเสนอให้
ผู้ตรวจราชการรับทราบผ่านหนังสือ
ราชการรายละเอียดตามเอกสารแนบ  

 
 
 
 
 
 

0.5 
 

 

 4.0 
๕ ในขั้นตอนที่ 5  มีผลการดำเนินงาน

ดังนี้ 
1. คณะกรรมการผลการประเมิน
ระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขตามแบบประเมิน EOC 
Assessment Tool โดยได้ผลที่ระดับ 
๔ (สีเขียว) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
ของตัวชี้วัดทั้งหมด ผลการประเมิน
ของสคร. 11 ณ วันที่ 5 สิงหาคม 
2563 อยู่ที่ระดับสีเขียว ร้อยละ 
82.43 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

  1.0 

 5.0 
 
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน 
 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ำหนัก
ร้อยละ 

ผลการดำเนินงาน ค่า
คะแนน
ที่ได้ 

คะแนนถ่วง
น้ำหนัก 

ระดับความสำเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุขของหน่วยงาน 

10 ดำเนินการได้ 
ถึงข้ันตอนที่ 5 

     5 0.4 

 

 



 

 

5 รายงานผลการดำเนินงานตัวชีว้ัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการเพื่อให้ตัวชี้วัดบรรลุผลสำเร็จ  
๑. มีการแต่งตั้งคณะทำงาน และสื่อสารแนวทางการดำเนินงานให้กับผู้รับผิดชอบ 
๒. รว่มกันวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของโรคและภัยสุขภาพโดยผู้รับผิดชอบแผนงานโรค 
๓. มีการจัดทำแผนการประเมิน RRA และมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการในแต่ละเดือน 
๔. จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องภารกิจองค์กร (BCM) 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน 
1. ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการดำเนินงานทั้งด้านนโยบาย กำลังคนและงบประมาณ 
2. เจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือในการเป็นคณะทำงานทั้ง EOC และ SAT 
3. การสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน 
1. มีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนของตัวชี้วัดระหว่างปีงบประมาณ 

ความต้องการสนับสนุนจากส่วนกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
1. กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ควรจัดทำเกณฑ์ DCIRs และ Activate EOC ที่เป็น

เกณฑ์กลาง เพื่อให้ สคร. ได้นำมาใช้ปรับปรุงเป็นเกณฑ์ของ สคร. มีความสอดคล้องและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป 
1. หน่วยงานส่วนกลางจัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานใหม่ของระบบงาน EOC ระดับเขต

ประจำทุกปีหรือปีเว้นปี 
2. เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายในของ สคร.11 กองส่วนกลางที่รับผิดชอบควรมีการสื่อสาร 

และทำความเข้าใจเกี่ยวกับ EOC assessment tools ให้มากกว่านี้ เนื่องจากมีบางประเด็นที่ไม่
สามารถตีความได้ว่าเครื่องมือต้องการอะไร หรืออาจทำเป็นร่างตัวอย่างแนบมาในภาคผนวก 

 
หลักฐานอ้างอิง 
ขั้นตอนที่ 1 
   1.1.1 รายงานสรุปผลประเมินความเสี่ยงการเกิดโรคและภัยสุขภาพ เขตสุขภาพท่ี 11 ตามแบบฟอร์มที่
กำหนด แจ้งผู้บริหารเพื่อทราบ และลงนาม ตามบันทึกข้อความท่ี 239/2562 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2562 
ขั้นตอนที่ 1.2 
   1.2.1 เกณฑ์ DCIRs ของ สคร.11 ได้รับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการตามบันทึกข้อความที่ 
192/2562 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 
   1.2.2 รายงาน Spot Report ของเหตุการณ์ท่ีเข้าเกณฑ์ DCIRs จำนวน 7 เหตุการณ ์
 
ขั้นตอนที่ 2 
   2.2.1 แผนการจัดทำ RRA ของ สคร.11 ได้รับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการตามบันทึกข้อความที่ 

205/2562 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 
   2.2.2 รายงาน RRA 
ขั้นตอนที่ 2 (2.1 และ 2.2) เอกสารแนบกุมภาพันธ์ 
   1. รายงาน Spot Report ของเหตุการณ์ที่เข้าเกณฑ์ DCIRs จำนวน 5 ไฟล์ และเอกสารแจ้งผู้บริหาร 

จำนวน 5 ไฟล์ 
   2. รายงาน RRA เดือนธันวาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 3 ไฟล์ 



 

 

6 รายงานผลการดำเนินงานตัวชีว้ัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน 

   3. สรุปมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน สคร.11 จำนวน 1 ไฟล์ 
ขั้นตอนที่ 3  
   3.1 ผลการอบรมผ่านระบบ E-learning บุคลากรใหม่ 2563 พร้อมบันทึกข้อความเสนอ ผู้บริหาร 
 
ขั้นตอนที่ 4  
   4.1 นำระบบการบัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉิน มาใช้ Activated EOC 
 4.1.1 เกณฑ์ในการเสนอเปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข 
 4.1.2 บันทึกข้อความข้อเสนอพิจารณาเปิด EOC  
 4.1.3 บันทึกข้อความขอส่งรายงานสรุปผลการถอดบทเรียน พร้อมรายงานสรุปผลการถอดบทเรียน 
   4.2 รายงานการประเมินความเสี่ยง เดือนต.ค.-ส.ค.63 
  
ขั้นตอนที่ 5  
   5.1 ผลประเมิน EOC Assessment tool 10 ส.ค.63 
 



 
 

 

7 รายงานผลการดำเนินงานตัวชีว้ัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด 1.1.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานวิจัยด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

ประเภทตัวชี้วัด 
   ยุทธศาสตร ์

 คำรับรอง 
 SDA 
 PSA 

งวดที่รายงาน 
   ไตรมาสที่ ๑ 

 ไตรมาสที่ ๒ 
 ไตรมาสที่ ๓ 
 ไตรมาสที่ ๔ 

แนวทางการดำเนินงาน 
 

ขั้นตอน แนวทางการดำเนินงาน 
๑ ก : เผยแพร่ผลการศึกษา ในรูปแบบต่าง ๆ ในช่วงปี 2560-2563 (เช่น การบรรยายภายใน/

ภายนอกหน่วยงาน การนำเสนอในเวทีนิเทศ/ ติดตามผล หน่วยงานตีพิมพ์ผลการศึกษา
เผยแพร่เอง ฯลฯ)  นอกเหนือไปจากการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับเขต/
ชาติ/นานาชาติ หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

ข : - ทบทวนสถานการณ์ ปัญหา ช่องว่างองค์ความรู้ หรือช่องว่างจากการทำงานประจำ เพ่ือ
กำหนดโจทย์วิจัย และรวบรวมเป็นแผนงานวิจัยของหน่วยงาน (ปี 2563-2565)  

       - รายงานการประชุมทบทวนสถานการณ์ และกำหนดโจทย์วิจัยของหน่วยงาน 
       - แผนงานวิจัยที่มีการกำหนดโจทย์วิจัยของหน่วยงาน ประจำปี 2563 – 2565 พร้อม

ระบุชื่อโครงการและการคัดเลือกโครงการวิจัยในการตอบตัวชี้วัดว่าจะดำเนินการตาม
รูปแบบ ก ข ค หรือ ง อย่างไร  

ค : - ทบทวนสถานการณ์ ปัญหา ช่องว่างองค์ความรู้ หรือช่องว่างจากการทำงานประจำ เพ่ือ
กำหนดโจทย์วิจัย และรวบรวมเป็นแผนงานวิจัยของหน่วยงาน (ปี 2563-2565) 

       - รายงานการประชุมทบทวนสถานการณ์ และกำหนดโจทย์วิจัยของหน่วยงาน 
       - แผนงานวิจัยที่มีการกำหนดโจทย์วิจัยของหน่วยงาน ประจำปี 2563 – 2565 พร้อม

ระบุชื่อโครงการและการคัดเลือกโครงการวิจัยในการตอบตัวชี้วัดว่าจะดำเนินการตาม
รูปแบบ ก ข ค หรือ ง อย่างไร    หมายเหตุ รายละเอียดการดำเนินงานตามรายละเอียด
ตัวชี้วัดแบบ ก ขั้นตอนท่ี 1  

ง : - ทบทวนสถานการณ์ ปัญหา ช่องว่างองค์ความรู้ หรือช่องว่างจากการทำงานประจำ เพ่ือ
กำหนดโจทย์วิจัย และรวบรวมเป็นแผนงานวิจัยของหน่วยงาน (ปี 2563-2565) 

       - รายงานการประชุมทบทวนสถานการณ์ และกำหนดโจทย์วิจัยของหน่วยงาน 
       - แผนงานวิจัยที่มีการกำหนดโจทย์วิจัยของหน่วยงาน ประจำปี 2563 – 2565     
 
 



 
 

 

8 รายงานผลการดำเนินงานตัวชีว้ัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน 

ขั้นตอน แนวทางการดำเนินงาน 
พร้อมระบุชื่อโครงการและการคัดเลือกโครงการวิจัยในการตอบตัวชี้วัดว่าจะดำเนินการตาม
รูปแบบ ก ข ค หรือ ง อย่างไร   หมายเหตุ รายละเอียดการดำเนินงานตามรายละเอียดตัวชี้วัด
แบบ ก ขั้นตอนที่ 1 

๒ ก : นำเสนอผลการศึกษาในที่ประชุมวิชาการระดับเขต หรือ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการไทยที่
ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูล TCI (Thai-Journal Citation Index) ในช่วงปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ 
หรอื นำผลการศึกษาไปใช้ในการปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติ กระบวนงานหรือการบริการที่
ระดับหน่วยงานหรือพ้ืนที่ที่ทำการศึกษาวิจัย   
ข: - มีความพร้อมดำเนินงานวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โครงร่างการวิจัยผ่านการ
ทบทวนทางวิชาการและจริยธรรม)  
    - เอกสารโครงร่างการวิจัย ที่ระบุแผนการดำเนินงาน ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ
ชัดเจน 
    - เอกสารให้ความเห็นทางวิชาการโดยผู้ทบทวน 2 ท่าน* (ตามแบบฟอร์ม 1 แบบฟอร์ม
ความเห็นต่อโครงร่างการวิจัย) 
    - เอกสารรับรองจริยธรรมการวิจัย หรือความเห็นของกรรมการต่อข้อเสนอโครงการวิจัย 
ค : - จัดทำเอกสารร่างข้อเสนอโครงการ (draft proposal) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
     - เอกสารข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ที่ปรับแก้ตามผลการพิจารณากลั่นกรองโดย สกสว. 
ครั้งที่ 2 หรือ เอกสารข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มของผู้ให้ทุน โดยระบุแหล่งทุนที่จะใช้ใน
ปี 2564  (โครงการวิจัย หมายถึง โครงการที่ได้ส่งพิจารณาคำของบประมาณจากงบประมาณ
แผ่นดิน และผ่านการพิจารณาประเด็นการวิจัยจาก วช./ สกสว. หรือ แหล่งทุนอื่น ๆ เพื่อ
ดำเนินการวิจัยในปี 2564 หรือ โครงการวิจัยจากงานประจำ (R2R) ที่มีแผนดำเนินการในปี 
2564) 
ง : - จัดทำร่างข้อเสนอโครงการ (draft proposal) จากโจทย์วิจัยที่ได้จากการทบทวน
สถานการณ์ ปัญหา ช่องว่างองค์ความรู้ หรือช่องว่างจากการทำงานประจำ และวางแผนที่จะ
ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
     - เอกสารร่างข้อเสนอโครงการ (draft proposal) ปี 2565 ตามแบบฟอร์มของ สกสว. 
เพ่ือประกอบการพิจารณาโดยคณะยุทธศาสตร์วิจัย กรมควบคุมโรค 
     - บันทึกข้อความนำส่ง ร่างข้อเสนอโครงการ มายัง กองนวัตกรรมและวิจัย 

3 ก : - นำเสนอผลการศึกษา ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการไทยที่
อยู่ในฐานข้อมูล TCI หรือสูงกว่า หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติที่อยู่นอกฐานข้อมูล ที่ 
สกว. ประกาศรับรอง * (รายละเอียดตามหมายเหตุ) ช่วงปี 2560-2563 หรือ นำผล
การศึกษาไปใช้ในการปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติ กระบวนงานหรือการบริการที่ระดับสูงกว่า
หน่วยงานหรือพ้ืนที่ที่ทำการศึกษาวิจัย แต่ต่ำกว่าระดับทั่วทั้งประเทศ 
ข : โครงการวิจัยที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สามารถดำเนินการได้ตามแผนการ
ดำเนินงานวิจัยที่ระบุไว้ (รายงานรอบ 6 เดือน) มากกว่าร้อยละ 40 
โครงการวิจัยดำเนินการตามแผนการดำเนินงานวิจัยที่ระบุไว้ (รายงานรอบ 9 เดือน) มากกว่า
ร้อยละ 80 



 
 

 

9 รายงานผลการดำเนินงานตัวชีว้ัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน 

ขั้นตอน แนวทางการดำเนินงาน 
ค : - โครงการวิจัยมีความพร้อมดำเนินการ โดยทบทวน ปรับปรุง ตามความเห็นของผู้ทบทวน
ทางวิชาการระดับหน่วยงาน อย่างน้อย 2 ท่าน (ผู้ทบทวนวิชาการ เป็นบุคลากรภายในหรือ
ภายนอกหน่วยงานได้)  
     - เอกสารให้ความเห็นทางวิชาการโดยผู้ทบทวนวิชาการ 2 ท่าน (ตามแบบฟอร์ม 1) 
ง : - ร่างข้อเสนอโครงการ (draft proposal) ได้รับการพิจารณาโดยคณะยุทธศาสตร์วิจัยฯ 
กรมควบคุมโรค 
    ให้รายงานว่าดำเนินงานอะไรบ้าง 

๔ ก : นำเสนอผลการศึกษา ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
นานาชาติที่ สกว. ประกาศรับรอง *(รายละเอียดตามหมายเหตุ)ช่วงปี 2560-2563 
หรือ นำผลการศึกษาไปใช้ในการปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติ กระบวนงานหรือการบริการที่
ระดับท่ัวทั้งประเทศหรือนานาชาติ หรือ ผลการศึกษาสามารถทำให้เกิดต้นแบบผลิตภัณฑ์ 
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่สามารถนำไปจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรได้เป็นผลสำเร็จ
หรือ เป็นโครงการศึกษาที่หน่วยงานระดับชาติหรือนานาชาติให้การยอมรับว่าผลการศึกษาได้
นำไปสู่การลดปัจจัยเสี่ยง ลดความเจ็บป่วย ลดการเสียชีวิตหรือทำให้การจัดการแผนงานป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า เพ่ิมข้ึนอย่างชัดเจนและเป็น
ที่ประจักษ์ 
ข : การส่งมอบผลงาน 
4.1 กรณีกำหนดแผนการดำเนินงานแล้วเสร็จภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
- รายงานความก้าวหน้าของการวิจัย รอบ 12 เดือน  (ตามแบบฟอร์ม 3) หรือ 
- รายงานฉบับสมบูรณ์ (full report) หรือนิพนธ์ต้นฉบับ (manuscript) (ตามแบบฟอร์ม 4)  
4.2 กรณีกำหนดแผนการดำเนินงานแล้วเสร็จหลังปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
- โครงการวิจัยดำเนินการตามแผนการดำเนินงานวิจัยที่ระบุไว้ ร้อยละ 100 ได้  
- นำส่งรายงานผลการศึกษาเบื้องต้นได้  
ค : โครงการวิจัยมีความพร้อมดำเนินการ โดยทบทวน ปรับปรุง ตามความเห็นของผู้ทบทวน
ทางวิชาการและคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 
- เอกสารให้ความเห็นทางวิชาการโดยผู้ทบทวนวิชาการ 2 ท่าน (ตามเอกสารที่ EC แจ้ง)  หรือ  
- เอกสารรับรองจริยธรรมการวิจัย หรือความเห็นของกรรมการต่อข้อเสนอโครงการวิจัย  
ง : จัดทำข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (full proposal) ส่งให้กองนวัตกรรมและวิจัย เพ่ือ
จัดทำแผนวิจัย 
บูรณาการ นำส่งคำของบประมาณแก่ สกสว.  
- เอกสารให้ความเห็นทางวิชาการโดยผู้ทบทวนระดับหน่วยงาน (ตามแบบฟอร์ม 1  
- เอกสารร่างข้อเสนอโครงการ ที่ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะผู้ทบทวนวิชาการ และคณะ
ยุทธศาสตร์วิจัยฯ กรมควบคุมโรค 

5 ข : ผลงานมีคุณภาพ 
5.1 กรณีกำหนดแผนการดำเนินงานแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ขั้นตอน แนวทางการดำเนินงาน 
      - รายงานความก้าวหน้าของการวิจัย รอบ 12 เดือน  (ตามแบบฟอร์ม 3) (ไม่แสดง
หลักฐานว่ามีแนวโน้มบรรลุวัตถุประสงค์วิจัย หักเชิงคุณภาพ 0.3 คะแนน) 
   - รายงานฉบับสมบูรณ์ (full report) หรือนิพนธ์ต้นฉบับ (manuscript) (ตามแบบฟอร์ม 4)   
(กรณีที่ 1. ไม่แสดงหลักฐานว่าเกิดผลผลิตบรรลุตามวัตถุประสงค์วิจัย หักเชิงคุณภาพ 0.2 
คะแนน กรณีท่ี 2. ไม่แสดงแผนการเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ หัก 0.1 
คะแนน) 
5.2 กรณีกำหนดแผนการดำเนินงานแล้วเสร็จหลัง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      - รายงานความก้าวหน้าของการวิจัย รอบ 12 เดือน  (ตามแบบฟอร์ม 3) หรือ 
      - รายงานผลการศึกษาเบื้องต้น (preliminary report) ตามแบบฟอร์ม 4  
ค : โครงการวิจัยมีความพร้อมดำเนินการ โดยผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัย 
      - โครงการได้รับรองจริยธรรมการวิจัย  
ง : ข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (full proposal) ได้รับการพิจารณากลั่นกรองโดย สกสว.  
      - ผลการพิจารณากลั่นกรองโดย สกสว.   
      - เอกสารข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ที่ปรับแก้ตามผลการพิจารณากลั่นกรองโดย 
สกสว. 

 
ผลการดำเนินงาน แบบ ก 

ขั้นตอน การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน สูตรการ
คำนวณ 

ผลการคำนวณ ค่าคะแนนที่ได ้

-ไม่มี - นำเสนอผลการศึกษา ในที่ประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาต ิ

-ไม่มี - - ไม่มี - 2.5 

 
ผลการดำเนินงาน แบบ ข 

ขั้นตอน การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน 
สูตรการ
คำนวณ 

ผลการคำนวณ ค่าคะแนนที่ได ้

๑ข ได้ทบทวนสถานการณ์ ปญัหา ช่องว่างองค์
ความรู้ หรือช่องว่างจากการทำงานประจำ 
เพื่อกำหนดโจทย์วิจยั และรวบรวมเป็นแผน
งานวิจัยของหน่วยงาน  
(ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)  
- มีรายงานการประชุมทบทวนสถานการณ์ 
และกำหนดโจทย์วิจยัของหน่วยงานโดยใช้
เวทีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ
และคณะทำงานพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม 
และ ผลิตภัณฑ์ สำนักงานป้องกันควบคุม
โรคที ่11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี

-ไม่มี - - ไม่มี -  
 
 
 

0.5 
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ขั้นตอน การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน 
สูตรการ
คำนวณ 

ผลการคำนวณ ค่าคะแนนที่ได ้

งบประมาณ ๒๕๖2 – ๒๕๖๔ ครัง้ที่ 1 

ปีงบประมาณ 2563 
- มีแผนงานวิจัยที่มีการกำหนดโจทย์วิจัย
ของหน่วยงาน ประจำปี 2563 – 2565 
พร้อมระบุช่ือโครงการ 

 
 
 

0.5 

๒ข ได้ดำเนินการความพร้อมดำเนินงานวิจัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โครงร่าง
การวิจัยผา่นการทบทวนทางวิชาการและ
จริยธรรม)  
- จัดทำเอกสารโครงรา่งการวิจัย ที่ระบุ
แผนการดำเนินงาน ผลผลิต ผลลพัธ์ และ
ผลกระทบ 
- จัดทำเอกสารให้ความเห็นทางวชิาการโดย
ผู้ทบทวน 2 ท่าน* (ตามแบบฟอรม์ 1 
แบบฟอร์มความเห็นต่อโครงร่างการวิจัย) 
- จัดทำเอกสารรับรองจรยิธรรมการวิจัย 
หรือความเห็นของกรรมการต่อข้อเสนอ
โครงการวิจัย 

-ไม่มี - - ไม่มี -  
 
 
 

0.5 
 
 

0.25 
 
 

0.25 

๓ข - โครงการวิจัยที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 สามารถดำเนินการได้ตาม
แผนการดำเนินงานวิจัยท่ีระบุไว้ (รายงาน
รอบ 9 เดือน) (ตามแบบฟอร์ม 2) ร้อยละ 
100  

- - 1.5 

๔ข - รายงานความก้าวหน้าของการวจิัย รอบ 
12 เดือน  (ตามแบบฟอร์ม 3)  

- - 0.2 
 

๕ข - รายงานความก้าวหน้าของการวจิัย รอบ 
12 เดือน  (ตามแบบฟอร์ม 3) 

- - 0.5 
 

 
ผลการดำเนินงาน แบบ ง 

ขั้นตอน การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน 
สูตรการ
คำนวณ 

ผลการคำนวณ ค่าคะแนนที่ได ้

๑ง ได้ทบทวนสถานการณ์ ปญัหา ช่องว่างองค์
ความรู้ หรือช่องว่างจากการทำงานประจำ 
เพื่อกำหนดโจทย์วิจยั และรวบรวมเป็นแผน
งานวิจัยของหน่วยงาน  
(ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)  
- มีรายงานการประชุมทบทวนสถานการณ์ 
และกำหนดโจทย์วิจยัของหน่วยงานโดยใช้
เวทีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ

-ไม่มี - - ไม่มี -  
 
 
 

0.5 
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ขั้นตอน การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน 
สูตรการ
คำนวณ 

ผลการคำนวณ ค่าคะแนนที่ได ้

และคณะทำงานพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม 
และ ผลิตภัณฑ์ สำนักงานป้องกันควบคุม
โรคที ่11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖2 – ๒๕๖๔ ครัง้ที่ 1 
ปีงบประมาณ 2563 
- มีแผนงานวิจัยที่มีการกำหนดโจทย์วิจัย
ของหน่วยงาน ประจำปี 2563 – 2565 
ซึ่งมติที่ประชุม สรุปให้ใช้แผนงานวิจัย
เดียวกับของกรมควบคมุโรค 

 
 
 
 
 

0.5 

๒ง - กำลังดำเนินการเตรยีมการจัดทำเอกสาร
ร่างข้อเสนอโครงการ (draft proposal) ปี 
2565 ตามแบบฟอรม์ของ สกสว.  
- เอกสารข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ที่
ปรับแก้ตามผลการพิจารณากลั่นกรองโดย 
สกสว. ครั้งท่ี 2 หรือ เอกสารข้อเสนอ
โครงการตามแบบฟอรม์ของผู้ให้ทุน โดย
ระบุแหล่งทุนที่จะใช้ในปี 2564 
- กำลังเตรียมการบันทึกข้อความนำส่ง ร่าง
ข้อเสนอโครงการ มายัง กองนวัตกรรมและ
วิจัย  

-ไม่มี - - ไม่มี -  
 
 

0.8 
 
 
 

0.2 

๓ง ร่างข้อเสนอโครงการ (draft proposal) 
ได้รับการพิจารณาโดยคณะยุทธศาสตร์วจิัย
ฯ กรมควบคมุโรค 

- - ยังดำเนินการไมไ่ด้ 
เนื่องจากยังไม่มี
นโยบาย/แนวทางที่
ชัดเจนจากกรมควบคุม
โรค และงบประมาณยัง
ไม่โอนมา สคร.11 

๔ง จัดทำข้อเสนอโครงการฉบับสมบรูณ์ (full 
proposal) ส่งให้กองนวัตกรรมและวิจัย 
เพื่อจัดทำแผนวิจัย 
บูรณาการ นำส่งคำของบประมาณแก่ 
สกสว.  
 

- - ยังดำเนินการไมไ่ด้
เนื่องจากยังไม่มนโยบาย/
แนวทางที่ชัดเจนจาก
กรมควบคุมโรค และ
งบประมาณยัง 
ไม่โอนมา สคร.11 

๕ง ข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (full proposal) 
ได้รับการพิจารณากลั่นกรองโดย สกสว.  
 

- - ยังดำเนินการไมไ่ด้ 
เนื่องจากยังไม่มี
นโยบาย/แนวทางที่
ชัดเจนจากกรมควบคุม
โรค และงบประมาณยัง
ไม่โอนมา สคร.11 
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การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน 
 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ำหนัก
ร้อยละ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ค่า
คะแนน
ที่ได้ 

คะแนนถ่วง
น้ำหนัก 

ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานวิจัย 
ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
 

10 ขั้นตอนที่ 5 
 

3.95 0.395 

 
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการเพื่อให้ตัวชี้วัดบรรลุผลสำเร็จ  

- วางแผนดำเนินการและดำเนินการไม่ได้ตามแผนในบางกิจกรรม เนื่องจากข้อจำกัด ซึ่งเป็นปัจจัย
ภายนอก ที่ไม่สามารถควบคุมได้ ดังรายละเอียดในบันทึกที่นำเสนอผู้บริหาร 

- หาแนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรคให้ได้ทันเวลาและมีประสิทธิภาพ 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน 

- นโยบายการดำเนินงานที่ชัดเจน และทันเวลา 
- การสนับสนุนของผู้บริหารในทุกระดับ 
- ความร่วมมือของภาคีเครือข่าย 
- กลไกการกลั่นกรองโครงการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ และไม่ใช้เวลามากจนเหลือเวลาดำเนินการและ

บริหารโครงการวิจัย น้อยมาก บางโครงการมีเวลาทำงานแค่ 3-6 เดือน 
- การมทีีมวิจัยที่เข้มแข็ง มีสรรถนะด้านการวิจัยและทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ 
- ความร่วมมือที่ดีเยี่ยมของงานพัสดุและงานการเงินและบัญชีและงานธุรการ 
- ความยืดหยุ่นของการดำเนินงานศึกษาวิจัยของนักวิจัย 
- การไม่คอยจับผิดนักวิจัยและสร้างความกดดันในการทำงานที่ยากลำบากและต้องเสียสละ ตั้งแต่

ขั้นตอนการกลั่นกรองโครงการ การดำเนินการ และการตรวจสอบการทำงานของคณะกรรมการจริธรรมการ
วิจัย กรมควบคุมโรค จนนักวิจัยส่วนใหญ่เสียขวัญ หมดกำลังใจในการทำงาน และจะส่งผลให้ กรมควบคุมโรค
ไม่มีผลงานวิจัย/วิชาการ ของกรมควบคุมโรค ในอนาคต 

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน 
- นโยบายการดำเนินงานจัดทำแผนวิจัยที่ไม่ชัดเจน และล่าช้า อาจเนื่องจากการปรับโครงสร้างของ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 
 - คณะผู้วิจัย ต้องใช้เวลาและการศึกษาทำความเข้าใจแบบฟอร์มต่างๆ เนื่องจากเป็นช่วงเปลี่ยนผ่าน
การปรับโครงสร้างหน่วยงาน วช. 
          - ความล่าช้าของการโอนเงินงบประมาณในการดำเนินงานโครงการวิจัย ทำให้ไม่สามารถดำเนินงาน
โครงการวิจัยได้ตามแผนที่กำหนดไว้ ซึ่งอาจะต้องขยายเวลาการดำเนินงานวิจัยให้เกินปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ โดยสามารถกันเงินเหลื่อมปีงบประมาณได้ 

ความต้องการสนับสนุนจากส่วนกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ประชุมชี้แจงและฟ้ืนฟูให้ความรู้ ความเข้าใจ นโยบาย กระบวนการและแบบฟอร์มที่ปรับเปลี่ยน 
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ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป 
 ปรับรายละเอียดตัวชีวัดให้ไม่ต้องมีรายละเอียดเยอะ และปรับคำอธิบายให้รัดกุม ชัดเจนขึ้น 
 
หลักฐานอ้างอิง 
แบบ ก 
 1. บันทึกข้อความรายงานความก้าวหน้าตัวชี้วัดวิจัย รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2563 

  2. Certificate of Oral Presentation, at the 5th International Health Conference in  
  Oxord, UK. 26-28 มิถุนายน 2562 (ประกาศนียบัตรผลงานวิจัยที่ได้นำเสนอ: ดร.สุรชาต ิโกยดลุย์ 

ผู้นำเสนอ)  
3. Invitation Letter : หนังสือตอบรับการอนุมัติให้นำเสนอผลงานวิจัยและเชิญ ดร.สุรชาติ โกยดุลย์ 

เข้าร่วมประชุมนานาชาติ 
 4. รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยสถานการณ์ & ประเด็นวิจัยครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 
 
แบบ ข 
ขั้นตอนที่ 1 
 1. หนังสือเสนอผู้บริหารการดำเนินงานตัวชี้วัดวิจัยแบบ ข ไตรมาส 1 
 2. รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยทบทวนสถานการณ์ กำหนดโจทย์วิจัยครั้งที่ 1 
 3. Conceptแผนบูรณาการภาคใต้ 
ขั้นตอนที่ 2 
 1. Concept ชุดโครงการวิจัยนวัตกรรมและพืชสมุนไพร 
 2. แผนการดำเนินงานโครงการวิจัย 
 3. Research Project เหยื่อน้ำหวานผสมสารสกัดจากพืช 
 4. เสนอโครงการแก่จริยธรรมการวิจัยเหยื่อน้ำหวานผสมสารสกัดจากพืช 2562.12.04 
 5. ผลการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ ครั้งที่ 1 
 6. ผลการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ ครั้งที่ 2 
ขั้นตอนที่ 3 

1. แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ นายคณพศ ทองขาว รหัสโครงการวิจัย 
63001 

 2. หลักฐานการประสานทีมวิจัย 
 3. หนังสืออนุมัติโครงการวิจัย (ไม่ใช่ในมนุษย์) นายคณพศ ทองขาว รหัสโครงการวิจัย 63001 
 4. หนังสืออนุมัติหน้างบ 2563 รหัสโครงการวิจัย 63001 
 5. บันทึกข้อความรายงานสาเหตุผลงานไม่ตามแผนตัวชี้วัดวิจัย แบบ ข ไตรมาส 2 FY2563 
 6. บันทึกข้อความรายงานความก้าวหน้าตัวชี้วัดวิจัย รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2563 
ขั้นตอนที่ 3 
  3.1 บันทึกรายงานผลตัวชี้วัดวิจัยแบบ ขไตรมาส 4 
 3.2 แบบฟอร์ม 2 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครการแบบ ข  
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ขั้นตอนที่ 4  
 4.1 บันทึกรายงานผลตัวชี้วัดวิจัยแบบ ข ไตรมาส 4 
 4.2 แบบฟอร์ม 3 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการแบบ ข. 
ขั้นตอนที่ 5  
 5.1บันทึกรายงานผลตัวชี้วัดวิจัยแบบ ขไตรมาส 4 
 5.2 แบบฟอร์ม 3 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการแบบ ข 
แบบ ค 
ขั้นตอนที่ 1 
 1. หนังสือเสนอผู้บริหารการดำเนินงานตัวชี้วัดวิจัยแบบ ค ไตรมาส 1  
 2. รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยทบทวนสถานการณ์ และกำหนดประเด็นวิจัย ครั้งที่ 1  

FY2563 
 3. Full Proposal ชุด FY2564 นวัตกรรมตอบสนองยุงพาหะนำโรคโสภาวดี 15Nov2019 Final 
 4. Full Proposal ชุด FY2564 พัฒนาแนวทางป้องกันควบคุมโรค ดร.สุรชาติ 28Nov2019 
ขั้นตอนที่ 2 
 1.หนังสือขอส่งแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ภาคใต้ ปีงบประมาณ 2564 19Apr2019 
 2.แผนงานวิจัยและนวัตกรรมภาคใต้ ของบประมาณ 2564 9Nov2019 ดร.สุรชาติ สคร.11 
 3. หนังสือเชิญ ดร.สุรชาติ โกยดุล เพื่อปรับแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมภาคใต้ฯ 
 4. Full Proposal ชุด FY2564 พัฒนาแนวทางป้องกันควบคุมโรค ดร.สุรชาติ 28Nov2019 
 5. Full Proposal ชุด FY2564 นวัตกรรมตอบสนองยุงพาหะนำโรค โสภาวดี 15 Nov2019Final 
 
ขั้นตอนที่ 3 ค ผู้จัดเก็บตัวชี้วัดเปลี่ยนเป็นทำวิจัย แบบ ง แนบบันทึกเสนอผู้บริหารหน่วยงานเปลี่ยนแบบ ค 
เป็นแบบ ง 
 
แบบ ง 
ขั้นตอนที่ 1 
 1. บันทึกข้อความรายงานความก้าวหน้าตัวชี้วัดวิจัย รอบ 3 เดือน ปีงบประมาณ 2563 
 2. รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย สถานการณ์ & ประเด็นวิจัย ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ  
              2563 
 3. แผนงานวิจัยฯ 
 4. บันทึกขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดวิจัย แบบ ค เป็น แบบ ง ไตรมาส 2 FY2563 
 5. บันทึกรายงานสาเหตุผลงานไม่ตามแผนตัวชี้วัดวิจัย แบบ ง ไตรมาส 2 FY2563 
 6. แผนงานวิจัย ป้องกันควบคุมโรค 2562-2564  
 
ขั้นตอนที่ 2 

1. บันทึกขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดวิจัย แบบ ค เป็น แบบ ง ไตรมาส 2  
ปีงบประมาณ 2563 

2. บันทึกรายงานสาเหตุผลงานไม่ตามแผนตัวชี้วัดวิจัยแบบ ง ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2563 
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ขั้นตอนที่ 3 
 1. บันทึกข้อความรายงานความก้าวหน้าตัวชี้วัดวิจัย รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2563 
 2.  บันทึกขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดวิจัย แบบ ค เป็น แบบ ง ไตรมาส 2  
      ปีงบประมาณ 2563 
 3. บันทึกรายงานสาเหตุผลงานไม่ตามแผนตัวชี้วัดวิจัย แบบ ง ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2563 
 4. แผนงานวิจัย ป้องกันควบคุมโรค 2562-2564 
ขั้นตอนที่ 4  
 4.1 บันทึกขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด จากแบบ ค เป็นแบบ ง ไตรมาส 2 
 4.2 บันทึกรายงานสาเหตุผลงานไม่ตามแผนตัวชี้วัดวิจัยแบบ ง 
ขั้นตอนที่ 5  
  5.1 บันทึกรายงานสาเหตุผลงานไม่ตามแผนตัวชี้วัดวิจัยแบบ ง. 
  5.2 บันทึกขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด จากแบบ ค เป็นแบบ ง ไตรมาส 2 
  
 
 



  

องค์ประกอบที่ 2 

Agenda Base ional 
Base 
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ชื่อตัวชี้วัด 2.1 :  ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรค 
ประเภทตัวชี้วัด 
   ยุทธศาสตร ์

 คำรับรอง 
 SDA 
 PSA 

งวดที่รายงาน 
   ไตรมาสที่ 1 

 ไตรมาสที่  2 
 ไตรมาสที่ 3 
 ไตรมาสที่ 4 

แนวทางการดำเนินงาน 
 

ขั้นตอน แนวทางการดำเนินงาน 
1 ▪ ทบทวนและวิเคราะห์สถานการณ์วัณโรคและผลการดำเนินงานตาม

แผนงานวัณโรค ปี 2561 - 2562 
▪ วิเคราะห์สถานการณ์ ขนาดและความรุนแรงของปัญหา  
▪ ทบทวนมาตรการและวิเคราะห์ช่องว่าง ปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงาน 

2 จัดทำแผนปฏิบัติการ และกิจกรรมสำคัญ มาตรการเร่งรัดผลสำเร็จของตัวชี้วัด 
(Quick win)ตามนโยบายที่อธิบดีกรมควบคุมโรคมอบหมายไว้  เพ่ือที่จะ
ตอบสนองต่อการป้องกัน ควบคุมและลดปัญหาการเสียชีวิต ขายา โอนออก 
และเพ่ิมความครอบคลุมการค้นพบและขึ้นทะเบียนรักษาของผู้ป่วยวัณโรค
รายใหม่และกลับเป็นซ้ำของประเทศ 

3 1. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดรอบ 6 เดือนแรก และมีผลสำเร็จ
ของกิจกรรมตามตัวชี้วัด ร้อยละ 100 พร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา 
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
คะแนน 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 
ร้อยละ 80 85 90 95 100 

2.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดรอบ 9เดือนแรก และมีผลสำเร็จ
ของกิจกรรมตามตัวชี้วัด ร้อยละ 100 พร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา 
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
คะแนน 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 
ร้อยละ 80 85 90 95 100  

4 สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
5 
 

 ประเมินผลลัพธ์ของการดำเนินงาน โดยวัดจาก 
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ขั้นตอน แนวทางการดำเนินงาน 
5 1. อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ประเมินจากผู้ป่วย

วัณโรคปอดรายใหม่ ที่ข้ึนทะเบียน ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2562) ครบรอบรายงาน ไม่เกิน
วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563  

  
  
 

2.ร้อยละความครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำที่ข้ึน
ทะเบียน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ครบรอบรายงานไม่เกินวันที่ 25 
สิงหาคม 2563 ดังนี้ 

 
 
 

หมายเหตุ คิดคะแนนเทียบบัญญัติไตรยาง 

คะแนน 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
ร้อยละ <73 76 79 82 >85 

คะแนน 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0. 
ร้อยละ <52.5 52.5 62.5 72.5 >82.5 

 

ผลการดำเนินงาน 
 

ขั้นตอน การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน 
สูตรการ
คำนวณ 

ผลการ
คำนวณ 

ค่า
คะแนน
ที่ได้ 

๑ สถานการณ์วัณโรคในเขตพ้ืนที่เขตสุขภาพท่ี 11 พ.ศ. 2562 มีจำนวน
ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่และกลับเป็นซ้ำขึ้นทะเบียนรักษา จำนวน 
5,079 คน ซึ่งต่ำกว่าปี 2561 ซึ่งมีจำนวน 5,197 คน จังหวัดที่มี
ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่และกลับเป็นซ้ำขึ้นทะเบียนรักษามากที่สุด 
คือ นครศรีธรรมราช (1,534) รองลงมาเป็นสุราษฎร์ธานี ภูเก็ต ชุมพร 
กระบี ่ พังงา และระนอง (1115, 859, 540, 470, 304, 257) 
ตามลำดับ จำนวนผู ้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่และกลับเป็นซ้ำ (TB 
Treatment Coverage ) ภาพเขต 11 เท่ากับร้อยละ 73.08 จังหวัด
ที่มีอัตราความครอบคลุมการรักษามากกว่าร้อยละ 82.5 มีจำนวน 2 
จังหวัด คือ ภูเก็ตและระนอง (137,86.53)  จังหวัดที่มีอัตราความ
ครอบคลุมการรักษาน้อยกว่าร้อยละ 82.5 มีจำนวน 5 จังหวัด คือ  
พังงา ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และกระบี ่ (72.90, 
67.92, 67.57, 63.12, 64.12) ตามลำดับ พบผู้ป่วยวัณโรคปอด
รายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนรักษาจำนวน 4,735 ราย ลดลงจากปี 2560 
และ 2561 มีจำนวนผู ้ป่วยวัณโรคปอด 4,959 และ 4,860 ราย 
โดยในปี 2562 จังหวัดที่มีผู ้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่มากที่สุด คือ 
นครศรีธรรมราช (1,422) รองลงมา  สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต ชุมพร กระบี่ 
พังงา และระนอง (1057, 765, 508, 450, 292, 241 ) ตามลำดับ 

ไม่มี ไม่มี 1 
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และการค้นหาผู้ป่วยในกลุ่มเสี่ยง ภาพรวมในเขต 11 ปี พ.ศ.2562 
พบว่า ร้อยละของการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเท่ากับ 94.84 โดยกลุ่มที่
อัตราการค้นหามากที่สุด คือ กลุ่มผู้สูงอายุ (138.91) รองลงมาเป็น   
ผู ้ส ัมผัสร่วมบ้าน ผู ้ป่วยเบาหวาน ผู ้ต ้องขัง บุคลากรสาธารณสุข 
แรงงานข้ามชาติ (117.91, 117.72, 100.68, 95.17, 85.78, 
49.59) การผสมผสานงานวัณโรคและโรคเอดส์ 
ตั้งแต่ปี 2561-2562 ในภาพรวมเขต 11 พบว่าผู้ป่วยขึ้นทะเบียน
รักษาในปี 2561 (ไตรมาสที่ 4/60-3/61) มีผู้ป่วยขึ้นทะเบียนรักษา 
5,268 ราย ตรวจ HIV จำนวน 4,741 ราย คิดเป็นร้อยละ 89.99  
มีผู้ป่วย HIV positive จำนวน 589 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.42 ได้รับ
ยา ARV จำนวน 474 ราย คิดเป ็นร ้อยละ 80.48 ในปี 2562       
(ไตรมาสที่ 4/61-3/62)  มีผู ้ป่วยขึ ้นทะเบียนรักษา 5,005 ราย 
ตรวจ HIV จำนวน 4,479 ราย คิดเป็นร้อยละ 89.49 มีผู้ป่วย HIV 
positive จำนวน 552 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.32 ได้ร ับยา ARV 
จำนวน 471 ราย คิดเป็นร้อยละ 85.3 การตรวจ HIV ยังไม่ถึงค่า
เป้าหมายร้อยละ 95 ผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็น
ซ้ำ (1-4/2561) มีอัตราความสำเร็จการรักษา ร้อยละ 86.70 แต่ยัง
พบอัตราตาย ร้อยละ 7.5 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 5 จังหวัดที่มี
ผลสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำมากกว่าร้อย
ละ 85 มีจำนวน 5 จ ังหว ัด ค ือ ช ุมพร (90.77) ส ุราษฎร์ธานี 
(89.09) ระนอง (86.61) พังงา (86.63) และภูเก็ต (85.94) 
ตามลำดับ และจังหวัดที่มีผลสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และ
กลับเป็นซ้ำน้อยกว่า ร้อยละ 85 มีจำนวน 2 จังหวัด คือกระบี่ และ
นครศรีธรรมราช (83.07 และ 84.91)  และวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค 
การดำเนินงานและมาตรการการลดโรค ปี 2563 รายละเอียดตาม
แบบฟอร์ม 1  

๒ 
 

จัดทำแผนปฏิบัติการ และกิจกรรมสำคัญ มาตรการเร่งรัดผลสำเร็จของ
ตัวชี้วัดเพื่อที่จะตอบสนองต่อการป้องกัน ควบคุมและลดปัญหาการ
เสียชีวิต ขายา โอนออก และเพิ ่มความครอบคลุมการค้นพบและ      
ขึ้นทะเบียนรักษาของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำของเขต 
11 รายละเอียดตามแบบฟอร์ม 2  

ไม่มี ไม่มี 1 

๓ 
 

โครงการของงานวัณโรคมี 3 มาตรการ กิจกรรมที่ดำเนินการในรอบ 
12 เดือน 16 กิจกรรม ดังนี้  
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1.มาตรการการเร่งรัดการค้นหา 
กิจกรรมที่ 1 ผลักดันและสนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนแผนงานวัณโรค
ภายใต้คำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : 
PA) ประสานรายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรองกับหน่วยงานส่วนกลาง เพ่ือ
ชี ้แจงหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องชี ้แจงรายละเอียดตัวชี ้วัดคำรับรองกับ
หน่วยงานสสจ.และรพ.ในเครือข่ายเขต 11 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการเร่งรัด ค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในพ้ืนที่
เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดและอัตราการพบต่ำ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 - ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมการเรื่องกลุ่มเป้าหมาย 
สถานที่จัดประชุม 
- ดำเนินการเตรียมเขียนโครงการเพื่อขออนุมัติจัดประชุม 
- ขออนุมัติโครงการและจัดประชุม 
- จัดการประชุม ณ รพ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช แบ่งเป็น 2 รุ่น    
รุ ่นที ่ 1 วันที ่31 ม.ค.63 รุ ่นที ่ 2 วันที ่ 7 ก.พ.63 ผู ้เข้าประชุม
ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับจังหวัด, ระดับอำเภอ, ระดับ
รพ., และระดับรพ.สต. โดยมีตัวแทนเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น, ผู้นำชุมชน, อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน และกลุ่มเสี่ยงวัณโรค
ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย 120 คน มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 
จำนวน 160 คน จากเป้าหมาย 120 คน คิดเป็นร้อยละ 133.33  
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาเร่งรัด การวินิจฉัย เข้าถึงการตรวจและรักษาวัณโรค
ในเขต 11 ประสานการดำเนินงานกับทีมงานที่เกี่ยวข้อง กำหนด วัน  
เวลา ในการประชุมทำหนังสือขออนุมัติดำเนินงาน จัดทำแผนการ
ดำเนินงานทั้ง 7 จังหวัด 
- วันที่ 5 พ.ย.62  จ.พังงา ณ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำน้ำ
ผุด จังหวัดพังงา กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 25 คน ผลการดำเนินงาน มี
ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 32 คน คิดเป็นร้อยละ 128 
- วันที ่ 7 พ.ย.62 จ.ชุมพร ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร 
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 32 คน ผลการดำเนินงาน มีผู้เข้าร่วมประชุม
ทั้งหมด 46 คน คิดเป็นร้อยละ 143.75 
- วันที่ 12 พ.ย.62 จ.นครศรีธรรมราช  
ณ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 60 คน    
ผลการดำเนินงาน มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 60 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
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- วันที่ 14 พ.ย.62 จ.ระนอง ณ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง 
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 18 คน ผลการดำเนินงาน มีผู้เข้าร่วมประชุม
ทั้งหมด 22 คน คิดเป็นร้อยละ 122.22 
- วันที่ 20 พ.ย.62 จ.ภูเก็ต ณ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต 
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 21 คน ผลการดำเนินงาน มีผู้เข้าร่วมประชุม
ทั้งหมด 24 คน คิดเป็นร้อยละ 114.29 
- วันที่ 28 พ.ย.62 จ.กระบี่ ณ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ 
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 30 คน ผลการดำเนินงาน มีผู้เข้าร่วมประชุม
ทั้งหมด 31 คน คิดเป็นร้อยละ 103.33 
- วันที่ 3 ธ.ค.62 จ.สุราษฎร์ธานี  ณ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี กลุ ่มเป้าหมายทั ้งหมด 52 คน ผลการดำเนินงาน มี
ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 67 คน คิดเป็นร้อยละ 128 รวมผู้เข้าร่วม
ประชุมทั้ง 7 จังหวัด 346 คน คิดเป็นร้อยละ 182.10 
กิจกรรมที่ 4 ติดตามประเมินผลการใช้ประโยชน์ ข้อมูลวัณโรคในพ้ืนที่
และการดำเนินงานคัดกรองกลุ่มเสี่ยงวัณโรค 
-ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามเรื่องการใช้ประโยชน์ของข้อมูล 
- วันที่ 16 ธ.ค. 2562 ดำเนินการติดตามการดำเนินงานวัณโรคและการ
ใช้ประโยชน์ของข้อมูลในโปรแกรม NTIP รพ.พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์      
จ.นครศรีธรรมราช 
– วันที่ 29 ม.ค. 2563 ดำเนินการติดตามข้อมูล การขึ้นทะเบียนวัณ
โรคของเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช 
กิจกรรมที่ 5 สนับสนุนการค้นหาผู้ป่วยวัณโรค การติดเชื้อ และการรักษา
วัณโรคระยะแฝงในผู้สัมผัสร่วมบ้านในเขตเมือง (Zero TB in Big city) 
- วางแผนประสานวัน เวลา ในการชี้แจงการดำเนินงาน 
- วันที่ 18 พ.ย.62 เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานร่วมกับ สสจ.
นครศรีธรรมราช  
- วันที่ 15 ม.ค. 63 ดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่ อสม./จนท.รพ./
จนท.รพสต. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสิชลจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ผู้เข้าร่วมจำนวน 155 ท่าน 
- วันที่ 16 ม.ค.63 งานเปิดกิจกรรม “นครศรีฯปลอดวัณโรค” และ
การอบรม อสม. ของอ.เมืองฯ ณ สโมสรรื่นฤดี ค่ายวชิราวุธ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  จำนวน 537 ท่าน และมีการเอกซเรย์ปอด กลุ่มผู้
สัมผัสวัณโรค 
- ประสานและติดตามผลการเอกซเรย์ 
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- ประสานและติดตาม ผลการเจาะเล ือด IGRA  ของหน่วยงาน
เครือข่ายทั้ง 2 อำเภอหน่วยงานเครือข่าย 
- 8 ก.ค.63 นิเทศ ติดตามกำกับการดำเนินงาน รพ.ศูนย์อนามัยที่11 
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช มี index case จำนวน  6 ราย มีผู้สัมผัส
ร่วมบ้าน 25 ราย ได้รับการคัดกรองจำนวน 19 รายคิดเป็นร้อยละ 
76 ได้รับการตรวจIGRAจำนวน  17 ราย คิดเป็นร้อยละ 68 ราย 
ได้รับผลตรวจแล้ว 14 ราย เป็นnegative 11 ราย อยู่ระหว่างรอผล 
3 ราย ได้รับยา LTBI จำนวน 2 ราย ปัญหาที่พบคือผู้สัมผัสบางราย
ไม่ให้ความร่วมมือมาตรวจ และบางราย อยู่ต่างพ้ืนที่  
- 9 ก.ค.63 นิเทศ ติดตามกำกับการดำเนินงานรพ.สิชล อ.สิชล จ.
นครศรีธรรมราช มีindex case จำนวน 62 ราย มีการส่งCXR แต่ยัง
ไม่มีการส่งตรวจIGRA ซึ่งได้เตรียมประสานผู้สัมผัสจำนวน 30 ราย 
เพื่อนัดมาเจาะเลือดในเดือนนี้ ปัญหา คือ ยังไม่มีการทำทะเบียนผู้
สัมผัสทำให้ไม่ทราบจำนวนผู้สัมผัสที่แท้จริงแนะนำให้ประสานพ้ืนที่ใน
การทำทะเบียนผู้สัมผัสให้ครบถ้วน 
2.มาตรการการดูแลรักษา 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมและผลิตสื ่อต้นแบบเพ่ือ
ส่งเสริมสนับสนุนการส ื ่อสารความเสี ่ยงภัยส ุขภาพจากว ัณโรค 
พฤติกรรมที ่พึงประสงค์และส่งเสริมความรอบรู ้ด ้านสุขภาพผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ 
- ประสาน PM วัณโรค, จัดทำแผนการผลิตสื่อวัณโรค,ผลิตแผ่นพับโรค
วัณโรค จำนวน 5,000 แผ่น, ผลิตชุดนิทรรศการจำนวน 6 ชุด, ผลิต       
ไวนิลวัณโรค จำนวน 31 ผืน, ผลิตสปอตวิทยุ จำนวน 1 ตัว 
กิจกรรมที่ 2 ประเมินการประกันคุณภาพ การป้องกัน และดูแลรักษา
วัณโรคในเรือนจำประสานเรื่องคู่มือการประเมิน QATB กับหน่วยงาน
ส่วนกลาง 
- การประเมินคุณภาพโรงพยาบาลจังหวัดภูเก็ต วันที่ 13-17 ก.ค.63 
พบว่ารพ.ป่าตอง ผ่านการประเมิน  
ข้อเสนอแนะ บริหารจัดการเรื่องของข้อมูล big cleaning data, เพ่ิม
การค้นหาผู้สัมผัส, 
ส่วนของ LTBI ทางคลินิกเด็กจะให้ความร่วมมือในการคัดกรองเพ่ิมเติม
, ปรับเป้าหมายของกลุ่มเสี่ยงให้พอดีกับสัดส่วนในการคัดกรอง เพ่ือ
ไม่ให้ตัวเลขในบางกลุ่มโดดมากเกินไป , ส่วนของ lab เพิ่มคำแนะนำ
เรื่องคุณภาพของเสมหะ, รพ.มิชชั่น ไม่ผ่านการประเมิน 
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เหตุผลไม่ผ่านการประเมินคุณภาพโรงพยาบาลจังหวัดภูเก็ต 
-ไม่มีทะเบียนผู้สัมผัสและการคัดกรองผู้สัมผัสทั้งในโปรแกรม NTIP 
และโปรแกรมของ รพ. 
-ไม่มีการคัดกรองเด็ก เนื ่องจากให้เด็กไปตรวจตามสิทธิ และไม่มี
ทะเบียน LTBI 
-เพ่ิมข้อมูลในส่วนของ IC  
-มีการตรวจเช็ค HEPA เป็นระยะ 
วันที่ 11 ส.ค.63 ประเมินQTB รพ.ท่าแซะปี 63 ผลผ่านเกณฑ์การ
ประเมินร้อยละ97 
แนะนำ 
1.การคัดกรองในกลุ่มผู้สัมผัสวัณโรคปอดเพิ่มเติม โดยขอความร่วมมือ
จาก รพ.สต. ในการชี้เป้าผู้สัมผัสในชุมชน 
2.ติดตามผู ้ป่วยMDR-TB ปี56-60 ที ่รักษาหายแล้วจำนวน 8 ราย    
มา CXR เพ่ือเฝ้าระวังกลับเป็นซ้ำในผู้ป่วยดังกล่าว 
3.ให้ทีม DOT เฝ้าระวังยา Rifafour เสื่อมคุณภาพ หากพบผิดปกติให้
แจ้ง สคร. 
4.ทบทวน case เสียชีวิต 
5.ทบทวนระบบ เพ่ือดู gab ในการคัดกรองคนไข้ เพ่ือลดการ delay dx 
6.ให้ส่งตรวจ DST ทุกรายเนื่องจากยังมีการตกหล่นในการส่งตรวจ 
7.เพิ ่มการคัดกรองกลุ ่มเสี ่ยง เน้นในคลินิกพิเศษ และคลินิก low 
immune 
-วันที่ 13 - 17 ก.ค.63 จัดทำแนวทางขั ้นตอนหรือแนวทางการ
ปฏิบัติงานวัณโรคภายใน รพ.ถลาง ผ่านการประเมิน 
ข้อเสนอแนะ คีย์ข้อมูลผู้ป่วยในโปรแกรม NTIP ให้เป็นปัจจุบัน, เพ่ิม
การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงให้ครอบคลุม รวมถึงคัดกรองผู้ป่วยที่เข้ามาใน
โรงพยาบาล, ไม่มีทะเบียนกลุ่มผู้สัมผัส 
- ว ันที่13-17 ก .ค .63 ประเม ินค ุณภาพโรงพยาบาลจ ั งหวัด
นครศรีธรรมราช จำนวน 5 รพ.พบว่า ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 90 จำนวน 
1 รพ. ไม่ผ่าน 4 รพ. พบปัญหาบางแห่งไม่มีการจัดทำทะเบียนผู้สัมผัส
วัณโรค ส่วนของ lab เพ่ิมคำแนะนำเรื่องคุณภาพของเสมหะ 
- วันที่ 20-24 มิ.ย.2563  ประเมินคุณภาพโรงพยาบาลจังหวัดกระบี่ 
จำนวน 5 รพ. พบว่า ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 90 จำนวน 3 รพ. (รพ.เขาพนม ,
ปลายพระยา, เหนือคลอง) ไม่ผ่าน 2 รพ.ซึ่งมาตรการที่ยังไม่สามารถ
ดำเนินการได้ตามเกณฑ์ คือ มาตรการที่ 1 การป้องกันควบคุม วัณโรค 
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ในส่วนของการคัดกรองเพื่อค้นหาวัณโรคในกลุ่มผู้สัมผัสผู้ป่วยวัณโรค 
มาตรการที่ 2 การค้นหาและคัดกรอง ในด้านการพัฒนาคุณภาพการ
ตรวจวินิจฉัยวัณโรคทางห้องปฏิบัติการ มาตรการการรักษา ในด้าน
ผลสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ มาตรการ
ที่ 3 การดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา ในด้านการตรวจติดตามระหว่าง
การรักษาวัณโรค 
 - วันที่ 20 - 24 ก.ค.63 ประเมินคุณภาพโรงพยาบาลจังหวัดพังงาจำนวน 
3 รพ. พบว่า ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 90 จำนวน 2รพ. (รพ.ท้ายเหมือง,ตะกั่ว
ป่า) ไม่ผ่าน 1 รพ.พังงา 
ติดตามผลการดำเนินรพ.ตะกั่วป่า1วันพบว่าปี62 ยังไม่ขึ้นทะเบียน
จำนวน 3 คนแนะนำให้ขึ้นทะเบียนให้ครบทุกราย 
ปัญหา ท้ายเหมือง, ตะกั่วป่าการค้นหาผู้สัมผัสร่วมบ้านและใกล้ชิดน้อย
, พังงา ในOPD อากาศไม่ถ่ายเท, สถานที่เก็บเสมหะไม่มี cover way 
ข้อเสนอแนะ 
-ท้ายเหมือง แนะนำให้ปรับปรุงห้องติดเชื้อ , ห้องตรวจโรคทางเดิน
หายใจอยู่ใกล้กับห้องติดเชื้อให้ดูทางออกของอากาศ , ให้แลปรพ.มีการ
ประเมินมาตรฐานของห้องปฏิบัติการทุกปี(EQA)  
-ตะกั่วป่าให้ติดพัดลมผลักอากาศไปทางเดียวกันเพื่อผลักอากาศออก
ด้านนอกคลินิก,เพ่ิมการค้นหาผู้สัมผัสร่วมบ้านและใกล้ชิดโดยให้รพ.สต
เข้ามามีส่วนร่วม,เพิ่มการคัดกรองเด็ก,ทบทวนบทบาทหน้าที่การส่งต่อ
ผู้ป่วยไป DOT ที่รพ.สต. 
-พังงาให้ปรับทิศทางการระบายอากาศในOPD, เพิ่มการค้นหาผู้สัมผัส
ใกล้ชิดและผู้สัมผัสร่วมบ้าน 
 - วันที่ 3-7 ส.ค. 2563 ประเมินคุณภาพโรงพยาบาลจังหวัดชุมพร 
จำนวน 5 รพ. ผ่านเกณฑ์ 4 รพ.(โรงพยาบาลหลังสวน ,ท่าแซะ, ละแม
, ชุมพร) ไม่ผ่าน 1 แห่งคือ รพ.ปากน้ำหลังสวน สิ ่งที ่ค้นพบและ
ข้อเสนอแนะ ให้ทำทะเบียนผู ้ส ัมผัสและเด็กสัมผัสวัณโรค LTBI, 
อัพเดตข้อมูลเอกสารแนวทางต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน, ให้ส่ง DST ทุกราย 
ไม่ว่าจะ sputum บวก หรือลบก็ตาม เพื่อต้องการทราบว่าเชื้อที่เจอ 
จะดื้อหรือไม่ดื้อ, เพิ่มเติมการจัดทำแผน แนะนำให้มีการจัดประชุม
เครือข่าย, เปลี่ยนที่เก็บยาให้มาอยู่ที่ห้องยา เนื่องจากยา TB อยู่ในห้อง
ฝ่ายเวชกรรม นานเกิน 1 เดือนเสี่ยงต่อการเสื่อมของยา,  แนะนำให้
ปรับปรุงแนวทางเม่ือบุคลากรป่วยเป็น TB 
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-วันที่ 3-7,10 ส.ค.63 การประเมินคุณภาพโรงพยาบาลด้านการดูแล
ร ักษาว ัณโรค จ.ส ุราษฎร ์ธาน ี จำนวน 6 รพ. ผ ่านเกณฑ์ 4 รพ.
(โรงพยาบาลท่าฉาง, คีรีรัฐนิคม, กาญจนดิษฐ์, เกาะสมุย) ไม่ผ่าน 2 แห่ง
คือ รพ.ท่าชนะและรพ.สุราษฎร์ธานี สิ่งที่พบและข้อเสนอแนะ ให้ความรู้
ในการสร้างกระบวนการรักษาผู ้ป ่วยด้วยการกำกับกินยาต่อหน้า
เจ ้าหน้าที ่ (DOT), เพิ ่มช ่องทางด่วน fast track ในส่วนของการให้
พยาบาลหน้า OPD สามารถสั่งตรวจเสมหะได้ในกรณีสงสัยวัณโรค เพ่ือ
ลดระยะเวลาในการตรวจค้นหาผู้ป่วยได้เร็ว แนะนำให้มีการตรวจเสมหะ
ครั้งแรกที่มีผู้สงสัยการสงสัยวัณโรค ด้วยการตรวจเสมหะวิธี spot 
กิจกรรมที่ 3 ตรวจรักษาและดูแลผู้ป่วยรับประทานยาต่อหน้า (DOT) 
ในศูนย์สาธิตบริการ สคร.11 ให้บริการตรวจวินิจฉัยวัณโรค ให้
คำปรึกษา สุขศึกษา เกี่ยวกับโรควัณโรค และดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค
ที่มารับประทานยาต่อหน้า ( DOT) ในศูนย์สาธิตบริการฯ 
- ตั้งแต่เดือนต.ค.2562 – ก.ค.2563 มีจำนวนผู้มารับบริการทั้งสิ้น 
282 ราย ดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคที่มารับประทานยาต่อหน้า(DOT) 
จำนวน 1 ราย (ต.ค.62) 
กิจกรรมที่ 4 เสริมสร้างความเข้มแข็งการให้บริการดูแลรักษาวัณโรค
และวัณโรคดื้อยาอย่างองค์รวม วางแผนในการดำเนินงานในหน่วยงาน
ที่ยังไม่เข้มแข็งในการดูแลผู้ป่วยดื้อยา 
- วันที่ 17 ธ.ค.62 นิเทศติดตามการดำเนินงาน การดูแลผู้ป่วยวัณโรค
ดื้อยาและเยี่ยมผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา รพ.ชะอวด สสอ.และรพ.สต.เขา
พระทอง   
- วันที่ 18 ธ.ค.62 นิเทศติดตามการดำเนินงาน การดูแลผู้ป่วยวัณโรค
ดื้อยา และเยี่ยมผู้ป่วย วัณโรคดื้อยา รพ.นบพิตำ สสอ.และรพ.สต.บ้าน
หัวทุ่ง  
- นิเทศติดตามการดำเนินงานวัณโรคดื้อยาใน  จ.ชุมพร, ภูเก็ต, ระนอง, 
พังงา มีผู้ป่วยขาดการรักษา เนื่องจากแพ้ยา และบางรายปฏิเสธการ
รักษา มีการประสานงานการดูแลผู้ป่วยโดย 
ทีมสหวิชาชีพ มีการส่งต่อไปกินยาและฉีดยาที่ รพ.สต.  
- ผ ู ้ป ่วยเข ้าส ู ่กระบวนการร ักษาช ้าเน ื ่องจากรอผลยืนย ันทาง
ห้องปฏิบัติการและรอผลการวินิจฉัยจากแพทย์ทำให้คนไข้เสียชีวิตก่อน
ได้รับการรักษา 
กิจกรรมที่ 5  การฝึกอบรมตามแนวทางการป้องกันวัณโรคเพื่อไปใช้
พัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานวัณโรคใหม่  
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- ประสานกับสสจ.ทั้ง 7 จังหวัดเพ่ือจัดส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
งานใหม ่
- ดำเนินการเขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ 
- ขออนุมัติโครงการ 
- ทำหนังสือเชิญเข้าร่วมอบรมในวันที่ 23 - 26 ธ.ค.62 
- ดำเนินจัดการอบรมระหว่างวันที่ 23 - 26 ธ.ค.62 มีผู้เข้าร่วมอบรม
ทั ้งสิ ้นจำนวน 24 คน จากกลุ ่มเป้าหมาย 22 คน คิดเป็นร้อยละ
109.09 ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นผู ้รับผิดชอบงาน วัณโรคใหม่ จาก จ.
นครศรีธรรมราช 7 คน, จ.ภูเก็ต 2 คน, จ.พังงา 2 คน, จ.สุราษฎร์ธานี 
5 คน, จ.กระบี่ 1 คน, จ.ชุมพร 2 คน, จ.ระนอง 2 คน และจาก สคร.
11 จำนวน 3 คน  คะแนนทดสอบก่อนการอบรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
9.25 คะแนน คะแนนต่ำสุด 4 คะแนน คะแนนสูงสุด 14 คะแนน 
และคะแนนทดสอบหลังการอบรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16.17 คะแนน 
คะแนนต่ำสุด 12 คะแนน คะแนนสูงสุด 20 คะแนน 
กิจกรรมที่ 6 ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญวัณโรค 
- ประสานขอรายชื่อผู้เชี่ยวชาญวัณโรคดื้อยาระดับเขตจัดทำหนังสือขอ
อนุมัติแต่งตั้งไปยังสำนักงานตรวจราชการเขต เพื่อให้ผู้ตรวจราชการ
เขตสุขภาพท่ี 11 ลงนาม 
กิจกรรมที่ 7 อบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการวัณโรคที่ไม่
เคยผ่านการอบรมการตรวจหาเชื้อ AFB ด้วยกล้องจุลทรรศน์-ประสาน
กับสสจ.ทั้ง 7 จังหวัดเพื่อจัดส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ชันสูตรผู้รับผิดชอบ
งานใหม ่
- ดำเนินการเขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ 
- ขออนุมัติโครงการ 
- ทำหนังสือเชิญเข้าร่วมอบรมในวันที่ 23 - 25 ธ.ค. 62 
- ดำเนินการจัดอบรม ในวันที่ 23 - 25 ธ.ค. 62 จำนวนกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมด 14 คน ผลการดำเนินงาน มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 17 คน 
คิดเป็นร้อยละ 121.43 คะแนนผลการทดสอบก่อนอบรมมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 10.25 และคะแนนผลการทดสอบหลังอบรมมีค่าเฉลี่ยเทา่กับ 
17.06 ผู้เข้าร่วมอบรมมาจากหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ คือ รพ.หลังสวน, 
รพ.พังงา, รพ.ละอุ่น, รพ.วชิระภูเก็ต, รพ.ท่าโรงช้าง, รพ.สวี, รพ.ป่า
ตอง, รพร.เวียงสระ, รพ.เขาพนม, รพ.ระนอง, รพ.ค่ายวชิราวุธ, รพ.ทุ่ง
สง, รพ.เกาะสมุย , รพ.พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ , รพ.ธนบุร ีท ุ ่งสง 
และสคร.11 
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3.มาตรการการพัฒนาระบบบริการ 
กิจกรรมที่ 1 นิเทศควบคุมกำกับติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานวัณโรค 
- วางแผนการดำเนินงานเพื่อจัดทำแผนการนิเทศงาน 
- เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานวัณโรคในเรือนจำในเขต 11 
และวางแผนการดำเนินงานการคัดกรองวัณโรคในเรือนจำในเขต 11 
ณ จ.สุราษฎร์ธานี 
-วันที ่ 11-12 ม.ค.63 นิเทศติดตามการดำเนินงานวัณโรค และ
ทบทวนการเสียชีวิตของผู้ป่วยวัณโรค จ.กระบี่ 
 -วันที่ 16 มิ.ย.63  ดำเนินการนิเทศติดตามการดำเนินงานวัณโรค ณ 
โรงพยาบาลคล่องท่อม จังหวัดกระบี่ พบว่า จากการตรวจสอบข้อมูล
การใช้ยาวัณโรคของโรงพยาบาล จำนวน 3 ปี คือ ปี 2561-2563 
(มิถุนายน) และการตรวจเสมหะจากทะเบียนชันสูตร ทะเบียนการเบิก
ใช้ยาวัณโรคของโรงพยาบาล จำนวน 120 ราย โดยตรวจสอบกับการ
ขึ้นทะเบียนรักษาในโปรแกรมรายงาน NTIP พบว่า ปี 2563 ยังไม่ได้
ขึ้นทะเบียนจำนวน 3 ราย, มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบงานวัณโรค 
(TB Clinic) ใหม่ในโรงพยาบาลคลองท่อม ทำให้การดำเนินงานยังมี
ป ัญหา อุปสรรคในด้านความเข ้าใจรายละเอียดเน ื ้องานที ่ต ้อง
ดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง,ระบบการดำเนินงานวัณโรคใน
โรงพยาบาล ยังขาดการเชื่อมประสานระหว่างกลุ่มคลินิก ทำให้ข้อมูล
รายละเอียดการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยไม่ได้นำมาขึ้นทะเบียนในระบบ NTIP  
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ให้ทางโรงพยาบาลนำข้อมูลผู ้ป่วยวัณโรค ขึ ้นทะเบียนรักษาใน
โปรแกรม NTIP 
- แนะนำแนวทางและสนับสนุนองค์ความรู้ ให้กับผู้รับผิดชอบงานวัณโรค 
และสหสาขาวิชาชีพตามรายละเอียดที่ยังไม่เข้าใจ และยังไม่สามารถ
ดำเนินการได้ เช่น ระบบการส่งต่อผู้ป่วย การดูแลกำกับการกินยา DOT 
-วันที่ 27-31 ก.ค.63 ติดตามการดำเนินงานรพ.กะเปอร์ ปี61-63 
ขึ้นทะเบียนครบ  
รพ.ระนองปี61-62ขึ้นทะเบียนครบ ปี63ยังไม่ข้ึนทะเบียนจำนวน13ราย 
รพ.หลังสวน ปี61-62 ยังไม่ขึ ้นทะเบียน 4 คน ให้ขึ ้นทะเบียน
เรียบร้อยแล้ว ปี63 ขึ ้นทะเบียนครบทุกราย แนะนำให้ทุกรพ.ขึ้น
ทะเบียนผู้ป่วยให้ครอบคลุมทุกราย 
- วันที ่10 ส.ค.63 ติดตามการดำเนินงานรพ.เกาะสมุย ปี61ขึ้น
ทะเบียนไม่ครบ 1 ราย 
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ปี62 ขึ้นทะเบียนไม่ครบ 1 ราย 
ปี63 ขึ้นทะเบียนไม่ครบ 1 ราย 
แนะนำให้รพ.ขึ้นทะเบียนเพิ่มเติมให้ถูกต้องและครบถ้วนทุกราย 
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาเครือข่ายป้องกันควบคุมโรคเพื่อยุติวัณโรค (TB 
Network Meeting) 
- เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานวัณโรคในเรือนจำในเขต 11 
และวางแผนการดำเนินงานการคัดกรองวัณโรคในเรือนจำในเขต 11 
ณ จ.สุราษฎร์ธานี 
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดเตรียมกลุ่มเป้าหมาย สถานที่ 
เวลาในการจัดการประชุม 
- กำหนดการประชุมระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2563 ณ.รร.นิภาการ์เด้น 
จ.สุราษฎร์ธานี 
- ขออนุมัติเลื่อนการจัดการประชุม เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ
โรค COVID-19 ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ติดภารกิจ ไม่สามารถเข้า
ร่วมประชุมได้ และตอบสนองมาตรการลดการแพร่กระจายเชื้อ 
- ขออนุมัติจัดประชุม เป็นราบจังหวัด เพื่อตอบสนองต่อมาตรการลด
การแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 ตามแนวทาง ศบค. โดยดำเนินการ
จัดประชุม ณ ห้องประชุมของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั ้ง 7 
จังหวัดในเขต 11 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ประสานงานวัณโรค
ระดับจังหวัด เจ้าหน้าที่คลินิกวัณโรค ผู้ประสานงานเรือนจำจาก รพ.  
เภสัชการ เจ้าหน้าที่ชันสูตร ผู้รับผิดชอบงาน IC และผู้รับผิดชอบงาน
วัณโรคจากเรือนจำในเขต 11 รวมกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 445 คน ดังนี้ 
 - จ.สุราษฎร์ธานี กลุ่มเป้าหมาย 100 คน แบ่งเป็น 2 รุ่นๆละ 50 คน 
วันที่ 12,15 มิ.ย.63  มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 104 คน 
 - จ.กระบี่ กลุ่มเป้าหมาย 45 คน  วันที่ 18 มิ.ย.63  มีผู ้เข้าร่วม
ประชุม จำนวน 45 คน 
 - จ.ระนอง กลุ่มเป้าหมาย 26 คน วันที่ 24 มิ.ย.63  มีผู ้เข้าร่วม
ประชุม จำนวน 31 คน 
 - จ.นครศรีธรรมราช กลุ่มเป้าหมาย 130 คน แบ่งเป็น 2 รุ่นๆละ 65 
คน วันที่ 29,30 มิ.ย.63  มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 104 คน 
 - จ.ภูเก็ต กลุ่มเป้าหมาย 42 คน  วันที่ 2 ก.ค.63  มีผู้เข้าร่วมประชุม 
จำนวน 43 คน 
 - จ.พังงา กลุ่มเป้าหมาย 49 คน วันที่ 3 ก.ค.63 มีผู้เข้าร่วมประชุม 
จำนวน 50 คน          
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สรุป มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 429 คน จากกลุ่มเป้าหมาย 445 คน 
คิดเป็นร้อยละ 96.40 
      ผลการประเมินพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม พบว่า ด้านวิทยากร 
โดยภาพรวม อยู ่ ในระดับมาก(Mean = 4.26, SD = 0.67) ซึ่ง
ประกอบไปด้วยหัวข้อการเตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากร อยู่ใน
ระดับมาก (Mean = 4.39, SD = 0.53) การถ่ายทอดความรู ้ของ
วิทยากร (Mean = 4.35, SD = 0.55) สามารถอธิบายเนื ้อหาได้
ชัดเจนและตรงประเด็น (Mean = 4.36, SD = 0.57) ใช้ภาษาที่
เหมาะสมและเข้าใจง่าย (Mean = 4.37, SD = 0.60) การตอบ
คำถามของว ิ ทย ากร  (Mean = 4.36, SD = 0.60)  เ อกสาร
ประกอบการบรรยาย (Mean = 3.89, SD = 0.87) ด้านสถานที่/
ระยะเวลา โดยภาพรวม อยู ่ในระดับมาก (Mean = 4.26, SD = 
0.67)  ด้านการนำความรู้ไปใช้โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (Mean 
= 4.18, SD = 0.65) ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อ สามารถนำความรู้ ที่
ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ (Mean = 4.26, SD = 0.62) 
สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่และถ่ายทอดได้ (Mean = 4.18, SD = 
0.65) สามารถให้คำปรึกษาแก่เพื่อนร่วมงานได้ (Mean = 4.16, SD 
= 0.67) มีความม่ันใจและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ (Mean = 
4.19, SD = 0.64) 
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการนำแนวทางการ
ป้องกันควบคุมวัณโรคและวัณดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมากไป
ปฏิบัติภายใต้กลไก พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
- ประสานหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องในการวางแผนการนิเทศกำกับติดตาม
ติดตามการดำเนินงานวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมากที่ อ.ชะอวด 
- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนการนิเทศกำกับติดตาม 
ติดตามการดำเนินงานวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก ที่ อ.ชะอวด 
- นิเทศ ติดตามการดำเนินงาน จ.ระนอง ชุมพร ภูเก็ต พังงา ระหว่าง
วันที่ 11-15, 18-22 พ.ค.63 พบว่าสถานการณ์การคัดกรองโควิด – 
19 ทำให้ค้นพบผู้ป่วยวัณโรคเพิ่มมากขึ ้นแต่ผู ้ป่วยไม่ได้เข้ารับการ
รักษาตามกระบวนการทำให้กลับไปแพร่เชื้อภายในชุมชน  ผู้ป่วยเข้าสู่
กระบวนการรักษาช้าเนื่องจากรอผลยืนยันทางห้องปฏิบัติการและรอ
ผลการวินิจฉัยจากแพทย์ทำให้คนไข้เสียชีวิตก่อนได้รับการรักษา 
- วันที่ 11 มิ.ย.63 ได้ลงพ้ืนที่เยี่ยมติดตามผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลาย
ขนาน (MDR-TB) ในพ้ืนที่อำเภอปลาย จังหวัดกระบี่ โดยมีวัตถุประสงค์
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เพื่อเฝ้าระวังป้องกันควบคุมวัณโรคการแพร่กระจายเชื้อ และติดตาม
ระบบการดูแลของผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา ผู้ป่วยยืนยันวัณโรค MDR เพศ
หญิง อายุ 55 ปี ส ัญชาติไทย สถานภาพสมรส มีโรคประจำตัว
เบาหวาน น้ำหนักปัจจุบัน 66 กิโลกรัม อาชีพค้าขาย (ก่อนป่วย) ที่
บ้านอาศัยอยู่กับสามี และได้เปิดร้านขายของชำที่บริเวณหน้าบ้าน 
ปัจจุบันผู้ป่วยปฏิเสธการรักษาจากระบบการบริการของโรงพยาบาล
ของรัฐ และไม่ยินยอมรักษาต่อเนื่อง แต่ผู้ป่วยไปรักษาในคลินิกเอกชน 
ซึ่งไม่ได้มีการติดตามการดูแลการใช้ยา การกำกับดูแลโดยเจ้าหน้าที่ ทำ
ให้ผู้ป่วยมีอาการข้างเคียงจากการใช้ยาบางชนิด และผู้ป่วยไม่ได้ทาน
ยาต่อเนื่องถูกต้อง จึงอาจส่งผลต่อการดื้อยาชนิดรุนแรงต่อไปได้ และ
อาจส่งผลต่อการแพร่กระจายเชื ้อไปสู ่บุคคลอื ่นได้ ดังนั ้นทีมงาน
เจ้าหน้าที ่ทั ้งระดับเขต ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และพื้นที ่ ได้
ดำเนินการพูดคุยกับผู้ป่วยและญาติของผู้ป่วยเพื่อสร้างความเข้าใจใน
ระบบการดูแล และการรักษาอย่างต่อเนื่อง และยินยอมเข้าสู่ระบบการ
รักษาที่เป็นไปตามแนวทางการรักษา ผลสรุปว่า ผู้ป่วยยินยอมกลับไป
รักษาในโรงพยาบาล และจะมีเจ้าหน้าที่เครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
ดำเนินการดูแลส่งต่อการรักษาตามขั้นตอนแนวทางการรักษาให้กับ
ผู้ป่วยต่อไป  
2. สิ่งที่สนับสนุน/เสนอแนะ 
-ให้คำแนะนำ สร้างความเข้าใจและการปฏิบัติแก่ผู้ป่วยและญาติในการ
รักษาอย่างต่อเนื่อง 
-ประสานกับเครือข่ายในการส่งต่อการรักษาโดยให้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
ของการดูแล 
กิจกรรมที่ 4 นิเทศติดตามและเฝ้าระวังการดื้อยาวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง 
วางแผนการจัดทำแผนนิเทศและเฝ้าระวังการดื้อยาในกลุ่มเสี่ยง 
-เฝ้าระวังการดื้อยาในกลุ่มผู้ป่วยต่างๆระหว่าง วันที่1 ต.ค.62-31ธ.ค.62 
ดังนี้ 
ทำการเพาะเลี้ยงเชื้อวัณโรคในผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 237 ราย ผู้ป่วย
รายเก่าและกำลังรักษา จำนวน 705 ราย 
ทดสอบความไวต่อยา จำนวน 197 ราย 
ทดสอบทางอนูชีววิทยา จำนวน 664  ราย 
พบ MDR จำนวน 3 ราย เป็นผู้ป่วยรายใหม่ 1 ราย ผู้ป่วยรายเก่า 2 ราย 
-เฝ้าระวังการดื ้อยาในกลุ ่มผู ้ป่วยต่างๆ ระหว่างวันที ่ 1ม.ค.63 -       
31 ม.ค.63 ดังนี้ 
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ขั้นตอน การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน 
สูตรการ
คำนวณ 

ผลการ
คำนวณ 

ค่า
คะแนน
ที่ได้ 

ทำการเพาะเลี้ยงเชื้อวัณโรคในผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 597 ราย ผู้ป่วย
รายเก่าและกำลังรักษา   จำนวน 832 รายทดสอบความไวต่อยา
จำนวน  393 ราย พบMDR 3 ราย 
ทดสอบทางอนูชีววิทยา จำนวน  979 ราย 
พบ MDR จำนวน 8 ราย เป็นผู้ป่วยรายใหม่ 4 ราย ผู้ป่วยรายเก่า 4 ราย 
-นิเทศติดตามการดำเนินงานห้องปฏิบัติการวัณโรค ณโรงพยาบาลธนบุรี-
ทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช ในวันที่ 20 มี.ค.63 
-นิเทศติดตามการดำเนินงานและเฝ้าระวังการดื้อยาวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง ดังนี้ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่13-17 ก.ค.63 ณ โรงพยาบาลเชียร
ใหญ่ รพ.พิปูน,รพ.ขนอม,รพ.ร่อนพิบูลย์และโรงพยาบาลปากพนัง 
จังหวัดกระบี่ในวันที่20-24 ก.ค.63 ณ โรงพยาบาลเขาพนม รพ.
ปลายพระยา รพ.กระบี่ รพ.เหนือคลองและรพ.ลำทับ 
จังหวัดพังงาในวันที่20-24 ก.ค.63 ณ โรงพยาบาลพังงา รพ.คุระบุรี
ชัยพัฒน์ รพ.ตะกั่วป่า รพ.ตะกั่วทุ่ง และรพ.ท้ายเหมือง 
จังหวัดกระบี่ในวันที่ 30 ก.ค.63 ณ โรงพยาบาลเกาะพีพี 

๔ สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ตาม
แบบฟอร์มที่ 3, 4 ดังเอกสารแนบท้ายและนำเสนอผู้บริหารตาม
หนังสือที่สธ 0428.9.1/353 ลว.19 สิงหาคม 2563   

ไม่มี ไม่มี 0.5 

๕ ประเมินผลลัพธ์ของการดำเนินงาน 
1.อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียน
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.62) ครบรอบรายงาน ไม่เกินวันที่ 25 สิงหาคม 
พ.ศ. 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เท่ากับร้อยละ  
88.48 
2.ร้อยละความครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็น
ซ้ำที่ข้ึนทะเบียนรักษาในปีงบประมาณ2563 ครบรอบรายงาน ไม่เกิน
วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2563 
เท่ากับร้อยละ  63.51     
ตามแบบฟอร์มที่ 4  ดังเอกสารแนบท้ายและนำเสนอผู้บริหารตาม
หนังสือที่สธ 0428.9.1/353 ลว.19 สิงหาคม 2563                                                                                                                            
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การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน 
 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ำหนัก
ร้อยละ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ค่า
คะแนน
ที่ได้ 

คะแนนถ่วง
น้ำหนัก 

ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานป้องกันควบคุม
วัณโรค 

8 ขั้นตอนที่ 5 4.7 0.376 

 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการเพื่อให้ตัวชี้วัดบรรลุผลสำเร็จ  
มาตรการที่ 1 ลดตาย  
ประกอบด้วย มาตรการ 2 ด้าน คือ  
1. การเร่งค้นหา ลดความล่าช้าในการวินิจฉัยและรักษา  
2. พัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคอย่างต่อเนื่อง (Continue quality improvement: CQI)     
กิจกรรมหลักท่ีสำคัญดังนี้ 1. เร่งค้นหาและคัดกรอง ในกลุ่มประชากรเสี่ยงตามมาตรฐานแผนงานวัณโรค  

2. คัดกรองด้วย X-ray และ การตรวจวินิจฉัยที่รวดเร็วด้วย Molecular test  
3. วินิจฉัยการติดเชื้อ HIV ในผู้ป่วยวัณโรคทุกรายและให้ยาต้าน HIV  
4. ส่งตรวจเพาะเชื้อและทดสอบความไวทุกรายเพื่อค้นหา MDR-TB  
5. รักษาผู้ป่วยวัณโรคและวัณโรคดื้อยาทุกรายด้วยสูตรยาที่มีประสิทธิภาพ  
6. ดูแลรักษาโรคร่วมและอาการข้างเคียงจากการใช้ยา  

มาตรการที่ 2 ลดการขาดยา 
 ประกอบด้วย มาตรการ 2 ด้าน คือ  
1.ดูแลรักษาโดยผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient Centered Care) 
2. ดูแลผู้ป่วยร่วมกับทีมสหวิชาชีพ เครือข่ายในพ้ืนที่ และให้การ ช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  
กิจกรรมหลักท่ีสำคัญดังนี้ 1. ใช้กลไกคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพชีวิตระดับอำเภอติดตาม 

2. ดูแลผู้ป่วยทุกรายด้วยทีมสหวิชาชีพโดยเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและสนับสนุน
การรักษา (Patient Centered Care) ด้วยการ DOT   กระบวนการให้การ
ปรึกษา การส่งเสริมด้านโภชนาการ การช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจและสังคมcase 
manager  

มาตรการที่ 3 พัฒนาระบบการส่งต่อและติดตามผลการรักษาทุกราย 
ประกอบด้วย มาตรการ 2 ด้าน คือ  
1. พัฒนาระบบข้อมูลผู้ป่วยวัณโรครายบุคคลเพื่อกำกับ ติดตาม และประเมินผลการรักษา 
2. สร้างเครือข่ายหรือศูนย์กลางประสานการส่งต่อและติดตามผล (Referral center)     
กิจกรรมหลักที่สำคัญดังนี้ 1. ใช้เทคโนโลยีและระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์รายบุคคล เพื่อติดตามและประเมิน

ผลการรักษาทุกราย  
2. พัฒนาศูนย์การส่งต่อผู้ป่วยและรายงานผลการรักษา  
3. พัฒนาระบบเครือข่ายทางห้องปฏิบัติการ  
4. พัฒนาบุคลากรเครือข่าย  
5. ขับเคลื่อนและติดตามการประเมินผลโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ระดับอำเภอ  
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ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน 
  ผู้บริหารให้การสนับสนุนการดำเนินงานและเครือข่ายให้ความร่วมมือในการดำเนินงานดี 
 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน 
 -  
 
ความต้องการสนับสนุนจากส่วนกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ควรจะมีการบูรณาการการคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงในระดับส่วนกลางและเป็นนโยบายร่วมใน
กาสรคัดกรองร่วมกันเพ่ือง่ายต่อการประสานการดำเนินงานในระดับผู้ปฏิบัติงาน 
 
ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป 
  - 
 
หลักฐานอ้างอิง 
 

ขั้นตอนที่ 1  
1.1 รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์วัณโรค แผนงานวัณโรคของประเทศ ตามแบบฟอร์มที่ 1 

พร้อมหนังสือเสนอผู้บริหาร 
ขั้นตอนที่ 2  
 2.1 แผนปฏิบัติการและกิจกรรมสำคัญ ตามแบบฟอร์มที่ 2 พร้อมหนังสือเสนอผู้บริหาร 
ขั้นตอนที่ 3  
 3.1 หนังสือเสนอผู้บริหารและแบบฟอร์ม 3 รายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินงาน 
ขั้นตอนที่ 4 
 4.1 บันทึกข้อความส่งสรุปรายงานตัวชี้วัดเสนอผู้บริหาร 
 4.2  แบบรายงานผลการดำเนินงาน แบบฟอร์ม 4 
ขั้นตอนที่ 5  
 5.1 บันทึกข้อความส่งสรุปรายงานตัวชี้วัดเสนอผู้บริหาร 
 5.2 ร้อยละอัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ 
  5.3 ความครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับมาเป็นซ้ำ 
 5.4 เอกสารแบบรายงานความก้าว ฟอร์ม 3 รอบ 12 เดือน 
 5.5 เอกสารแบบรายงานผลการดำเนินงาน ฟอร์ม 4 
           5.6 ไฟล์เอกสาร เหตุผลที่ตัดจากการประเมิน 
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ชื่อตัวชี้วัด 2.2: ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบสื่อสารความเสี่ยงเพื่อสร้างเสริมความรอบรู้ด้าน
สุขภาพในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับหน่วยงาน ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 
(JEE/IHR2005) 

ประเภทตัวชี้วัด 
 ยุทธศาสตร์ 
 คำรับรอง 
 SDA 
 PSA 

งวดที่รายงาน 
 ไตรมาสที่ ๑ 
 ไตรมาสที่ ๒ 

      ไตรมาสที่ ๓ 
 ไตรมาสที่ ๔ 

แนวทางการดำเนินงาน 

ขั้นตอน แนวทางการดำเนินงาน 
๑ วิเคราะห์ผลการดำเนินการสื่อสารความเสี่ยงตามเกณฑ์การประเมิน JEE/IHR 2005 ระดับ

หน่วยงาน 
เกณฑ์การให้คะแนน: 
1.1 รายงานผลการกำหนดเป้าหมายฯ ตามแบบฟอร์มที่ 1 ในระบบ RCMC 
1.2 มีการนำเสนอรายงานการวิเคราะห์การดำเนินงานฯ ให้กับผู้บริหารรับทราบ 

๒ จัดทำแผนการดำเนินการสื่อสารความเสี่ยงเพื่อพัฒนา/ปรับปรุง/ผลักดัน การดำเนินการตาม
เกณฑ์การประเมิน JEE/IHR 2005 ระดับหน่วยงาน 
เกณฑ์การให้คะแนน: 
2.1 รายงานแผนการสื่อสารความเสี่ยงฯ: ตามแบบฟอร์มที่ 2 ในระบบ RCMC 

หมายเหตุ: จัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อปิด Gap ในขั้นตอนท่ี 1 เพื่อให้ได้ผลคะแนนเต็มทั้ง 4 ด้าน 
ได้แก ่
- R5.1 ระบบการสื่อสารความเสีย่งฯ จำนวน 6 ข้อ 
- R5.2 การสื่อสารภายใน-ภายนอกองค์กรฯ จำนวน 4 ข้อ 
- R5.3 การสื่อสารความเสี่ยงฯ จำนวน 5 ข้อ 
- R5.5 การประเมินการรับรู้ พฤติกรรมเสี่ยง และความเข้าใจผิดของประชาชน จำนวน 3 ข้อ 

2.2 มีการนำเสนอแผนการดำเนินงานฯ ให้กับผู้บริหารรับทราบ  
๓ มีการดำเนินการตามแผนฯ เพื่อพัฒนา/ปรับปรุง/ผลักดัน การดำเนินการสื่อสารฯตามเกณฑ์

การประเมิน JEE/IHR 2005 ระดับหน่วยงาน 
3.1 ดำเนินงานตามแผนการสื่อสารความเสี่ยง กำหนดรอบ 6 เดือน ร้อยละ 100 พร้อมทั้ง
สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

เกณฑ์การให้คะแนน: 
1) รายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนการสื่อสารความเสี่ยงและกิจกรรม

สำคัญ ตามที่กำหนดไว้ ในรอบ 6 เดือน ตามแบบฟอร์มที่ 3 ในระบบ RCMC 
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ขั้นตอน แนวทางการดำเนินงาน 
 
 

2) มีการนำเสนอแผนการดำเนินงานฯ ให้กับผู้บริหารรับทราบ 
3.2 ดำเนินงานตามแผนการสื่อสารความเสี่ยง กำหนดรอบ 9 เดือน ร้อยละ 100 พร้อมทั้ง
สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

เกณฑ์การให้คะแนน: 
1) รายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนการสื่อสารความเสี่ยงและกิจกรรม

สำคัญ ตามที่กำหนดไว้ ในรอบ 6 เดือน ตามแบบฟอร์มที่ 3 ในระบบ RCMC 
 
 
2) มีการนำเสนอแผนการดำเนินงานฯ ให้กับผู้บริหารรับทราบ 

คะแนน 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 
ร้อยละ 80 85 90 95 100 

คะแนน 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 
ร้อยละ 80 85 90 95 100 

๔ 4.1 ผลลัพธ์/ผลผลิตการดำเนินงานตรงตามแผนงานด้านสื่อสารความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนการ
ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพได้ตามมาตรฐาน JEE/IHR 2005 ระดับหน่วยงาน รอบ 12 
เดือน พร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
4.2 ผลคะแนนการดำเนนิงานเพื่อปิด Gap ตามการประเมินฯ ทั้ง 4 ด้าน 

เกณฑ์การให้คะแนน: 
1) รายงานสรุปผลการดำเนินงานฯ: ตามแบบฟอร์มที่ 4 

กิจกรรม 
ระดับคะแนนร้อยละผลการดำเนนิงาน 

<50 51-60 61-70 71-80 >81 
R 5.1 (6 ข้อ) 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 
R 5.2 (4 ข้อ) 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 
R 5.3 (5 ข้อ) 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 
R 5.5 (3 ข้อ) 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 

2) มีการนำเสนอแผนการดำเนินงานฯ ให้กับผู้บริหารรับทราบ 
๕ ถอดบทเรียน/ทบทวนแผนและผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินการสื่อสารฯ 

ตามเกณฑ์การประเมิน JEE/IHR 2005 ระดับหน่วยงาน 
เกณฑ์การให้คะแนน: 
5.1 มีการนำเสนอเอกสารทีแ่สดงถึงการถอดบทเรียน/ทบทวนแผนและผลการดำเนินงานเพื่อ

พัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินการสื่อสารฯตามเกณฑ์การประเมิน JEE/IHR ระดับหน่วยงาน 
ให้กับผู้บริหารรับทราบ 

ผลการดำเนินงาน 

ขั้นตอน การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน 
สูตรการ
คำนวณ 

ผลการ
คำนวณ 

ค่าคะแนน
ที่ได้ 

๑ 1.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสื่อสารความเสี่ยง
โรคและภัยสุขภาพ และแต่งตั้งโฆษก รองโฆษก 
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัด
นครศรีธรรมราช เสนอผู้บริหารรับทราบ 
 

ไม่มี ไมมี 1 
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ขั้นตอน การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน 
สูตรการ
คำนวณ 

ผลการ
คำนวณ 

ค่าคะแนน
ที่ได้ 

1.2 จัดประชุมคณะทำงานสื่อสารความเสี่ยงโรคและ
ภัยสุขภาพ ครั้งที่ 1/๒๕๖2 ในวันที่ 9 ธันวาคม 
๒๕๖2 ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ ๑๑ จังหวัดนครศรีธรรมราช วิเคราะห์ผล
การดำเนินการสื่อสารความเสี่ยงตามเกณฑ์การ
ประเมิน JEE/IHR 2005 (เอกสารฟอร์ม 1) 
และวางแผนในการดำเนินงานเพื่อปิด gap 
พร้อมทั้งจัดทำสรุปการประชุม เสนอผู้บริหาร
รับทราบ 

2 2.1 จัดทำแผนการดำเนินการสื่อสารความเสี่ยงเพ่ือ
พัฒนา/ปรับปรุง/ผลักดัน การดำเนินการตาม
เกณฑ์การประเมิน JEE/IHR 2005 เพื่อปิด 
gap (เอกสารฟอร์ม 2) เสนอผู้บริหารรับทราบ 

ไม่มี ไม่มี 1 

3 3.1 ดำเนินตามแผนการสื่อสารความเสี่ยงเพ่ือพัฒนา 
ปรับปรุง/ผลักดัน การดำเนินการตามเกณฑ์การ
ประเมิน JEE/IHR 2005 ไตรมาส 2 ใน 4
ประเด็นดังต่อไปนี้  

- ประเด็นที่ 5.1c จัดทำแผนสนับสนุนกำลังคนด้าน
การสื่อสารความเสี่ยงในภาวะฉุกเฉิน (ตาม BCP 
หน่วยงาน) 

- ประเด็นที่ 5.2c จัดทำรายงานข่าวที่เผยแพร่ไปใน
ภาวะฉุกเฉินที่ผ่านมา  

- ประเด็นที่ 5.2e รายงานสรุปการถอดบทเรียนจาก
จากฝึกซ้อมแผน/แนวทาง หรือจากการตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินในสถานการณ์/ เหตุการณ์จริง หรือ
ดำเนินการสถานการณ์จริงในการประสานงาน
การสื่อสารกับหน่วยงาน เพ่ือตอบโต้ 

- ประเด็นที่ 5.3d จัดทำแผนการสื่อสารความเสี่ยง
ของสื่อ/ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ
ประชาสัมพันธ์ ตอบโต้ข้อมูลข่าวสารของสื่อ 

* ซึ่งสามารถดำเนินการตามแผนได้ 2 ประเด็น คือ 
ประเด็นที่ 5.2c และประเด็นที่ 5.3d คิดเป็น
ร้อยละ 50 ส่วนอีก 2 ประเด็นไม่สามารถ

(AxB) x 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 
*เปลี่ยน
แผนการ

ดำเนินการ 
2 ประเด็น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.5 
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ขั้นตอน การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน 
สูตรการ
คำนวณ 

ผลการ
คำนวณ 

ค่าคะแนน
ที่ได้ 

ดำเนินการตามแผนได้เนื่องจากสถานการณ์การ
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่ต้น
เดือนมกราคมจนถึงขณะนี้ สำนักงานป้องกัน
ควบคุมโรคท่ี 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้
ดำเนินการเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 
(EOC) ระดับ สคร. เพื่อรับมือการระบาดโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่รับผิดชอบ ทำ
ให้ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนการสื่อสาร
ความเสี่ยงเพ่ือสนับสนุนการป้องกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพได้ตามมาตรฐาน JEE/IHR 
2005 ที่กำหนดไว้ จึงแจ้งเปลี่ยนแผนการ
ดำเนินงานสื่อสารความเสี่ยงเพ่ือพัฒนา/
ปรับปรุง/ผลักดัน การดำเนินการตามเกณฑ์การ
ประเมิน JEE/IHR 2005  

3.2 ดำเนินตามแผนการสื่อสารความเสี่ยงเพ่ือพัฒนา 
ปรับปรุง/ผลักดัน การดำเนินการตามเกณฑ์การ
ประเมิน JEE/IHR 2005 ไตรมาส 3 ใน 5
ประเด็นดังต่อไปนี้ 

- ประเด็นที่ 5.1c จัดทำแผนสนับสนุนกำลังคนด้าน
การสื่อสารความเสี่ยงในภาวะฉุกเฉิน (ตาม BCP 
หน่วยงาน) 

- ประเด็นที่ 5.2c จัดทำรายงานข่าวที่เผยแพร่ไปใน
ภาวะฉุกเฉินที่ผ่านมา 

- ประเด็นที่ 5.2e รายงานสรุปการถอดบทเรียนจาก
จากฝึกซ้อมแผน/แนวทาง หรือจากการตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินในสถานการณ์/ เหตุการณ์จริง หรือ
ดำเนินการสถานการณ์จริงในการประสานงาน
การสื่อสารกับหน่วยงาน เพ่ือตอบโต้ 

- ประเด็นที่ 5.5b การสำรวจความรู้ ทัศนคติ และ
พฤติกรรมสุขภาพ 

- ประเด็นที่ 5.5d จัดทำรายงานการประชุมที่
เกี่ยวข้องกับการประสานงานกับเครือข่าย 
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ขั้นตอน การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน 
สูตรการ
คำนวณ 

ผลการ
คำนวณ 

ค่าคะแนน
ที่ได้ 

* จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 จึงต้องแจ้งเปลี่ยนแผนการดำเนินงาน
สื่อสารความเสี่ยงเพ่ือพัฒนา/ปรับปรุง/ผลักดัน 
การดำเนินการตามเกณฑ์การประเมิน JEE/IHR 
2005 ในไตรมาส 2 ทำให้ในไตรมาส 3 มี
ประเด็นที่ต้องดำเนินการ 5 ประเด็น แต่ด้วย
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส     
โคโรนา 2019 ยังไม่สิ้นสุด ทำให้ดำเนินการได้ 
4 ประเด็น คือประเด็นที่ 5.1c ประเด็นที่ 5.2c 
ประเด็นที่ 5.5b และประเด็นที่ 5.5d คิดเป็น
ร้อยละ 80 ส่วนประเด็นที่ 5.2e จึงแจ้งเปลี่ยน
แผนการดำเนินงานสื่อสารความเสี่ยงเพื่อ
พัฒนา/ปรับปรุง/ผลักดัน การดำเนินการตาม
เกณฑ์การประเมิน JEE/IHR 2005 ไปในไตร
มาสถัดไป 

3.3 ดำเนินตามแผนการสื่อสารความเสี่ยงเพ่ือพัฒนา 
ปรับปรุง/ผลักดัน การดำเนินการตามเกณฑ์การ
ประเมิน JEE/IHR 2005 ไตรมาส 4 ใน 3
ประเดน็ดังต่อไปนี้ 

- ประเด็นที่ 5.2e รายงานสรุปการถอดบทเรียนจาก
จากฝึกซ้อมแผน/แนวทาง หรือจากการตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินในสถานการณ์/ เหตุการณ์จริง หรือ
ดำเนินการสถานการณ์จริงในการประสานงาน
การสื่อสารกับหน่วยงาน เพ่ือตอบโต้ 

- ประเด็นที่ 5.3f ตัวอย่างข้อเข้าใจผิด/ ข้อมูล
ข่าวสารที่ผิดพลาด และการดำเนินการแก้ไข 

- ประเด็นที่ 5.3e การศึกษาวิจัย ด้านการสื่อสาร 
และการตีพิมพ์ ทั้งที่เป็นทางการ และไม่เป็น
ทางการ 

* ซึ่งสามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้ คิด
เป็นร้อยละ 100 
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ขั้นตอน การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน 
สูตรการ
คำนวณ 

ผลการ
คำนวณ 

ค่าคะแนน
ที่ได้ 

4 4.1 สรุปผลลัพธ์/ ผลผลิตการดำเนินงานตามแผนงาน
ด้านสื่อสารความเสี่ยง เพ่ือพัฒนา/ ปรับปรุง/ 
ผลักดันการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ตามมาตรฐาน JEE/IHR 2005 รอบ 12 เดือน
ตามแบบฟอร์ม 4 พร้อมเสนอผู้บริหารรับทราบ
ตามหนังสือ สธ 0428.5/141 ลงวันที่ 20 
สิงหาคม 2563  

4.2  ผลคะแนนการดำเนินงานเพื่อปิด Gap ตามการ
ประเมินฯ ทั้ง 4 ด้าน  

R 5.1 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 84 = 0.25 
R 5.2 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 88 = 0.25 
R 5.3 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 95 = 0.25 
R 5.5 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 100 = 0.25 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 

R 5.1+ R 5.2+ R 
5.3+ R 5.5 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

0.5 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

5 ถอดบทเรียน ทบทวนแผน และผลการดำเนินงาน 
เพ่ือพัฒนา/ ปรับปรุงการดำเนินงานสื่อสารฯ
ตามเกณฑ์การประเมิน JEE/IHR 2005 

* สำนักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 11 จังหวัด 
นครศรีธรรมราชได้มีการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาความรู้และถอดบทเรียนการ
ดำเนินงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้าน
สาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2563 ซึ่งมี
การถอดบทเรียนใน 5 กรณี คือ  

- มุมมองตามช่วงเวลาการระบาด มีการติดเชื้อจาก 
ต่างประเทศ 
- มีการติดเชื้อในประเทศ 
- การติดเชื้อในพ้ืนที่ 
- การติดเชื้อในประเทศ/พ้ืนที่ลดลง 
- ไม่พบการติดเชื้อในพ้ืนที่/ต่างประเทศ แต่พบ SQ 
พร้อมทั้งวิเคราะห์กระบวนการดำเนินงาน และผลลัพธ์ในแต่ละ
กรณี การวิเคราะห์จุดแข็ง จดุอ่อน สิ่งที่ท้าทาย และ
ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานครั้งต่อไป เสนอผูบ้ริหารรับทราบ 

ไม่มี ไม่มี 1 
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การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน 
 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
ร้อยละ 

ผลการ 
ดำเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

คะแนนถ่วง 
น้ำหนัก 

ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบสื่อสารความเสี่ยง
เพ่ือสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับหน่วยงาน ตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล (JEE/IHR2005) 

10 ขั้นตอนที่ 5 5 0.5 

 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการเพื่อให้ตัวชี้วัดบรรลุผลสำเร็จ: 
สคร.11 มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพตามบริบทปัญหาในพ้ืนที่ มีการกำหนด

เป้าหมายงานสื่อสาร และค้นหา GAP ในการดำเนินงาน พร้อมทั้งกำหนดแผนการดำเนินงานเพื่อปิด GAP การ
ดำเนินงานตามแผนทั้งตามปฏิทินโรคของกรมควบคุมโรค และโรคที่เป็นปัญหาในพ้ืนที่ ประจำปีงบประมาณ 
2563 ซึ่งประกอบด้วยสถานการณ์โรค เป้าหมายโรค GAP โรค เป้าหมายด้านการสื่อสารฯเฉพาะโรค 
กลุ่มเป้าหมายด้านการสื่อสารเป้าหมายพฤติกรรมที่ต้องการ ประเด็นการสื่อสารหลัก : Key Message 
กิจกรรมที่ดำเนินการด้านการสื่อสารฯ  

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน: 
- 

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน: 
- เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถดำเนินงาน

สื่อสารความเสี่ยงเพ่ือพัฒนา/ปรับปรุง/ผลักดัน การดำเนินการตามเกณฑ์การประเมิน JEE/IHR 2005 ตาม
แผนการดำเนินงานที่วางไว้ได ้

ความต้องการสนับสนุนจากส่วนกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: 
- 

ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป: 

 - 

หลักฐานอ้างอิง 

ขั้นตอนที่ 1 

 1.1 คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ และแต่งตั้งโฆษก รองโฆษก           
สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ ๑๑ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 1.2 หนังสือขออนุมัติจัดประชุม ที่ 227/2562 ลว 22 พฤศจิกายน 2562  

 1.3 หนังสือเชิญประชุมคณะทำงานสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ ครั้งที่ 1/2562 

 1.4 รายงานสรุปการประชุมคณะทำงานสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ ครั้งที่ 1/2562 

  1.5 รายงานผลการกำหนดเป้าหมายฯ วิเคราะห์ผลการดำเนินการสื่อสารความเสี่ยงตามเกณฑ์การ
ประเมิน JEE/IHR 2005 (แบบฟอร์มที่ 1) 



 

 

41 รายงานผลการดำเนินงานตัวชีว้ัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน 

 

ขั้นตอนที่ 2 
 2.1 รายงานแผนการดำเนินการสื่อสารความเสี่ยงเพ่ือพัฒนา/ปรับปรุง/ผลักดัน การดำเนินการตาม
เกณฑ์การประเมิน JEE/IHR 2005 (แบบฟอร์มที่ 2) 
ขั้นตอนที่ 3 
 3.1 แจ้งเปลี่ยนแผนการดำเนินงานสื่อสารความเสี่ยงเพ่ือพัฒนา/ปรับปรุง/ผลักดัน การดำเนินการ
ตามเกณฑ์การประเมิน JEE/IHR 2005 
 3.2 รายงานผลการดำเนินงานด้านสื่อสารความเสี่ยง เพ่ือพัฒนา/ปรับปรุง/ผลักดันการป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพตามมาตรฐาน JEE/IHR 2005 (เอกสารฟอร์ม 3) 

ขั้นตอนที่ 4 

 4.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร พร้อมแนบเอกสารรายงานผลการดำเนินงานด้านสื่อสารความเสี่ยง
เพ่ือพัฒนา ปรับปรุง ฯ 

 4.2 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร พร้อมแนบเอกสารฟอร์ม 4 สรุปผลลัพธ์ ผลการดำเนินงาน 

ขั้นตอนที่ 5  

 5.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร และเอกสารถอดบทเรียนการดำเนินงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ทางด้านสาธารณสุขกรณีฯ 
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ตัวชี้วัดที่ 2.3 : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับอำเภอ  
(District Road Traffic Injury : D-RTI) “มุ่งสู่ตำบลขับขี่ปลอดภัยอย่างยั่งยืน”  
 
ประเภทตัวชี้วัด 
   ยุทธศาสตร ์

 คำรับรอง 
 SDA 
 PSA 

งวดที่รายงาน 
   ไตรมาสที่ ๑ 

 ไตรมาสที่ ๒ 
 ไตรมาสที่ ๓ 
 ไตรมาสที่ ๔ 

แนวทางการดำเนินงาน 
 

ขั้นตอน แนวทางการดำเนินงาน 
๑ ชี้แจงถ่ายทอดนโยบาย/ตัวชี้วัด/เป้าหมาย/พฒันาศักยภาพ/จัดอบรม/กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ

ดำเนินงานแก่หน่วยงานในพืน้ทีร่ะดับเขต ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ และภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง เป้าหมาย 26 อำเภอเสี่ยงสูงครบทุกอำเภอ 

๒ 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

อำเภอเสี่ยงสูงดำเนินการมากกว่าร้อยละ 70 ของอำเภอเสี่ยง (26 อำเภอ) ร้อยละของอำเภอเสี่ยงสูงมาก
และเสี่ยงสงูที่ดำเนินการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน (D-RTI) เป้าหมาย คือ ๗0% ของ
อำเภอเสี่ยงสูงมากและเสี่ยงสูง (๑๘ อำเภอ) 

ตัวชี้วัด 
คะแนน 

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
ร้อยละของอำเภอเสี ่ยง
ส ู งมากและเส ี ่ยงส ูงที่
ดำเนินการ D-RTI 

อำเภอเสี่ยง
สูง ดำเนินการ  
< ๔๐% 

อำเภอเสี่ยง
สูง ดำเนินการ  
40-49% 

อำเภอเสี่ยง
สูง ดำเนินการ   
50-59% 

อำเภอเสี่ยง
สูง ดำเนินการ  
60-69% 

อำเภอเสี่ยง
สูง ดำเนินการ  
>70% 

หมายเหตุ: หากมีการปรับเปลี่ยนอำเภอเสี่ยงสูงมากและเสี่ยงสูงของจังหวัด ให้ทำหนังสือแจ้งต่อกองโรค
ไม่ติดต่อพร้อมทั้งเหตุผลความจำเป็น  

๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตำบลในพื้นที่อำเภอเสี่ยงสูงดำเนินโครงการตำบลปลอดภัย (RTI team) อย่างน้อย ๑ ตำบล รอ้ยละ 70 
ของอำเภอ  (18 ตำบล) 

ตัวชี้วัด 
คะแนน 

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
ร้อยละของอำเภอเสีย่ง
สูงมากและเสี่ยงสูงที่
ดำเนินโครงการตำบล

ปลอดภัย 

อำเภอเสีย่ง
สูง ดำเนินการ  

< ๔๐% 

อำเภอเสีย่ง
สูง ดำเนินการ  

40-49% 

อำเภอเสีย่ง
สูง ดำเนินการ   

50-59% 

อำเภอเสีย่ง
สูง ดำเนินการ  

60-69% 

อำเภอเสีย่ง
สูง ดำเนินการ  

>70% 

หมายเหตุ: หากมีการปรับเปลี่ยนอำเภอเสีย่งสูงมากและเสี่ยงสูงของจังหวัด ให้ทำหนังสือแจ้งต่อกองโรคไม่
ติดต่อพร้อมท้ังเหตุผลความจำเปน็ 
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ขั้นตอน แนวทางการดำเนินงาน 
๔ จำนวนอำเภอเสี่ยงสูงมากและเสี่ยงสูงที่ดำเนินการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน (D-RTI) ผ่าน

เกณฑ์ประเมินระดับดีมาก (Excellent) ขึ้นไป เป้าหมาย คือ ๕0% ของขั้นตอนที่ 2 (๙ อำเภอ) 

ตัวชี้วัด 
คะแนน 

0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 
ร้อยละของอำเภอที่ผ่าน
เกณฑ์ประเมินระดับดมีาก
ขึ้นไป 

<๒๐% 
อำเภอเสีย่ง

สูง 

≥๒๐% 
อำเภอเสีย่ง

สูง 

≥๓0% 
อำเภอเสีย่ง

สูง 

≥๔๐% 
อำเภอเสีย่ง

สูง 

≥๕0% 
อำเภอเสีย่ง

สูง  

5 จำนวนอำเภอเสี่ยงสูงมากและเสี่ยงสูงที่ดำเนินการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน (D-RTI) มี
จำนวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุลดลง เป้าหมาย คือ ๕0% ของขั้นตอนที่ ๒ (๙ อำเภอ) 

ตัวชี้วัด 
คะแนน 

0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 
จำนวนอำเภอเสี่ยงสูงมาก
และเสียงสูงท่ีดำเนินการ
ป้องกันการบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุทางถนน (D-RTI) 
มีจำนวนผู้บาดเจ็บและ
ผู้เสยีชีวิตจากอุบัตเิหตุทาง
ถนนลดลง 

<๒๐% 
อำเภอเสีย่ง

สูง 

≥๒๐% 
อำเภอเสีย่ง

สูง 

≥๓0% 
อำเภอเสีย่ง

สูง 

≥๔๐% 
อำเภอเสีย่ง

สูง 

≥๕0% 
อำเภอเสีย่ง

สูง 

 
 

ผลการดำเนินงาน 
 

ขั้นตอน การดำเนินงานในแต่ละขัน้ตอน 
สูตรการ
คำนวณ 

ผลการ
คำนวณ 

ค่า
คะแนน

ที่ได้ 
๑ ชี้แจงถ่ายทอดนโยบาย/ตัวชี้วัด/เป้าหมาย/พฒันาศักยภาพ/จัดอบรม/กิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานแก่หน่วยงานในพื้นที่ระดับเขต ร่วมกับกรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และภาคี
เครือข่ายที่เก่ียวข้อง เป้าหมาย 26 อำเภอเสี่ยงสูงครบทุกอำเภอ 

26x100 
26 

100% 1.0 

2 อำเภอเสี่ยงสูงจำนวน 26 อำเภอ มีการดำเนินการ D-RTI จำนวน 2๔ อำเภอ  
คิดเป็น ร้อยละ ๙๒.๓๑  

ตัวชี้วดั 
คะแนน 

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
ร ้อยละของอำเภอ
เสี่ยงสูงมากและเสี่ยง
สูงที่ดำเนินการ D-RTI 

อำเภอ
เส่ียงสูง 
ดำเนินการ  
< ๔๐% 

อำเภอ
เส่ียงสูง 
ดำเนินการ  
40-49% 

อำเภอเส่ียง
สูง 
ดำเนินการ   
50-59% 

อำเภอเส่ียง
สูง 
ดำเนินการ  
60-69% 

อำเภอ
เส่ียงสูง
ดำเนินการ  
>70% 

หมายเหตุ: หากมีการปรับเปลี่ยนอำเภอเส่ียงสูงมากและเส่ียงสูงของจังหวัด ให้ทำหนังสือแจ้งต่อ
กองโรคไม่ติดต่อพร้อมทั้งเหตุผลความจำเป็น  

24x100 
26 

๙๒.๓๑
% 

1.00 

๓ ตำบลในพื้นที่อำเภอเสี่ยงสูงดำเนินโครงการตำบลปลอดภัย (RTI team) มีการ
ดำเนินการตำบลปลอดภัยจำนวน ๒๔ อำเภอ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๓๑ ซึ่ง
ดำเนินการมากกว่าร้อยละ ๗๐ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
 

24x100 
26 

๙๒.๓๑
% 

๑.๐๐ 
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ขั้นตอน การดำเนินงานในแต่ละขัน้ตอน 
สูตรการ
คำนวณ 

ผลการ
คำนวณ 

ค่า
คะแนน

ที่ได้ 

ตัวชี้วดั 
คะแนน 

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
ร้อยละของอำเภอ
เส่ียงสูงมากและ
เสี่ยงสูงที่ดำเนนิ
โครงการตำบล
ปลอดภยั 

อำเภอเส่ียง
สูง ดำเนินการ  
< ๔๐% 

อำเภอ
เส่ียงสูง 
ดำเนินการ  
40-49% 

อำเภอเส่ียง
สูง 
ดำเนินการ   
50-59% 

อำเภอเส่ียง
สูง 
ดำเนินการ  
60-69% 

อำเภอเส่ียง
สูง 
ดำเนินการ  
≥70% 

หมายเหตุ: หากมกีารปรับเปลีย่นอำเภอเสี่ยงสูงมากและเส่ียงสูงของจังหวัด ใหท้ำหนังสือแจ้งต่อ
กองโรคไม่ติดต่อพร้อมทั้งเหตุผลความจำเป็น  

๔ ร้อยละของอำเภอเสี่ยงสูงมากและเสี่ยงสูงที่ดำเนินการป้องกันการบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุทางถนน (D-RTI) ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับดีมาก (Excellent) ขึ้นไป 
จำนวน ๑๓ อำเภอจากอำเภอที่ดำเนินการ D-RTI ทั้งหมด ๒๔ อำเภอ คิดเป็น
ร้อยละ 54.16 ซึ่งมากกว่าร้อยละ ๕๐ ของขั้นตอนที่ ๒ (รายละเอียดดังเอกสาร
แนบ) 

 

ตัวชี้วดั 
คะแนน 

0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 
ร้อยละของ
อำเภอที่ผ่าน
เกณฑ์ประเมิน
ระดับดีมากขึ้นไป 

<๒๐% 
อำเภอ
เส่ียงสูง 

≥๒๐% 
อำเภอ
เส่ียงสูง 

≥๓0% 
อำเภอ
เส่ียงสูง 

≥๔๐% 
อำเภอ
เส่ียงสูง 

≥๕0% 
อำเภอ
เส่ียงสูง 

13x100 
24 

54.16 
% 

๑.๕ 

5 จำนวนอำเภอเสี่ยงสูงมากและเสี่ยงสูงที่ดำเนินการป้องกันการบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุทางถนน (D-RTI)   มีจำนวนผูบ้าดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง
ถนนลดลง จำนวน ๒๒ อำเภอ จากอำเภอที่ดำเนินการ D-RTI ทั้งหมด ๒๔ 
อำเภอ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๖๖ ซึ่งมากกว่าร้อยละ ๕๐ ของขั้นตอนที่ ๒  
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)  

ตัวชี้วดั 
คะแนน 

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 
จำนวนอำเภอเสี่ยงสูงมากและเสี่ยง
สูงที่ดำเนินการป้องกันการ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน (D-
RTI)  มีจำนวนผู้บาดเจ็บและ
ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
ลดลง 

<2๐% 
อำเภอ
เส่ียงสูง 

≥20% 
อำเภอ
เส่ียงสูง 

≥30% 
อำเภอ
เส่ียงสูง 

≥40% 
อำเภอ
เส่ียงสูง 

≥50% 
อำเภอ
เส่ียงสูง 

 

หมายเหตุ: ใช้ฐานขอ้มูลบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ระยะเวลา 10 เดือน : 1 
ตุลาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2563  
 

22x100 
24 

๙๑.๖๖
% 

๐.๕ 
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การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน 
 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ำหนักร้อยละ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ค่าคะแนน

ที่ได ้
คะแนน

ถ่วง
น้ำหนัก 

ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานป้องกันการ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับอำเภอ  
(District Road Traffic Injury : D-RTI) “มุ่งสู่
ตำบลขับขี่ปลอดภัยอย่างยั่งยืน” 

๗ ขั้นตอนที่ ๕ ๕ คะแนน 0.3500 

 
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการเพื่อให้ตัวชี้วัดบรรลุผลสำเร็จ 

1. ประสานงานกับผู้รับผิดชอบงานอุบัติเหตุระดับจังหวัดและอำเภอเพ่ือรายงานจำนวนและรายชื่อตำบล
แยกรายอำเภอเสี่ยงสูงมากและเสี่ยงสูงที่ดำเนินการโครงการตำบลปลอดภัย (RTI-Team)  

2. จัดการประชุมราชการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นิเทศ ติดตามและสนับสนุนการดำเนินโครงการขับเคลื่อน
กลไกการป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรระดับจังหวัด รวมทั้งขับเคลื่อนการดำเนินงาน DRTI และการดำเนินงาน
ตำบลขับขี่ปลอดภัยในอำเภอเสี่ยงสูง 26 อำเภอ ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัด
นครศรีธรรมราช ในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ ๑๓ กรกฎาคม 
๒๕๖๓ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง วันที่ 
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดภูเก็ต วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ และวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน RTI-Team ระดับ
ตำบลระหว่างเครือข่ายในพื้นที่ และเพื่อนิเทศ ติดตามการดำเนินงานตามโครงการขับเคลื่อนกลไกการป้องกันการ
บาดเจ็บจากการจราจรระดับจังหวัดในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 11 (สสส.) มีกิจกรรมการดำเนินงานที ่สำคัญ ดังนี้ 

• การบรรยาย หัวข้อ แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและการ
ประเมินผล D-RTI ซึ่งมีรายละเอียดในส่วนของการขับเคลื่อนการดำเนินงานในระดับจังหวัด 
อำเภอ และตำบล รวมทั้งเกณฑ์ประเมินการดำเนินงาน D-RTI +PLUS  

• การบรรยาย หัวข้อ การดำเนินงานของ RTI-Team ระดับตำบล (การดำเนินงานตามบันได 5 ขั้น) 
• การนำเสนอแนวทางการดำเนินงาน RTI – Team ต้นแบบจากตำบลท่าซัก อำเภอเมือง จังหวัด

นครศรีธรรมราช 
• การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานระหว่างเครือข่ายในพ้ืนที่ทั้งในระดับตำบล และระดับอำเภอ 

ซึ่งมีรายละเอียดในส่วนของการดำเนินงานตำบลปลอดภัยที่เป็นตัวแทนของแต่ละอำเภอเสี่ยงสูง
และเสี่ยงสูงมาก  

• ติดตามการดำเนินงานตามโครงการขับเคลื่อนกลไกการป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรระดับ
จังหวัด ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11 รอบ ๙ เดือน และรอบ 12 เดือน 

3. ประสานงานกับผู้รับผิดชอบงานอุบัติเหตุระดับจังหวัดและอำเภอเพื่อดำเนินการประเมินผลการ
ดำเนินงาน D-RTI ของอำเภอเสี่ยงสูงมากและอำเภอเสี่ยงสูง ทั้ง ๒๖ อำเภอ 

4. สนับสนุนงบประมาณโครงการขับเคลื่อนกลไกการป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรระดับจังหวัด 
(รับโอนจากกองป้องกันการบาดเจ็บ) งวดที่ ๒ ให้กับจังหวัดเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานป้องกัน
การบาดเจ็บจากการจราจรในระดับจังหวัดและอำเภอ ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและศูนย์อำนวยการ
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ความปลอดภัยทางถนน โดยเน้นอำเภอเสี่ยงสูง 26 อำเภอ ซึ่งขณะนี้มีการขออนุมัติงบประมาณงวดที่ ๒ ทั้งสิ้น ๓ 
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่ จังหวัดระนอง และจังหวัดพังงา และมีจังหวัดที่ขอขยายเวลาโครงการดังกล่าว ทั้งสิ้น 
จำนวน ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่ จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

5. สนับสนุนเอกสารเครื ่องมือเพิ ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บระดับพื ้นที่ แก่
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในพ้ืนที่เขตสุขภาพท่ี 11 

6. สรุปผลการดำเนินงานภาพรวมและรายงานผลการดำเนินงานโครงการตำบลปลอดภัย รอบ 12 เดือน 
ปี 2563 เสนอผู้บริหารรับทราบ  

7. สรุปผลการดำเนินงานภาพรวมและรายงานผลการดำเนินงาน D-RTI ในอำเภอเสี่ยงสูงมากและเสี่ยงสูง
รอบ ๑๒ เดือน ปี 2563 เสนอผู้บริหารรับทราบ  

 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน 

1. ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน เนื่องจากเป็น
ปัญหาที่สำคัญในระดับประเทศและเขตสุขภาพ ซึ่งเป็นสาเหตุการตายทีส่ำคัญของประชากร 

2. มีงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ในการดำเนินโครงการ
ขับเคลื่อนกลไกการป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรในระดับจังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบของ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทาง
ถนนตามมาตรการที่กระทรวงกำหนด เชื่อมโยงการทำงานในระดับเขต จังหวัด อำเภอ และตำบล 

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน 
1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้การดำเนินงานในทุกพื้นที่หยุดชะงัก ไม่ได้

ขับเคลื่อนการดำเนินงาน D-RTI ตามแผนที่วางไว้ เนื่องจากพ้ืนที่ต้องเฝ้าระวัง และป้องกันควบคุมโรคดังกล่าวเป็นหลัก 
๒. ข้อมูลจำนวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต ในอำเภอเสี่ยงสูงมากและเสี่ยงสูงของจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

ไม่สามารถดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถได้  

แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
 ๑. ทางกองป้องกันการบาดเจ็บได้ปรับลดเกณฑ์เป้าหมายของจังหวัด/เขต ลงจากเดิมเพ่ือให้สอดรับ
กับสถานการณ์ท่ีมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 ๒. ประสานงานกับผู้รับผิดชอบงานด้านอุบัติเหตุทางถนนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์
ธานี เพื่อขอข้อมูลจำนวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต ในอำเภอเสี่ยงสูงมากและเสี่ยงสูง จากฐานข้อมูลที่มีอยู่ของ
จังหวัด และแจ้งทางส่วนกลางให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดเพ่ือหาแนวทางแก้ไขต่อไป 

ความต้องการสนับสนุนจากส่วนกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ต้องการให้ส่วนกลางดำเนินการประสานกับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัย เพ่ือแก้ไขปัญหาการดึง

ข้อมูลจำนวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต ในอำเภอเสี่ยงสูงมากและเสี่ยงสูง ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้สามารถ
ดำเนินการได้ 

ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป 
 ไม่มี 
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หลักฐานอ้างอิง  
ขั้นตอนที่ 1 
 1.หนังสือขออนุมัติจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ดำเนินงานป้องกันการจมน้ำในเด็กและการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 
11 ปีงบประมาณ 2563 
 2.เอกสารการประชุม 
  2.1 กำหนดการประชุม 
  2.2 หนังสือเชิญประชุม นพ.สสจ. 7 จังหวัด 
  2.3 หนังสือเชิญประชุม ผู้บังคับการตำรวจภูธร 6 จังหวัด 
  2.4 หนังสือเชิญประชุม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 6 จังหวัด 
  2.5 หนังสือเชิญวิทยากร  
  2.6 หนังสือเชิญประชุมถ่ายทอดแผนงาน/โครงการ งานโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและงานป้องกัน
การจมน้ำ/งานป้องกันการบาดเจ็บทางถนน ปีงบประมาณ 2563 
 3.ภาพถ่ายกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ดำเนินงานป้องกันการจมน้ำในเด็กและการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 
11 ปีงบประมาณ 2563 
 4.รายงานสรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ดำเนินงานป้องกันการจมน้ำในเด็กและการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 
11 ปีงบประมาณ 2563 
 
ขั้นตอนที่ 2 
 1. หนังสือที่ สธ.0428.1/ว 125 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานป้องกันกรบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
ทางถนนในระดับอำเภอ (District Road Traffic Injury : D-RTI) ประจำปีงบประมาณ 2563 
 2. บันทึกข้อความสรุปผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ปี 2563 
 3. แบบสรุปรายชื่ออำเภอที่มีการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับอำเภอ 
(D-RTI) ปีงบประมาณ 2563 
 4 บันทึกข้อความ เสนอผู้บริหารผลการดำเนินงานตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน 
 
ขั้นตอนที่ 3 
 3.1 เอกสารสรุปจำนวนและรายชื่อตำบลแยกรายอำเภอที่ดำเนินโครงการตำบลปลอดภัย 
 3.2 เอกสารสรุปผลการดำเนินงาน D-RTI รอบ 9 เดือน 
 
ขั้นตอนที่ 4  
 4.1 เอกสารสรุปประเมินผลการดำเนินงาน D-RTI 
 
ขั้นตอนที่ 5  
 5.1 บันทึกข้อความส่งสรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ 
 5.2 สรุปผลการดำเนินงาน D-RTI ปีงบ 2563 ตามตัวชี้วัด 5 ขั้นตอน 
 5.3 เอกสารสรุปผลการดำเนินงาน D-RTI รอบ 12 เดือน 
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ชื่อตัวชี้วัด 2.4 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน และ/หรือความดันโลหิตสูง  
 

ประเภทตัวชี้วัด 
   ยุทธศาสตร ์

 คำรับรอง 
 SDA 
 PSA 

งวดที่รายงาน 
   ไตรมาสที่ ๑ 

 ไตรมาสที่ ๒ 
 ไตรมาสที่ ๓ 
 ไตรมาสที่ ๔ 
 

แนวทางการดำเนินงาน 
 

ขัน้ตอน แนวทางการดำเนินงาน 
๑ วิเคราะห์สถานการณ์โรคเบาหวาน และกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน ในเขตที่

รับผิดชอบ และสถานการณ์โรคความดันโลหิตสูง และสรุปผลการดำเนินงานวัด
ความดันโลหิตที่บ้านในกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบ 

๒ จัดทำแผนปฏิบัติการดำเนินงานตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน และ/
หรือความดันโลหิตสูง ปี พ.ศ.2563 ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ และชี้แจงถ่ายทอด
แนวการดำเนินงานตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน และ/หรือความ
ดันโลหิตสูง ให้กับหน่วยงานเครือข่าย เช่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สถาน
บริการสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 

๓ เร่งรัดดำเนินงานตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน และ/หรือความดัน
โลหิตสูง ปี พ.ศ. 2563  รอบ 6 เดือน 

๔ เร่งรัดดำเนินงานตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน และ/หรือความดัน
โลหิตสูง ปี พ.ศ. 2563  รอบ 9 เดือน 

5 สรุปผลการดำเนินงานตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน และ/หรือความ
ดันโลหิตสูง ปี พ.ศ. 2563  รอบ 12 เดือน 
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ผลการดำเนินงาน 
 

ขั้นตอน การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน สูตรการคำนวณ 
ผลการ
คำนวณ 

ค่า
คะแนน

ที่ได้ 
๑ วิเคราะห์สถานการณ์โรคเบาหวาน และ

กลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน ในเขตที่
รับผิดชอบและภาพรวมประเทศ  

- - 0.25 

วิเคราะห์สถานการณ์โรคความดันโลหิตสูง 
และสรุปผลการดำเนินงานวัดความดันโลหิต
ที่บ้านในกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงใน
เขตรับผิดชอบและภาพรวมประเทศ 

  0.25 

๒ 
 

จัดทำแผนปฏิบัติการดำเนินงานตรวจ
ติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน และ/
หรือความดนัโลหิตสูง ปี พ.ศ.2563 ในเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบ และชี้แจงถ่ายทอดแนวการ
ดำเนินงานตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วย
โรคเบาหวาน และ/หรือความดันโลหิตสูง 
ให้กับหน่วยงานเครือข่าย เช่น สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด สถานบริการ
สาธารณสุขในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 

- - 0.25 

ชี้แจงถ่ายทอดแนวทางการดำเนินงานตรวจ
ติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน และ/
หรือ ความดันโลหิตสูง ให้กับหน่วยงาน
เครือข่าย  

- - 0.25 

3 เร่งรัดดำเนินงานตรวจติดตามกลุ่มสงสัย
ป่วยโรคเบาหวาน และ/หรือความดันโลหิต
สูง ปี พ.ศ. 2563  รอบ 6 เดือน 

- การติดตามกลุม่สงสยัป่วย
โรคเบาหวาน 

  A x 100 
      B 
B  หมายถึง จำนวน
ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป 
ในเขตรับผดิชอบท่ีไดร้ับการ
คัดกรองโรคเบาหวานและ
เป็น กลุ่มสงสัยป่วย
โรคเบาหวาน 
 

A  หมายถึง จำนวน
ประชากรสงสัยป่วย
โรคเบาหวานอายุ 35 ปี ขึ้น
ไป ในเขตรับผิดชอบได้รับ
การตรวจยืนยันโดยการ

การติดตามกลุ่ม
สงสัยป่วย
โรคเบาหวาน 
= ร้อยละ 10.75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.84 
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ขั้นตอน การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน สูตรการคำนวณ 
ผลการ
คำนวณ 

ค่า
คะแนน

ที่ได้ 
ตรวจระดับพลาสมากลโูคส
หลังอดอาหารมากกว่า 8 
ช่ัวโมง (FPG) ทาง
ห้องปฏิบัติการ ในสถาน
บริการสาธารณสุข ภายใน
ปีงบประมาณ (ทั้งนี้ควร
ตรวจตดิตามภายใน 3 - 6 
เดือน) 
- การติดตามกลุม่สงสยัป่วย
โรคความดันโลหิตสูง 

A x 100 
    B 
B หมายถึง จำนวนประชากร
อายุ 35 ปี ข้ึนไป ในเขต
รับผิดชอบท่ีได้รับการคัด
กรองความดันโลหิตสูง และ
เป็นกลุ่มสงสัยป่วยโรคความ
ดันโลหติสูง ในปีงบประมาณ 
 

A หมายถึง จำนวนประชากร
สงสัยป่วยโรคความดันโลหติ
สูงอายุ 35 ปี ข้ึนไป ในเขต
รับผิดชอบได้รับการวัดความ
ดันโลหติที่บ้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การติดตามกลุ่ม
สงสัยป่วยโรคความ
ดันโลหิตสูง  
= ร้อยละ 26.96 

4  4.1 สรุปผลการดำเนินงานตรวจติดตามกลุ่ม
สงสัยป่วยโรคเบาหวาน และ/หรือความดัน
โลหิตสูง ปี พ.ศ. 2563  รอบ 12 เดือน 
พร้อมระบุปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข / 
ข้อเสนอแนะ โดยมีผลความสำเร็จของร้อย
ละของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ 
รอบ 12 เดือน ร้อยละ 100 (ซึ่งมีกิจกรรม
ทั้งหมด 7 กิจกรรม) และได้เสนอผู้บริหาร
รับทราบเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ตาม
หนังสือที่ 195/2563 
4.2 หน่วยงานได้คืนข้อมูลให้กับ สสจ.ทั้ง 
7 จังหวัด เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวาง
แผนการดำเนินงาน (ตามหนังสือขอคืน
ข้อมูลผลลัพธ์ฯ เลขที่ สธ 0428.7/ว 745 
ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2563) 

A = ความสำเร็จของการ
ดำเนินงานตามแผน 
B = จำนวนแผนการ
ดำเนินงานท้ังหมด 
K = 100 
 
 

7X100 = 100 
    7  

1 
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ขั้นตอน การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน สูตรการคำนวณ 
ผลการ
คำนวณ 

ค่า
คะแนน

ที่ได้ 
5 5.1 มีการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วย

โรคเบาหวาน ในเขตรับผิดชอบดำเนินการ
ได้ร้อยละ 55.10 
(B/A) X k 
 
 

A = จำนวนประชากรอายุ 
35 ปี ขึ้นไป ในเขต
รับผิดชอบท่ีได้รับการคัด
กรองโรคเบาหวานและเป็น
กลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน 
B = จำนวนประชากรสงสัย
ป่วยโรคเบาหวานอายุ 35 ปี
ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบ
ได้รับการตรวจยืนยันโดย
การตรวจระดับพลาสมา
กลูโคสหลังอดอาหาร
มากกว่า 8 ช่ัวโมง (FPG) 
ทางห้องปฏิบัติการในสถาน
บริการสาธารณสุข ภายใน
ปีงบประมาณ  
K = 100  

8,295X100  
  15,055 
 
= 55.10 

 
 
 

1 

5.2 มีการตรวจติดตามการได้รับการวัด
ความดันโลหิตที่บ้านในกลุ่มสงสัยป่วยโรค
ความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้     
ร้อยละ 67.46 ((B/A) X k 
 

A = จำนวนประชากรอายุ 
35 ปี ขึ้นไป ในเขต
รับผิดชอบท่ีได้รับการคัด
กรองความดันโลหิตสูงและ
เป็นกลุ่มสงสัยป่วยโรคความ
ดันโลหติสูงในปีงบประมาณ 
B = จำนวนประชากรสงสัย
ป่วยโรคความดันโลหติ
สูงอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขต
รับผิดชอบได้รับการวัดความ
ดันโลหติที่บ้าน 
 

=67.46 
 

1 

 
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ำหนัก
ร้อยละ 

ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนน
ที่ได้ 

คะแนนถ่วง
น้ำหนัก 

ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจติดตาม
กลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน และ/หรือความดัน
โลหิตสูง 

5 ขั้นตอนที่  5 4.84 0.2422 
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คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการเพื่อให้ตัวชี้วัดบรรลุผลสำเร็จ  
         มาตรการในการดำเนินงาน 

1. การนำขับเคลื่อนนโยบายและสร้างพันธมิตรความร่วมมือ (Policy and Advocacy)  
2. ส่งเสริมสุขภาพและลดความเสี่ยง (Promotion and Risk Reduction)  
3. เสริมสมรรถนะของระบบบริการสุขภาพ (Strengthening Health System)   
4. การเฝ้าระวังและติดตามประเมินผล (Surveillance and M&E) 

 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน 

1. ผู้บริหารให้ความสำคัญงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
2. เครือข่ายให้ความร่วมมือดีในการดำเนินงานตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน และ/หรือ

ความดันโลหิตสูง 
  3. สคร.11 นศ. ถ่ายทอดชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดให้ผู้รับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในพ้ืนที่ที่
รับผิดชอบรับทราบ  เพ่ือให้มีความเข้าใจตรงกัน และสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานตามแนวทางเวช
ปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน ปี 2560  และสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานตามแนวทางการปรับจาก
แนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูงในเวชปฏิบัติทั่วไป พ.ศ.2562 

4. สคร.11นศ. จัดประชุมชี้แจงการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ HDC ให้พ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือให้มีความเข้าใจในการบันทึกข้อมูลถูกต้อง สมบูรณ์ครบถ้วน  

5. แนะนำพ้ืนที่หลังการคัดกรองให้มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายและมีการติดตามกลุ่มสงสัยป่วย
เบาหวานภายใน 3 เดือน ตามแนวทางรายละเอียดตัวชี้วัด   

 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน 

1. การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศยังไม่ถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน เนื่องจากมีรายละเอียดตัวชี้วัด
เพ่ิงเริ่มในปีงบประมาณ 2563 

2. หลังการคัดกรอง บางแห่งมีดำเนินการไม่ทันเวลาในการติดตามกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง
โดยการวัดความดันโลหิตที่บ้านภายใน 120 วัน  

3. หลังการคัดกรองพบกลุ่มสงสัยป่วยเบาหวานบางแห่งมีการดำเนินการติดตามเจาะเลือด FPG หลัง
อดอาหารมากกว่า 8 ชม. ภายใน 6 เดือน ไม่ทันเวลา    

4. บางอำเภอมีข้อมูลผลลัพธ์ในระบบ HDC ต่ำ เนื่องจากผลจากการปรับเปลี่ยนโปรแกรมการบันทึก
ข้อมูลของโรงพยาบาล ทำให้บันทึกข้อมูลไม่สมบูรณ์ครบถ้วน 

5 . บางสถานบริการไม่มีการปรับปรุงฐานข้อมูลประชากร type area 1 และ 3 ให้ตรงกับข้อมูล
ประชากรที่เปน็จริงในพ้ืนที่ 

6. การคัดกรองยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ในพ้ืนที่รับผิดชอบ  
7. สถานการณ์โควิด – 19  ทำให้บางอำเภอมีการติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน และกลุ่มสงสัย

ป่วยความดันโลหิตสูง ยังไม่ครอบคุลมกลุ่มเป้าหมาย 
 
ความต้องการสนับสนุนจากส่วนกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

-  สนับสนุนเครื่องวัดความดันโลหิตสำหรับวัดความดันโลหิตที่บ้านสำหรับประชาชนในพื้นที่   
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ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป 
- ส่วนกลางควรถ่ายทอดรายละเอียดตัวชี้วัดการดำเนินงานในช่วงต้นปีงบประมาณ  เพ่ือให้พ้ืนที่มี

ระยะเวลาในการดำเนินงานทันตามเป้าหมายที่กำหนด   
 

หลักฐานอ้างอิง 
ขั้นตอนที่ 1 
 1.1 รายงานผลวิเคราะห์สถานการณ์โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในเขตที่รับผิดชอบ 
(แบบฟอร์มที่ 1.1) พร้อมหนังสือเสนอผู้บริหาร 
 1.2 รายงานผลวิเคราะห์สถานการณ์โรคความดันโลหิตสูงและสรุปผลการดำเนินงานการวัดความดัน
โลหิตทีบ่้านในกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง (แบบฟอร์มที่ 1.2) พร้อมหนังสือเสนอผู้บริหาร 
ขั้นตอนที่ 2 
ขั้นตอนที่ 2.1 
 2.1.1 แผนปฏิบัติการดำเนินงานตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานและกลุ่มสงสัยป่วย โรค
ความดันโลหิตสูง (แบบฟอร์มที่ 2) พร้อมหนังสือเสนอผู้บริหาร 
ขัน้ตอนที่ 2.2 
 2.2.1 หนังสือเชิญประชุม ที่ สธ 0428.1/ว320 ลว.21 ตุลาคม 2562 เรื่องขอเชิญประชุม
ถ่ายทอดแผนงาน/โครงการงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและงานป้องกันการจมน้ำ/งานป้องกันการบาดเจ็บทางถนน 
ปีงบประมาณ 2563 
 2.2.2 เอกสารนำเสนอถ่ายทอดแนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัดการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วย
โรคเบาหวานและกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง 
 2.2.3 ประมวลภาพกิจกรรมการจัดประชุม 
 2.2.4 รายงานสรุปการประชุมถ่ายทอดแนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ 7 
จังหวัดภาคใต้ตอนบน 
ขั้นตอนที่ 3  
 3.1 บันทึกข้อความขอส่งสรุปรายงานตัวชี้วัดคำรับรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง รอบ 6 เดือน 
 3.2 แบบฟอร์ม 3 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน 
 3.3 บันทึกข้อความเร่งรัดผลการดำเนินงานตรวจติดตามกลุ่มสงสัยโรคเบาหวาน ความดัน 
 3.4 บันทึกข้อความขอสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรังฯ 
ขั้นตอนที่ 4  
          4.1.1 บันทึกข้อความเร่งรัดการดำเนินงานตัวชี้วัด NCD 
 4.1.2 ผลลัพธ์ตัวชีว้ัดการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง และเบาหวาน ไตรมาส 3 
 4.1.2 บันทึกข้อความสรุปรายงานตามแผนปฏิบัติการ แบบฟอร์ม 3 รอบ 12 เดือน ปี 2563 
 4.1.3 แบบฟอร์ม 3 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานรอบ 12 เดือน 
 4.2.1 บันทึกข้อความเร่งรัดและคืนข้อมูลผลการดำเนินงานตัวชี้วัด NCD รอบ 9 เดือน 
 4.2.2 คืนข้อมูลจังหวัด รอบ 9 เดือน ปี 2563 
 4.2.3 หนังสือราชการคืนข้อมูลผลลัพธ์ตัวชี้วัด 7 จังหวัด รอบ 12 เดือน 
 4.2.4 คืนข้อมูลจังหวัด รอบ 12 เดือน ปี 2563 
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ขั้นตอนที่ 5 
 5.1.1 บันทึกข้อความสรุปผลตัวชี้้วัดเบาหวาน รอบ 12 เดอืน 
 5.1.2 รายงานตัวชีว้ัดคำรับรองเบาหวาน รอบ 12 เดือน ปี 2563 
 5.2.1 บันทึกข้อความรายงานผลตัวชี้ัวัดความดันโลหิตสูง รอบ 12 เดือน ปี 2563 
 5.2.2 รายงานตัวชีว้ัดคำรับรองความดันโลหิตสูง รอบ 12 เดือน ปี2563 
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ชื่อตัวช้ีวัด 2.5 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานกำจัดกวาดล้างโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน  
   (โรคโปลิโอและโรคหัด) 

ประเภทตัวชี้วัด 
  ยุทธศาสตร ์

 คำรับรอง 
 SDA 
 PSA 

งวดที่รายงาน 
   ไตรมาสที่ ๑ 

 ไตรมาสที่ ๒ 
 ไตรมาสที่ ๓ 
 ไตรมาสที่ ๔ 
 

แนวทางการดำเนินงาน 
 

ขั้นตอน แนวทางการดำเนินงาน 
๑ 1.1. ประสานงานกับจังหวัดในเขตรับผิดชอบเพ่ือประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่ป้องกันได้ด้วย

วัคซีน (โปลิโอและโรคหัด)  
1.2 รวบรวบแบบประเมินฯและวิเคราะห์ผลการประเมินความเสี่ยงฯ ช่องว่าง ปัญหาอุปสรรคของ
การดำเนินงานตามมาตรการกำจัดกวาดล้างโรคตามพันธสัญญานานาชาติ 
 

๒ 2.1 จัดทำแผนปฏิบัติงานกำจัดกวาดล้างโรคท่ีป้องกันได้ด้วยวัคซีน (โปลิโอและโรคหัด) 
 ปี 2563 โดยต้องมีกิจกรรมสำคัญที่ครอบคลุมทุกมาตรการ 
 

3 3.1 ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกำจัดกวาดล้างโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน (โรคโปลิโอและโรคหัด) 
ปี 2563 รอบ 6  เดือน  และมีผลสำเร็จของกิจกรรมตามตัวชี้วัด ร้อยละ 100 
 

4 
 

4.1 ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกำจัดกวาดล้างโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน (โรคโปลิโอและโรคหัด) 
ปี 2563 รอบ 9  เดือน  และมีผลสำเร็จของกิจกรรมตามตัวชี้วัดร้อยละ 100 

5 
 
 
 
 
 
 

5.1 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ปี พ.ศ. 2563 พร้อมทั้งระบุปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะเพ่ือนำไปสู่การปรับปรุง/พัฒนาการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2564 
5.2 ประเมินผลลัพธ์ของการดำเนินงาน โดยวัดจาก 
1. ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์การเฝ้าระวังผู้ป่วยAFP : 2 ต่อ แสนประชากรอายุต่ำกว่า 15 ปี 
2. ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์ความครอบคลุม OPV3 หรือ IPV ≥ ร้อยละ 90 ในเด็กอายุครบ 1 ป ี
3. ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์การเฝ้าระวังผู้ป่วยสงสัยโรคหัด ≥2 ต่อแสนประชากรทุกกลุ่มอายุ 
(Negative Rate)  
4. ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์ความครอบคลุม MMR1 ≥ ร้อยละ 95 ในเด็กอายุครบ 1 ปี   
5. ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์ความครอบคลุม MMR2 ≥ ร้อยละ 95 ในเด็กอายุครบ 3 ปี   
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ผลการดำเนินงาน 
 

ขั้นตอน การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน 
สูตรการ
คำนวณ 

ผลการ
คำนวณ 

ค่าคะแนน
ที่ได้ 

1 1.1  ได้ม ีการประสานงานกับจังหวัดในเขต
รับผิดชอบเพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่
ป้องกันได้ด้วยวัคซีน (โปลิโอและโรคหัด) ครบทั้ง 
7 จังหวัด 
1.2 รวบรวบแบบประเมินฯและวิเคราะห์ผลการ
ประเมินความเสี่ยงฯ ช่องว่าง ปัญหาอุปสรรคของ
การดำเนินงานตามมาตรการกำจัดกวาดล้างโรค
ตามพันธสัญญานานาชาติ 

 
ไม่มี 

 
 
 
 
 
 

 

 
ไม่มี 

 
 

     
1 

 
 
 
 
 

2 2.1 จัดทำแผนปฏิบัติงานกำจัดกวาดล้างโรคท่ี
ป้องกันได้ด้วยวัคซีน (โปลิโอและโรคหัด) 
 ปี 2563 โดยต้องมีกิจกรรมสำคัญที่ครอบคลุม
ทุกมาตรการ 

 

ไม่มี ไม่มี 1 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 แผนปฏิบัติงานกำจัดกวาดล้างโรคที่ป้องกัน
ได้ด้วยวัคซีนโรคโปลิโอ 
3.1.1 ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
แนวทางการบันทึกรายงานความครอบคลุมวัคซีน
ในระบบ 43 แฟ้ม ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 
2563  (บูรณาการ) 
3.1.2 วางแผนนิเทศติดตามการดำเนินงานด้าน
ความครอบคลุมได้รับวัคซีนในเด็กกลุ่มเป้าหมาย 
(บูรณาการ) 
3.1.3  ติดตามและตรวจสอบการรายงานการเฝ้า
ระวัง AFP รายเดือน 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3.1.4  จัดทำรายงานบทสรุปสำหรับผู้บริหาร
ประจำเดือนและเผยแพร่ข้อมูลให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูล 
3.1.5  กระตุ้นให้จังหวัดที่ยังไม่ได้รายงานผู้ป่วย 
AFP ค้นหาและรายงานผู้ป่วย 
3.1.6 ติดตามรายงานการสอบสวนทุกรายอย่าง
ต่อเนื่อง ได้ทันภายใน 48 ชั่วโมง จำนวน 16 
ราย ร้อยละ 100 

   



 
 

 

57 รายงานผลการดำเนินงานตัวชีว้ัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน 

ขั้นตอน การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน 
สูตรการ
คำนวณ 

ผลการ
คำนวณ 

ค่าคะแนน
ที่ได้ 

3.1.7  กระตุ้น ติดตามจังหวัดที่รายงานผู้ป่วยให้
การเก็บตัวอย่างอุจจาระส่งตรวจจำนวน 2 
ตัวอย่าง ห่างกัน 24 ชั่วโมง ใน 14 วันหลังมี
อาการ จำนวน 9 ราย ร้อยละ 56.25 
3.1.8  ติดตามแบบรายงานอาการผู้ป่วย AFP 
เมื่อครบ 60 วันอย่างต่อเนื่อง จำนวน 15 ราย 
ร้อยละ 93.75 
3.1.9  สนับสนุนแผ่นพับเรื่อง วัคซีนป้องกันโรค
โปลิโอ ให้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 7 
จังหวัดภาคใต้ตอนบน 
3.2 แผนปฏิบัติงานกำจัดกวาดล้างโรคที่ป้องกัน
ได้ด้วยวัคซีนโรคหัด 
3.2.1 ติดตามการรายงานเข้าระบบเฝ้าระวัง 
506 และการรายงานในฐานข้อมูล ME อย่าง
สม่ำเสมอ 
3.2.2 ได้มีการจัดประชุมหลักสูตรระบาดวิทยา
ด้านการฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคสำหรับ
หน่วย CDCU เขตสุขภาพที ่ 11 แล้วในว ันที่       
8-10 ตุลาคม 2562 
3.2.3 สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่
ข่าวสารโรคและภัยสุขภาพ  
3.2.4 ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาด
ของโรคหัดในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 11 อย่าง
ต่อเนื่อง 

4 ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกำจัดกวาดล้างโรค
ที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน (โรคโปลิโอและโรคหัด) ปี 
2563 รอบ 9  เดือนเดือน (ได้เสนอผู้บริหาร
รับทราบเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ตาม
หนังสือที่ 149/2563) 

ไม่มี ไม่มี 0.5 

5 5.1 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ปี 
พ.ศ. 2563 พร้อมทั้งระบุปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะเพ่ือนำไปสู่การปรับปรุง/พัฒนาการ
ดำเนินงานในปี พ.ศ. 2564 (ได้เสนอผู้บริหาร
รับทราบเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ตาม
หนังสือที่ 206/2563) 

A 
B 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1.15 X100 



 
 

 

58 รายงานผลการดำเนินงานตัวชีว้ัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน 

ขั้นตอน การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน 
สูตรการ
คำนวณ 

ผลการ
คำนวณ 

ค่าคะแนน
ที่ได้ 

5.2 ประเมินผลลัพธ์ของการดำเนินงาน โดยวัดจาก 
1. ร้อยละของจังหวัดที ่ผ ่านเกณฑ์การเฝ้าระวัง
ผู้ป่วยAFP : 2 ต่อ แสนประชากรอายุต่ำกว่า 15 ปี 
(ผลการดำเนินตามรายงานแบบฟอร์มที่ 5) 
2. ร ้อยละของจ ั งหว ัดท ี ่ ผ ่ าน เกณฑ ์ความ
ครอบคลุม OPV3 หรือ IPV ≥ ร้อยละ 90 ในเด็ก
อายุครบ 1 ปี(ผลการดำเนินตามรายงานแบบฟอร์ม
ที่ 5) 
3. ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์การเฝ้าระวัง
ผู้ป่วยสงสัยโรคหัด ≥2 ต่อแสนประชากรทุกกลุ่ม
อายุ (Negative Rate) (ผลการดำเนินตามรายงาน
แบบฟอร์มที่ 5) 
 
4.  ร ้ อยละของจ ั งหว ัดท ี ่ ผ ่ าน เกณฑ ์ความ
ครอบคลุม MMR1 ≥ ร้อยละ 95 ในเด็กอายุครบ 
1 ปี  (ผลการดำเนินตามรายงานแบบฟอร์มที่ 5) 
 
5.  ร ้ อยละของจ ั งหว ัดท ี ่ ผ ่ าน เกณฑ ์ความ
ครอบคลุม MMR2 ≥ ร้อยละ 95 ในเด็กอายุครบ 
3 ปี  (ผลการดำเนินตามรายงานแบบฟอร์มที่ 5) 
 

A=จังหวัดที่ผ่าน
เกณฑ์ 

B= จำนวน
จังหวัดทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1 x 100)/7 
= 14.28 

 
(5 x 100)/7 
= 71.42 
 
 
(2 x 100)/7 
= 28.57 
 
 
 
(0 x 100)/7 
= 0 
 
 
(0 x 100)/7 
= 0 
 

 
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ำหนัก
ร้อยละ 

ผลการดำเนินงาน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
คะแนนถ่วง

น้ำหนัก 
ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานกำจัดกวาดล้าง
โรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน (โปลิโอและโรคหัด) 
 

5 ดำเนินการได้ถึง
ขั้นตอนที่ 5 

4.15 0.2075 

 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการเพื่อให้ตัวชี้วัดบรรลุผลสำเร็จ  
 1. มีการแต่งตั้งคณะทำงาน และสื่อสารแนวทางการดำเนินงานให้กับผู้รับผิดชอบ 
 2. ร่วมกันวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของโรคท่ีป้องกันได้ด้วยวัคซีน 
 3. ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการบันทึกรายงานความครอบคลุมวัคซีนใน
ระบบ 43 แฟ้ม และจัดประชุมโครงการอบรมหลักสูตรระบาดวิทยาด้านการฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรค
สำหรับหน่วย CDCU เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2563 
 4. รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน 
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ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน 
1. ผู ้บร ิหารให้ความสำคัญกับการวางแผนและการดำเนินงานในด้านนโยบาย กำลังคนและ    

งบประมาณท่ีได้รับ 
 2. ได้รับความร่วมมือกับคณะทำงานทุกๆ ด้าน 
 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน 

1. มีการเบิกวัคซีน MMR/MR เพ่ือการควบคุมโรค มีการติดตาม/ประเมินผล การให้วัคซีน MMR/MR 
เพ่ือการควบคุมโรค หรือในช่วงการระบาด มีการรายงานสรุปผลการให้วัคซีน ยังไม่ครบถ้วนทุกจังหวัด 

2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด บางพ้ืนที่ปรับเปลี่ยนผู้ดำเนินงาน จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการ
ดำเนินงาน และประสานงานเพ่ิมข้ึน 

3. การดำเนินให้วัคซีนไม่เป็นไปตามแตนงานเนื่องจากติดสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 
 
ความต้องการสนับสนุนจากส่วนกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1. ต้องการให้ส่วนกลางประสานรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลวิชาการทางด้านวัคซีน ให้กับ สคร. และ
พ้ืนทีท่ราบล่วงหน้า เพ่ือจะได้ดำเนินการไม่ให้เกิดความล่าช้า 

 
ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป 
          1. เมื่อมีการปรับเปลี่ยนข้อมูลด้านวัคซีน ส่วนกลางที่รับผิดชอบควรมีการสื่อสาร และให้ความรู้ ความ
เข้าใจแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน เพ่ือป้องกันความผิดพลาด และเพ่ือไม่ให้เกิดความล่าช้าในการรับรู้
ข้อมูล 
 
เอกสารอ้างอิง 
 

ขั้นตอนที่ 1 
 1.1 แบบประเมินตนเองระดับจังหวัด 7 จังหวัด (แบบฟอร์มที่ 1) 
 1.2 รายงานวิเคราะห์ผลการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน (โปลิโอและโรคหัด) 
(แบบฟอร์มที่ 2) พร้อมหนังสือเสนอผู้บริหาร 
 
ขั้นตอนที่ 2 
 1. แผนปฏิบัติงานโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน (โปลิโอและโรคหัด) (แบบฟอร์มที่ 3 ) พร้อม
หนังสือเสนอผู้บริหาร 
 
ขั้นตอนที่ 3  
 1. บันทึกข้อความขอส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน และกิจกรรมสำคัญ 
 2. แบบฟอร์ม 4 แบบรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
2563 
 3. บันทึกข้อความขออนุมัติจัดประชุมโครงการอบรมหลักสูตรระบาดวิทยาด้านการฝ้าระวังสอบสวน
ควบคุมโรคสำหรับหน่วย CDCU เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2563 
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 4. รายงานผลการดำเนินการโครงการอบรมหลักสูตรระบาดวิทยาด้านการฝ้าระวังสอบสวนควบคุม
โรคสำหรับหน่วย CDCU เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2563 
 5. บันทึกข้อความขออนุมัติจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการบันทึกรายงานความ
ครอบคลุมวัคซีนในระบบ 43 แฟ้ม 
 6. รายงานผลการดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการบันทึกรายงาน
ความครอบคลุมวัคซีนในระบบ 43 แฟ้ม 
 7. บันทึกข้อความขอส่งสรุปรายงานผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการบันทึกรายงาน
ความครอบคลุมวัคซีนในระบบ 43 แฟ้ม 
 8. บทสรุปสำหรับผู้บริหารสถานการณ์เฝ้าระวังผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน (AFP) 
ตุลาคม 2562 
 9. บทสรุปสำหรับผู้บริหารสถานการณ์เฝ้าระวังผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน (AFP) 
พฤศจิกายน 2562 
 10. บทสรุปสำหรับผู้บริหารสถานการณ์เฝ้าระวังผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน (AFP) 
ธันวาคม 2562 
 11. บันทึกข้อความขออนุมัติเผยแพร่ข้อความอักษรวิ่งประชาสัมพันธ์ เตือนผู้ปกครองระวังโรคหัด 
 12. บันทึกข้อความขออนุมัติเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ (โรคหัด) 
 13. บันทึกข้อความขออนุมัติเผยแพร่ความรู้สำหรับประชาชน โรคหัด เด็กหรือผู้ใหญ่ก็เป็นได้ ป้องกัน
ได้ด้วยวัคซีน 
 14. บันทึกข้อความขอส่งสื่อประชาสัมพันธ์ เรื่องโรคหัดและโรคโปลิโอ 
 15. บันทึกข้อความขอส่งสื่อประชาสัมพันธ์เรื่องโรคหัด 
 
ขั้นตอนที่ 4 
 4.1 บันทึกข้อความรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานฯ รอบ 9 เดือน 
 4.2  แบบฟอร์ม 4 แบบรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
2563 
 
ขั้นตอนที่ 5 
 5.1 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนฯ 
  5.1.1 บันทึกข้อความขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
  5.1.2 แบบฟอร์ม 5 บันทึกข้อความขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดคำรับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 5.2 ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน วัดจากร้อยละของจังหวัดผ่านเกณฑ์การเฝ้าระวัง 
  5.2.1 ข้อมูลการรายงานผู้ป่วย AFP รายจังหวัด เดือน มกราคม-กรกฎาคม 2563 
  5.2.2 แบบฟอร์มที่5 แสดงร้อยละ ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน 



  

องค์ประกอบที่ 3 

Area Base   
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ชื่อตัวชี้วัด 3.1 : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคดักรองเอชไอวี ซิฟิลิสและไวรัสตับอักเสบซี           
                     ในผู้ต้องขัง          
ประเภทตัวชี้วัด 
   ยุทธศาสตร ์

 คำรับรอง 
 SDA 
 PSA 

งวดที่รายงาน 
   ไตรมาสที่ ๑ 

 ไตรมาสที่ ๒ 
 ไตรมาสที่ ๓ 
 ไตรมาสที่ ๔ 

 
แนวทางการดำเนินงาน 
 

ขั้นตอน แนวทางการดำเนินงาน 

๑ สคร.และ สปคม. ถ่ายทอด นโยบาย แนวทางการดำเนินงานการตรวจคัดกรอง
เอชไอวี ซิฟิลิส และไวรัสตับอักเสบซี ภายใต้โครงการในพระเจ้าวรวงศ์เธอ   
พระองศ์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และ สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิตติยา
ภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพชร มหาวัชรราชธิดาให้กับ    
สสจ.และหน่วยบริการในพื้นที่รับผิดชอบ 

๒ 2.1 สคร.และ สปคม. ร่วมกับ สสจ. รพ. และเรือนจำเป้าหมาย ดำเนินการ
วิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) ของการจัดระบบบริการตรวจคัดกรอง    
เอชไอวี ซิฟิลิส และไวรัสตับอักเสบซี ในเรือนจำที่ผ่านมาและกำหนดเป้าหมาย
การดำเนินงานร่วมกัน 
2.2 สคร.และ สปคม. ร่วมกับ สสจ. รพ. และเรือนจำจัดทำแผนปฏิบัติการ 
การจัดระบบบริการตรวจคัดกรอง เอชไอวี ซิฟิลิส และไวรัสตับอักเสบซีในกลุ่ม
ผู้ต้องขังในเรือนจำในพื้นที่เขต  

๓ สคร.และ สปคม. ประสานการดำเนินงานระหว่างส่วนกลางและ พ้ืนที่          
เพื่อสนับสนุนทรัพยากร และจัดส่งอุปกรณ์ ชุดตรวจเลือดเอชไอวี ซิฟิลิส และ
ไวรัสตับอักเสบซี สำหรับการจัดบริการคัดกรอง ฯ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 
2563  

๔ สคร.และ สปคม. ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานการจัดบริการคัดกรอง 
ฯ ของ สสจ. รพ.เรือนจำ จากรายงานผลการจัดบริการ และผลการลงติดตาม
การดำเนินงานในพ้ืนที ่
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ขั้นตอน แนวทางการดำเนินงาน 

5 5.1 ร้อยละของผู้ต้องขังที่ได้รับการคัดกรองเอชไอวี ซิฟิลิส และไวรัสตับ  
อักเสบซี ในเรือนจำเป้าหมาย โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนผลงานตามตารางนี้ 
 

คะแนน 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
ร้อยละ 60 70 80 90 100 

 

5.2 สคร. และ สปคม. สรุปผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือนตามแบบฟอร์ม
รายงานความก้าวหน้า 

 
ผลการดำเนินงาน 
 

ขั้นตอน การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน 
สูตรการ
คำนวณ 

ผลการ
คำนวณ 

ค่าคะแนน
ที่ได้ 

๑ 1) ผู้รับผิดชอบงานเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และไวรัส  
ตับอักเสบซี สคร.11 เข้าร่วมประชุมและรับทราบการถ่ายทอด
นโยบายและแนวทางการตรวจคัดกรองเอชไอวี ซิฟิลิส และไวรัส
ตับอักเสบซี ในกลุ่มผู้ต้องขัง ภายใต้โครงการ คืนคนสุขภาพดีสู่
สังคม และแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการหน่วยงาน (กพร.) ของกรมควบคุมโรค ผ่านระบบ 
Zoom ของกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในวันที่ 
6 พฤศจิกายน 2562  
 

2) ประสานกองโรคเอดส์และโรคต ิดต ่อทางเพศสัมพ ันธ์  
สนับสนุนแนวทางการดำเนินงานและแบบฟอร์มการรายงานผล
การดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง และแจ้งให้กับผู้รับผิดชอบงานระดับ
จังหวัด รับทราบ 
 

3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดำเนินงานและส่ง
ต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีในเรือนจำ เพ่ือเร่งรัดการยุติปัญหาเอดส์ และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 
2563 ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562   ณ โรงแรมมารีไทม์ 
ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท  จังหวัดกระบี่ โดยมีวัตถุประสงค์
ขับเคลื่อนการดำเนินงานเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และ
ไวรัสตับอักเสบซี ในเรือนจำ พัฒนาระบบการคัดกรองและส่งต่อ
เข้าสู่กระบวนการรักษา และชี้แจงถ่ายทอดนโยบายและแนว
ทางการดำเนินงานคัดกรองเอชไอวี ซิฟิลิส และไวรัสตับอักเสบซี
ให้กับผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัด รพ.แม่ข่าย และเรือนจำ     
ในพื้นที่เป้าหมาย โครงการคืนคนสุขภาพดีสู่สังคม และแนวทาง
การดำเนินงานแผนงานโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และ

ไม่มี ไม่มี 0.5 
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ขั้นตอน การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน 
สูตรการ
คำนวณ 

ผลการ
คำนวณ 

ค่าคะแนน
ที่ได้ 

ไวรัสตับอักเสบซี กรมควบคุมโรค ภายใต้โครงการ ราชทัณฑ์ปัน
สุข ทำความ ดี ด้วยหัวใจ กลุ ่มเป้าหมายผู ้รับผิดชอบงานที่
เกี ่ยวข้องระดับจังหวัด รพ.แม่ข่าย และเรือนจำ ในพื้นที ่ 7 
จังหวัดภาคใต้ตอนบน ซึ่งในการประชุมมีกิจกรรมให้เครือข่ายมี
การทบทวนระบบการดำเนินงานคัดกรอง ส่งต่อ และติดติดการ
ดูแลรักษาเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และไวรัสตับอักเสบ
ซี และร่วมวิเคราะห์ช่องว่างของการดำเนินงาน ในกลุ่มผู้ต้องขัง 

2 2.1) สรุปรายงานการประชุมฯ และสรุปช่องว ่างของการ
จัดบริการตรวจคัดกรองเอชไอวี ซิฟิลิส และไวรัสตับอักเสบซี 
เขตสุขภาพท่ี 11  
 - จัดทำแบบฟอร์มการวิเคราะห์ช่องว่างของการดำเนินงานคัด
กรอง ส่งต่อ และติดตามการดูแลรักษาเอชไอวี ซิฟิลิส และไวรัส
ตับอักเสบซี กลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจำ เขตสุขภาพท่ี 11 
 - ผู้เข้าร่วมประชุมระดมสมองและแลกเปลี่ยนการดำเนินงาน 
วิเคราะห์ช่องว่างและแนวทางแก้ไขการดำเนินงาน ในระดับ
จังหวัด โรงพยาบาลแม่ข่าย และเรือนจำ 
- กำหนดกลุ่มเป้าหมาย 3,000 คน ดำเนินการใน 3 เรือนจำ 
- ผู ้ร ับผิดชอบ สคร.11 สรุปรายงานการประชุมฯ และสรุป
ช่องว่างของการจัดบริการตรวจคัดกรองเอชไอวี ซิฟิลิส และไวรัส
ตับอักเสบซี เขตสุขภาพท่ี 11 เสนอผู้บริหาร สคร.11 รับทราบ 
 

2.2) การจัดทำแผนปฏิบัติการ  การจัดระบบการคัดกรอง เอชไอวี 
ซิฟิลิส และไวรัสตับอักเสบซี กลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจำ       เขต
สุขภาพที่ 11 
 - สคร.11 สสจ. รพ.แม่ข่าย และเรือนจำ ระดมความคิดในการ
จัดทำแผนปฏิบัติการ การจัดระบบการคัดกรองเอชไอวี ซิฟิลิส 
และไวรัสตับอักเสบซี ในกลุ่มผู้ต้องขัง ในเวทีประชุมการพัฒนา
ระบบการดำเนินงานและส่งต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีในเรือนจำฯ วันที่ 
21 พฤศจิกายน 2562  
- ผู้รับผิดชอบ สคร.11 สรุปและร่างจัดทำแผนปฏิบัติการฯ และ
เครือข่ายตรวจสอบความถูกต้อง 
- สคร.11 จัดทำแผนปฏิบัติการ การจัดระบบบริการคัดกรอง    
เอชไอวี ซิฟิลิส และไวรัสตับอักเสบซี ในกลุ ่มผู ้ต ้องขัง เขต
สุขภาพที่ 11 เสนอผู้บริหาร สคร.11 รับทราบ  
- ผู้รับผิดชอบ สคร.11 ส่งแผนปฏิบัติการให้ผู้รับผิดชอบงาน   
ในระดับจังหวัด 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี 

0.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.5 
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ขั้นตอน การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน 
สูตรการ
คำนวณ 

ผลการ
คำนวณ 

ค่าคะแนน
ที่ได้ 

๓ 3.1 รายงานผลการจัดบริการคดักรอง 
- ชี ้แจงทำความเข้าใจการเก็บข้อมูลและการรายงานผลแก่
เครือข่าย 
- วันที่ 22 มกราคม 2563 ดำเนินการคัดกรองเอชไอวี ซิฟิลิส 
ไวรัสตับอักเสบซี ในกลุ ่มผู ้ต้องขัง ใกล้ปล่อยตัว และกลุ ่มที ่มี
พฤติกรรมเสี่ยง ณ เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช จำนวน 305 คน  
- จัดทำแบบบันทึกและแบบรายงานคัดกรองเอชไอวี ซิฟิลิส และ
ไวรัสตับอักเสบซีในแบบฟอร์ม 3  และแบบฟอร์ม 4  
- จ ัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเน ินงาน รอบ 5 เด ือน       
ปีงบประมาณ 2563 เสนอผู้บริหาร ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 

ไม่มี ไม่มี 0.5 
 
 
 
 
 
 

3.2 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน 
1) ลงพื ้นที ่ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช รพ.ทุ ่งสง สสจ. 
นครศรีธรรมราช / รพ.สุราษฎร์ธานี และ สสจ.สุราษฎร์ธานี เพื่อ
เยี่ยมเสริมพลังและติดตามการดำเนินงานคัดกรอง และทบทวน
ระบบส่งต่อ การดูแลรักษาเอชไอวี ซิฟิลิส และไวรัสตับอักเสบซี 
ในกลุ่มผู้ต้องขัง ในเดือนมกราคม 2563 ผลการดำเนินงานมี
การจัดการทำแผนปฏิบัต ิงานระดับพื ้นที ่ และจัดทำระบบ        
คัดกรอง ส่งต่อ และการดูแลรักษาในกลุ่มผู้ต้อง เพิ่มประสิทธิ 
ภาพระบบการดำเนินงาน  และชี้แจงแนวทางการจัดส่งชุดตรวจ 
2) ประสานการดำเนินงานระหว่างส่วนกลางและพื้นที่เพื่อสนับ 
สนุนทรัพยากรและจดัส่งอุปกรณช์ุดตรวจคัดกรอง 
เอชไอวี ซิฟิลิส และไวรัสตับอักเสบซี 
 - จัดทำทะเบียนผู้ประสานและที่อยู่ในการจัดส่งชุดตรวจไปยัง
หน่วยบริการ 
- จัดทำหนังสือราชการ ประสานและติดตามการจัดส่งชุดตรวจ
คัดกรองไปยังกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
- สคร.11 จัดส่งชุดตรวจคัดกรองเอชไอวี 1,500ชุด ซิฟิลิส 
1,500ชุด และไวรัสตับอักเสซี จำนวน 3,000 ชุด ให้กับ รพ.
แม่ข่าย และ สจจ.สุราษฎร์ธานี  
- ประสานไปยังกองโรคเอดส์ฯ ในการจัดส่งชุดตรวจคัดกรอง  
เอชไอวี ซิฟิลิส และไวรัสตับอักเสบซี รอบที่ 1 โดยอุปกรณ์ชุด
ตรวจที่เหลือ จัดส่งภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563  
3) จัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน รอบ 5 เดือน 
ปีงบประมาณ 2563 เสนอผู้บริหาร ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 
2563 

ไม่มี ไม่มี 0.5 
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ขั้นตอน การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน 
สูตรการ
คำนวณ 

ผลการ
คำนวณ 

ค่าคะแนน
ที่ได้ 

๔ 4.1  รายงานผลการจัดบริการระดับเขต 
- ดำเนินการติดตามงานผ่านระบบไลน์ 
- จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์มที่ 3 และ
แบบฟอร์มที ่ 4 ณ ไตรมาสที่ 3 ปีงบ ประมาณ 2563 เขต
สุขภาพที่ 11 เรือนจำ 3 แห่ง เป้าหมาย 1,500 คน ดำเนินการ
คัดกรองเอชไอวี ซิฟิลิส และไวรัสตับอักเสบซี จำนวน 1 ,425 
คน (ร้อยละ 95) พบผู้ติดเชื้อเอชไอวี จำนวน 7 ราย (ร้อยละ 
0.5) ซิฟิลิส จำนวน 8 ราย (ร้อยละ 0.6) และไวรัสตับอักเสบซี 
จำนวน 28 ราย (ร้อยละ 2.0) โดยผู้ต้องขังที่ตรวจพบการติด
เชื้อได้รับการส่งต่อเข้ารับการรักษาทุกราย ยกเว้นผู้ต้องขังที่
ตรวจพบการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี 5 ราย  อยู่ระหว่างส่งต่อ
เข้ารับการรักษา 
 

4.2 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน 
- จัดทำรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค
และแนวทางแก้ไข ตามแบบฟอร์มที่ 2 และเสนอผู้บริหารใน
วันที่ 19 มิถุนายน 2563 

ไม่มี ไม่มี 1.0 

๕ 5.1 รายงานผลการดำเนินงาน 
- ติดตามรายงานผลการดำเนินงานพื้นที่ 
- จัดทำรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 รอบ 12 เดือน 
แบบฟอร์มที่ 3 และ แบบฟอร์มที่ 4  
- รายงานสรุปผลการดำเนินงานคัดกรองเอชไอวี ซิฟิลิส และ
ไวรัสตับอักเสบซี เป้าหมาย 1,500 คน  ผู้ต้องขังเป้าหมายได้รับ
การคัดกรองเอชไอวี ซิฟลิส และไวรัสตับอักเสบซี จำนวน 
4,759  (317.3%) ซึ่งเกินกว่าเป้าหมาย ประกอบด้วย รจก.
นครศรีธรรมราช เป้าหมาย 800 คน ได้รับคัดกรอง 803 คน 
(100.4%)  รจก.สุราษฎร์ธานี เป้าหมาย 450 คน ได้รับ     
คัดกรอง 3,706 คน (823.6%) รจอ.ทุ่งสง เป้าหมาย 250 
คน ได้รับคัดกรอง 250(100%) 
5.2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน 
- จัดทำรายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ตามแบบฟอร์ม
ที่ 2  และแนบหลักฐาน แบบฟอร์มที่ 3 และแบบฟอร์มที่ 4  
เสนอผู้บริหารในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 

(AXB)X100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี 

317.3% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี 
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การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน 
 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ำหนัก
ร้อยละ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ค่าคะแนน
ที่ได้ 

คะแนนถ่วง
น้ำหนัก 

ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคัดกรอง     
เอชไอวี ซิฟิลิส และไวรัสตับอักเสบซี ในผู้ต้องขัง 

5 ดำเนินงานได้
ขั้นตอนท่ี 1 - 5 

5 0.25 

 
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการเพื่อให้ตัวชี้วัดบรรลุผลสำเร็จ  
 1. การติดตามและประสานงานกับกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอ เพ่ือให้ได้
ข้อมูลแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน แจ้งไปยังผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด โรงพยาบาล และเรือนจำ 

2. ผู้บริหารมีการสนับสนุน การผลักดันเชิงนโยบาย และกำกับติดตามการดำเนินงานในทุกระดับ 
3. การขับเคลื่อนเชิงนโยบายและการดำเนินงานผ่านโครงการพระราชดำริ 

 4. แพทย์ ทีมสหวิชาชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนร่วมออกแบบการดำเนินงานคัดกรอง 
ส่งต่อ และสนับสนุนทรัพยากรสำหรับการจัดบริการคัดกรอง 
 5. งานเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, ไวรัสตับอักเสบซี ได้จัดสรรงบประมาณดำเนินงานที่ได้รับ
ในปีงบประมาณ 2563 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานคัดกรองเอชไอวี ซิฟิลิส และไวรัสตับอักเสบซี       
กลุ่มผู้ต้องผู้ต้องขังในเรือนจำ ประกอบด้วยกิจกรรม ได้แก่ 1. ประชุมถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการ
ดำเนินงานฯ 2.จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานคัดกรองเอชไอวี ซิฟิลิส และไวรัสตับอักเสบซี  กลุ่มผู้ต้องขัง     
ในเรือนจำเป้าหมาย และ 3.งบประมาณในการติดตามและสนับสนุนการดำเนินงาน 
 6. การลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานจัดบริการคัดกรองและส่งต่อ เอชไอวี ซิฟิลิส และ
ไวรัสตับอักเสบซี กลุ่มผู้ต้องขัง ในเรือนจำเป้าหมาย 
 7. พัฒนาระบบการจัดบริการคัดกรอง ส่งต่อ และการดูแลรักษาเอชไอวี ซิฟิลิส และไวรัสตับอักเสบซี 
กลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจำ เขตสุขภาพท่ี 11 ให้ได้รับบริการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
  
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน 
 1. ผู้บริหารให้ความสำคัญในการสนับสนุนและติดตามผลการดำเนินงาน 
 2. เครือข่ายผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัด โรงพยาบาลแม่ข่าย และเรือนจำ ให้ความร่วมมือและเห็น
ความสำคัญในการดำเนินงาน 
 3. ระบบการรายงานผลการดำเนินงานที่มีความชัดเจน 
 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน 
 ไม่มี 
 
ความต้องการสนับสนุนจากส่วนกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 1. แผนการจัดซื้ออุปกรณ ์ชุดตรวจคัดกรองเอชไอวี ซิฟิลิส และไวรัสตับอักเสบซี เพ่ือใช้ประกอบในการ
วางแผนลงพ้ืนที่ดำเนินงานคัดกรองฯ ในเรือนจำ 
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ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป 
 1. กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จัดสรรงบประมาณค่าอาหาร/ค่าตอบแทนให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานในการดำเนินงานคัดกรองเอชไอวี ซิฟิลิส และตับอักเสบซี กลุ่มผู้ต้องในเรือนจำ เพ่ืออำนวยความ
สะดวกในการดำเนินการ 

 2.กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ขับเคลื่อนการคัดกรองไวรัสตับอักเสบซี อยู่ในชุดสิทธิ
ประโยชน์ สปสช. 
  3.ขับเคลื่อนการจัดบริการคัดกรองเอชไอวี ซิฟิลิส และไวรัสตับอักเสบซี ในกลุ่มผู้ต้องขังรายใหม่/ 
ปล่อยตัว ทุกเรือนจำ ภายใต้สิทธิประโยชน์ สปสช./การสนับสนุนชุดตรวจของโรงพยาบาล 
 
หลักฐานอ้างอิง 
ขั้นตอนที่ 1 
 1. เอกสารจัดโครงการถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน 
     1.1 หนังสือขออนุมัติจัดประชุม 
     1.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมและคณะทำงาน 
     1.3 หนังสือเชิญประชุมระดับจังหวัด / รพ.แม่ข่าย และเรือนจำ เขตสุขภาพท่ี 11  
     1.4 เอกสารวิชาการ ได้แก่ สไลด์นโยบายและแนวทางการดำเนินงาน 
     1.5 รายงานสรุปการประชุมฯ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 
 2. เอกสารความรู้ 
ขั้นตอนที่ 2 
 2.1 สรุปช่องว่างของการจัดบริการตรวจคัดกรองเอชไอวี ซิฟิลิส และไวรัสตับอักเสบซี กลุ่มผู้ต้องขังใน
เรือนจำ เขตสุขภาพที่ 11   
 2.2 แผนปฏิบัติการ การดำเนินงานคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวี ซิฟิลิส และโรคไวรัสตับอักเสบซี 
ผู้ต้องขังในเรือนจำ ระดับเขตสุขภาพที่ 11 
ขั้นตอนที่ 3  
-  บันทึกข้อความขอส่งผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองของหน่วยงาน ตัวชี้วัดที่ 3.3 ระดับความสำเร็จ
ของการดำเนินงานคัดกรองเอชไอวี ซิฟิลิสและไวรัสตับอักเสบซีในผู้ต้องขัง 
 3.1 รายงานความก้าวหน้า 
  3.1.1 แบบฟอรม์ 2 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานรอบ 5 เดือน ณ วันที่ 17 
 กุมภาพันธ์ 2563  
  3.1.2 บันทึกข้อความติดตามความก้าวหน้าส่งชุดตรวจ 
  3.1.3 บันทึกข้อความชี้แจงความก้าวหน้าการคัดกรองฯ สคร 11 
  3.1.4 เอกสารเพิ่มเติมจัดส่งชุดตรวจคัดกรอง 
 3.2 แบบรายงานคัดกรอง  
  3.2.1 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน รอบ 5 เดือน ฯ 
  3.2.2 แบบฟอร์ม 3 แบบบันทึก การคัดกรอง การติดเชื้อเอชไอวี ซิฟิลิส และไวรัสตับอักเสบซี 
  3.2.3 แบบฟอร์ม 4 แบบรายงานสรุปผลการคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวี ซิฟิลิส และไวรัสตับ
 อักเสบซีฯ 
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ขั้นตอนที่ 4 
 4.1 รายงานผลร้อยละการคัดกรองฯ ระดับเขต (แบบฟอร์ม 3 และ4 ) 
  4.1.1 รายงานผลร้อยละการคัดกรองฯ เรือนจำกลางนครศรีฯ 
  4.1.2 รายงานผลร้อยละการคัดกรองฯ เรือนจำกลางสุราษฎร์ฯ 
  4.1.3 รายงานผลร้อยละการคัดกรองฯ เรือนจำอำเภอทุ่งสง 
      4.2 บันทึกข้อความรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานรอบ 9 เดือน  พร้อมรายงานการดำเนินงานฯ
 รอบ 9 เดือน (แบบฟอร์ม 2) 
 
ขั้นตอนที่ 5  
 5.1 รายงานผลการดำเนินงานร้อยละการคัดกรองฯ 
  5.1.1 รายงานสรุปผลการดำเนินงานตรวจคัดกรองเอชไอวี ซิฟิลิส และไวรัสตับอักเสบซี ใน
 กลุ่มผู้ต้องขัง ณ ไตรมาสที่ 4 
 5.2 สรุปผลการดำเนินเสนอผู้บริหาร 
  5.2.1 แบบฟอร์มที่ 2 สรุปผลงานคัดกรองฯ ณ ไตรมาสที่ 4  
  5.2.2 เอกสารแนบรายงานผลงานฯ แบบฟอร์ม 3 และ 4 (เรือนจำกลางนครศรีฯ, เรือนจำ
 กลางสุราษฎร์ฯ,เรือนจำอำเภอทุ่งสง )   
  5.3.3 บันทึกข้อความรายงานความก้าวหน้ารอบ 12 เดือน พร้อมรายงานสรุปความก้าวหน้า 
 รอบ 12 เดือน 
 5.3 บันทึกข้อความส่ง SAR และผลการงาน รอบ 12 เดือน 
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ชื่อตัวชี้วัด 3.2 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคจาก
การประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 

 

ประเภทตัวชี้วัด 
   ยุทธศาสตร ์

 คำรับรอง 
 SDA 
 PSA 

 
งวดที่รายงาน 
   ไตรมาสที่ ๑ 

 ไตรมาสที่ ๒ 
 ไตรมาสที่ ๓ 
 ไตรมาสที่ ๔ 

แนวทางการดำเนินงาน 
 

ขั้นตอน แนวทางการดำเนินงาน 
๑ ประสานจังหวัด/กทม. เพ่ือแจ้งแนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการ 

 
๒ สนับสนุนจังหวัด/กทม. เพ่ือจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 

 
๓ ประสานและสนับสนุนจังหวัด/กทม. ให้เสนอคำสั่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด/กทม.  

ลงนาม เพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการ 
คะแนน 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
ร้อยละ ≤๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐  100  

๔ ประสานและสนับสนุนให้จังหวัด/กทม.จัดประชุมคณะกรรมการ 
 

5 ๕.๑ สรุปข้อมูลการดำเนินงานภาพรวม ๑๒ เดือน   
 
๕.๒ ร้อยละของจังหวัดมีการจัดประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคจากการ
ประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัด  

คะแนน 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 
ร้อยละ ≤60 70 80 90 100  
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ผลการดำเนินงาน : เดือนตุลาคม 2562 – สิงหาคม 2563  สามารถดำเนินการได้ถึงขั้นตอนที่ 5 
 

ขั้นตอน การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน สูตรการคำนวณ 
ผลการ
คำนวณ 

ค่าคะแนนที่
ได้ 

๑ ชี้แจงแนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการ 
แก ่จ ั งหว ัดในเวท ีการประช ุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพในป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการ
ประกอบอาชีพ วันที่ 21 พฤศจิกายน 
2562 เวลา 10.30-12.00 น. โดย 
นางสาวน ิต ิพร จ ันทร ์ต ื ้อ  น ิต ิกร
ปฏิบัต ิการ เป็นผู ้บรรยายในหัวข้อ 
พรบ. โรคจากการประกอบอาชีพฯ 
และแนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ระดับจังหวัด 
 

-ไม่มี- -ไม่มี- 1 

๒ สนับสนุนจ ังหว ัด เพื ่อจ ัดทำคำสั่ ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ โดยส่งตัวอย่าง
ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม
โรคจากการประกอบอาชีพฯให้แก่
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ทั ้ง 7 
จังหวัด และติดตามการดำเนินงาน/
ป ั ญ ห า อ ุ ป ส ร ร ค ใ น ก า ร แ ต ่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการของจังหวัด 
 

-ไม่มี- -ไม่มี- ๑ 

๓ ประสานและสนับสนุนจังหวัด ให้เสนอ
คำสั่งให้ผู ้ว่าราชการจังหวัดลงนาม เพ่ือ
แต่งตั้งคณะกรรมการ ซึ่งทุกจังหวัดได้
ทำคำสั่งเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว 
และผู ้ว ่าราชการจังหวัดได้ลงนามใน
คำสั่งเรียบร้อยแล้วทั้ง 7 จังหวัด คือ
จังหวัดชุมพร ระนอง กระบี ่ พังงา 
ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช 

จำนวนจังหวัดที่มีคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ จังหวัด/
จำนวนจังหวัดในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบของ สคร. 

X 100 
 

7/7 x 100 
= 100 

๑ 

๔ ประสานและสนับสนุนให้จังหวัด/กทม.
จัดประชุมคณะกรรมการ โดยจัดประชุม
ราชการผู้รับผิดชอบงานอาชีวอนามัย 7 
จังหวัด วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ 

-ไม่มี- -ไม่มี- 1 
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ขั้นตอน การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน สูตรการคำนวณ 
ผลการ
คำนวณ 

ค่าคะแนนที่
ได้ 

ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพ่ือสนับสนุน
การวิเคราะห์ข้อมูล จัดทำฐานข้อมูล ที่
จะนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการฯ
ของแต่ละจังหวัด และแลกเปลี ่ยน
เรียนรู ้รวมทั ้งปัญหาอุปสรรคในการ
ดำเนินงานและช่วยกันหาทางออกใน
การแก้ไขปัญหา เพื ่อให้สามารถจัด
ประชุมคณะกรรมการฯได ้

๕ ๕.๑ สรุปข้อมูลการดำเนินงาน
ภาพรวม ๑๒ เดือน   
5.2 จังหวัดมีการจัดประชุมคณะกรรมการ
ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและ
โรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัดเรียบร้อย
แล้ว จำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
ภูเก็ต จังหวัดกระบี ่ จังหวัดระนอง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนจังหวัดชุมพร 
จะดำเนินการจัดประชุม ว ันที ่ 26 
ส ิ ง ห า ค ม  2 5 6 3  แ ล ะ จ ั ง ห วั ด
นครศรีธรรมราชจะจัดประชุมวันที่ 4 
กันยายน 2563 นี้ 
 

-ไม่มี- 
 

จำนวนจังหวัดที่มีการจดั
ประชุมคณะกรรมการฯ / 

จำนวนจังหวัดในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบของ สคร. 

X 100 
 

-ไม่มี- 
 

6/7 x 100 
= 85.71 

0.5 
 

0.4 

 
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน 
 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ำหนัก
ร้อยละ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ค่า
คะแนน
ที่ได้ 

คะแนนถ่วง
น้ำหนัก 

ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบ
อาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 

5 ขั้นตอนที่ 5 4.9 0.245 
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คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการเพื่อให้ตัวชี้วัดบรรลุผลสำเร็จ  
 1. การถ่ายทอดแนวทางการดำเนินงานและตอบข้อซักถามแก่จังหวัด โดยผู้เชี่ยวชาญ (นิติกร) 
 2. การติดตามสนับสนุนจังหวัดอย่างต่อเนื่อง 
 3. การสนับสนุนวิชาการ เช่น การช่วยวิเคราะห์ข้อมูล การจัดทำฐานข้อมูล 
 4. การติดต่อสื่อสารกับผู้รับผิดชอบระดับจังหวัดอย่างต่อเนื่อง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง 
              จังหวัดและสคร. ทางไลน์กลุ่ม 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน 
 1. เป็นการดำเนินการตามกฎหมาย  หน่วยงานจึงต้องดำเนินการ 
 2. เป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดกระทรวง จังหวัดจึงให้ความสำคัญ 
 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน 
 1. ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัดไม่มีประสบการณ์ในการดำเนินงาน 
 2. ผู้ว่าราชการจังหวัดบางจังหวัดต้องการข้อมูลรายละเอียดคุณสมบัติของคณะกรรมการเชิงลึก  
จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการ 
 3.บางจังหวัดไม่มีงบประมาณในการจัดประชุม 
 
ความต้องการสนับสนุนจากส่วนกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 จัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดประชุมคณะกรรมการให้แก่จังหวัด โดยระบุเป็นกิจกรรมสำหรับใช้
ในการจัดประชุมชัดเจน เพ่ือไม่ให้มีการนำงบประมาณไปรวมกับงบประมาณของกิจกรรมอ่ืนๆ 
 
ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป 
 ไม่มี 
 
หลักฐานอ้างอิง 
ขั้นตอนที่ 1 
 1.1 หนังสือเชิญประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพในป้องกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพจากการประกอบอาชีพ (สสจ.ทั้ง 7 จังหวัด) 
 1.2 หนังสือเชิญวิทยากร 
 1.3 กำหนดการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพในป้องกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพจากการประกอบอาชีพ 
 1.4 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพในป้องกันควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ 
 1.5 ภาพถ่ายการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพในป้องกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพจากการประกอบอาชีพ 
 1.6 รายงานการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพในป้องกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพจากการประกอบอาชีพ 
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ขั้นตอนที่ 2  
- บันทึกข้อความรายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือนงานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  
 2.1 หนังสือส่งตัวอย่างคำสั่ง 
 2.2 ตัวอย่างร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพแลโรคจากสิ่งแวดล้อม 
 2.3 แบบสอบถามปัญหาอุปสรรคการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพรบ.ควบคุมโรคจากการประกอบ
อาชีพ และโรคจากสิ่งแวดล้อม 
 
ขั้นตอนที่ 3  
 3.1 คำสั่งกรรมการ พรบ.รวม 7 จังหวัด 
 3.2 คำสั่งจังหวัดชุมพร เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจาก
สิ่งแวดล้อม 
 
ขั้นตอนที่ 4  
 4.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารความก้าวหน้ารอบ 12 เดือน  
 4.2 หนังสือเชิญประชุมกรรมการ 5 จังหวัด  ได้แก่ สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต กระบี่ ระนอง ชุมพร 
 4.3 บันทึกข้อความขออนุมัติจัดประชุมราชการ หนังสือเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม รายงานสรุปผล
การประชุม 
ขั้นตอนที่ 5  
 5.1.1 บันทึกข้อความรายงานความก้าวหน้ารอบ 12 เดือน 
 5.1.2 สรุปผลการดำเนินงานภาพรวม 12 เดือน 
 5.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัด 
 5.2.2  ภาพการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคของจังหวัด 
 5.2.3  หนังสือรายงานผู้บริหารสรุปผลการดำเนินงานภาพรวม 12 เดือน 
 
 
 
 

 



 
 

 

74  รายงานผลการดำเนินงานตัวชีว้ัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ 3.3 : ระดับความสำเร็จการจัดการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพด้วยกลไกการ 
          พัฒนาคุณภาพชีวติระดับพื้นที่ (พชพ.) 
ประเภทตัวชี้วัด 
   ยุทธศาสตร ์

 คำรับรอง 
 SDA 
 PSA 

งวดที่รายงาน 
   ไตรมาสที่ ๑ 

 ไตรมาสที่ ๒ 
 ไตรมาสที่ ๓ 
 ไตรมาสที่ ๔ 

 
แนวทางการดำเนินงาน 

 
ขั้นตอน แนวทางการดำเนินงาน 

๑ 1.1 วิเคราะห์สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพในภาพรวมเขต จังหวัด  
และอำเภอจากข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อลำดับ ความสำคัญ จัดกลุ่มปัญหา กำหนด
ประเด็นที่ต้องการแก้ไขโดยกลไก พชอ./พชข. 
1.2 นำผลการวิเคราะห์ตามข้อ 1.1 มาพิจารณาความสอดคล้องกับประเด็น 
ปัญหาที่คณะกรรมการ พชอ./พชข. เลือกมาแก้ไขพัฒนา 
1.3 นำเสนอรายงานผลการวิเคราะห์ตามข้อ 1.1 และผลการพิจารณาความ 
สอดคล้องตามข้อ 1.2 ต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพด้วย
กลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพ้ืนที่ (ตามคำสั่งกรมควบคุมโรค ทั้งนี้อาจปรับเปลี่ยนได้ตามโครงสร้าง
หรือบุคลากรที่เก่ียวข้องที่ปรับปรุงใหม่) เพ่ือกำหนดอำเภอเป้าหมายสนับสนุนการดำเนินงาน 

๒ ร่วมจัดทำโครงการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาและวางแผนการสนับสนุนให้คณะกรรมการพชอ./พชข.และ
ทีมสนับสนุน สามารถวิเคราะห์สาเหตุปัญหาและใช้ข้อมูลชี้เป้า ร่วมกำหนดเป้าหมาย มาตรการกิจกรรม 
และแนวทางติดตามและประเมินผล  

๓ ติดตามเยี่ยม ให้การปรึกษา ข้อเสนอแนะ ร่วมกับภาคีระดับจังหวัด อำเภอ 
๔ ติดตามผลการดำเนินงานในพ้ืนที่เป้าหมายและรายงานผลการติดตามสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโรคและ

ภัยสุขภาพตามโครงการและมาตรการที่กำหนดร่วมกันของพ้ืนที่ต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับพ้ืนที่ของ สคร./สปคม. หรือคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับเขต (คปสข.)  

5 5.1 จัดทำรายงานประเมินผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาโรคและภัยสุขภาพที่บ่งชี้ประสิทธิผลการ
สนับสนุนกระบวนการ 
5.2 ร้อยละผลสำเร็จของดครงการหรือประเด็นปัญหาที่ถูกเลือกและนำมาแก้ไข 

คะแนน 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 
ร้อยละ ≤60 61-69 70-79 80-89 ≥90  
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ผลการดำเนินงาน 
 

ขั้นตอน การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน สูตรการคำนวณ 
ผลการ
คำนวณ 

ค่าคะแนนที่ได ้

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัด
นครศรีธรรมราชได้แต่งตั้งคณะกรรมการ 
พชอ. เพื่อร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม
แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพ้ืนที่ 
ในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 11  และได้มีการ
ดำเนินงานดังนี้ 
1.1 ดำเนินการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ 
สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพในภาพรวม
เขต จังหวัด และอำเภอในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 
11 จากข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
เพ่ือลำดับ ความสำคัญ จัดกลุ่มปัญหา เพื่อ
กำหนดประเด็นที่ต้องการแก้ไขโดยกลไก 
พชอ./พชพ. 
1.2 นำผลการวิเคราะห์สถานการณ์โรคและ
ภัยสุขภาพในภาพรวมของพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 
11  มาพิจารณาความสอดคล้องกับประเด็น
ปัญหาที่คณะกรรมการ พชอ./พชพ. เลือกมา
แก้ไขพัฒนา 

 
 
 
 
 
 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

0.25 
 
 
 
 
 
 

0.5 
 
 
 
 

1.3 นำเสนอรายงานผลการว ิ เคราะห์
สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพในภาพรวมและ
ผลการพิจารณาความสอดคล้องกับประเด็น
ปัญหาที่คณะกรรมการ พชอ./พชพ. เลือกมา
แก้ไขพัฒนา ต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ด้วยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

ไม่มี ไม่มี 0.25 
 

2 ร่วมจัดทำโครงการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา
และวางแผนการ 
-  โดยการประช ุมเช ิงปฏ ิบ ัต ิการพ ัฒนา
ศักยภาพบุคลากรระดับอำเภอ ด้านระบบ
ข ้อม ูลและการต ิดตามประเม ินผล เ พ่ือ
สนับสนุนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ ภายใต้กลไก พชอ. ในพ้ืนที่เขต

ไม่มี ไม่มี 1.00 
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ขั้นตอน การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน สูตรการคำนวณ 
ผลการ
คำนวณ 

ค่าคะแนนที่ได ้

สุขภาพที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2563 
เมื่อวันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
ณ โรงแรมเคปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี  โดยกลุ่มเป้าหมาย คืออำเภอ ที่ได้
ดำเนินการจัดการป้องกันควบคุมโรค และภัย
สุขภาพด้วยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
พื้นที่ (พชพ.) และผู้เข้ารับการพัฒนา คือผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนงาน พชอ ในระดับ
อำเภอและพื้นที่  ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 
ได้ดำเนินการ 7 อำเภอ (เป้าหมายร้อยละ 10 
ของอำเภอในพื้นที่ ซึ่งเขต 11 มีทั้งหมด 74 
อำเภอ) แต่ละอำเภอได้รับการคัดเลือกจาก
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ๆ ละ 1 อำเภอ 
เพ่ือขับเคลื่อนให้เกิดโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหา
โรคและภัยสุขภาพตามประเด็นปัญหาในพ้ืนที่ 
อย่างน้อยอำเภอละ 1 โครงการ รวมทั้งหมด 
7 โครงการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

๓ -ประสานติดตามความก้าวหน้าการจัดทำ
โครงการ กิจกรรมสำคัญของแต่ละอำเภอ  
ในการแก้ไขปัญหาโรคและภัยสุขภาพ ให้
คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่พื้นที่เป้าหมาย
ทั้ง 7 อำเภอ และในพื้นที่ที่ดำเนินการจัดการ
แก้ไขปัญหาไข้เลือดออกจะมีทีมจากศูนย์
โรคติดต่อนำโดยแมลงในพื้นที่ร่วมติดตาม ให้
คำปร ึกษาและให ้ข ้ อ เสนอแนะในการ
ดำเนินงาน สำหรับอำเภอที ่ม ีการจัดการ
ปัญหาอุบัติเหตุจากจราจรทางถนน มีการ
ดำเนินงานผ่านคณะกรรมการ ศปถ. อำเภอ 
และคณะกรรมการ D-RTI ของแต่ละอำเภอ  
ซึ่ง สคร. 11 ได้ติดตามการดำเนินงาน   
ผลจากการประชุมอย่างต่อเนื่อง  
-ทางสคร 11 ได้จัดทำแผนเพื ่อลงติดตาม 
เยี่ยมเสริมพลังในแต่ละอำเภอ ในไตรมาสที่ 3 
และ แผนการต ิ ดตามประ เม ิ นผลการ
ดำเนินงานในต้นไตรมาสที่ 4 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี 0.5 
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ขั้นตอน การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน สูตรการคำนวณ 
ผลการ
คำนวณ 

ค่าคะแนนที่ได ้

4 - ส ค ร . 11 ต ิ ด ต ามคว ามก ้ า วหน้ า ก า ร
ดำเนินงานสนับสนุนการแก้ไขประเด็นปัญหา
โรคและภัยสุขภาพตามโครงการและประเด็น
ปัญหาที่กำหนด จำนวน 7 ประเด็น โดยได้จัด
ประชุมราชการการติดตามความก้าวหน้าการ
ดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคเพื ่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอำเภอในประเด็นที่อำเภอ
คัดเลือก 7 อำเภอ ดังนี้ 
▪ 11 มิถุนายน 2563 อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 

(ประเด็นอุบัติเหตุทางถนน) 
▪ 16 มิถุนายน 2563 อ.ท่าชนะ  

จ.สุราษฎร์ธานี (ประเด็น COVID - 19) 
▪ 18 มิถุนายน 2563 อ.สิชล  
▪ จ.นครศรีธรรมราช (ประเด็น COVID - 

19) 
▪ 25 มิถุนายน 2563 อ.ละอุ่น จ.ระนอง 

(ประเด็น COVID - 19) 
▪ 2 กรกฎาคม 2563 อ.ทับปุด จ.พังงา 

(ประเด็นไข้เลือดออก) 
▪ 15 กรกฎาคม 2563 อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 

(ประเด็นไข้เลือดออก) 
▪ 16 กรกฎาคม 2563 อ.เมือง จ.กระบี่  

(ประเด็นอุบัติเหตุทางถนน)  
–  ทางสคร.11 รายงานผลการประชุม
คณะกรรมการขับเคล ื ่อนการดำเน ินงาน
ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพด้วยกลไก
การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ของอำเภอ
เป้าหมายทั้ง 7 อำเภอ  

ไม่มี ไม่มี 1 

๕ 5.1 ทางสคร. 11 จัดทำรายงานประเมินผล
การดำเนินงานแก้ไขปัญหาโรคและภัยสุขภาพ
ที่บ่งชี้ประสิทธิผลการสนับสนุนกระบวนการ 
โดยรายงานสรุปผลการสนับสนุนในภาพรวม
ของสคร.11 ที่ได้จากการจัดประชุมราชการ
ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานป้องกัน

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 

0.5 
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ขั้นตอน การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน สูตรการคำนวณ 
ผลการ
คำนวณ 

ค่าคะแนนที่ได ้

ควบคุมโรคเพื ่อพัฒนาคุณภาพชีว ิตระดับ
อำเภอในประเด็นที่อำเภอคัดเลือกทั้ง 7 อำเภอ 
5.2 ทางสคร.11 ได้ดำเนินการสนับสนุน
ภาพรวมของท ุกอำเภอเป ้าหมาย จ ัดทำ
รายงานสรุปการดำเนินงานป้องกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพด้วยกลไกการขับเคลื ่อน
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่เพื่อวัดร้อยละ
ผลสำเร็จของโครงการหรือประเด็นปัญหาที่
ทางพ้ืนที่เลือกและนำมาแก้ไข 
 

 
 

ไม่มี 

 
 

ไม่มี 

 
 

1.0 

 
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน 
 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ำหนัก
ร้อยละ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ค่าคะแนน
ที่ได้ 

คะแนนถ่วง
น้ำหนัก 

ระดับความสำเร็จการจัดการป้องกันควบคุมโรค และ
ภัยสุขภาพด้วยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับ
พ้ืนที่ (พชพ.)  
 

ระดับ 5 5 0.2500 

 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการเพื่อให้ตัวชี้วัดบรรลุผลสำเร็จ  
 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดทำแผนเพื่อลงติดตามเยี่ยมเสริม
พลัง สนับสนุนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพภายใต้กลไกพชอ.แต่ละอำเภอ ในไตรมาสที่ 3 
และแผนการติดตามประเมินผลการดำเนินงานในต้นไตรมาสที่ 4  โดยได้จัดประชุมราชการการติดตาม
ความก้าวหน้าการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอในประเด็นที่อำเภอ
เป้าหมายเลือกทั้ง 7 อำเภอ ซึ่งในช่วงไตรมาสที่ 3 มีอำเภอที่ขอเปลี่ยนแปลงประเด็นปัญหาในพื้นที่เพื่อรับ
การติดตาม จำนวน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
และอำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง สาเหตุความจำเป็นที่ต้องขอเปลี่ยนแปลงประเด็นเนื่องจากทางอำเภอต้อง
ระดมทรัพยากรทั้ง คน เงิน สิ่งของ ไปใช้ในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่
ปลายปี 2562 ที่ผ่านมา ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามเป้าหมายในประเด็นการดำเนินงานที่แจ้งไว้ได้ จาก
การประชุม conference ระบบ Webex คณะทำงานและเครือข่าย สคร./สปคม.ขับเคลื ่อนงานป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ด้วยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่  ครั้งที่ 2/2563 วันพฤหัสบดีที่ 21 
พฤษภาคม ๒563 ณ ห้องประชุมกองนวัตกรรมและวิจัย ชั้น 1 อาคาร ๑0 กรมควบคุมโรค ได้มีมติให้อำเภอ
สามารถเปลี่ยนแปลงประเด็นปัญหาได้ โดยหลังจากนั้นอำเภอละอุ่น ซึ่งเป็นอำเภอสุดท้ายที่ขอเปลี่ยนแปลง
ประเด็นปัญหา จังหวัดระนองมีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงประเด็นการคัดเลือกจากประเด็นการป้องกัน 
ควบคุมโรคไข้เลือดออกเป็นประเด็นการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยอีกอำเภอหนึ่ง 
และ สคร.11 ได้ทำหนังสือแจ้งขออนุมัติเปลี่ยนประเด็นการเลือกดำเนินการในอำเภอเป้าหมาย พชอ.แก่สำนัก



 
 

 

79  รายงานผลการดำเนินงานตัวชีว้ัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรคแล้วนั้น (หนังสือเลขที่ สธ 0428.3/1429 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2563) ด้วย
เหตุนี้ทำให้รูปแบบการติดตามประเมินผลโครงการตามประเด็นที่เลือกใน 3 อำเภอมีการปรับเปลี่ยนเป็นศึกษา
รูปแบบการขับเคลื่อนกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ประเด็นป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 แทน  
 จากการศึกษาพบว่า การขับเคลื่อนกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอของทั้ง 7 
อำเภอมีความเข้มแข็งของคณะกรรมการ/คณะทำงานชุดอนุกรรมการ/คณะกรรมการระดับชุมชน เนื่องจาก
ผู้บริหารในแต่ละระดับให้ความสำคัญ การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องที่มีความต่อเนื่อง การมี
เป้าหมายทิศทางการดำเนินงานต้องไปในทิศทางเดียวกัน  มีกลยุทธ์ก่อให้เกิดความยั่งยืนโดยสร้างความร่วมมือ
ของประชาชนในพื้นท่ี ความสามารถในการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติที่มีชีวิต และความสำเร็จที่แท้จริงมาจาก
กลไกระดับชุมชน ส่งผลให้การจัดการแก้ไขปัญหาบรรลุเป้าหมายที่คาดหวังได้ 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน 

1. ผู้รับผิดชอบโรคและภัยสุขภาพของ สคร.11 ให้ความร่วมมือสนับสนุนในประเด็นองค์ความรู้/
มาตรการในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคที่รับผิดชอบ 

2. นักเรียนหลักสูตร Leadership in Disease Control (LDC) และ Middle level administrators 
in Disease Control (MDC) เป็นทีมพ่ีเลี้ยงสนับสนุนวิชาการหลักวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนสู่ผลลัพธ์ 

3. ศูนย์วิชาการเขตสุขภาพที่ 11 ให้ความร่วมมือสนับสนุนองค์ความรู้ในประเด็นที่นอกเหนือจาก
บทบาทของกรมควบคุมโรค 

 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน 

1. ขาดเวทีสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายผู้รับผิดชอบงานของ สคร.กับระดับจังหวัด/อำเภอ 
2. เกิดความเข้าใจทีค่ลาดเคลื่อนว่าการขับเคลื่อนคณะทำงานคือการติดตามคณะกรรมการฯ ชุด 

อนุกรรมการด้านการป้องกันควบคุมโรค ซึ่งผู้รับผิดชอบโรคและภัยสุขภาพของ สคร.มีการติดตามแล้ว 
 3. พื้นที่บางอำเภอมีการขอเปลี่ยนแปลงประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยกระบวนการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานด้วยกลไกพชอ. ในช่วงไตรมาสหลัง ซึ่งเป็นช่วงที่มีการดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานมาก่อน
แล้ว และเป็นประเด็นใหม่ท่ีทางสคร.ยังไม่มีความชำนาญ เนื่องจากเป็นโรคอุบัติใหม่  
 
ความต้องการสนับสนุนจากส่วนกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1. มีแนวทางหรือจุดเน้นให้ สคร.ขับเคลื่อนงานป้องกันควบคุมโรค/และภัยสุขภาพทุกงาน ผ่านกลไก  
พชอ.เพ่ือให้เกิดการบูรณาการงานในหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 

2. พัฒนาศักยภาพที่จำเป็นในการขับเคลื่อนงานกลไก พชอ. แก่ผู้รับผิดชอบงาน พชอ. สคร./สสจ./ 
สสอ./เครือข่ายที่เก่ียวข้อง 

3. ประสาน/สื่อสาร/ถ่ายทอด/ส่งต่อองค์ความรู้ที่มีปะรโยชน์ต่อการพัฒนาการขับเคลื่อนกลไก  
พชอ. 

4. จัดเวทีการพบปะ การเชิดชู ยกย่อง ถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการดำเนินงาน ปัญหา 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

5. กระตุ้น ผลักดัน การขับเคลื่อนให้ผู้บริหารในส่วนของ สป.ให้ความสำคัญ สนับสนุนการขับเคลื่อน 
พชอ.ในประเด็นงานป้องกันควบคุมโรค 
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6. ผลักดัน สะท้อนปัญหา ข้อเสนอแนะจากพ้ืนที่ที่ต้องมีการจัดการระดับนโยบาย อาทิเช่น การ 
แก้ไขระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยคณะกรรมการ พชอ. ที่ควรระบุให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน
ต้องเป็นคณะกรรมการ พชอ. ไม่ควรเป็นตัวแทน เป็นต้น 
 
ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป 
 การจัดประชุมไม่ทันต่อการนำโครงการเข้าสู่กระบวนการขอสนับสนุนงบประมาณในปีงบประมาณ
ปกติ และไม่ทันต่อการของบประมาณกองทุนสุขภาพระดับพื้นที่ (งบ สปสช.) จึงควรมีการวางแผนวิเคราะห์ 
จัดทำแผนงานโครงการเพื่อแก้ปัญหา ในช่วงไตรมาส 3-4 ของแต่ละปีงบประมาณก่อนหน้า เพื่อที่จะได้
สอดคล้องกับงบประมาณในแต่ละปีของพ้ืนที่ได้ 
 
หลักฐานอ้างอิง 
 ขั้นตอนที่ 1 
 1.1 รายงานผลการวิเคราะห์ภาพรวมสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพในเขตสุขภาพ 
 1.2 มีเอกสารประกอบการประเมิน 2 ฉบับ ดังนี้  

1.2.1 รายงานประเด็นปัญหาโรคและภัยสุขภาพรวมทั้งปัจจัยกำหนดสุขภาพที่เลือก
ดำเนินการโดยคณะกรรมการพชอ./พชข. 

1.2.2 รายงานผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องปัญหาโรคและภัยสุขภาพ  
1.3 มีเอกสารประกอบการประเมิน 3 ฉบับ ดังนี้ 

1.3.1 หนังสือขออนุมัติจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอำเภอ 

1.3.2 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อำเภอ 

1.3.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพด้วยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ 

 ขั้นตอนที่ 2 
1. หนังสือขออนุมัติจัดประชุมและหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ระดับอำเภอ ภายใต้กลไก พชอ.เขตสุขภาพที่ 11 
2. รายงานการประชุม/อบรม มาตรการสำคัญ แผนงานกิจกรรมของอำเภอเป้าหมายที่กำหนดให้ 
การสนับสนุนกระบวนการแก้ไขปัญหา 

 
ขั้นตอนที่ 3 
1.  หนังสือข้อสั่งการจากกรมควบคุมโรค แจ้งให้ชะลอหรือเลื่อนกิจกรรมที่ไม่สำคัญจำเป็นออกไปก่อน 
2.  หนังสือขอความร่วมมือจัดส่งแผนงาน/โครงการเพื่อแก้ปัญหาประเด็นพชอ. 
3.  ผลการติดตามประสานงาน 7 อำเภอเป้าหมาย (ตามเอกสารแนบ) 
4.  แผนงาน/โครงการ ของอำเภอเป้าหมาย  
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ขั้นตอนที่ 4  
1. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานสนับสนุนการแก้ไขประเด็นปัญหาโรคและภัยสุขภาพ 
2. รายงานสรุปประเด็นจากการประชุมคณะทำงานและเครือข่าย 
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพด้วย

กลไกพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพ้ืนที่ มีเอกสารประกอบการประเมิน 7 ฉบับ ดังนี้ 
 3.1 คำสั่งและรายงานการประชุมคณะกรรมการพชอ. จังหวัดกระบี่ 
 3.2 คำสั่งและรายงานการประชุมคณะกรรมการพชอ. จังหวัดชุมพร 
 3.3 คำสั่งและรายงานการประชุมคณะกรรมการพชอ. จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 3.4 คำสั่งและรายงานการประชุมคณะกรรมการพชอ. จังหวัดพังงา 
 3.5 คำสั่งและรายงานการประชุมคณะกรรมการพชอ. จังหวัดภูเก็ต 
 3.6 รายงานการประชุมคณะกรรมการพชอ. จังหวัดระนอง 
 3.7 คำสั่งและรายงานการประชุมคณะกรรมการพชอ. จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
4. รายงานสรุปผลการดำเนินงานขับเคลื่อนพชอ.ต่อคณะกรรมการระดับพ้ืนที่สคร. 
 
ขั้นตอนที่ 5 
5.1 รายงานสรุปผลการสนับสนุนติดตามของสคร. มีเอกสารประกอบการประเมิน 7 ฉบับ ดังนี้ 
 5.1.1 รายงานสรุปผลการสนับสนุนติดตาม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 
 5.1.2 รายงานสรุปผลการสนับสนุนติดตาม อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 
 5.1.3 รายงานสรุปผลการสนับสนุนติดตาม อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 
 5.1.4 รายงานสรุปผลการสนับสนุนติดตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 
 5.1.5 รายงานสรุปผลการสนับสนุนติดตาม อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 5.1.6 รายงานสรุปผลการสนับสนุนติดตาม อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง 
 5.1.7 รายงานสรุปผลการสนับสนุนติดตาม อำเภอสิชล จังหวัดนครศระรรมราช 
5.2 รายงานสรุปการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพด้วยกลไกการขับเคลื่อนพัฒนา

คุณภาพชีวิตระดับพื้นที่เพื่อวัดร้อยละผลสำเร็จของโครงการหรือประเด็นปัญหาที่ทางพื้นที่เลือกและนำมา
แก้ไข มีเอกสารประกอบการประเมิน 7 ฉบับ ดังนี้ 

 5.2.1 รายงานสรุปผลการดำเนินงานขับเคลื่อนพชอ.เมือง จังหวัดกระบี่ 
 5.2.2 รายงานสรุปผลการดำเนินงานขับเคลื่อนพชอ.ถลาง จังหวัดภูเก็ต 
 5.2.3 รายงานสรุปผลการดำเนินงานขับเคลื่อนพชอ.ทับปุด จังหวัดพังงา 
 5.2.4 รายงานสรุปผลการดำเนินงานขับเคลื่อนพชอ.ท่าแซะ จังหวัดชุมพร 
 5.2.5 รายงานสรุปผลการดำเนินงานขับเคลื่อนพชอ.ท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 5.2.6 รายงานสรุปผลการดำเนินงานขับเคลื่อนพชอ.ละอุ่น จังหวัดระนอง 
 5.2.7 รายงานสรุปผลการดำเนินงานขับเคลื่อนพชอ.สิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 
 
 



  

องค์ประกอบที่ 4 

Innovation Base 
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 4.1 : ระดับความสำเร็จของนวัตกรรมที่หน่วยงานสร้างใหม่และนำไปใช้ประโยชน์ 

ประเภทตัวชี้วัด 
   ยุทธศาสตร ์

 คำรับรอง 
 SDA 
 PSA 

งวดที่รายงาน 
   ไตรมาสที่ ๑ 

 ไตรมาสที่ ๒ 
 ไตรมาสที่ ๓ 
 ไตรมาสที่ ๔ 
 

แนวทางการดำเนินงาน 
 

ขั้นตอน แนวทางการดำเนินงาน 
๑ ทบทวนวิเคราะห์ แผนงาน/โครงการ รวมถึงทบทวนวิเคราะห์สถานการณ์ตาม ภารกิจ เพ่ือพิจารณาวาง

แผนการดำเนินงานนวัตกรรมของหน่วยงาน  คัดเลือกหัวข้อการพัฒนานวัตกรรมต้นแบบในปี 2563 
๒ มีแผนและกิจกรรมการดำเนินงานที่เอ้ือต่อการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม ประกอบด้วย 

2.1 แผนการดำเนินงานการพัฒนาระบบงานนวัตกรรมและการสร้างนวัตกรรมต้นแบบประจำปี
งบประมาณ 2563 
2.2 แผนพัฒนายกระดับการดำเนินงานนวัตกรรมของหน่วยงานในระยะ ๓ ปี (พ.ศ.2563-2565)  
2.3 รวบรวมหรือปรับปรุงฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ผลงานวิชาการ และนวัตกรรม (นิยามผลิตภัณฑ์ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เดิมตามเอกสารแนบท้าย) ของหน่วยงานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง 

๓ ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานพัฒนานวัตกรรมของหน่วยงานได้ร้อยละ 100 ของไตรมาส 2 
๔ ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานพัฒนานวัตกรรมของหน่วยงานได้ร้อยละ 100 ของไตรมาส 3 
5 5.1 กรณีแผนการดำเนินงานแล้วเสร็จภายใน ปีงบประมาณ 2563  

- มีรายงานสรุปผลการดำเนินงานต้นแบบนวัตกรรม  
- ผลการประเมินการใช้ประโยชน์/ความพึงพอใจ ของนวัตกรรม ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขจาก
กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้นวัตกรรม  
- การเผยแพร่ข้อมูลตามช่องทางต่างๆ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ประโยชน์ รับทราบ  
5.2 กรณีแผนการดำเนินงานไม่แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2563  
- มีรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานต้นแบบนวัตกรรม ภายในปี 2563  
- มีแผนการดำเนินงาน และแผนการประเมินการใช้ประโยชน์/ความพึงพอใจ ของนวัตกรรม จาก
กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้นวัตกรรมในปีถัดไป  
เกณฑ์การให้คะแนนการดำเนินการตามแผน/กิจกรรมการดำเนินงาน 
- สามารถดำเนินการตามแผน/กิจกรรมการดำเนินงานพัฒนานวัตกรรมของหน่วยงานได้ร้อยละ 100 
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ผลการดำเนินงาน 
 

ขั้นตอน การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน 
สูตรการ
คำนวณ 

ผลการ
คำนวณ 

ค่าคะแนน
ที่ได้ 

1 กลุ่มนวัตกรรมและวิจัย สคร.11 ได้จัดประชุมคณะทำงาน
พัฒนาองค์กรเพ่ือทบทวนวิเคราะห์ แผนงาน/โครงการ รวมถึง
ทบทวนวิเคราะห์สถานการณ์ตาม ภารกิจ เพ่ือพิจารณาวาง
แผนการดำเนินงานนวัตกรรมของหน่วยงาน  คัดเลือกหัวข้อ
การพัฒนานวัตกรรมต้นแบบในปี 2563 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 
2562 พร้อมทั้งดำเนินการสรุปผลการทบทวน วิเคราะห์
แผนงานโครงการฯ ตามแบบฟอร์ม 1 เสนอผู้บริหารเมื่อวันที่ 
20 ธันวาคม 2562 

ไม่มี ไม่มี 0.5 

2 จัดทำแผนและกิจกรรมการดำเนินงานที่เอ้ือต่อการสร้างสรรค์
ผลงานนวัตกรรมประกอบด้วย 
     2 .1 จัดทำแผนการดำเนินงานการพัฒนาระบบงาน
นวัตกรรม และการสร้างนวัตกรรมต้นแบบประจำปีงบประมาณ 
2563 และขออนุมัติผู้บริหารกำหนดพ้ืนที่ เพ่ือเป็น co-
working space และกิจกรรม Innovation Sharing เสนอ
ผู้บริหารเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 
     2.2 จัดทำแผนพัฒนายกระดับการดำเนินงานนวัตกรรม
ของหน่วยงานในระยะ ๓ ปี  (พ.ศ.2563 -2565) เสนอ
ผู้บริหารเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 
      2.3 ทำการรวบรวมหรือปรับปรุงฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์
ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมของ สคร.11 นศ. 5 ปีย้อนหลัง 
ส่งให้ กนว. บันทึกเข้าระบบฐานข้อมูลกรมควบคุมโรคเสร็จสิ้น
เรียบร้อย เสนอผู้บริหารเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 
 

ไม่มี ไม่มี 1.5 

3 3.1 ผลการดำเนินงานเรื่อง รูปแบบการเฝ้าระวังป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพ้ืนที่ท่องเที่ยว เขตสุขภาพท่ี 11 
      3.1.1 แต่งตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนารูปแบบป้องกัน
ควบคุมโรคในพื้นที่ท่องเที่ยว 
      3.1.2 ประชุมคณะทำงาน วันที่ 30 ตุลาคม 2562 
      3.1.3 ชี้แจงโครงการฯ แก่เครือข่ายที่ 
      3.1.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
พัฒนาระบบ    
3.2 แนวทางการจัดการความรอบรู้ทางสุขภาพ (Health 
Literacy) ด้านการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายใน
กลุ่มวัยเรียน เขตสุขภาพท่ี 11 

ไม่มี ไม่มี 0.5 
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ขั้นตอน การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน 
สูตรการ
คำนวณ 

ผลการ
คำนวณ 

ค่าคะแนน
ที่ได้ 

      3.2.1 แต่งตั้งคณะทำงาน 
      3.2.2 ประชุมคณะทำงานเพ่ือเตรียมดำเนินการ โดยแบ่ง
ภารกิจให้กับทีม 5 ศตม. ในพื้นที่ลงดำเนินการ 
3.3 การนำเสนอผู้บริหาร สรุปผลการดำเนินงาน เสนอ
ผู้บริหารเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 

4 ดำเนินการประเมินความรอบรู้ทางสุขภาพด้านการป้องกัน
ตนเองและลดแหล่งเพาะพันธุ์พาหะนำโรคติดต่อนำโดยยุงลาย
ในกลุ่มวัยเรียน (เนื่องจากการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 (COVID-19) ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน
ที่กำหนดไว้) 

ไม่มี ไม่มี 0 

5 เนื่องจากแผนการดำเนินงานไม่แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 
2563 
 5.1 ดำเนินการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน
ต้นแบบนวัตกรรม ภายในปี 2563 (แบบฟอร์มที่ 4) เสนอต่อ
ผู้บริหาร (หนังสือที่ สธ 0428.4/25 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 
2563)  
 5.2 ดำเนินการรายงานผลนวัตกรรมที่ไม่เป็นไปตาม
แผน และขอปรับแผนการดำเนินงาน ในปีถัดไป รอบ 12 
เดือน ตามแผนการดำเนินงานประจำปี (แบบฟอร์มที่ 2) เสนอ
ต่อผู้บริหาร (หนังสือที่  สธ 0428.4/1827 ลงวันที่  20 
กรกฎาคม 2563) 

ไม่มี ไม่มี 0.5 

 
 
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน 

 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ำหนัก
ร้อยละ 

ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนน
ที่ได้ 

คะแนนถ่วง
น้ำหนัก 

ระดับความสำเร็จของนวัตกรรมที่หน่วยงาน
สร้างใหม่และนำไปใช้ประโยชน์ 

5 ขั้นตอนที่  5 3 0.15 

 
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน 
ขั้นตอนที่ 1 
 1.1 สคร. 11 นศ. โดยกลุ่มนวัตกรรมและวิจัย ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานพัฒนานวัตกรรม
องค์กร ที่ได้รับความร่วมมือจากทุกลุ่มงานใน สคร. 11 นศ. เพ่ือวิเคราะห์ปัญหา ช่องว่าง นโยบาย แผนงาน
โครงการที่เป็นการสร้างนวัตกรรม จัดทำแผนพัฒนาระบบงานนวัตกรรม แผนพัฒนานวัตกรรมประจำปี 
2563 – 2565 



 
 

 

85 รายงานผลการดำเนินงานตัวชีว้ัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน 

 1.2 สรุปผลการทบทวนวิเคราะห์ แผนงาน/โครงการ และสถานการณ์ตามภารกิจเพ่ือพิจารณา
คัดเลือกหัวข้อการพัฒนานวัตกรรมของหน่วยงาน ปี 2563  
ขั้นตอนที่ 2  
 2.1 จัดทำแผนการดำเนินงานการพัฒนาระบบงานนวัตกรรมและการสร้างนวัตกรรมต้นแบบประจำปี
งบประมาณ 2563 
 2.2 จัดทำแผนพัฒนายกระดับการดำเนินงานนวัตกรรมของหน่วยงานในระยะ ๓ ปี (พ.ศ.2563 -
2565)  
 2.3 ผู้รับผิดชอบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ 5 ปีย้อนหลัง ทำการสำรวจและรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ 
พร้อมส่งให้กองนวัตกรรมและวิจัยบันทึกเข้าโปรแกรมฐานข้อมูล 
ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินงานตามแผนงานทั้ง 2 แผน ประกอบด้วย 
 3.1 แผนงาน 1 พัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพ้ืนที่ท่องเที่ยว เขต
พ้ืนที่สุขภาพที่ 11 
                  - แต่งตั้งคณะทำงานโครงการ 
                  - ประชุมคณะทำงาน วันที่ 30 ตุลาคม 2562 
                  - ชี้แจงโครงการฯ แก่เครือข่ายที่เก่ียวข้อง โดยการประชุมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
ระดับจังหวัดและคณะทำงานโครงการพัฒนารูปแบบการป้องกันควบคุมโรคและภัยในพ้ืนที่ท่องเที่ยว ปี 
2563  วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 
                  - ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค
และภัยในพื้นที่ท่องเที่ยว วัตถุประสงค์ของการประชุมเพ่ือให้ stakeholder ทราบบาทหน้าที่ของตนเองในการ
ป้องกันควบคุมโรคในพ้ืนที่ท่องเที่ยว 
 3.2 แผนงาน 2 แนวทางการจัดการความรอบรู้ทางสุขภาพ (Health Literacy) ด้านการป้องกัน
ควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายในกลุ่มวัยเรียน เขตสุขภาพท่ี 11 
               - แต่งตั้งคณะทำงานของ สคร. 11  
               - ดำเนินการประชุมคณะทำงาน ณ ห้องประชุมศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 11.3 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
               - ทีมศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 11.1-11.5 ดำเนินการประสานโรงเรียนอำเภอที่
คัดเลือก จำนวนอำเภอละ 2 โรงเรียน โดยหนังสือราชการเพ่ือขออนุญาตเข้าดำเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามกับกลุ่มนักเรียน ป.4 และ ป.5 
ขั้นตอนที่ 4  
 ดำเนินการประเมินความรอบรู้ทางสุขภาพด้านการป้องกันตนเองและลดแหล่งเพาะพันธุ์พาหะนำ
โรคติดต่อนำโดยยุงลายในกลุ่มวัยเรียน (เนื่องจากการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้) 
 
ขัน้ตอนที่ 5 
 เนื่องจากแผนการดำเนินงานไม่แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2563 
 5.1 ดำเนินการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานต้นแบบนวัตกรรม ภายในปี 2563  
(แบบฟอร์มที่ 4) เสนอต่อผู้บริหาร (หนังสือที่ สธ 0428.4/25 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563)  
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 5.2 ดำเนินการรายงานผลนวัตกรรมที่ไม่เป็นไปตามแผน และขอปรับแผนการดำเนินงาน ในปีถัดไป 
รอบ 12 เดือน ตามแผนการดำเนินงานประจำปี (แบบฟอร์มที่  2) เสนอต่อผู้บริหาร (หนังสือที่  สธ 
0428.4/1827 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563) 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน 
1. ผู้บริหารให้ความสำคัญและสนับสนุนการดำเนินงาน 
 2. ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 11.1-11.5 มีคณะทำงานพร้อม 
 3. โรงเรียนให้ความร่วมมืออย่างดี 
 4. เครือข่ายให้ความร่วมมือ 

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน 
1. การจัดทำแผนพัฒนานวัตกรรมมีความไม่สอดคล้อง เนื่องจากการชี้แจงตัวชี้วัดเกิดขึ้นหลังการทำ

แผนงานโครงการ ปี 2563 
2. เนื่องจากนักเรียนกลุ่มเป้าหมายใกล้สอบ ทำให้มีปัญหาการกำหนดวันเข้าทำแบบสอบถาม 
3. สคร. 11 เป็นพื้นที่ที่ต้องดำเนินการ เปิด EOC COVID-19 จำเป็นต้องใช้อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ทุก

ฝ่ายเข้าร่วมดำเนินการ EOC COVID-19 เป็นหลัก จึงต้องลดภาระงานปกติท่ีรอได้ไว้ก่อน จนกว่าเหตุการณ์จะ
เข้าสู่ภาวะปกติ อาจให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน 

4. เนื่องจากการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลให้โรงเรียนปิดทำการเรียน
การสอนทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้ 

ความต้องการสนับสนุนจากส่วนกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
1) ให้มีการกำหนด และชี้แจงตัวชี้วัดก่อนการจัดทำแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ 
2) ผลักดันให้หน่วยงานกำหนดให้โครงการพัฒนานวัตกรรมมีสัดส่วนที่สูงเพื่อกระตุ้นให้ผู้จัดทำ

แผนงานโครงการมีแรงจูงในในการสร้าง หรือ พัฒนา 
3) มีรางวัลให้กับหน่วยงานที่มีการพัฒนานวัตกรรมดีเด่นมากข้ึน 
4) มีการสร้างนวัตกรรมที่สนับสนุนการป้องกันโรคในนักท่องเที่ยว 

ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป 
 ควรดำเนินการตามแผนที่กำหนดในปีถัดไป เนื่องจากยังคงมีปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรน่า 2019 (COVID-19) 

หลักฐานอ้างอิง 
ขั้นตอนที่ 1  

1.1 รายงานการประชุมคณะทำงานนวัตกรรมองค์กร  ครั้ งที่  1/2563 (หนั งสือที่  ส ธ
0428.12/530 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562) 

1.2 แบบฟอร์ม 1 สรุปผลการทบทวนวิเคราะห์ แผนงาน/โครงการ และสถานการณ์ตามภารกิจ 
เพ่ือพิจารณาคัดเลือกหัวข้อการพัฒนานวัตกรรมของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่  11 จังหวัด
นครศรีธรรมราชปี 2563 
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ขั้นตอนที่ 2 
2.1 แบบฟอร์ม 2 แผนการสร้างนวัตกรรมต้นแบบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัด

นครศรีธรรมราช ปี 25632.2 แบบฟอร์ม 2 แผนการพัฒนาระบบงานนวัตกรรมของสำนักงานป้องกัน
ควบคุมโรคท่ี 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2563 

2.2 แบบฟอร์ม 3 แผนพัฒนายกระดับการดำเนินงานนวัตกรรมของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 
11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 

2.3 ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ตามยุทธศาสตร์ที่  2 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่  11 จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
ขั้นตอนที่ 3 

3.1 บันทึกข้อความ ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองของหน่วยงาน รอบ 6 
เดือน 

3.2 แผนพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพ้ืนที่ท่องเที่ยว เขตพ้ืนที่
สุขภาพที่ 11 

 3.2.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนารูปแบบการป้องกันควบคุมโรคและภัยในเขต 
พ้ืนที่ท่องเที่ยว (หนังสือที่ 176/2562) 
 3.2.2 ข้อมูลสรุปหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมดำเนินการ 
 3.2.3 รายงานการประชุม ประชุมคณะทำงาน โครงการพัฒนารูปแบบการป้องกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพในพ้ืนที่ท่องเที่ยว  ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 30 เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖2 
 3.2.4 รายงานการประชุม การประชุมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด
และคณะทำงานโครงการพัฒนารูปแบบการ ป้องกันควบคุมโรคและภัยในพ้ืนที่ท่องเที่ยว ครั้งที่ 3 
วันพุธที่ 13 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖2 
3.3 แผนแนวทางการจัดการความรอบรู้ทางสุขภาพ (Health Literacy) ด้านการป้องกันควบคุม

โรคติดต่อนำโดยยุงลายในกลุ่มวัยเรียน เขตสุขภาพท่ี 11 
 3.3.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ (หนังสือที่ 
194/2563) 
 3.3.2 รายงานสรุปการประชุมคณะทำงานสื่อสารความเสี่ยงฯ (หนังสือที่ 253/2562 ลง
วันที่ 20 ธันวาคม 2562) 
 3.3.3 หนังสือประสานงานและประเมินความรอบรู้ทางสุขภาพ ศตม. 11.1 - 11.5 

ขั้นตอนที่ 4 
4.1 ผลวิเคราะห์การสำรวจความรอบรู้ทางสุขภาพด้านการป้องกันตนเองและลดแหล่งเพาะพันธุ์

พาหะนำโรคติดต่อนำโดยยุงลายในกลุ่มวัยเรียนก่อนดำเนินการพัฒนานวัตกรรม 
ขั้นตอนที่ 5 

5.1 บันทึกข้อความรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานต้นแบบนวัตกรรม ภายในปี 2563 
(แบบฟอร์มที่ 4) เสนอต่อผู้บริหาร (หนังสือที่ สธ 0428.4/25 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563) 

5.2 บันทึกข้อความรายงานผลนวัตกรรมที่ไม่เป็นไปตามแผน และขอปรับแผนการดำเนินงาน ในปี
ถัดไป รอบ 12 เดือน ตามแผนการดำเนินงานประจำปี (แบบฟอร์มที่ 2) เสนอต่อผู้บริหาร (หนังสือที่ สธ 
0428.4/1827 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563) 
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 4.2 ระดับความสำเร็จของการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 
ประเภทตัวชี้วัด 
   ยุทธศาสตร ์

 คำรับรอง 
 SDA 
 PSA 

งวดที่รายงาน 
   ไตรมาสที่ ๑ 

 ไตรมาสที่ ๒ 
 ไตรมาสที่ ๓ 
 ไตรมาสที่ ๔  

แนวทางการดำเนินงาน 
ขั้นตอน แนวทางการดำเนินงาน 

๑ 1.1 แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้ครอบคลุม 
ทั้ง 3 ประเด็น 

1.2 สำรวจความคิดเห็นของบุคลากรในหน่วยงานในเรื่องของการดำเนินการ
ตามมาตรการทั้ง 3 ประเด็น ก่อนการดำเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ 
1.3 ทบทวน วิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและผลสำรวจความคิดเห็น
ของบุคลากรของหน่วยงานทั้ง 3 ประเด็น ครั้งที่ 1 

๒ -จัดทำแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ครอบคลุม
ทั้ง 3 ประเด็น เสนอผู้บริหาร และสื่อสารมาตรการ แผนการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการทั้ง 3 ประเด็น แก่บุคลากรของหน่วยงาน 

๓ 3.1 ดำเนินการตามแผน และรายงานผลการดำเนินงาตามแผนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน รอบ 6 เดือน พร้อมปัญหา 
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เสนอผู้บริหารและสื่อสารผลการดำเนินงานแก่บุคลากร
ในหน่วยงาน 

 3.2 ผลคะแนนของการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน รอบ 
6 เดือน 
คะแนน 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 
คะแนน 
เฉลี่ย 

≤ 2 3 4 5 

 
๔ 4.1 ดำเนินการตามแผน และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน รอบ 9 เดือน พร้อมปัญหา 
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เสนอผู้บริหาร และสื่อสารผลการดำเนินงานแก่บุคลากร
ในหน่วยงาน 

5 5.1 สำรวจความคิดเห็นของบุคลากรในหน่วยงานในเรื่องของการดำเนินการ
ตามมาตรการทั้ง 3 ประเด็น (ครั้งที่ 2) หลังการดำเนินงานตามแผนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
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ขั้นตอน แนวทางการดำเนินงาน 
 5.2 สรุปบทเรียนการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

รอบ 12 เดือน เสนอผู้บริหาร และสื่อสารผลการดำเนินงานแก่บุคลากรใน
หน่วยงาน 
 
5.3 ผลคะแนนของการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน รอบ 
12 เดือน 
คะแนน 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 
คะแนน 
เฉลี่ย 

≤ 
 

2 3 4 5 

คำนวณคะแนนโดยวิธีเทยีบบัญญตัิไตรยางศ ์
 

ผลการดำเนินงาน 
 

ขั้นตอน การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน สูตรการคำนวณ 
ผลการ
คำนวณ 

ค่า
คะแนนที่

ได้ 
๑ 1.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนา

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกัน
ควบคุมโรคท่ี 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 
200/2562 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 

ไม่มี ไม่มี 0.2 

 1.2 การสำรวจความคิดเห็นของบุคลากร 
- จัดทำหนังสือขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ตอบ

แบบสำรวจ เรื่องความคิดเห็นของบุคลากร
ต่อการดำเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการ ตามมาตรการทั้ง 3 
ประเด็น 

- สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากร
เรื่องการดำเนินงานตามมาตรการทั้ง 3 
ประเด็น เสนอต่อผู้บริหารเมื่อวันที่ 29 
พฤศจิกายน 2562 

ไม่มี ไม่มี 0.5 

 1.3 จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 
จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อทบทวน วิเคราะห์ผล
การดำเนินงานที่ผ่านมาและผลสำรวจความคิดเห็น
ของบุคลากรของหน่วยงานทั้ง 3 ประเด็น ครั้งที่ 1 
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมการ
ประชุมทั้งสิ้น 22 คน 
 

ไม่มี ไม่มี 0.8 
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ขั้นตอน การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน สูตรการคำนวณ 
ผลการ
คำนวณ 

ค่า
คะแนนที่

ได้ 
๒ 
 
 
 
 
 
 

คณะทำงานฯ ร่วมกันจัดทำแผนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของสำนักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ประจำปีงบประมาณ 2563  
เสนอผู้บริหาร เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 และ
สื่อสารมาตรการ แผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการทั้ง 3 ประเด็น แก่บุคลากรของ
หน่วยงาน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 

ไม่มี ไม่มี 0.5 

3 3.1 ดำเนินการตามแผน และรายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงาน รอบ 6 เดือน พร้อมสรุป
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอ เสนอต่อผู้บริหารเมื่อวันที่ 
20 กุมภาพันธ์ 2563 

ไม่มี ไม่มี 0.5 

 3.2 ผลคะแนนของการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงาน รอบ 6 เดือน 

คะแนน 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 
คะแนน 
เฉลี่ย 

≤ 2 3 4 5 

 

ไม่มี ไม่มี 0.5 

4 4.1 ดำเนินการตามแผน และรายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงาน รอบ 9 เดือน พร้อมสรุป
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอ เสนอต่อผู้บริหารเมื่อวันที่ 
18 มิถุนายน 2563  และรายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานรอบ 9 เดือน เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 
2563 

ไม่มี ไม่มี 0.5 

5 5.1 การสำรวจความคิดเห็นของบุคลากร 
-จัดทำหนังสือขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ตอบแบบ
สำรวจ เรื่องความคิดเห็นของบุคลากรต่อการ
ดำเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ตาม
มาตรการทั้ง 3 ประเด็น ครั้งที่ 2 หลังการดำเนินงาน
ตามแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
-สรุปผลเปรียบเทียบก่อนและหลังการดำเนินงาน 
ตามแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการทั้ง 
3 ประเด็น เสนอต่อผู้บริหารเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 
2563 

ไม่มี ไม่มี 0.5 
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ขั้นตอน การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน สูตรการคำนวณ 
ผลการ
คำนวณ 

ค่า
คะแนนที่

ได้ 
5 5.2 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนเพ่ิม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการรอบ 12 เดือน 
พร้อมปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ตามแบบฟอร์ม 
4 เสนอผู้บริหาร เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 
-จัดทำหนังสือแจ้งเวียนสรุปผลการดำเนินงานตาม
แผนเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ รอบ 12 
เดือน เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 

ไม่มี ไม่มี 0.5 

5.3 ตารางสรุปผลคะแนนการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการของหน่วยงาน รอบ 12 เดือน ตาม
แบบฟอร์ม 3 เสนอผู้บริหาร เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 
2563 

ไม่มี ไม่มี 0.49 

 
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ำหนัก
ร้อยละ 

ผลการดำเนินงาน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
คะแนนถ่วง

น้ำหนัก 
ระดับความสำเร็จของการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 

5 ดำเนินการถึง
ขั้นตอนที่ 5 

4.99 4.99 

 
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการเพื่อให้ตัวชี้วัดบรรลุผลสำเร็จ  
ขั้นตอนที่ 1 

1.1  
1) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันควบคุม

โรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช คำสั่งที่ 200/2562 สัง่ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2562 

2) จัดทำหนังสือส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช (ที่ สธ 0428.10/ว.453 ลงวันที่ 20 
พฤศจิกายน 2562) 

1.2  
3) ดำเนินการจัดทำหนังสือขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ตอบแบบสำรวจ เรื่องความคิดเห็นของ

บุคลากรต่อการดำเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ตามมาตรการทั้ง 3 ประเด็น 
(ตามหนังสือที่ สธ 0428.10/ว 454 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562) 

4) ดำเนินการจัดทำหนังสือรายงานสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรต่อการดำเนินการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 11 จังหวัด
นครศรีธรรมราช(ตามหนังสือที่  266/2562 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562) 
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1.3 
5) ดำเนินการจัดทำหนังสือขอเชิญประชุม คณะทำงานพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัด นครศรีธรรมราช เพ่ือทบทวน วิเคราะห์ผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาและผลสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรของหน่วยงานทั้ง 3 ประเด็น ครั้ง
ที่ 1 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 (ตามหนังสือที่ 0428.10/ว 532 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 
2562) 

6) ดำเนินการจัดทำหนังสือส่งรายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช เสนอผู้บริหาร (ตามหนังสือที่ 
279/2562 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2562) 

7) ดำเนินการจัดทำหนังสือรายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้คณะทำงานฯ รับรองรายงาน
การประชุมฯ   (ท่ี สธ 2428.10/ว 542 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2562) 

ขั้นตอนที่ 2 
1) คณะทำงานฯ ร่วมกันดำเนินการจัดทำแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช เสนอผู้บริหาร (ตามหนังสือที่  
281/2562 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2562 

2) ดำเนินการจัดทำหนังสือขอส่งมาตรการอนุรักษ์พลังงาน, มาตรการลดใช้กระดาษ, และมาตรการ
ลด และคัดแยกขยะมูลฝอย เสนอผู้บริหาร (ตามหนังสือที่ 280/2562 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 
2562) 

3) ดำเนินการจัดทำหนังสือขอประชาสัมพันธ์แผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ, 
มาตรการอนุรักษ์พลังงาน, มาตรการลดใช้กระดาษ และมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย 
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน  
(ตามหนังสือที่ สธ 0428.10/ว 556   ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562) 

ขั้นตอนที่ 3  
 3.1 ดำเนินการตามแผน และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงาน รอบ 6 เดือน พร้อมสรุปปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอ เสนอต่อผู้บริหารเมื่อวันที่ 20 
กุมภาพันธ์ 2563 โดยติดตามผลการดำเนินงาน ประกอบด้วย 
 6.กิจกรรมส่งเสริมการลดพลังงาน  
    * แต่งตั้งมิสเตอร์พลังงาน ประจำกลุ่มงาน  เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 
    * สำรวจ ประเมินและจัดเก็บข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอย ถุงพลาสติกหูหิ้ว แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้ง
เดียว และโฟมบรรจุอาหาร ของหน่วยงาน  เดือนมกราคม –กุมภาพันธ์ 2563 
    * อบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเพ่ือให้บุคลากรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดคัดแยก
ขยะมูลฝอยในหน่วยงาน เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 
    *ร่วมประกาศเจตนารมณ์ร่วมลด คัดแยกขยะ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และกล่องโฟม บรรจุอาหาร 
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 
    *รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและประชาชนที่มาใช้บริการทราบและมีส่วนร่วมในการ
ดำเนินการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย และสิ่งเสริมสนับสนุนการใช้ถุงผ้า ใช้ตะกร้า แก้วน้ำส่วนตัว ปิ่นโต 
ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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  - เสียงตามสาย เมื่อวันที่ 7-8 ม.ค. 63, 22 มกราคม 2563, 27 มกราคม 2563, 3 
กุมภาพันธ์ 2563, 5 กุมภาพันธ์ 2563 , วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563, วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 
    * จัด BIG CLEANING DAY เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 
    * จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการใช้ถุงผ้า ใช้ตะกร้า แก้วน้ำส่วนตัว ปิ่นโต ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์
ที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดการใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง  
  - แผ่นประชาสัมพันธ์ การลด และคัดแยกขยะมูลฝอย เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563  
  - รณรงค์ส่งเสริมสนับสนุนการใช้แก้วน้ำส่วนตัว ใช้ตะกร้า ถุงผ้า ปิ่นโต หรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการใช้แก้วน้ำ ภาชนะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว เมื่อ
วันที่ 20 มกราคม 2563 
    * กำหนดให้กลุ่มงานที่ดำเนินการจัดประชุมภายในหน่วยงานจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม และ
อาหารกลางวัน เลือกใช้ผลิตภัณฑ์บรรจุอาหารที่ทำจากวัสดุธรรมชาติหรือย่อยสลายง่าย เมื่อวันที่ 24 
มกราคม 2563 
 7. รายงานผลการดำเนินงาน 
      - การลดพลังงาน (ไฟฟ้า, น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 
      - การลดกระดาษ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 
      - การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน 
   *แต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 
  2563 
   *อบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเพ่ือให้บุคลากรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน
  การลดคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน ในเวทีประชุมประจำเดือนธันวาคม 2563 ในหัวข้อ
  แนวคิด และกระบวนการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 
   *สำรวจ ประเมิน และจัดเก็บขยะมูลฝอย ตามแบบฟอร์มการเก็บขยะ เดือน 
  มกราคม 253 
   *ดำเนินการจัดทำแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของสำนักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2563 ครอบคลุมทั้ง 3 ประเด็น ตาม
แบบฟอร์ม 1 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 
   *เดินรณรงค์ส่งเสริมสนับสนุนการใช้ถุงผ้า ใช้ตะกร้า แก้วน้ำส่วนตัว ปิ่นโตภาชนะ
หรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว ลดการใช้แก้วน้ำพลาสติกแบบใช้ครั้ง
เดียวทิ้ง เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563  
ขั้นตอนที่ 4   

4.1 ดำเนินการตามแผน และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงาน รอบ 9 เดือน พร้อมสรุปปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอ เสนอต่อผู้บริหารเมื่อวันที่ 19 
มิถุนายน 2563 โดยติดตามผลการดำเนินงาน ประกอบด้วย 6 กิจกรรมส่งเสริมการลดพลังงาน   

 1) สำรวจ ประเมินและจัดเก็บข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอย ถุงพลาสติกหูหิ้ว แก้วพลาสติกแบบ
ใช้ครั้งเดียว และโฟมบรรจุอาหารของหน่วยงาน เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2563 

 2) รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและประชาชนที่ใช้บริการทราบและมีส่วนร่วมในการ
ดำเนินการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย และส่งเสริมสนับสนุนการใช้ถุงผ้า ใช้ตะกร้า แก้วส่วนตัว ปิ่นโตภาชนะ
หรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 3) บอร์ดประชาสัมพันธ์ เมื่อเดือนมีนาคม 2563 
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 ๔) เสียงตามสาย เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 63, 25 มี.ค. 2563, 8 เมษายน 2563, 27 เมษายน 
2563, 12 พ.ค. 2563, 26 พ.ค. 2563, 8 มิ.ย. 2563 และ 15 มิ.ย. 2563 

 ๕) จัด BIG CLEANING DAY เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 
  ๖) รายงานผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์มการเก็บขยะ เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2563 
      -การลดพลังงาน (ไฟฟ้า, น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น) เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 
      -การลดกระดาษ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563   
      -การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน                
ขั้นตอนที่ 5 
 5.1 ดำเนินจัดทำหนังสือขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรใน
หน่วยงานในเรื่องของการดำเนินการตามมาตรการทั้ง 3 ประเด็น (ครั้งที่ 2) หลังการดำเนินงานตามแผนการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
 - สรุปผลเปรียบเทียบก่อนและหลังการดำเนินงานตามแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราช (ตาม
หนังสือที่ 272/2563 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 
 5.2 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการรอบ 12 เดือน (แบบฟอร์ม 4) 
          - จัดทำหนังสือสรุปผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน 
เสนอผู้บริหาร (ตามหนังสือที่ 273/2563 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563) 
          - จัดทำหนังสือแจ้งเวียนสรุปผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ รอบ 12 
เดือน ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ (ตามหนังสือที่ สธ 0428.1/ว 753 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2563) 
 5.3 สรุปผลคะแนนการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน รอบ 12 เดือน เสนอ
ผู้บังคับบัญชา (หนังสือที่ 274/2563 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563) 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน 
1. ผู้บริหารทุกระดับให้ความสำคัญและให้การสนับสนุน 
2. เจ้าหน้าทีข่องหน่วยงานให้ความสำคัญและให้การสนับสนุน 

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน 
 เนื่องจากมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย เป็นเรื่องที่หน่วยงานต้องดำเนินการ สร้างความ
ตระหนักและส่งเสริม ให้บุคลากรร่วมลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและกล่องโฟม 
บรรจุอาหาร เพ่ือเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคมและเป็นแบบอย่าง ที่สามารถนำไปเชิดชู และประชาสัมพันธ์สู่
สาธารณชนได้ 

ความต้องการสนับสนุนจากส่วนกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 -ไม่มี 

ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป 
 -ไม่มี 
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หลักฐานอ้างอิง 
ขั้นตอนที่ 1 
 1.1  

1) หนังสือส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ (ที่ สธ 0428.10/ว.453 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562) 
และคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 
11 จังหวัดนครศรีธรรมราช คำสั่งที่ 200/2562 สั่ง ณ วนัที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
1.2  

2) หนังสือขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ตอบแบบสำรวจ เรื่องความคิดเห็นของบุคลากรต่อการดำเนินการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ตามมาตรการทั้ง 3 ประเด็น หนังสือที่ สธ 0428.10/ว 454 
ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 

3) หนังสือรายงานสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรต่อการดำเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการ ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช  หนังสือที่  
266/2562 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 
1.3 

4) หนังสือขอเชิญประชุม คณะทำงานพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 11 จังหวัด นครศรีธรรมราช เพื่อทบทวน วิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและผลสำรวจ
ความคิดเห็นของบุคลากรของหน่วยงานทั้ง 3 ประเด็น ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 
หนังสือที่ 0428.10/ว 532 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562 

5) หนังสือส่งรายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกัน
ควบคุมโรคท่ี 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช เสนอผู้บริหาร หนังสือที่ 279/2562 ลงวันที่ 18 
ธันวาคม 2562 และหนังสือรายงานการประชุมคณะทำงานฯ ให้คณะทำงานฯ รับรองรายงานการ
ประชุมฯ  ที่ สธ 2428.10/ว 542 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2562 

6) รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานฯ 
ขั้นตอนที่ 2 

1) หนังสือขออนุมัติแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 281/2562 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2562 และแผนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 
(แบบฟอร์ม 1)  

2) หนังสือส่งมาตรการอนุรักษ์พลังงาน, มาตรการลดใช้กระดาษ, และมาตรการลด และคัดแยกขยะมูล
ฝอย เสนอผู้บริหาร หนังสือที่ 280/2562 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2562 

3) หนังสือขอประชาสัมพันธ์แผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติ ราชการ, มาตรการอนุรักษ์พลังงาน
มาตรการลดใช้กระดาษ และมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 
11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ สธ 0428.10/ว 552   ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2562 พร้อมทั้ง 
Print Screen เว็บไซด์ของหน่วยงาน ประชาสัมพันธ์แผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
และมาตรการดำเนินงานทั้ง 3 ประเด็น 
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ขั้นตอนที่ 3 
  3.1 -หนังสือรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2563 ที่ 52/2563 ลง
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 
  3.2 หนังสือประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานตามแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2563  
รอบ 6 เดือน ที่ สธ 0428.1/ว161 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 
  3.3 แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 4.2 ระดับความสำเร็จของการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน     
  3.4 หนังสือตารางสรุปผลคะแนนของการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 
รอบ 6 เดือน  ที่ 53/2563 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 
  3.5 คำส่งแต่งตั้งมิสเตอร์พลังงาน (Mr.Save energy) ที่ 37/2563 สั่ง ณ วันที่ 28 
มกราคม พ.ศ. 2563 
  3.6 หนังสือแจ้งเวียนคำสั่ง ที่ สธ 042.8.10/ว104 ลงวนัที่ 29 มกราคม 2563 
  3.7 สำรวจ ประเมินผล และจัดเก็บข้อมูลขยะมูลฝอย ตามแบบฟอร์มการเก็บขยะมูลฝอย
เดือนมกราคม 2563 
        - แบบรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย 

- แบบรายงานผลสำรวจจำนวนเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน 
        - แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลขยะมูลฝอย 
          (รายงานผลให้ สลก.ทาง E-mail ddcosc654@gmail.com เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 63) 
   หมายเหตุ ข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ให้รายงานภายในวันที่ 3 มีนาคม 2563 
  3.8 เอกสารประกอบการบรรยาย อบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเพ่ือให้บุคลากรมีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน ในหัวข้อแนวคิดและกระบวนการลด 
และคัดแยกขยะมูลฝอย เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 
  3.9 หนังสือสรุปรายงานการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2562 ที่ 11/2563 ลงวันที่ 16 
มกราคม 2563 
  3.10 คำประกาศเจตนารมณ์ร่วมลด คัดแยกขยะมูลฝอยลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและกล่อง
โฟม บรรจุอาหารโดยการนำของผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 
บริเวณใต้อาคารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 
  3.11 ภาพกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ร่วมลด คัดแยกขยะมูลฝอยลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว
และกล่องโฟม บรรจุอาหาร 

3.12 สำเนาทะเบียนคุมการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย 
3.13 หนังสือเชิญร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day และกิจกรรม 5ส ที่ สธ 0428.10/ว

547 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2562 
  3.14 หนังสือรายงานผลโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ “ศุกร์” (สุข) สะอาด กิจกรรม Big 
Cleaning Day) ที่ สธ 0428.10/51 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 
  3.15 หนังสือส่งแผ่นประชาสัมพันธ์การลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ที่ สธ 0428.10/ว82 
ลงวันที่ 23 มกราคม 2563 



 
 

 

97 รายงานผลการดำเนินงานตัวชีว้ัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน 

  3.16 ภาพกิจกรรมเดินรณรงค์ส่งเสริมสนับสนุนการใช้แก้วน้ำส่วนตัว ใช้ตะกร้า ถุงผ้า ปิ่นโต 
หรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดการใช้แก้วน้ำ ภาชนะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ลดการใช้
ถุงพลาสติกหูหิ้ว เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 
  3.17 หนังสือแจ้งเวียนกลุ่มงานที่จัดประชุมภายในสำนักงาน เลือกใช้ผลิตภัณฑ์บรรจุอาหาร
ที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติหรือย่อยสลายง่าย ที่ สธ 0428.10/ว93 ลงวันที่ 24 มกราคม 2563 
  3.18 ข้อมูลสรุปผลประเมินการลดใช้พลังงาน ไฟฟ้า และน้ำมันเชื้อเพลิง ตั้งแต่เดือน
กันยายน 2562 ถึงเดือนมกราคม 2563 
  3.19 หนังสือรายงานผลสรุปผลการลดกระดาษ ไตรมาสที่ 2 ที่ 56/2563 ลงวันที่ 20 
กุมภาพันธ์ 2563 
  3.20 รายงานผลการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของหน่วยงาน รอบ 6 เดือน 
  3.21 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกัน
ควบคุมโรคท่ี 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช คำสั่งที่ 200/2562 สั่ง ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
  3.22 หนังสือสรุปรายงานการประชุมประจำเดือน อบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เพ่ือให้บุคลากรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน ในหัวข้อแนวคิดและ
กระบวนการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ที่ 11/2563 ลงวันที่ 16 มกราคม 2563 
  3.23 จัดเก็บข้อมูลขยะมูลฝอย ตามแบบฟอร์มการเก็บขยะมูลฝอยเดือนมกราคม 2563 
        - แบบรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย 

- แบบรายงานผลสำรวจจำนวนเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน 
        - แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลขยะมูลฝอย 
          (รายงานผลให้ สลก.ทาง E-mail ddcosc654@gmail.com เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 63) 
   หมายเหตุ ข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ให้รายงานภายในวันที่ 3 มีนาคม 2563 
  3.24 แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 11 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2563 
  3.25 หนังสือส่งแผ่นรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและประชาชนที่มาใช้บริการทราบ
และมีส่วนร่วมในการดำเนินการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย และส่งเสริมการใช้ถุงผ้า ใช้ตะกร้า แก้วน้ำส่วนตัว 
ปิ่นโต ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่ สธ 0428.10/ว82 ลงวันที่ 23 มกราคม 2563 
  3.26 ภาพกิจกรรมเดินรณรงค์ส่งเสริมสนับสนุนการใช้ถุงผ้า ใช้ตะกร้า แก้วน้ำส่วนตัว ปิ่นโต 
ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว ลดการใช้แก้วน้ำพลาสติกแบบ
ใช้ครั้งเดียวทิ้ง เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 
 
ขั้นตอนที่ 4 

4.1 หนังสือรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2563 ที่ 220/2563 ลง
วันที่ 18  มิถุนายน 2563 
  4.2 หนังสือประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานตามแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2563  
รอบ 9 เดือน ที่ สธ 0428.1/ว554 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563  

4.3 สำรวจ ประเมินผล และจัดเก็บข้อมูลขยะมูลฝอย ตามแบบฟอร์มการเก็บขยะมูลฝอย
เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2563 



 
 

 

98 รายงานผลการดำเนินงานตัวชีว้ัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน 

        - แบบรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย 
- แบบรายงานผลสำรวจจำนวนเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน 

        - แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลขยะมูลฝอย 
         (รายงานผลให้ สลก.ทาง E-mail ddcosc654@gmail.com เดือนมีนาคม 2563 
รายงานวันที่ 3 เมษายน 2563, เดือนเมษายน 2563 รายงานวันที่ 1 พฤษภาคม 2563, เดือนพฤษภาคม
2563 รายงานวันที่ 2 มิถุนายน 2563) 
          4.4 หนังสือขออนุมัติจ้างทำป้ายโฟมบอร์ดติดสติกเกอร์ประชาสัมพันธ์การลด และคัดแยก
ขยะมูลฝอย ที่ 79/2563 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563 
                   4.5 ภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์การลด และคักแยกขยะมูลฝอย ณ อาคารสำนักงานป้องกัน
ควบคุมโรคท่ี 11, อาคารกลุ่มโรคติดต่อ (SALTH) วัณโรค, อาคารกลุ่มโรคติดต่อ (SALTH) กามโรค และ
อาคารศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 11.2 จังหวัดนครศรีธรรมราช 
                4.6 สำเนาทะเบียนคุมการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย 
                  4.7 หนังสือขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ “ศุกร์” (สุข) สะอาดของ สคร.ที่ 
11 นครศรีธรรมราช ที่ สธ 0428.1/286 ลงวันที่ 25 มนีาคม 2563 
        4.8 หนังสือรายงานผลโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ “ศุกร์” (สุข) สะอาด กิจกรรม Big 
Cleaning Day) ที่ สธ 0428.1/185 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 
        4.9 ภาพกิจกรรมโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ “ศุกร์” (สุข) สะอาดของ สคร.11 นครศรีธรรรมราช 

       4.10 หนังสือรายงานข้อมูลสรุปผลประเมินการลดใช้พลังงาน ไฟฟ้า และน้ำมันเชื้อเพลิง ตั้งแต่
เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ถึงเดือนพฤษภาคม 2563  ที่  213/2563  ลงวันท่ี 16 มิถุนายน 2563 
        4.11 หนังสือรายงานผลสรุปผลการลดกระดาษ ไตรมาสที่ 3 ที่ 219/2563 ลงวันที่ 18 
มิถุนายน 2563 
       4.12 หนังสือรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน 
เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2563 ที่ 218/2563 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563 
 
ขั้นตอนที่ 5 
          5.1.1 หนังสือแจ้งเวียนขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ตอบแบบสำรวจ เรื่องความคิดเห็นของบุคลากรต่อการ
ดำเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2 ที่ สธ 0428.1/ว 669 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 
 5.1.2 หนังสือสรุปผลเปรียบเทียบก่อนและหลังการดำเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการ ที่ 272/2563 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 
 5.2.1 หนังสือสรุปผลการดำเนินงานตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน 
เสนอผู้บริหาร ที่ 273/2563 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 
 5.2.2 หนังสือแจ้งเวียนสรุปผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ รอบ 12 
เดือน ที่ สธ 0428.1/ว 753 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2563 
 5.3.1 หนังสือตารางสรุปผลคะแนนการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน รอบ 12 
เดือน ตามแบบฟอร์ม 3 ที่ 274/2563 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 
 
  
 



 
 

 

99 รายงานผลการดำเนินงานตัวชีว้ัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด ๔.๓ : ระดับความสำเร็จของหน่วยงานในการดำเนินการบริหารจัดการองค์กรได้ตามเกณฑ์ 
 ที่กรมควบคุมโรคกำหนด 
ประเภทตัวชี้วัด 
   ยุทธศาสตร ์

 คำรับรอง 
 SDA 
 PSA 

งวดที่รายงาน 
   ไตรมาสที่ ๑ 

 ไตรมาสที่ ๒ 
 ไตรมาสที่ ๓ 
 ไตรมาสที่ ๔ 

 
แนวทางการดำเนินงาน 

 
ขั้นตอน แนวทางการดำเนินงาน 

๑ ทบทวนลักษณะสำคัญองค์กรของหน่วยงานให้ครบถ้วน ทันสมัย  ตามโปรแกรมการประเมินสถานะการ
เป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 

๒ • ประเมินองค์กรด้วยตนเองหมวด 1- 6 ตามเกณฑ์ในการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 
(PMQA 4.0) โดยประเมินให้ครบในระดับ Basic และสามารถประเมินได้ถึงระดับ Advance และ 
Significanceเพ่ือนำผลที่ได้ไปประกอบการจัดทำแผนปรับปรุงองค์กร  

• หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ ให้ดำเนินการตามแนวทางการคัดเลือกในแบบฟอร์ม 1 โดยให้
กำหนดตัวชี้วัดสำคัญ หมวด 1-6 อย่างน้อย 10 ตัวชี้วัด (RM 1-RM 10) 

๓ จัดทำแผนปรับปรุงองค์กร โดยหมวด 1 - 3 และหมวด 5 จัดทำแผนปรับปรุงองค์กรตาม GAP ที่พบใน
ระดับ Advance หมวดละ 1 เรื่อง สำหรับหมวด 4 และหมวด 6 ให้จัดทำแผนปรับปรุงองค์กรให้ครบทุก
ประเด็นที่พบ Gap ในระดับ Advanceโดยคัดเลือกประเด็นในแนวทางการดำเนินการตามโปรแกรม มา
จัดทำแผนปรับปรุง  
หมายเหตุ : ในกรณีที่หน่วยงานพบ GAP ในระดับ Basic ให้ทำแผนปรับปรุงองค์กรเพ่ือปิด GAP ให้ครบ
ทุกประเด็น 

๔ 4.1 ทุกหน่วยงาน รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ที่กำหนดไว้ใน รอบ 6 เดือน ได้ร้อยละ 100 
คะแนน 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 
ร้อยละ 80 85 90 95 100 

คำนวณคะแนนโดยวิธีเทียบบัญญัติไตรยางศ์ 
(กรณีมีสรุปการติดตามแต่ไม่ครบทุกแผน หัก 0.05 คะแนน) 
4.2 ทุกหน่วยงาน รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯที่กำหนดไว้ใน รอบ 9 เดือน ได้ร้อยละ 100 
คะแนน 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 
ร้อยละ 80 85 90 95 100 

คำนวณคะแนนโดยวิธีเทียบบัญญัติไตรยางศ์ 
(กรณีมีสรุปการติดตามแต่ไม่ครบทุกแผน หัก 0.05 คะแนน) 



 
 

 

100 รายงานผลการดำเนินงานตัวชีว้ัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน 

ขั้นตอน แนวทางการดำเนินงาน 
๕ 5.1  ประเมินความสำเร็จของผลลัพธ์การดำเนินงาน (คะแนนตัวชี้วัดผลลัพธ์หมวด 7 จากการประเมินตนเอง) 

รอบ 12 เดือน ตามโปรแกรมการประเมิน PMQA 4.0 
5.2 รายงานผลการดำเนินงานบริหารจัดการ ของหน่วยงานรอบ 12 เดือน 
(กรณี 1. ผลลัพธ์การดำเนินงาน ไม่ครบถ้วนทุกตัวชี้วัด หัก 0.05 คะแนน 2. รายงานผลการดำเนินงานบริหาร
จัดการของหน่วยงานไม่ครบถ้วน หักเชิงคุณภาพ 0.05 คะแนน) 

 

ผลการดำเนินงาน 
 
 

ขั้นตอน การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน สูตรการคำนวณ 
ผลการ
คำนวณ 

ค่าคะแนนที่
ได้ 

๑ ๑.๑ ดำเนินการทบทวนคำสั่งแต่งตั้ง
คณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐสู่ ระบบราชการ 4.0 
ปี งบประมาณ  พ.ศ. 2563  โดยมี
ผู้รับผิดชอบทุกหมวด  ตามคำสั่ งที่  
212/2562 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 
2562 

A/B* K  0.2 

๑.๒ จัดทำรายงานลักษณะสำคัญของ
อ งค์ ก รซึ่ งผ่ าน ก าร พิ จ ารณ าจ าก
คณะทำงาน PMQA 4.0 เสนอผู้บริหาร
หน่ วยงาน เมื่ อ วันที่  19  ธัน วาคม 
2562 พร้อมดำเนินการแนบไฟล์
ลักษณะสำคัญขององค์กร ในโปรแกรม
การประเมินสถานะฯ เมื่อวันที่  23 
ธันวาคม 2562 

  0.8 

๒ คณะทำงาน PMQA 4.0 ดำเนินการ
ประเมินตนเองฯ หมวด  1 - 6 และ
คัดเลือกตัวชี้วัดหมวด 7 โดยผ่านความ
เห็นชอบจากคณะชุมคณะกรรมการฯ 
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 พร้อม
ทั้งเสนอผู้บริหารของหน่วยงานเมื่อวันที่ 
19 ธันวาคม 2562  

  1 

๓ คณะทำงาน PMQA 4.0 ดำเนินการ
จั ดท ำแผนป รับ ป รุ งอ งค์ ก ร  (ต าม
แบบฟอร์มหมายเลข 2) โดยผ่านความ
เห็นชอบจากคณะชุมคณะกรรมการฯ 
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 พร้อม
นำเสนอผู้บริหารของหน่วยงานรับทราบ
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 และแนบ

  1 



 
 

 

101 รายงานผลการดำเนินงานตัวชีว้ัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน 

ขั้นตอน การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน สูตรการคำนวณ 
ผลการ
คำนวณ 

ค่าคะแนนที่
ได้ 

หลักฐานในโปรแกรมการประเมินสถานะ
ฯ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562  

๔ 4.1.1 ดำเนินการจัดทำหนังสือขอ
ความร่วมมือผู้รับผิดชอบ PMQA ทุก
หมวด ดำเนินการสรุปติดตามผลการ
ดำเนินงานปิดช่องว่าง (Gap) ตามแผน
ปรับปรุงองค์กร รอบ 6 เดือน 
4.1.2 รวบรวมผลการดำเนินงานปิด
ช่องว่าง (Gap) ทุกหมวดตาม
แบบฟอร์มหมายเลข 3  รอบ 6 เดือน 
เสนอต่อผู้บริหารเมื่อวันที่ 20 
กุมภาพันธ์ 2563 
4.2.1 รวบรวมผลการดำเนินงานปิด
ช่องว่าง (Gap) ทุกหมวดตาม
แบบฟอร์มหมายเลข 3  รอบ 9 เดือน 
เสนอต่อผู้บริหารเมื่อวันที่  
20 สิงหาคม 2563 

  0.265 

๕ 5.1 ดำเนินการจัดทำหนังสือขอความ
ร่วมมือผู้รับผิดชอบ PMQA ทุกหมวด 
ดำเนินการสรุปรายงานผลการ
ดำเนินงานรอบ 12 เดือน เมื่อวันที่ 11 
สิงหาคม 2563 
5.2 รวบรวมผลลัพธ์การดำเนินงาน 
(คะแนนหมวด 7) ครบถ้วนทุกตัวชี้วัดที่
กำหนด เสนอต่อผู้บริหารเมื่อวันที่ 20 
สิงหาคม 2563 
5.3 รวบรวมการดำเนินงานรอบ 12 
เดือน (แบบฟอร์มหมายเลข 4) เสนอต่อ
ผู้บริหารเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 

   

 

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน 
 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ำหนัก
ร้อยละ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ค่าคะแนน
ที่ได้ 

คะแนนถ่วง
น้ำหนัก 

ระดับความสำเร็จของหน่วยงานในการดำเนินการ
บริหารจัดการองค์กรได้ตามเกณฑ์ 
ที่กรมควบคุมโรคกำหนด 

5 ระดับ 4.1 ๓.265 0.23825 

 



 
 

 

102 รายงานผลการดำเนินงานตัวชีว้ัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการเพื่อให้ตัวชี้วัดบรรลุผลสำเร็จ 
ขั้นตอนที่ 1 

1.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 
(PMQA 4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คำสั่งที่ 212/2562 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 
2562 

1.2 จัดประชุมคณะทำงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 
4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2562 – ธันวาคม 2562) เมื่อ
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 – 16.30 ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้น 4 เพ่ือชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแก่คณะกรรมการและ
คณะทำงานหมวดต่าง ๆ 

1.3 จัดประชุมคณะทำงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 
4.0) เพื่อติดตามผลการประเมินองค์กรด้วยตนเองและจัดทำแผนปรับปรุงองค์กร หมวด 1 - 6 
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 – 14.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ
นำโดยแมลงที่ 11.2 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1.4 คณะทำงานดำเนินการทบทวนลักษณะสำคัญขององค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ขั้นตอนที่ 2 

2.1 คณะทำงานหมวด 1 – 6 ดำเนินการประเมินองค์กรด้วยตนเองตามเกณฑ์การประเมิน
สถานการณ์เป็นระบบราชการ 4.0 และคณะทำงานหมวด 7 ดำเนินการคัดเลือกตัวชี้วัด RM1 – 
RM7 ผลลัพธ์การดำเนินงาน 

ขั้นตอนที่ 3 
3.1  คณะทำงานหมวด 1 – 6 จัดทำแผนปรับปรุงองค์กรตามช่องว่างของการประเมิน (Gap) ที่พบใน

ระดับ Advance 
3.2  รวบรวมผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครับสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 

4.0) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 3 เดือน เสนอต่อผู้บริหาร (หนังสือที่ 138/2562 ลงวันที่ 
19 ธันวาคม 2562) 

ขั้นตอนที่ 4 
 4.1 การดำเนินงานในรอบ 6 เดือน 
  4.1.1 จัดทำบันทึกข้อความ ขอความร่วมมือผู้รับผิดชอบ PMQA ทุกหมวด ดำเนินการตาม
แผนปรับปรุงองค์กรและสรุปติดตามผลการดำเนินงานปิดช่องว่าง (Gap) ไตรมาสที่ 2 (หนังสือที่ สธ 
0428.6/274 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563) 
  4.1.2 รวบรวมผลการสรุปตดิตามผลการดำเนินงานปิดช่องว่าง (Gap) จากทุกหมวด ตาม
แบบฟอร์มหมายเลข 3 เสนอต่อผู้บริหารเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 
 4.2 การดำเนินงานในรอบ 9 เดือน 
  4.2.1 รวบรวมผลการสรุปตดิตามผลการดำเนินงานปิดช่องว่าง (Gap) จากทุกหมวด ตาม
แบบฟอร์มหมายเลข 3 เสนอต่อผู้บริหาร (หนังสือที่ สธ 0428.2/95 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2563) 

ขั้นตอนที่ 5 
 5.1 ดำเนินการจัดทำหนังสือขอความร่วมมือผู้รับผิดชอบ PMQA ทุกหมวด ดำเนินการสรุปรายงาน
ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน (หนังสือที่ สธ 0428.2/ว718 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563) 



 
 

 

103 รายงานผลการดำเนินงานตัวชีว้ัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน 

 5.2 รวบรวมผลลัพธ์การดำเนินงาน (คะแนนหมวด 7) ครบถ้วนทุกตัวชี้วัดที่กำหนด เสนอต่อ
ผู้บริหาร (หนังสือที่ สธ 0428.2/95 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2563) 
 5.3 รวบรวมรายงานผลการดำเนินงานบริหารจัดการของหน่วยงาน รอบ 12 เดือน (แบบฟอร์ม
หมายเลข 4) ครบถ้วนทุกประเด็น เสนอต่อผู้บริหาร (หนังสือที่ สธ 0428.2/95 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 
2563) 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน 
1) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณท่ีเพียงพอและทันเวลา 
2) มีการสื่อสารองค์ความรู้และแนวทางการดำเนินงาน PMQA4.0 ผ่านช่องทางต่างๆของหน่วยงาน 

ทำให้บุคลากรมีองค์ความรู้มากข้ึนและมีส่วนร่วมต่อการเป็นคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐสู่ระบบราชการ ๔.๐ 

 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน 
 - 
ความต้องการสนับสนุนจากส่วนกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐสู่ระบบราชการ ๔.๐ 

ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป 
1) สนับสนุนการนำเทคนิคการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) มาประยุกต์ใชในกระบวนการ

ดำเนินงานของแต่ละโครงการ กิจกรรม ทั้งกระบวนการแก้ปัญหา ความคิดเชิงสร้างสรรค์ 
2) สนับสนุนการรวมกลุ่มพิเศษเพ่ือสร้างนวัตกรรม และจัดพ้ืนที่เพ่ือเป็นการดำเนินงานร่วมกัน    

(Co-Working Space) ภายในหน่วยงาน เพ่ือร่วมสร้างนวัตกรรมทั้งนวัตกรรมกระบวนการหลัก กระบวนการ
สนับสนุน และการให้บริการ ยกระดับงานเพื่อให้บรรลุ PMQA 4.0 ระดับ significance 

หลักฐานอ้างอิง 
ขั้นตอนที่ 1 
  1.1 หนังสือส่งผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ 
4.0 (PMQA 4.0) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2562 – ธันวาคม 2562) (หนังสือที่ 
138/2562 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562) 
  1.2 เอกสารการประชุมคณะทำงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบ
ราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2562 – ธันวาคม 2562) 
  1.3 เอกสารการประชุมคณะทำงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบ
ราชการ 4.0 (PMQA 4.0) เพ่ือติดตามผลการประเมินองค์กรด้วยตนเองและจัดทำแผนปรับปรุงองค์กร 
หมวด 1 - 6 
  1.4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานการการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (คำสั่งที่ 212/2562 ลงวันที่ 28 
พฤศจิกายน 2562) 
  1.5 ลักษณะสำคัญขององค์กร ของ สคร. 11 นศ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 



 
 

 

104 รายงานผลการดำเนินงานตัวชีว้ัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน 

ขั้นตอนที่ 2 
  2.1 ประเมินองค์กรด้วยตนเอง ตามเกณฑ์การประเมิน PMQA 4.0 หมวด 1 – 6 
  2.2 การคัดเลือกตัวชี้วัดหมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินงาน 
ขั้นตอนที่ 3 
  3.1 แผนปรับปรุงองค์กร หมวด 1 - 6 
ขั้นตอนที่ 4 
 4.1 การดำเนินงานในรอบ 6 เดือน 
  4.1.1 บันทึกข้อความ ขอความร่วมมือผู้รับผิดชอบ PMQA ทุกหมวด ดำเนินการตามแผน
ปรับปรุงองค์กรและสรุปติดตามผลการดำเนินงานปิดช่องว่าง (Gap) ไตรมาสที่  2 (หนั งสือที่  สธ 
0428.6/274 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563) 
  4.1.2 รายงานผลการสรุปติดตามผลการดำเนินงานปิดช่องว่าง (Gap) จากทุกหมวด 
(แบบฟอร์มหมายเลข 3) เสนอต่อผู้บริหาร (หนังสือที่ สธ 0428.2/23 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563) 
  
 4.2 การดำเนินงานในรอบ 9 เดือน 
  4.2.1 รายงานผลการสรุปติดตามผลการดำเนินงานปิดช่องว่าง (Gap) จากทุกหมวด 
(แบบฟอร์มหมายเลข 3) เสนอต่อผู้บริหาร (หนังสือที่ สธ 0428.2/95 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2563) 

ขั้นตอนที่ 5 
 5.1 บันทึกข้อความ ขอความร่วมมือผู้รับผิดชอบ PMQA ทุกหมวด ดำเนินการสรุปรายงานผลการ
ดำเนินงานรอบ 12 เดือน (หนังสือที่ สธ 0428.2/ว718 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563) 
 5.2 รายงานผลลัพธ์การดำเนินงาน (คะแนนหมวด 7) ครบถ้วนทุกตัวชี้วัดที่กำหนด เสนอต่อผู้บริหาร 
(หนังสือที่ สธ 0428.2/95 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2563) 
 5.3 รายงานผลการดำเนินงานบริหารจัดการของหน่วยงาน รอบ 12 เดือน (แบบฟอร์มหมายเลข 4) 
ครบถ้วนทุกประเด็น เสนอต่อผู้บริหาร (หนังสือที่ สธ 0428.2/95 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2563) 

 



 

องค์ประกอบที่ 5 

Potential Base 
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ชื่อตัวชี้วัด 5.1: ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 

ประเภทตัวชี้วัด 
   ยุทธศาสตร ์

 คำรับรอง 
 SDA 
 PSA 

งวดที่รายงาน 
   ไตรมาสที่ ๑ 

 ไตรมาสที่ ๒ 
 ไตรมาสที่ ๓ 
 ไตรมาสที่ ๔ 

แนวทางการดำเนินงาน 
ขั้นตอน แนวทางการดำเนินงาน 

๑ 1.1 วิเคราะห์ และจดัทำผังความเชื่อมโยง/สอดคล้องของแผนปฏบิตัิราชการด้านการป้องกันควบคุมโรค
และภยัสุขภาพ (แผนโรค ภัยสุขภาพ และแผนเชิงระบบ) ระดับภาค/เขต พ.ศ. 2561 - 2565 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กับแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศ 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และระยะปฏริูป (พ.ศ. 2561-2565) ไปจนถึงยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี และแผนแม่บท 
1.2 สื่อสาร ถ่ายทอด ผังความเชื่อมโยง และแผนฯ ระดับภาค/เขต แก่ผู้บริหาร และบุคลากรใน
หน่วยงาน รวมทั้งหน่วยงานเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้องในพื้นที่ 
1.3 รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนฯพร้อมปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

2 2.1 บริหารจัดการแผนปฏบิัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงานให้ได้ตาม
แนวทางฯ ที่กรมควบคุมโรคกำหนด 
2.2 จดัทำคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงาน (ขาขึ้น) ได้ตาม
หลักเกณฑ์ฯ ที่กรมควบคุมโรคกำหนด 
2.3 รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนฯพร้อมปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

3 3.1 ดำเนินการให้ผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานตามคุณสมบัติที่กำหนด เข้ารับการทดสอบความรู้ 
ความเข้าใจต่อแผนฯ  
ร้อยละของบุคลากรของหน่วยงานตามคุณสมบัติที่กำหนดที่ตอบแบบทดสอบฯ  

คะแนน 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 
ร้อยละ 60 65 70 75 > 80 

คำนวณคะแนนโดยวิธีเทยีบบัญญตัิไตรยางศ ์
3.2 ร้อยละของผู้เข้าทดสอบฯ ผ่านการทดสอบฯ (สอบได้คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป) 

คะแนน 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 
ร้อยละ 60 65 70 75 > 80 

คำนวณคะแนนโดยวิธีเทยีบบัญญตัิไตรยางค ์
๔ 4.1 ทบทวนแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (แผนโรค ภัยสุขภาพ 

และแผนเชิงระบบ) ระดับภาค/เขต ให้มีเป้าหมายและผลลัพธ์ ปี พ.ศ. 2564 – 2565 ที่
สอดคล้อง/สัมพันธ์กับเป้าหมายและผลลัพธ์ของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และระยะปฏิรูป (พ.ศ. 2561-2565) 
4.2 รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนฯพร้อมปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
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ขั้นตอน แนวทางการดำเนินงาน 
5 5.1 จัดทำแผนปฏิบตัิราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงาน (ขาลง) ได้ตาม

แนวทางฯ ที่กรมควบคุมโรคกำหนด 
5.2 สรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนฯ รอบ 12 เดือนพร้อม ปัญหา อุปสรรค 

 
ผลการดำเนินงาน 
 

ขั้นตอน การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน 
สูตรการ
คำนวณ 

ผลการ
คำนวณ 

ค่าคะแนนที่
ได้ 

๑ 1.1 กลุ่มแผนงานและประเมินผลได้ดำเนินการวิเคราะห์ 
และจัดทำผังความเชื่อมโยง/สอดคล้องของแผนปฏิบัติ
ราชการด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (แผน
โรค ภัยสุขภาพ และแผนเชิงระบบ) ระดับภาค/เขต พ.ศ. 
2561 - 2565 และปี งบประมาณ  พ .ศ . 2563 กับ
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และ
ระยะปฏิรูป (พ.ศ. 2561-2565) ไปจนถึงยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี และแผนแม่บท แผนผัง 1 ความเชื่อมโยงฯ
กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เอกสารแนบ 
1) และ แผนผัง 2 ความเชื่อมโยงฯสคร.11 ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 (เอกสารแนบ 2) ทั้งนี้ได้นำเสนอผังความ
เชื่อมโยงดังกล่าวให้ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 11 จ.นครศรีธรรมราช ให้ความเห็นชอบในการ
เผยแพร่และสื่อสารแก่บุคลากรในหน่วยงานและเครือข่าย
ในพื้นที่ต่อไป (เอกสารแนบ 3)  

ไม่มี 0.5 0.5 

1.2 กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนงานและเครือข่าย ได้ดำเนิน 
การสื ่อสาร ถ่ายทอด ผังความเชื ่อมโยง และแผนฯ 
ระด ับ ภ าค / เขต  แก ่ผู ้บ ร ิห า ร  (รอ งผู ้อ ำน วยการ 
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จ.นครศรีธรรมราช 
พญ.พิมพ์ภา เตชะกมลสุข นายแพทย์เชี่ยวชาญ และ
นางสาวพรท ิพย ์ ใจ เพชร น ักว ิชาการสาธารณสุข
เชี่ยวชาญ) หัวหน้ากลุ่มงาน และบุคลากรในหน่วยงาน 
ในเวทีการประชุมถ่ายทอดเป้าหมายและรายละเอียด
ตัวชี้วัดกรมควบคุมโรคที่ไม่ใช่คำรับรอง ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 สู่กลุ่มงาน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 
ในวาระการประชุม วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ หัวข้อที่ 3.2 
สื ่อ ส า รแ ผ น ผ ัง ค วาม เชื ่อ ม โย ง /  ส อด ค ล ้อ งข อ ง
แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพ (แผนโรค ภัยส ุขภาพ และแผนเชิงระบบ) 
ร ะ ด ับ ภ า ค /  เข ต  พ .ศ .2 5 6 1 -2 5 6 5  แ ล ะ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กับแผนปฏิบัติการฯ ระยะ 
20 ปี และระยะปฏิรูป ไปจนถึงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ไม่มี 0.5 0.5 
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ขั้นตอน การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน 
สูตรการ
คำนวณ 

ผลการ
คำนวณ 

ค่าคะแนนที่
ได้ 

และแผนแม่บท บันทึกข้อความสรุปรายงานการประชุม 
(เอกสารแนบ 4) หนังสือเชิญประชุม (เอกสารแนบ 7) 
ขออนุมัติจัดประชุม (เอกสารแนบ 8)  
- การสื่อสาร ถ่ายทอดผังความเชื่อมโยงฯ ให้แก่บุคลากร
ในสังกัดเพิ่มเติม ในเวทีการประชุมติดตามการดำเนินงาน
ประจำเดือนธันวาคม 2562 ในวันที่  25 ธันวาคม 
2562 วาระที่ 5 (เอกสารแนบ 5) และการสื่อสารผัง
ความเชื่อมโยง/สอดคล้องของแผนฯ ผ่าน Website 
หน่วยงาน เพื่ อสื่อสารให้แก่ เครือข่ายในพื้ นที่ ต่อไป 
(เอกสารแนบ 6) 

 1.3 จัดทำรายงานรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนฯ
พร้อมปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ (เอกสารแนบ 9 
รายงานผลการดำเนนิงานฯ SAR รอบ 3 เดือน) 

ไม่มี 0.2 0.2 

2 2.1 กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนงานและเครือข่าย ได้ดำเนินการ
สื่อสารแนวทางการบริหารจัดการแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ผ่านความเห็นชอบ
จากผู้บริหารกรมควบคุมโรค ภายในหน่วยงาน โดยสื่อสาร
ผ่านหนังสือราชการ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับเกิดความ
เข้าใจในแนวทางบริหารจัดการฯ ตามบันทึกข้อความ ที่ 
สธ 0428.5/ว.410 ลงวันที่  12 พฤศจิกายน 2562 
เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการแผนปฏิบัติราชการและ
บริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เอกสาร
แน บ  10) แ ล ะการสื่ อ ส า รผ่ าน  Line Group ขอ ง
หน่วยงาน : DPC11 หัวข้อ โน้ต (เอกสารแนบ 11) 

ไม่มี 0.5 0.5 

2.2 กลุ่มยุทธศาสตร์  แผนงานและเครือข่าย สื่อสาร
หลักเกณฑ์แนวทางการจัดทำคำของบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ของหน่วยงาน (Pre-ceiling) ตาม
หลักเกณฑ์แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 โดยสื่อสารผ่านหนังสือราชการ 
เพื่อให้ผู้เก่ียวข้องทุกระดับเกิดความเข้าใจในแนวทางการ
จัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ตามบันทึกข้อความที่ สธ 0428.5/ว.404 ลงวันที่ 
8 พฤศจิกายน 2562 เร่ือง การจัดทำคำของบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เอกสารแนบ 12) 
และการสื่อสารผ่าน Line Group ของหน่วยงาน : DPC11 
หัวข้อ โน้ต (เอกสารแนบ 13) 
2.3 จัดทำรายงานผลการดำเนนิงานขับเคลื่อนฯพร้อม
ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ (เอกสารแนบ 14 
รายงานผลการดำเนนิงานฯ SAR รอบ 5 เดือน) 

ไม่มี 0.2 0.2 
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ขั้นตอน การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน 
สูตรการ
คำนวณ 

ผลการคำนวณ 
ค่าคะแนนที่

ได ้
๓ 3.1 กลุ่มยุทธศาสตร์ดำเนินการชี้แจงให้ผู้บริหารและ

บุคลากรในหน่วยงานที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด เข้ารับการ
ทดสอบความรู้ความเข้าใจต่อแผนปฏิบัติราชการด้านการ
ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (แผนโรคภัยสุขภาพและ
แผนเชิงระบบระดับ ประเทศ หน่วยงาน และเขต โดย
กลุ่มเป้าหมาย ที่เข้าเรียนรู้และทำแบบทด สอบ ได้แก่ 1) 
ผู้อำนวยการหน่วยงาน 2) ข้าราชการ ทุกคน  
3) พนั กงานราชการ ทุ กคน  4) พนั กงานกระทรวง
สาธารณ สุ ข  ที่ ป ฏิ บั ติ ง าน ด้ าน วิ ช าก าร  ทุ กคน  5) 
ลูกจ้างประจำทุกคน ตามบันทึกข้อความ ด่วนที่สุด ที่ สธ 
0428.3/ว.539 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เรื่อง ขอ
ความร่วมมือเข้าเรียนและทดสอบความเข้าใจต่อยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
(พ.ศ.2561-2580) ผ่านระบบ DDC Academy (เอกสาร
แนบ 15) และการสื่อสารในการประชุมชี้แจงแนวทางการ
จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เมื่ อวันที่  15 มิถุนายน 2563 วาระที่  4 เรื่องอ่ืนๆ 
(เอกสารแนบ 16) 
   กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมควบคุมโรค ซึ่งเป็นผู้รับ
ผิดขอบหลักตัวชี้วัดคำรบัรองฯ ที่ 5.1 ระดับความสำเร็จ
ของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-
2580) ประจำปงีบประมาณ 2563 ได้ส่งผลการศึกษา
และทดสอบความรู้ความเข้าใจฯของบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย 
สคร.11 มาเพื่อประกอบการรายงานผล (เอกสารแนบ 17)  
   กลุ่มยุทธศาสตร์แผนงานและเครือข่าย ตรวจสอบและ
วิเคราะห์ผลโดยคำนวณคะแนนจากสูตร ดังนี้ 
*ร้อยละของบุคลากรของหน่วยงานตามคุณสมบัติที่กำหนด
ที่ตอบแบบทดสอบฯ = A/B*K  
A=จำนวนผู้มีคุณสมบัติเข้าตอบแบบทดสอบ (คน),     B=
จำนวนมีคุณสมบัติทั้งหมด (คน), K=ค่าคงที่ 
แทนค่า  A=249 คน, B=274 คน, K=100 
ร้อยละ =249/274 *100 
ร้อยละ =90.88 
**คำนวณคะแนนโดยเทียบบัญญัติไตรยางค์ 
ร้อยละ 90.88 = 0.5 คะแนน 

A/B*K 0.5 0.5 

3.2 ร้อยละของผู้ทดสอบฯผ่านการทดสอบฯ (สอบได้
คะแนนร้อยละ 60 ข้ึนไป)  
วิเคราะห์ผลโดยคำนวณคะแนนจากสูตร ดังนี้ 
*ร้อยละของผู้ทดสอบฯผ่านการทดสอบฯ (สอบได้คะแนน
ร้อยละ 60 ข้ึนไป) = A/B*K  

ไม่มี 0.5 0.5 
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ขั้นตอน การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน 
สูตรการ
คำนวณ 

ผลการคำนวณ 
ค่าคะแนนที่

ได ้
A=จำนวนผู้ทดสอบฯผา่นการทดสอบฯ (สอบได้คะแนนร้อย
ละ 60 ข้ึนไป) (คน), B=จำนวนมีคุณสมบัติทั้งหมด (คน), 
K=ค่าคงที่ 
แทนค่า  A=244 คน, B=274 คน, K=100 
ร้อยละ =244/274 *100 
ร้อยละ =89.05 
**คำนวณคะแนนโดยเทียบบัญญัติไตรยางค์ 
ร้อยละ 89.05 = 0.5 คะแนน 

๔ 4.1 กลุ่มยุทธศาสตร์แผนงานและเครือข่าย ดำเนินการแจ้ง

ให้ทุกกลุ่มงานทบทวนแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (แผนโรค ภัยสุขภาพ และแผน

เชิงระบบ) ระดับเขต/ ภาค ให้มีเป้าหมายและผลลัพธ์ปี 

พ.ศ.2564-2565 ที่สอดคล้องสัมพันธ์กับเป้าหมายและ

ผลลัพธ์ของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันควบคุมโรคและ

ภัยสุขภาพของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 

และระยะปฏิรูป (พ.ศ.2561-2565) โดยการสื่อสารผ่าน

ทางหนังสือราชการในหน่วยงานเพื่อให้ผู้จัดการแผนงานโรค

ทุกแผนงานดำเนินการทบทวนแผนฯระดับเขต ตามบันทึก

ข้อความที่ สธ 0428.3/ว.684 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 

2563 เรื่อง ขอส่ งสำเนาหนั งสือ เรื่อง การทบทวน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด และมาตรการแผนงานป้องกันควบคุมโรค

และภัยสุขภาพ (แผนโรคภัยสุขภาพ และแผนเชิงระบบ)

(เอกสารแนบ 18) รวมถึงการประสานงานกับสำนักงาน

ป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เพื่อทบทวนแผนฯ

ระดับภาค (ภาคใต้) ร่วมกัน โดยมีประเด็นร่วมกัน 4 เรื่อง 

ได้แก่ แผนโรคติดต่อนำโดยยุงลาย (ไข้เลือดออก) โรควัณ

โรค โรคพิษสุนัขบ้า และโรคไม่ติดต่อ  โดยสำนักงานป้องกัน

ควบคุมโรคที่  11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดส่ ง

รายละเอียดผลการทบทวนแผนฯดังกล่าว ส่งไปยังกลุ่ม

พัฒนาและบริหารยุทธ์ศาสตร์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

กรมควบคุมโรค ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
strategicddc@ddc.mail.go.th เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 
2563 (เอกสารแนบ 19)     
 
 

ไม่มี 0.5 0.5 
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ขั้นตอน การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน 
สูตรการ
คำนวณ 

ผลการคำนวณ 
ค่าคะแนนที่

ได ้
 4.2 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนฯพร้อม

ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ (เอกสารแนบ 20 
รายงานผลการดำเนินงานฯ SAR รอบ 12 เดือน) 

ไม่มี 0.2 0.2 

๕ 5.1 กลุ่มยุทธศาสตร์แผนงานและเครือข่าย มีการประชุม
ชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มงาน
หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคใช้เป็นกรอบในการจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อย่าง
มีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ตามบันทึก
ข้อความ ที่  สธ0428.3/ว.525 ลงวันที่  9 มิถุนายน 
2563 เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
(เอกสารแนบ 21) และบันทึกข้อความที่ สธ0428.3/113  
ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เรื่อง ขอส่งสรุปรายงานการ
ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการฯ 
(เอกสารแนบ 22)  
- มีการสื่อสารให้แก่บุคลากรผู้รับผิดชอบแผนงานโครงการ
ในหน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 กรมควบคุมโรค ตามบันทึกข้อความที่  สธ 
0428.3/ว.550 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เร่ือง การ
จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
(เอกสารแนบ 23)  
- กำหนดให้ผู้เกี่ยวข้องได้แก่ ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่ม ผู้จัดการ
กลุ่มโรค (PCM) ผู้จัดการแผนงาน (PM) มีการประชุม
พิจารณาแผนปฏิบัติราชการและกรอบวงเงิน ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 เมื่ อวันที่  15 กรกฎาคม 2563 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เก่ียวข้องของหน่วยงานมีการวิเคราะห์
แผนปฏิบัติราชการและกรอบวงเงินให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
แนวทางและนโยบายกรมควบคุมโรค ตามบันทึกข้อความที่ 
สธ 0428.3/ว.651 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง 
ขอเชิญประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติราชการและกรอบวงเงิน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เอกสารแนบ 24) และ
สรุปรายงานการประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติราชการและ
กรอบวงเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามบันทึกข้อความ
ที่  สธ 0428.3/132 ลงวันที่  28 กรกฎาคม 2563 
(เอกสารแนบ 25) 

ไม่มี 0.5 0.5 

5.2 จัดทำรายงานสรปุผลการดำเนินงานขบัเคลื่อนฯ รอบ 
12 เดือน พร้อมปัญหา อุปสรรค (เอกสารแนบ 26) 

ไม่มี 0.4 0.4 
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การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ำหนัก
ร้อยละ 

ผลการดำเนินงาน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
คะแนนถ่วง

น้ำหนัก 
ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 

5 ขั้นตอนท่ี 5 5 0.25 

 
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการเพื่อให้ตัวชี้วัดบรรลุผลสำเร็จ  
 1. กลุ่มแผนงานและประเมินผล ได้ดำเนินการวิเคราะห์ และจัดทำผังความเชื่อมโยง/สอดคล้องของ
แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (แผนโรค ภัยสุขภาพ และแผนเชิงระบบ) ระดับ
ภาค/เขต พ.ศ. 2561-2565 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กับแผนปฏิบัติการฯ ระยะ 20 ปีและระยะปฏิรูป 
ไปจนถึงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนแม่บท 
 2. กลุ่มแผนงานและประเมินผล ดำเนินการสื่อสาร ถ่ายทอด ผังความเชื่อมโยง และแผนฯ ระดับภาค/
เขต แก่ผู้บริหาร และบุคลากรในหน่วยงาน รวมทั้งหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที ่ผ่านช่องทางต่างๆ 
เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจต่อแผนผังความเชื่อมโยงฯ เพื่อนำแผนฯไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน 
 1. ผู้บริหารหน่วยงานให้ความสำคัญต่อการดำเนินงาน 
 2. บุคลากรในหน่วยงานทุกระดับมีส่วนร่วมผลักดันให้การดำเนินงานตามตัวชี้วัดบรรลุเป้าหมาย 
 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน 
 ไม่มี 
 
ความต้องการสนับสนุนจากส่วนกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ไม่มี 
 
ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป 
 การสื่อสารความเข้าใจรายละเอียดตัวชี้วัดฯ ที่ชัดเจน เพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติอย่างถูกต้อง  
 
หลักฐานอ้างอิง 
 1) แผนผัง 1 ความเชื่อมโยงฯกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ.2563) (เอกสารแนบ 1)  
 2) แผนผัง 2 ความเชื่อมโยงฯสคร.11 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เอกสารแนบ 2)  

3) บันทึกข้อความขออนุมัติผังความเชื่อมโยงฯ นำเสนอ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 11 
จ.นครศรีธรรมราช ให้ความเห็นชอบในการเผยแพร่และสื่อสารแก่บุคลากรในหน่วยงานและเครือข่ายในพ้ืนที่
ต่อไป (เอกสารแนบ 3) 

4) บันทึกข้อความสรุปรายงานการประชุมถ่ายทอดเป้าหมายและรายละเอียดตัวชี้วัดกรมควบคุมโรคที่
ไม่ใช่คำรับรอง วาระที่ 3 เรื่องอ่ืนๆ หัวข้อ 3.2 (เอกสารแนบ 4) 

5) ถ่ายทอดผังความเชื่อมโยงฯ ให้แก่บุคลากรในสังกัดเพ่ิมเติม ในเวทีการประชุมติดตามการดำเนินงาน
ประจำเดือนธันวาคม 2562 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 (เอกสารแนบ 5)  
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6) การสื่อสารผังความเชื่อมโยง/สอดคล้องของแผนฯ ผ่าน Website หน่วยงาน เพ่ือสื่อสารให้แก่
เครือข่ายในพ้ืนที่ต่อไป (เอกสารแนบ 6) 

7) หนังสือเชิญประชุม (เอกสารแนบ 7) 
8) ขออนุมัติจัดประชุม (เอกสารแนบ 8) 
9) รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนฯพร้อมปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ (เอกสารแนบ 9 

(Executive Summary) 
10) บันทึกข้อความ แนวทางการบริหารจัดการแผนปฏิบัติราชการและบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563 (เอกสารแนบ 10) 
11) การสื่อสารผ่าน Line Group ของหน่วยงาน : DPC11 หัวข้อ โน้ต เรื่องแนวทางการบริหารจัดการ

แผนปฏิบัติราชการและบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (เอกสารแนบ 11) 
12) บันทึกข้อความ การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เอกสารแนบ 12)  
13) การสื่อสารผ่าน Line Group ของหน่วยงาน : DPC11 หัวข้อ โน้ต เรื่องการจัดทำคำของบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เอกสารแนบ 13) 
14) รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนฯพร้อมปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ (เอกสารแนบ 14 

รายงานผลการดำเนินงานฯ SAR รอบ 5 เดือน) 
15) บันทึกข้อความ ด่วนที่สุด ที่ สธ 0428.3/ว.539 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เรื่อง ขอความ

ร่วมมือเข้าเรียนและทดสอบความเข้าใจต่อยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
(พ.ศ.2561-2580) ผ่านระบบ DDC Academy (เอกสารแนบ 15) 

16) สรุปรายงานการประชุมฯ การสื่อสารในการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 วาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ (เอกสารแนบ 16) 

17) ผลการศึกษาและทดสอบความรู้ความเข้าใจฯของบุคลากร กลุ่มเป้าหมาย สคร.11 จาก กอง
ยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมควบคุมโรค (ผู้รับผิดขอบหลักตัวชี้วัดคำรับรองฯ ที่ 5.1 ระดับความสำเร็จของการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ประจำปีงบประมาณ 2563) (เอกสารแนบ 17) 

18) บันทึกข้อความที่ สธ 0428.3/ว.684 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ
เรื่อง การทบทวนเป้าหมาย ตัวชี้วัด และมาตรการแผนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (แผนโรคภัยสุขภาพ 
และแผนเชิงระบบ)(เอกสารแนบ 18)  

19) รายละเอียดผลการทบทวนแผนฯ ส่งกลุ่มพัฒนาและบริหารยุทธ์ศาสตร์ กองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน กรมควบคุมโรค ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ strategicddc@ddc.mail.go.th (เอกสารแนบ 19)    

20) รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนฯพร้อมปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ (เอกสารแนบ 20 
รายงานผลการดำเนินงานฯ SAR รอบ 12 เดือน) 

21) บันทึกข้อความ ที่ สธ0428.3/ว.525 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงแนว
ทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เอกสารแนบ 21)  

22) บันทึกข้อความที่ สธ0428.3/113  ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เรื่อง ขอส่งสรุปรายงานการ
ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการฯ (เอกสารแนบ 22) 

23) บันทึกข้อความที่ สธ 0428.3/ว.550 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เอกสารแนบ 23) 
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24) บันทึกข้อความที่ สธ 0428.3/ว.651 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ขอเชิญ ประชุม
พิจารณาแผนปฏิบัติราชการและกรอบวงเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เอกสารแนบ 24) 

25) สรุปรายงานการประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติราชการและกรอบวงเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ตามบันทึกข้อความที่ สธ 0428.3/132 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 (เอกสารแนบ 25) 

26) รายงานสรุปผลการดำเนินงานขับเคลื่อนฯ รอบ 12 เดือน พร้อมปัญหา อุปสรรค (เอกสารแนบ 26) 
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ชื่อตัวชี้วัด : 5.2 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของหน่วยงานภายในกรมควบคุมโรค 
ประเภทตัวชี้วัด 
   ยุทธศาสตร ์

 คำรับรอง 
 SDA 
 PSA 

งวดที่รายงาน 
   ไตรมาสที่ ๑ 

 ไตรมาสที่ ๒ 
 ไตรมาสที่ ๓ 
 ไตรมาสที่ ๔ 

แนวทางการดำเนินงาน 
 

ขั้นตอน แนวทางการดำเนินงาน 
๑ จัดทำข้อมูลกระบวนการหลัก (Core business) ของหน่วยงาน และเสนอ

ผู้บริหาร โดยมีหัวข้อดังนี้ 
1. วิสัยทัศน ์
2. พันธกิจ 
3. แผนผังองค์กร 
4. ข้อมูลกระบวนการหลัก (Core Business) ของหน่วยงาน 
    4.1 ชื่อกระบวนการหลัก 
    4.2 ยุทธศาสตร์ /งานสนับสนุนภารกิจ 
    4.3 กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 

๒ 1. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรของหน่วยงาน  
2. จัดทำข้อมูลผู้ประสานงานการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรของหน่วยงาน  
    (เบอร์โทรศัพท์ / E-mail) 

๓ จัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรภาพปัจจุบัน (As is) นำข้อมูลกระบวนการหลัก 
(Core Business) มีข้ันตอนดังนี้ 
3.1 จัดทำ TOGAF Framework  
เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 
ร้อยละ 60 70 80 90 100 

 
3.2 สถาปัตยกรรมองค์กรภาพปัจจุบัน (As is) 
เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 
ร้อยละ 60 70 80 90 100 
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ขั้นตอน แนวทางการดำเนินงาน 
องค์ประกอบหลักการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร 
1) สถาปัตยกรรมองค์กร 4 ระดับ  
2) กระบวนการทำงานย่อย (subprocess) ใช้เครื่องมือ BPMN 
3) Application Interface Diagram  

๔ รวบรวมข้อมูล Data และ Application ที่มีอยู่ในหน่วยงาน ซึ่งรวบรวมจาก
การจัดทำสถาปัตยกรรมกรมองค์กร (As is) และท่ีมีใช้อยู่ในหน่วยงาน 

5 จัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรภาพที่อนาคต  (To be) โดยคัดเลือกสถาปัตยกรรม
องค์กร อย่างน้อย 1 กระบวนการ เพื่อมาจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรภาพที่
อนาคต  (To be) (การปรับกระบวนการทำงาน หรือการนำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาสนับสนุนกระบวนการทำงาน) โดยใช้เครื่องมือ BPMN และ 
Viewpoint 

 
ผลการดำเนินงาน 
 

ขั้นตอน การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน สูตรการคำนวณ 
ผลการ
คำนวณ 

ค่าคะแนนที่
ได้ 

๑ 1.1 ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการ
ดำเนินงานการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของ
หน่วยงาน เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 
1.2 สรุปรายงานการประชุมชี้แจงแนวทางการ
ดำเนินงานการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของ
หน่วยงาน 
1.3 ดำเนินการจัดทำข้อมูลกระบวนการหลัก 
(Core business) ของหน่วยงาน และเสนอ
ผู้บริหาร โดยมีหัวข้อดังนี้ 
1) วิสัยทัศน์ 
2) พันธกิจ 
3) แผนผังองค์กร 
4) ข้อมูลกระบวนการหลัก (Core Business) 
ของหน่วยงาน 
    1) ชื่อกระบวนการหลัก 
    2) ยุทธศาสตร์ /งานสนับสนุนภารกิจ 
    3) กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 

ไม่มี ไม่มี 1.0 

๒ 1. ดำเนินการจัดทำหนังสือคำสั่งแต่งตั้ง
คณะทำงานจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรของ
หน่วยงาน  
2. ดำเนินการจัดทำข้อมูลผู้ประสานงานการ
จัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรของหน่วยงาน  

ไม่มี ไม่มี 0.5 
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ขั้นตอน การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน สูตรการคำนวณ 
ผลการ
คำนวณ 

ค่าคะแนนที่
ได้ 

๓ ดำเนินการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรภาพ
ปัจจุบัน (As is) นำข้อมูลกระบวนการหลัก 
(Core Business) มีข้ันตอนดังนี้ 
3.1 จัดทำ TOGAF Framework จำนวน 6 
กระบวนการ 

ไม่มี ไม่มี 1.0 

3.2 จัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรภาพปัจจุบัน 
(As is) โดยมีองค์ประกอบหลักการจัดทำ
สถาปัตยกรรมองค์กร ดังนี้ 
1) สถาปัตยกรรมองค์กร 4 ระดับ  
2) กระบวนการทำงานย่อย (subprocess) ใช้
เครื่องมือ BPMN 
3) Application Interface Diagram  

ไม่มี ไม่มี 1.0 

๔ ดำเนินการรวบรวมข้อมูล Data และ 
Application ที่มีอยู่ในหน่วยงาน ซึ่งรวบรวม
จากการจัดทำสถาปัตยกรรมกรมองค์กร (As is) 
และท่ีมีใช้อยู่ในหน่วยงาน 

ไม่มี ไม่มี 0.5 

๕ ดำเนินการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรภาพ
อนาคต (To be) โดยคัดเลือกสถาปัตยกรรม
องค์กร อย่างน้อย 1 กระบวนการ เพื่อมาจัดทำ
สถาปัตยกรรมองค์กรภาพที่อนาคต (To be) 
(การปรับกระบวนการทำงาน หรือการนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนกระบวนการ
ทำงาน) โดยใช้เครื่องมือ BPMN และ 
Viewpoint 

ไม่มี ไม่มี 1.0 

 
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน 
 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ำหนัก
ร้อยละ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ค่า
คะแนน
ที่ได้ 

คะแนนถ่วง
น้ำหนัก 

ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสถาปัตยกรรม
องค์กรของหน่วยงานภายในกรมควบคุมโรค 

5 5 5 0.25 
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คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการเพื่อให้ตัวชี้วัดบรรลุผลสำเร็จ  
 รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นตามเอกสารคำชี้แจง และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 
ขั้นตอนที่ 1  

1.1 ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของหน่วยงาน 
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 

1.2 สรุปรายงานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของ
หน่วยงาน 

1.3 ดำเนินการจัดทำข้อมูลกระบวนการหลัก (Core business) ของหน่วยงาน และเสนอผู้บริหาร 
โดยมีหัวข้อดังนี้ 

1) วิสัยทัศน์ 
2) พันธกิจ 
3) แผนผังองค์กร 
4) ข้อมูลกระบวนการหลัก (Core Business) ของหน่วยงาน 

       1) ชื่อกระบวนการหลัก 
       2) ยุทธศาสตร์ /งานสนับสนุนภารกิจ 
       3) กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 
ขั้นตอนที่ 2 

2.1 ดำเนินการจัดทำหนังสือคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรของหน่วยงาน  
2.2 ดำเนินการจัดทำข้อมูลผู้ประสานงานการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรของหน่วยงาน 
 

ขั้นตอนที่ 3 
 ดำเนินการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรภาพปัจจุบัน (As is) นำข้อมูลกระบวนการหลัก (Core 
Business) มีข้ันตอนดังนี้ 

3.1 จัดทำ TOGAF Framework จำนวน 6 กระบวนการ พร้อมเสนอผู้บริหารตามหนังสือที่   
สธ 0428.3/146 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 100 ของการดำเนินงานฯ ตามสูตรการ
คำนวณ ร้อยละของการดำเนินงานฯ = จำนวนกระบวนการหลักท่ีจัดทำ TOGAF Framework  X 100 

     จำนวนกระบวนการหลัก (Core Business) 
3.2 จัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรภาพปัจจุบัน  (As is) พร้อมเสนอผู้บริหารตามหนั งสือที่   

สธ 0428.3/146 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563  
โดยมีองค์ประกอบหลักการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร ดังนี้ 

1) สถาปัตยกรรมองค์กร 4 ระดับ  
2) กระบวนการทำงานย่อย (subprocess) ใช้เครื่องมือ BPMN 
3) Application Interface Diagram 

คิดเป็นร้อยละ 100 ของการดำเนินงานฯ ตามสูตรการคำนวณ  

(
จำนวนกระบวนการหลักท่ีจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรภาพปัจจุบัน (As is) 

จำนวนกระบวนการหลัก (Core Business)
 x 100   
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ขั้นตอนที่ 4 
 4.1 ดำเนินการรวบรวมข้อมูล Data และ Application ที่มีอยู่ในหน่วยงาน ซึ่งรวบรวมจากการจัดทำ
สถาปัตยกรรมองค์กร (As is) และท่ีมีใช้อยู่ในหน่วยงาน พร้อมเสนอผู้บริหารตามหนังสือที่ สธ 0428.3/147 
วันที่ 14 สิงหาคม 2563  

ขั้นตอนที่ 5 
 5.1 ดำเนินการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรภาพอนาคต (To be) โดยคัดเลือกสถาปัตยกรรมองค์กร 
อย่างน้อย 1 กระบวนการ คือกระบวนการสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่าย  เพ่ือนำมาจัดทำ
สถาปัตยกรรมองค์กรภาพที่อนาคต (To be) (การปรับกระบวนการทำงาน หรือการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมา
สนับสนุนกระบวนการทำงาน) โดยใช้เครื่องมือ BPMN และ Viewpoint พร้อมเสนอผู้บริหารตามหนังสือที่  
สธ 0428.3/148 วันที่ 14 สิงหาคม 2563  
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน 
 ความร่วมมือของกลุ่มงานต่างๆ ในหน่วยงาน 
 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน 
 เนื่องจากบุคลากรในหน่วยงานมีภาระมาก และบุคลากรบางท่านต้องออกพ้ืนที่ จึงทำให้การติดตาม
งานเป็นไปด้วยความล่าช้า 
 
ความต้องการสนับสนุนจากส่วนกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 - 
ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป 
 - 
หลักฐานอ้างอิง 
 ขั้นตอนที่ 1  

1. หนังสือขออนุมัติจัดประชุมและหนังสือเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการ
พัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของหน่วยงาน 

2. หนังสือสรุปรายงานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาสถาปัตยกรรม
องค์กรของหน่วยงาน 

3. ข้อมูลกระบวนการหลัก (Core business) 
 ขั้นตอนที่ 2 

1. หนังสือคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรของหน่วยงาน 
2. ข้อมูลผู้ประสานงานการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรของหน่วยงาน 

 
ขั้นตอนที่ 3 

1. หลักฐานการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรภาพปัจจุบัน (As is) นำข้อมูลกระบวนการหลัก 
(Core Business) ประกอบด้วย 

1) รายงานการจัดทำ TOGAF Framework จำนวน 6 กระบวนการ พร้อมเสนอ 
ผู้บริหาร 
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2. หลักฐานการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรภาพปัจจุบัน (As is) พร้อมเสนอผู้บริหาร โดยมี 
องค์ประกอบหลักการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร ดังนี้ 

1) สถาปัตยกรรมองค์กร 4 ระดับ  
2) กระบวนการทำงานย่อย (subprocess) ใช้เครื่องมือ BPMN 
3) Application Interface Diagram 

ขั้นตอนที่ 4 
1. หลักฐานการรวบรวมข้อมูล Data และ Application ที่มีอยู่ในหน่วยงาน ซึ่งรวบรวม

จากการจัดทำสถาปัตยกรรมกรมองค์กร (As is) และท่ีมีใช้อยู่ในหน่วยงาน พร้อมเสนอ
ผู้บริหาร 

ขั้นตอนที่ 5 
1. หลักฐานการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรภาพที่อนาคต (To be) พร้อมเสนอผู้บริหาร 

 
 



 
 

 

120 รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วดัคำรบัรองการปฏิบตัิราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : 5.3 ระดับความสำเร็จในการรวมศูนย์ข้อมูล ประมวลผล และนำเสนอข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์  
      (Data Consolidation and Data Visualization) 
 

ประเภทตัวชี้วัด 
   ยุทธศาสตร ์

 คำรับรอง 
 SDA 
 PSA 

งวดที่รายงาน 
   ไตรมาสที่ ๑ 

 ไตรมาสที่ ๒ 
 ไตรมาสที่ ๓ 
 ไตรมาสที่ ๔ 

แนวทางการดำเนินงาน 
ขั้นตอน แนวทางการดำเนินงาน 

๑ รวบรวมข้อมูลรายงานบัญชีข้อมูล (Data Catalog) ของหน่วยงาน 
๒ ย้ายระบบสารสนเทศที่ตั้งอยู่ภายนอก เข้าสู่ระบบ Cloud ของกรมควบคุมโรค 

และเปลี่ยนชื่อ Domain name ในทุกระบบให้อยู่ในรูปแบบ 
.ddc.moph.go.th  

๓ นำข้อมูลที่บันทึกจากระบบรายงานบัญชีข้อมูล (Data Catalog) มาดำเนินการ
จัดทำรายงานชุดข้อมูล (Data source) ของหน่วยงาน และชุดข้อมูล (Data 
source) ที่หน่วยงานต้องการเพ่ิม 

๔ ดำเนินการระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล (API) หรือเปิดช่องทางในการเชื่อมต่อข้อมูล
ให้แก่หน่วยงานอ่ืนๆ 

5 จัดทำ Data Visualize  Dashboard เพ่ือรายงานผลการดำเนินงานป้องกัน
ควบคุมโรคและการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งต้องลงในเว็บไซต์กรมควบคุมโรค 
ซึ่งแบ่งข้อมูลดังนี้ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

Analytics Descriptive Predictive 
คะแนน 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 
ชุดข้อมูล 2 3 4 >4 -  
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ผลการดำเนินงาน 
 

ขั้นตอน การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน สูตรการคำนวณ 
ผลการ
คำนวณ 

ค่าคะแนนที่
ได้ 

๑ 1.1 ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการ
ดำเนินงานการรวมศูนย์ข้อมูล ประมวลผล และ
นำเสนอข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ เมื่อวันที่ 25 
พฤศจิกายน 2562 
1.2 ดำเนินการบันทึกข้อมูลที่ออกจากระบบ
รายงานบัญชีข้อมูล (Data Catalog) จากระบบ
จัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ กรมควบคุม
โรค พร้อมเสนอผู้บริหาร โดยมีหัวข้อดังนี้ 
1) List of Data 
2) Data Classification 
3) Business Metadata 
4) Technical Metadata 
5) Data Dictionary 
6) Data Catalog 
7) Data Policy 

ไม่มี ไม่มี 0.5 

๒ ดำเนินการย้ายระบบสารสนเทศท่ีตั้งอยู่
ภายนอก เข้าสู่ระบบ Cloud ของกรมควบคุม
โรค และเปลี่ยนชื่อ Domain name ในทุก
ระบบให้อยู่ในรูปแบบ .ddc.moph.go.th 
พร้อมรายงานผู้บริหาร 

ไม่มี ไม่มี 0.5 

๓ ดำเนินการนำข้อมูลที่บันทึกจากระบบรายงาน
บัญชีข้อมูล (Data Catalog) มาดำเนินการ
จัดทำรายงานชุดข้อมูล (Data source) ของ
หน่วยงาน และชุดข้อมูล (Data source) ที่
หน่วยงานต้องการเพ่ิม พร้อมเสนอผู้บริหาร 

ไม่มี ไม่มี 0.5 

๔ ดำเนินการระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล (API) หรือ
เปิดช่องทางในการเชื่อมต่อข้อมูลให้แก่
หน่วยงานอื่นๆ พร้อมเสนอผู้บริหาร 

ไม่มี ไม่มี 0.5 

๕ จัดทำ Data Visualize  Dashboard เพ่ือ
รายงานผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรค
และการบริหารจัดการองค์กร ลงในเว็บไซต์กรม
ควบคุมโรคและเว็บไซต์สคร.11 พร้อมเสนอ
ผู้บริหาร 

ไม่มี ไม่มี 3.0 
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การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน 
 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ำหนักร้อย

ละ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
คะแนนถ่วง

น้ำหนัก 
ระดับความสำเร็จในการรวมศูนย์ข้อมูล ประมวลผล 
และนำเสนอข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ (Data 
Consolidation and Data Visualization) 

5 5 5 0.25 

 
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการเพื่อให้ตัวชี้วัดบรรลุผลสำเร็จ  
รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นตามเอกสารคำชี้แจง และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 
 1.1 ดำเนินการจัดประชุมเพ่ือชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัดที่ 3.3 ตัวชี้วัดที่ 5.1 และตัวชี้วัด 5.3 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมทั้งสรุปรายงานการประชุมเสนอผู้บริหาร เมื่อวันที่ 
17 ธันวาคม 2562 
 1.2 บันทึกข้อมูลที่ออกจากระบบรายงานบัญชีข้อมูล (Data Catalog) จากระบบจัดทำธรรมาภิบาล
ข้อมูลภาครัฐ กรมควบคุมโรค ที่เสนอผู้บริหาร 
ขั้นตอนที่ 2 
 2.1 ย้ายระบบเข้าสู่ระบบ Cloud ของกรมควบคุมโรค หรือเปลี่ยนชื่อ Domain name ในทุกระบบ
ให้อยู่ในรูปแบบ .ddc.moph.go.th พร้อมจัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร 
ขั้นตอนที่ 3 
 3.1 นำข้อมูลที่บันทึกจากระบบรายงานบัญชีข้อมูล (Data Catalog) มาดำเนินการจัดทำรายงานชุด
ข้อมูล (Data source) ของหน่วยงาน และชุดข้อมูล (Data source) ที่หน่วยงานต้องการเพ่ิม พร้อมเสนอ
ผู้บริหารตามหนังสือที่ สธ 0428.3/149 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 
ขั้นตอนที่ 4 
 4.1 ดำเนินการระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล (API) หรือเปิดช่องทางในการเชื่อมต่อข้อมูลให้แก่หน่วยงาน
อ่ืนๆ พร้อมรายงานผู้บริหารตามหนังสือที่ สธ 0428.3/150 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 
ขั้นตอนที่ 5 
 5.1 จัดทำ Data Visualize  Dashboard เพ่ือรายงานผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและการ
บริหารจัดการองค์กร เรื่องรายงานผลการคัดกรองผู้เดินทางขาเข้าระหว่างประเทศ ของด่านในเขตสุขภาพที่ 
11 มี  Descriptive Analytics 5 ชุ ด ข้ อมู ล  ลงใน เว็ บ ไซต์ ก รมควบ คุ ม โรค  แล ะ เว็ บ ไซต์ ส คร .11  
จ.นครศรีธรรมราช พร้อมเสนอผู้บริหารตามหนังสือที่ สธ 0428.3/151 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน 
 ความร่วมมือของกลุ่มงานต่างๆ ในหน่วยงาน 
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อุปสรรคต่อการดำเนินงาน 
  แบบฟอร์มรายงานบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เป็นการรายงานบัญชีข้อมูลที่ใช้ข้อมูลทางด้าน 
Database ในการรายงาน เจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าของฐานข้อมูลส่วนใหญ่ยังขาดความเข้าใจในการรายงานบัญชี
ข้อมูลดังกล่าว ทำให้ภาระงานในการรายงานฐานข้อมูลมาตกอยู่ที่เจ้าหน้าที่ IT เนื่องจากบุคลากรในหน่วยงาน
มีภาระมาก และบุคลากรบางท่านต้องออกพ้ืนที่ จึงทำให้การนัดหมายเพ่ือที่จะทำความเข้าใจรายละเอียดของ
ฐานข้อมูลเพ่ือนำมารายงานจึงเกิดความล่าช้า และภายในองค์กรมีฐานข้อมูลต่างๆ จำนวนมาก ทำให้การ
รายงานบัญชีข้อมูลดังกล่าวจำเป็นต้องใช้ระยะเวลามาก 
 
ความต้องการสนับสนุนจากส่วนกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ควรมีที่ปรึกษาตัวชี้วัดแก่หน่วยงาน ในกรณีที่เป็นตัวชี้วัดใหม่ เพื่อใช้ในการสอบถามข้อมูล
รายละเอียดให้ชัดเจนกว่านี้ 

 
ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป 

- รูปแบบการรายงานบัญชีข้อมูล Data Catalog เป็นการรายงานแบบซ้ำซ้อนในหลายๆ หน้ากรอก
ข้อมูลซ้ำๆ แต่ละหน่วยงานมีฐานข้อมูลเยอะมาก ทำให้ใช้เวลามาก แบบฟอร์มรายงานข้อมูลควร
จะมีรูปแบบที่รัดกุมกว่านี้ และเป็นข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้จริงๆ  

 
หลักฐานอ้างอิง 
 ขั้นตอนที่ 1  

1. หนังสือขออนุมัติจัดประชุมและหนังสือขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการ
รวมศูนย์ข้อมูล ประมวลผล และนำเสนอข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์  

2. หนังสือสรุปรายงานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการรวมศูนย์ข้อมูล 
ประมวลผล และนำเสนอข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์  

3. ผลการบันทึกข้อมูลที่ออกจากระบบรายงานบัญชีข้อมูล (Data Catalog) จากระบบ
จัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ กรมควบคุมโรค  

 ขั้นตอนที่ 2 
1. หลักฐานการย้ายระบบเข้าสู่ระบบ Cloud ของกรมควบคุมโรค หรือเปลี่ยนชื่อ Domain 

name ในทุกระบบให้อยู่ในรูปแบบ .ddc.moph.go.th ที่เสนอผู้บริหาร  
ขั้นตอนที่ 3 

1. หลักฐานผลการบันทึกการจัดทำรายงาน ชุดข้อมูล (Data source) จากระบบจัดทำธรร
มาภิบาลข้อมูลภาครัฐ กรมควบคุมโรค ที่เสนอผู้บริหาร 

ขั้นตอนที่ 4 
1. หลักฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูล (API) และ/หรือเปิดช่องทางในการเชื่อมต่อข้อมูลให้แก่

หน่วยงานอื่นๆ ทีเ่สนอผู้บริหาร 
ขั้นตอนที่ 5 

1. หลักฐาน  capture การจัดทำ Data Visualize Dashboard ของหน่วยงานที่ลงใน
เว็บไซต์กรมควบคุมโรค ทีเ่สนอผู้บริหาร 
 

 



ส่วนที่ 2  
ผลการประเมินจากผู้ประเมินภายนอก 
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