
r''E d,or

""b'. il rr .-:a

lii1,,.-.-..,.;----i-----

- ., o'11',111,I'n
tlnt...-..-: . i '-

r,d.-!"1.1,-u*..-ffi.]-:
uuiln?Jon?1il

dru:rtnr:.rrriu{letor!ni![r.t!...-nQ!!rJ6.llni $a-c.{i]nr0tli.gff: ..Irt. a bdda.$add...,....

d uu ooor.uy bqlg . . iud....-bd.....n:uururr bdbo
l*
t:a.: . . :lJoolrouqlq )4Er-16qtn:ttauat Rt.!Ettl.t trIl5rr:. $nic0c-1u.L1l4ugr..n!.lFl1!41110.........

( .fll. bd"oo - tedbd)

riru oir6n:r:n:r.;qr:I:o

aeruiuu

rirun:lnru4uI:n ldqqi.lfrlnru:r'rrruio{ruauq rnlasrinr:air{ta3lqruo::r:
niuo:: $avflorflun'r:qrinrJ:vnqfiitor n:rn:rq :n (x.n. Isdble - bdt d) rda'lfinr:n'rtir.trl

- r [acnr:qiafrrunr:lrnior n:lnrun :n aur:ooirtiunr:nluquSfl'laq:n'l:a{la5uqfu5:5! a5u5:5:
- r!. J

[9]OUliSrOrUOn !:Vdr5n1t\ !,A!r1lulrl9"]lr?9tn!:Ua.:6rvn1vLn gnc vYll.:'lLLq!5Y{!iovllll u''l
e!

o{na11 tatnL:ou:aull41 uu

{afiar:rur
nn'rdrn iorritrt::u lfi6uo.uuqro"rarir d'rrriT : 1#nrut n::rm:ni os::rri:yiir

q:rnrrq :n fio'r:urlfinrrrrfutarudr r'rnuvn::rnr:" ldinr:rJiurJl.rui'ltdo*arr*nviJ tr.n.

lfiaoondo.rn-udr{:crJ!!1611J0,!*i.ruqrn6rao{:cd'un:cfl:rr sa v r.lil u fflu ai: u u tr u v'lo ir t a.r
., :., - !..

Temptate r'"ri'l"ohirflrgrJurr,'6urriu uavlr6'triorlrtriltouuruqvonraoir tunr:!':tsn
nruyfl::rflr:riut::rrl:t,irn:rnruqrl:n n:lli o/beso rdaiud o"l f,.:urnl bdbo llffl
oc(.oo - ob.mo 1r. ru riortJ:lrllnarnr:t{ruriri arnr: * t't, < n':r.,o:tqr,l:o o'li:ruavt6unrta.l

.t
$ruqyt561an:r 91'r:l'li]ltuu!']yi:0rJu

dataua

a.:r:Bulr1rlia l!:o n'r:ul1 vl ntul.tar t!: aa.lLlll0lllnuaLtlYlSfr lafllnf ialla:!
,J . t,\,.

qfun::I niuEi::.J llavnoqrlufl"r:yri:fl n:tJn?!q!Lta (Yt.rl. bdbo - bdbd) v]tlul,u1vi:oru qal!o'lu

nc urt!nru

'.Tl- 
q9 /

(uion'rrl!rsr tgrrut?]rdaqa)

:oroirdn:amu4:n
.huiT n{l{rn:orriuo::l

lir;riti il: j r. J:r:- -in
- i,l ir t.-':i



(X".,,\

ffi
noraruryIon

Department ot Disease Control

uaruquooraninr:drmBuqnro::u oBas::r ua:dairunr:4oBn

n:unauaul:n (n.6. ucbo - ucu<)t

dnrhlnu

n{r(un:oroitro::r n:uaruqd:a



fPh
t ra;r iffi

ur{uqfl 6rfldnin'ndua3uqruo:trr o?a6':? uacriadrunr:r1ain

n:rnru4ul:n (n.4. tcuo - ucu<)

TU'NU'I

ulua?::futa ?r!!1a{!a:tu!u

r18n'rBl}]1fl f!l''rfur2vuafla

ulr3nfl51 o.:nfi:?ta{na

..1
a1un.!1uua!nun'tlia! LSaYl

.l
alun{''ruuo!nu6?uq1lI:n?l

anrntTUt laanu6l! ro!1561t

6olslloilt1

b ta!:
si 101J[nu

c un::rriu

0o1Jfrnr!frluq!lln

:a{afiufln:!n?!qrt:n
nontJv5.!ntu1atn5!n11lall L5n

6 nflrc1]'t.l,lunOvrllr,llrUr4n6laA:n l:a{laflJfltufi:::l n:85:::J llagnAnlUn,l'fln:tl

n:larlqd:n (u.n. baro - lod'bd)

b. !nalnin:!n1!qrJl:n 4!n?''rr$u?r'rr!hJq'rufl1:nflvllrx!q'vl64'ranl Inun tuflun'rnr .,]
b.o d1in.i1u0an,'r-un2uff rLrnfr o liu.:lxli

'. t - "b.lo A1Ln.l.lLuotnun'lurPiL:nfl b rluf\tan

le..n dlUn.:'lU!alnl]n?tnl]ltny m Un:a?:tn
+.J

b.d a1un.:'ruuo.:nunlun!!:ff?l d al!q5

b.a drrin':rurlold-un:uoll:od a :rtrLi

b.s,

r.l
b.cl AlLn{1ullO{nLn?!A!l:nl] 6'6, t fl5q:55:!:'lt

s.l
b.oo a1l.fl l'll.l!A{f Ln1!qIL:Frll 6)b a{1a1

m. l.lfl fl 1n:n:!niUi! l:AnlnUlJ']A{'lUB1'l'l



d1:U(U

rio.r

nlvu?unl5 hr"tllir1.]um5fl "tasri

llhLr]y]:f11flql:n15a.rId:rn 55:lJ n:LS::l] llavoa0']un'ttrn:91

n:!n1un:I:n (1l.fl. tedloo - bdbd)

la na1: [uul1'']B

fl1niiu?n

14U',',]

b



61U'l

n:!fr?!qI lrn looeyllllarqr66"ran:n1rai16:lJqfu6::1r nru0::! [a!fl osl'']u

n'u{nin n:rn?uq!1:n (n.n. beuo - ucua) Ioun'ri.:6rigo::rlqur,ir:rtorn rt'n:1ro
{ J a v e.i

lt.fi. bddo LUtr0.:1l1Fl!1lJ0:Uil:!a''lv:t401:.1n1[xU.l11'']nl'l:lllO.ll'l:''lin'l: xlAlAl!!1r1Ylfl0,i:!
, . -Aufl1-iullura{tailRfu55::ll ti]n au1j?l o 1r.fi. bddc( - bdbd :ctuuta']unulun:t!un:1lq'1fln1:

ai':ra3rqrur::ru wrfi n.o. toddo [HuqUn'rJriq'ln:a':araurrir.:1 nru16'nar. fi a*,zuac* i n.r.

bdDo - bdbd alvl'l{UQtll9lIc[JUu.l]']:'lnn'l:fial:au vi.fi. loddo UI?n d nlttnul{ltU.ll l:1tn'l:
tauinUO?U0::U'111'lt1nn'l: alrn{lUUaOnttfl:?{a,l'''l:tUdt 'n.6. bdbo 0l'lrJI'1rl:'l dd (A!tl'')tl:''l

cict uvi$r:v:rmjrgrP:vu.J'urrir:rtnr:na6o! yl.fl. b(do :!uu:1tn'r: d.o (6flua"nr::rLrfiura)

uarrinulet:rrfiruara'urur,irtrfioriui ob (?r.r!. bdbo - bdbd) qflo(laoinlfi :rur bo t
(ri.a. bauo - ba"n) iradnr]Stq.]1ro.rm':tryfiarorfiu$flum-nnr:fi'rgrurialuu uauuriunl:turnr:

florflurl:rr.:rl:uyoinr.J:vnqfiitau :uur loo i ( .fl. bdbo - bds,c() *wuuriwdrrail4rus::r
n:svr:r!aror:ru6? q1jufi o (n.r. beoo - bar<) rdu ardn:qruo:::.rOG/lTA/MOPH qmonranirra

'jrdrunr:rlarn'url:rurJ:rrrrloEo :rovfr o ( ,n. bdbo - bdbd) qnJfi::rld1n'r:{qrur aitdln:r

?rui'r:r flrr]qrifi1aniffF uo lraru:rrflfil}lu d.o lrruuriururru'] n]:flo{ riu rrutl:rrlnin
rJ:vnqfiirar :vuv c il (n.n. uaro, todbd) ttiiuqrErlaninr:rYrulrnorr::r rius::! n:cvr::.:

amr':oq$(,r.bdbo-bdbd),tlulfidtuuvrlrio{nrucn::!nr:oielg::rnlssi'rn:!n':rqll:ntt{d
tJn r:11u111UUaCU:UUl{UHUn{na1? 114!n?1!A0ffna0{tX!',rca! !n1:V:tU',}n',tt.:',rUn',r1,Jn1:6, 4:!
q 5lilr 1:8n:5! lla!9]aq1un']l4n:s]l?01!nu tla!in1t1ll.]uu,iruqYtnfl1a9Hn"t:fl,:ta:}]Fl!u6l5tJ

tiuo t:r Baveradrunr:roiqr n:rn':und:a Iouiir-nqrJ:varrirColdr0un:ouuu:rr.:1unr:t'uradou

?iflL''lqtsa1n:fl:1ln?!nIl:nIv!nfU6llll iltS:t1l BaUnarll!n'llYliln aM:0OlttJU.l1LlOOU1!ltlU

5U551! lfi9r!lcau6,1 4.tqf, uaitu1Jt!r''rlrxn0ulia{n naaoouf,.[],]lfrn']luunll]Inaaon?0.:n!u u
!&,-"-"

qnsnranfn".:ndr': :rlri'rriuqiiadlaYu{piyr:uacaruvn::rnr:oigffi:rirJ:cn'rn:!nruq :n lun1:
rirn'u 6onrr i:lElrHanr:!g-rjh.rruslr!ucurru In:rnr: fion::l ldodrltir.r:vuu inrrlnrial6'r

:s
mll!aylfi fl 'lllu,actllu:t ln5:!!1nlt !,t,u

fla!fl!n:4.:n:a5l:11

n:ln:lnr:I:n



n:3u?untr fl u1utlLlqu6tl16ti

n1'd{16funruf::! o?,or:r ussioirunr:1oinn:rart4ul:a (t.6. bdroo - bdtd)

Jr
nll Ul li 11Uilfifl lil9ll t)U l.lfl1U li01

riauurlmerl

. {r.t rn.:rjJrtirt.j ri',ti r r irrr

. rurryrerlrrritryrn.rn:

nlmelarurv lunltunl
' o rj,rli:;r,!r- :tu;r:rr11 j',!'.1
. rrirrx,td!rrurlI. : r!rr(lt:, drl

urJalsrunml{nrdlii
. rulnr,"r rrirr.tl.lu'r'rl
r l rxlrlrr!/rur:{ ! rl lr

r ii,"idtn,,rii,i, ii.ir

nr:deeuuarrfuli

. r':r' tr/!||rlt.lill l

nurJdriinu
.r.llllr r rrrlr :L4un)Ir

.r iianhltrr!;;lr.



fi ltrarnr:rinm*ruqroman{
nr:dlraiuqruo::r o?ar:zr uaseiodrlnrapinn:ra, uld:a

o. igo::r:Xryuvisrtotrurl"n:1fl au.n. baao
- v ua

{1rTO561Un5trfitt!alUtl UOT5,!O1[VtLdVll!n15tllAr 11r1nfl',]: UlALA1 1"1lHOnt6)
, . -Jb- uiJuBrJuylalraarnrus:rrut4lt ln ouuvl 6 t.?t. bddd " bdbd

s'. :sriuud'rinulunir!r.ni'irdrunr:d,!lai!nrus:::Js1r.!fl fi r,i.fl . Lraao

a. uaruqrJrYrd{rn:arnraurriNl nraloinat. d ddlbdd6( fl.fi. bdroo - bdbd
a. n':r:rtrirpr!6:rrflarir:rtnr:naliau r.f,. b{i.to lrr?e d (n1::"ntrto::utdr:t!nt !tn:r

qla) dafi6'rld:ua::urir:rtnr: drfnruldonru?r:ilaloTluar .fl. ba'bo n''rrt:r''rn:''r srd

uav nr 
",6{ 

u .r'n:v:rtriq{fi:vriuudr:rtnr:nariou n.g. baco
b. :su1]:11n1: d.o (60vn',no::lr,fir.:ra)

- -.1gr. UU1lfl OUllfl :Ef nnllfr !A!fl ]llll4l{1nOUU11 ob (fl .fi . b(bo bdtd)
c. qrmraoritrfr :var bo i (r.f,. bdbo - bdsd)

(fi radn!irqrrorrn:lrsfi onorfi alrfl ura'nnr:#ug.nrlo{$ru)

"<. 
ulruulunq:rurnr:floln"u :rrU:rl4nionJ:lnqiitau ::ar too i (n.4. bauo - ua*t)

6)0. $flullriurd{lai q E: J l:vyDlrarEr:tuar o!-!fi 6r (r.n. bdbo - bdbd)
(riu a!dn5qru6r:rOG,4TA,/MoPH)

o6). qvrifllani{1filrd'?onr:r]a':nlrJ:rr,rJ:rl4nin rlusi c, (fl.fi. bdbo - bdbd)
(nrum:rirnr:r{nnr air{dlnrnrur::r: fi rrarsnranitri,ooi uat :;rratfl u a.o

ob.uaxurjunv:ru']nrrlorn'u :rr :rrFinrJ::riq6fuar :cuc a t (Ti.R. iodbo - bdbd)
6)6ll.[ uq1]8fi'rafi5n,l5i'fl1r1qnJE::! n5u6::r n:urr']na1n1:!uE1 ( . fi, bdoo - bdlrod)



" 
lpllq'ir.eomritrln r' r rcco

rrrrl"r'dtt$o/rrfu {irrdr.rirrxrrrrrfi r

hmorr r6r,|rrrl,im*;t

rrnqrtrdfrrourrnol mtrr
I .vitrrv i n l.bl..-rrrr

-.iarr'...\rt!l$*ik4rlr,lrl
!i-lt,i .i rr n bft, i,lr{l

)-

F.
r . qnfi r{rrlirltorrlnnlr,rrr.to,rqrf r

rr!!i n rn.rt..... r6.i \

...ull.rllllrldlulnrhrr nt!ifl .rnYlrniiF

ctir . ri. Fr:, tar(t
rir odnrlmrrtt)clt{'vrlor

.. uqntc,ci rtrrfillr1flrr* ,ft ttit nrrrr'rnhroqr
ria !,l!r. i,l!a,

rrritrdohlrrrn orr.lrl*xrrn4rn al,

qrr.ri.,lnt D. S Gor:.t.i!t, ( .r '

(.rflrrituiri!fimr1ft r , rr. !.* ( (nxlnnrrltthtrlfti rn.n
,a Lrtrtf,ifimrhnmt fdfititfir!ffitrri(r t rt rin. rlltrrlr

,d .rmrn., o*ir'lrh{lnt0it hrrt{r trfir ir.l..6

Lluitu drriolro.irrrl rri,.
r thnrr'r,15d rrofilti'tnllLtr d,xihrrirnrl* r1l

. n.tlUlr?,rrivinrtrNif rmu41r

trdF.!.!fitr$r
l, .tfat,

il,lrr.,irrl rrt,r r" 0,r.r.i.t i ...,,
l$h.Jl$a!$l.lt!ltr,ft r

,irrrinarrCq"r'rr,urr,

.'. {rlrl'Jinlrilolfi.ihqhtmL
r. flrqlllru nrrrv{ftnrtuir

n!!a i irr.t..a.!rl

.. r,.9.r,.lry11rrtr'ltn{r.ttrtn}r.r*

ryiednnqllrrr,
t!!r .. i li raa$o rarr-,

Ir.tq#rrr nrrflriltrlntrrr, rltirrt
nefuhrotlilurrr.rllir

rl ab6, bdi.'



alhanr:ira:rsritlodunralu 0d.r's tar MacKensey, o6ido)

l'sir (s : strength) Qiaiau (w : weakness

o. s : Structure f,1n:rair.:.:ru:v6'r.:n:ud

t-qrru Iq u n d! rru 6'r n: a lni a s::r rflu
iltlJtJOlAU1,!anilAVtA]:Ufl 

'1t0L{]lJ 
lulrUlU.:1Ua - &-

anfl ofl :lrvl{a?un61{uasntn'1ff :2u11{11
- f - e.lu1.l:!11'r aLUauuyrlYru{11an0n1ttlJtRa0L

nTuLufllvt5l!n5!

o. Irll{Al1.i.l'lULLl!O!fl :!!41'lut9linL!.rrl1:vl lItJ
.-J-.-

!'tnn21an:'tn1a{?ttoqn:,: u,naulru'tu.:''tlJlua{no Ll[J

lnSna:1.rvan lLnl:turqaatt,1uluun:{ uF:J
.,1 < N '--

fl :uHnnalJ.i''tlltufla!r1ulr a'rn11a1u n.rLlr!an:1n'1a l
t-:0.t:! a{11al n'r:no:vsun?1!a1nqr0.:!'}rJ1,1Jnu.:'ru

)-^
vl:1,ant0L1a{ tu!rotouIacnuu:ur.rltuyrtoiutufl ']:
naa'rnun?'r!a1nqJta.t.:1u l'1./1,ru2ut'1u6.tnofl rlt fl {fl a

oou:!4 6n1 [un1:!a!fl,l']1fl nfl 5!lLnl]I:?Lr

b. S : Systems ior:vt-nur:vutnr:livr:
non1:1l:Ytu''rn:ta!au tllufl r:JrJ1r:t1u.!'tu

.J.
tl'lUrJ''ltl:61Lyln1'!UU lU hll!U0U'],l1lc 1Lun'lU

.,t - -o"lu lg'lt fl 'llltufl 'l:nan fl''t':nfl gannnln fl 't:
-.1innl:10:ait'tuu uavnl: n1:tu1fl'l:!aa!

tr. ,.:uour''tn1n[!: I la 1a1 a{iJaL nE$Luf,^t

u:ctIuqfls::lJua!fi? 1! !u: r ta6?u t1.!tlJ1o.:

ntta! lir:vuud :[utfl auTn

b. n'r:1t tna 0unlu lu: vou n:I:J11a 1uy112 bnlu
-Jiluirn{aui'1fl t1:u.t1ltto!naIn:ln:a!n:03:51tYlu!1n

t. -atfl alu!:cu!n''tr.ll]n''t:o"]luun']ut1{aunu ttl.J fl 'r:
o'1ruu.:1Lt:0{nluulJ MOPH I [a ! E],r! n'r'r! rd !,.r L1.l

uarurtufi arnlfi near]:vlltllitdou rril nrurdt r

nr:l{:o:rtnr: nr:'tririrnar.:uru nr:a"oa::ril
ua n $ ''t nLl.IU't nv u? u t'tuu I LIJ! n't:lJ't:r lJ u n'l:

,-. _ -. .,/ -1l:vHlrHAfl llUlUfl tTl.r (PMs) lrtOrnL !. ltOu',t{rr!

grluru fiLli.rla or:raaautri :'urft nalnnr:durnarar

{1!nUfl :Oti:Un::! ll9]ACYL'lt{'1!U :Ll.tUu:1lil5!
r..ia , .e

uacu.lll?o{ fl {9{ai nl:,U!mao!{1ufl 1fl ,1!firr.rlrJr.llu
)cA:v!Lta ):!t,1] i.!fr n"r:ru''tnin:cn-uRcuuu :vriL

qfu6l:lr uasn? 1! tl-it { tafi 'r11:'r;J ntl.l u] a'rta:0 6{: ! frlJ

qrqotalrrr j:a.:ruludln-nn:rn::.:aror:ruqrlnlunnt
a, )

ua!11fl n1:nno'tuu:!tllu a1l00t1,]a.t

cr. S I StyLe in'r:u'rulolraqjnr:rJflii'lu

lJruunruvn::ur:uataru:rir.rruriudrulraqj
e , a) ,tla!!n1:u:fu']n't::2lifl ufl nrlna2urtfl alto.l

olr.fJru5::!{:85::1' 1l0inu u51uu:]!{A:n
,,)

Bavu:cfl qfl !tauag't.lnaru0.r

$. 1.1'li'lrU'llJ.l1l.J lUa{nOnSrl UUly'l:111{6'lUU.lL14
-)a?'l!a1aQu0u uauururn:ra.:LunTlulaaou$u a{fl a

v)
lu n'r:tu Ica a1,/.:']uu illfl nfl1.r nu l! tuu tsuu n1:u1

u luuluanl:unun u.t1rn'H !!q6ufl ulLun,r:fl o''r:ru1 x
l,!tn fl a?1! LU: n la fl :1na 0u ltl ifl u t0fl ''ti l'1./ !t.:

a --fll v'll ? un 1: uan{1flun0,Jvnl:!n"rtulll n?'']l]
:lJHrrtou ltJtgttJlltuotaln!tor unl:!n1t
t.
t1{0ull41910 inufi nta!n:{Blttlt?uuI1JF.t tun:ntL
va'lut:art



AiBi{ (S : Strength) Qi€jau (W : Weakness

d. s : sraff iqaaarn:d'uurudruqruo::l
A:UE::t. l1l1rtl10tJ1.l11q $A!Iln:011LUFlA'ln:

q 5::!n:un:llJ t1J:5nuxu?8.1']tt (!:v'r:4n
:ufru6?u llrfu txn?1!a1nq auuauJ rnl:?x
nnnt:! ln:!n1:gt,r.l.l

d. !na''rn:[rtra{Yiafi unl:fl $r1u Y].1:!nua1rna1.l

(n:r) uacv rurrr Jlruqnarn:ur.rdrulri
-. .J

fl ?"rr6'lnqJllacn:!uLn Lul:0110!q6u6::!n: g5::u

uou ruuflan'lfl1191? qnla{ ln Ltnl:u{un rl1r n1:

n o n'r:n11rJfl 'r )v1.1.(Lareer PatF) lul n9r'r l[vu.:u.:

ar'rriunr:td'tria:arnarvnsriuur,ir nlttl:!Li! PMs

'.nu1.u,ru?u.l.uu!:curuu.t LiqauruntJlnfl ?1rnrufl ylfl 5!
flTrruq

a. s : skitl una'rn:Tn:co'uivl"nw indrfinfrn'

LUfl 1: l U:n'l: 0tr''l.ltlfl tU6::1l [a8i:U0:11]

[qu?nHai1n n1L0!n? t.5n1nfl']:u5!ttulla
n'r:r.l{tl9H1{n1t unu!n1:[anruau1Jr: uul

,iL!:'l:Jflu 0a''l!a!' aranatua! 1]n a ''t n5! n't't Ll

Ltu?{''rrytf,r1Jfl1u t alrarl:ntltun'tun't.:l
, -lL aaollaaonalolunllllnlro{1u tnu ntlnoia

o'oir.: nr:rirnr:aii',r {aq (: r.:':"a rnt:n-a q )

[acnnr!,]B

-,-,4d unaln:lJfl ''t:ll:utuauut'tuuou a i'{afl 1tn'ltut/.1111
.,, Jl!oatuon t1nn?'tLl:uaEfl ntu lutt!ana'l :Lfl 'l:'yl'1

,.... ! , .J
n'r ur r {r1o1u n r: rJ i rifrhisi o ifi a r anr:U:ctiL
a!5:flutria!Ina tnS[nnSnluuunu{ l!.1lJ1 luan'],
-!*ruLruna'rnrfr rilurvuu .!avr].iUlaonnSarniLfl ?L11fl

*i) < e
1a.!a!:lou31l LflurotYtuunuar::nuvn'l!tnu'l Luun

auo't uttutr n't't4uq L')

b. S : strategy inr:!:tnrnululruhnr:
-)1JU.nAAU('n:!6rU5::U" UA!!UHUqvl56',rAn:

.1vflu1n&fi::lr n: ut:tlt I rnntau t]fl1:
- ) .v1 -l-ljttnaauLvtul.ln'tt10:vnufl :r n'1u110n6:rfl u

uu'l un']u tla ! ! n'l: n 1tu u.:1ua ''] 1,ln 5::!
n I u65tLi oL1.tflotLa{ (t:oIt211i4l.l?u{'lu

qfu6l:u !nalnrq]][!u) gr|lli/n1: n:!lu
.- ) !

u6a"rfl 5Lu!n?lxau [n Lurtr.:u

c.nr:druHuquonrani(nr:rluha'ru.[lar!u-ruundL

ilfin15!0{!n.i:vuu a2ulvtlJtul./ta 1un{n:t!o1u
rJ:c?vt6nr ra':nr:ufr ri6:rtnr:uavriaural6n:

--l-!--Pl')1!n11UU"l'lrO !{'lULUtlodaU!OtLnUtJ:tUqtaI 11]Uql

aJltlJ2unlu ur uaanfr aa.inu$llt Iurt{lnli/rn!n1a.t
urrtrll'146fi aaO5 anAA LU6i1lJfl TiVlLlllA.!nnn5:! IUUAU
r, , d - J - 3Jllrtvl'Iltu!nultlofln1:'tuat'tunl :?tJ10tn:! 1{L

ruu4an'tnnl:nnfr 1!u:!t!u!la{1ua.i utruu:!uuua J
, ) .J-ra '- -

fi arL0i alut14flr9lnn11ltall'tvn?t1n11tuun1:!:0.: n,i

hiat:r:nU:cr!':Jranl!ai'linlo{rrv6fi ''ranitdad'r{

on6'or n:uti:uluuriact

er. s r share Vatue finr:rdo oleiriul
ISMART uas MoPH liiriu#alr6u':nluuavinr:
fl18rAOananufl [acn']uu!1a{ n:I 6

tll0lJfl,r1Ll na!a!n:?!nv r{$u!(n1:ru!.4
ri{ d "nr!ns.tt::1r"

sr. YU?Ui'lUalU lvllJll.lUnl:tl'ltUUln{:Ul]lnn21l{{ln
-.Jrlrn u{ t1!! n 1:1lu 14'] u a fr'n 1l1u a 3 roann2'lr ri o! tu {

MoPH I SMART uara'na"fluriLiri!1 lufirvrrr
tnu?nu fl 1:llutnaa!rlvulll[1luunluLraM:nlt
rj:s!iu1u:cuup[rS fi !dadarnjUMoPH rCarirLJ{nr:
- ) , . .rd ) a u
mL'rvlQnna.itl,r lcal]LL!']lJ HHD ll,tul]l5oit9ruln!

)
ln an a lvuna,tn:onulJluuLu?ta1ut:o{ una.tn:l]n
or",r"rrrrinlrjliur (MoPH) ri.rirn:rsldi
ur u n r:{r tn 6 o u rir f, a r tir: c u ! ua r t 1o n r:
. - - .t-

il:cn1a1]rufltnotflu



a:rlfl am:ira:rsdioo'gnrguan t1d prsr )

Ion'ld (o : Opportunity) oudffn/r-sanfi1! (T : Threat)

o. P ; PoLiticaL aoTunn:vrurn$mid ril
uuu 0u1{ lu n't I ol ruun 1qr nl rva nul{f!"llr0.:
,fl:b6nnYiAllitn ULtU'lE o@ qlu 10nl6U1A (14

. , . ,'J.oo 6.:la: fl'1:U:111:511n1:u!]l.JOuYllJ6:tllll'1,

u'la, 1,/ tUUl trfll:ll5tUl.:fl114r.1'lU ua !
n::rrunr:q6s::rigs:::Lqqurir:rtarrur6'n:lma
Ubato lua?'l!a1flqJnUn'l:a0nllUU:lUU

), e
In: rair liirr.rlfr ri rrrlunlr{o{n;u$a!!:'rutl:1!
n'r:vl{5o 6:1.rnlullltr ll'rotn1: r:0naLn A1r:u
llainuua! :''tull:''t!n1:vln:nLutu:!a1l5n'l ua!

urcdyr6Hn6{ra: r'ryranb tlJnl:ua{nrtflu
rl51trll:1!n1:vttiorlnrT6!Lnnultutu lun't5 ln

!lo:r <a ua c f,l"'r 6-.: n tu c:h!ra'r rtta { u ul,i.! tr 6
qLUv bcvbddfl rIl0un ltUflJl.lln'l:{n:qn0::Utu

o!drur!'rar,!drrrln'rfr irdronr:dafirunr:qoiorrh

hiigr- al#a': rl dr n-ry!. n r: rJ fr 1"fr ortr orldIyrgr

au :ctrr6 u u lfturfi:urfiouaca'.:nur wrfr
-)auul,l ob llHutll,]6fi'lafl:n1:rlqruS::! olsn::!

n:r:n'run :n uaruu ontaflitrfi:vuc bo fl/oc
,..,J(yilvt'ttnfIr4 n1?'ro?un1:u:1r''r::'rin'D(ilu0rtJ}1

o)ua!u !qvlnfl'tac: ut!trellru d.o lv
n11!a,1cQnut0{a lunt''tta1!'t:0 lLnl:ul llu
a - - t. -I!Uu00uta0lun't:auuaur'lafl fl !n1:fl 'l1lufl

LlUrlt n1:U"rUlUU',rEefl ltunUnlrrtnlnou''rrrulJ

:!lruloou'rstfltnu

o. LIL!rL uaculuqutnrafl inr:lYttnda!rrul"
ai:uqruo::r oitjo::! uatnr:fla.!flu :rud:rl

- .,]yrfl':qut!tlftnrtau L ! u u n a?u n 1! a'l !:1t n'l: vl

:ltanrau 8.r1'lnnlru:fl 1n'D Iu::rrull:utvl6 n']5

$ruI l(41u1'].dn''r:niruur:0{.1 1'1ofi1:u:fu1n1'5

nrvi:?!U:uIYrtl

b. E : Economic iguraairrirnr:uri.tn"udrrnr:
fr t4u10.1n^lllS!tvtfl uacnT :a{I!1'rrtt-9 tuufi 11!

,e Ll!:{la lJnquqJx'rn?1!a1.d'r LoanBn r:fl anuu

air!6!u.r1u$iq 6fr1an:

b. n1t.lu1ttfltt]?u lnfl]utfr:unn{ 0'11!tua0!41
-; !,

lra.t:1ulo n"tn:o{.ultua.!nua{?taqon1't1lruuaul]0I

d.rn naiu uacunarn:1urn:tfi'lialn:! o"rn

draahirfr srnr:rrEnmrnrrlrdu.rrEa.rera :zlutJ
Ytu{auLua.:frn:

c,. 5 | Sociat !:ltltuirirui: unr:iui a'aar:

er'r! 'nru. iarair?a1:!n1:l'8 Sociat network
, -) s - .1

Liu Line, l-acebook ri{o{Yl']ntutl0t:att:uull
raa'tnrn61u rri! mm (r":U:c,rfl) !5apor''1:
riurnaar':'rufr riun"r:!d?u:?rlo.rU:cilidufl ']r

,. &n vuu"rriua-rnro o"lrri uavruiur yl-fivn6
.r-w. a, - !

n tutJlJ ?tun'tnu1]u1] alnutlunLU!tuu an tao
-,.t e .pan''ttmn:oa0:unu tuuut!lutu6?ufl ulr''tnn?''l

U:!Lu{La1ul1! a{aa Luu!1ai l111Jo"l n !! tlrlr u1.i



lanra (O : Opportunity) O d::6,/rioin61! (T: Threat)

o:2naa1n''tft:!1l'tn,lJu

d. T : Technol.ogy nr:drrJ:vtralma{d.:nn

ljig'ta1LlUlJ'lU:gU'lAr'lu10 - I ha(and d.o" ulllt
I ".r- ".i -lu:ut'tnu1110.t1ara1]1nllu r ''t 11,1:ul rn u 1nu

v) - ^ I
n,] Ul,11l n 1'l !: r n U 1,'l t n: L J:: ! n E::1lU'lntU

I -t - r ,
!oni1fl unl:nqtainnltti,tu:!uuoLafl r:ounan'l

.)
1ri!non'trxrarJon'tnlun't:Ertirn?q:rn'r (lilqr

la fl 16 n 1'l 1r tYll lvlg lJ vllnq:nil I a v tJt a.: ]11.: Ua I
, - e) a e r ) -uua tnllt:uu5 utoAUnutlatJntnulfl u fl ,t1,llJ'lU

o -J i .a 5::r 4586:5:J 9tUUl]!n',t:1llfr?1!n1l1l'tntu !
:!uu e-banking (tnnlulaa-liriuan) riruaodu4u

n']'aa9t51]ust: :tflt:? afl Ian'tatun15 i:91 uR':1ll
- , - i4!a00na [trv]ntirIau lufi"lt!an0n61!nvfl ua!

a't!1to lttltR lu Lau lun't:fi9naaaa1:uacn't:
,t!0!rn'Lqlun21!:?q[i1 rtL l ine Facebooktoa

F o n r: yior v r: cr r.i rL rvrnL.la 6 a r: au rvrrfrtfi
)

!r'tot61u uaraaAl:

1l:3{',td1r?iLn a'!''1u10.:n:!lunanYll.tfl 14a'1fl 14alu
i

l]"rn1u

- .. -J- - i
d_ rrllnLuLaLyrv!aru!'tntL o'rovt't 114fl :ra1"tlr:

o r- ,.
u'r IU Ln!:v IEtulur'1.:vtaor. url{nnu!'ruuac
fi ns i:r 1{rllarjalari lunr:rJ[r]E'rru a.raalrirfi n

n't'l! a lt "r tL n'u u nu r ua r n'D tu L n1J,i t? 4151t n ":
- ) J . i-,

o'tnatta L n1:turaaaLq'rur:a':4au:3 !uiu141r{0L
)"

u1r5:ao1!tl1"11/[J1Uvln1UUnL1

d. E : Environment !T9r:'r dd ri.::"qn1:

rl:criu a li rU: c trBn rr ua s n fun r nrJ r ndu
<J
Inu!0fl 'tcuo{n1:utc11tn a,t{1u n'tlnuainEl
lv,.)
a{[2naa:J n']:tun ALc vt'tl rnnn't:uafltuffLl./

?or1.l5::uvllnn?'t!nfl a1!'ttnu11r'1u:'lJ lt ln uasr

n l: !rlr.il L::141''t,i t41r I u,t ''lur l tr l1,/ n: y Yl:1,1

aror:uqt (rt& dq.rrrir.a'lufu i.:'[a n:rraould'
i, - ) !
la0nAn'l:tUtnaal,/{'lUl'd{!n l lUlr:rUlJll'lntI

a. *anr: :vriua:rdrli.flanr :v rr nu".rcir n'ir
iauarco arad.:aaLirniai10:vr4-j'r':ur!r fllirirl

A
LO n16lLn1:6:1{n?1!A!llLE lUflltlJU rn 6 0L{"tL

lain:!ttn:rLtr u5unaun! At( vl1lllfi't.ttrntlT
! "..- -

:J'.',r luu'tctr6!1n1u B1lvr"llvtnfl uauvl0''rttu'rn::rJ
i - r .es , a

,.J1n1t$ect!o t0n'1fi tvtnluu'rvt10{lsa:LlLf.1't
rJfr ifiurirfr uEararr.rarJ:glutin"utr:eirrt rFld riu
qua::n tLn'rrunL0.l1u:!v?'rru:!$4frfl utn:0i1u
lun'ra:'tnn1lrdu L: 114!a?u:1u1,10.!1nlutt.i

:surrta.:n:!1d

b. L : Legal. i!6:::r$! fl!?n d n'DdnrYu:vv'i'N

rJ:vlordd:lrlnna,rrJ:vlertrjdru:l:yi:u. nlrfi o

rornr:thrua :vloujd2uqnaa/i:rIunr:d?u:')!
ararJ:rlutirir{ounnr.rlru it. ir. fl:t. do{o

doa'r': toauo (e-Gp) :u. rir:rtnr:na6au
Lbddo taasianl:{urnaou !T u!i{ inlun1: iiu

:rrrnr:riyr:{nnr:Tinurn:uaciuvrifl dror
!

n5! LlrLtluS:ill r!'tnltu

e e.eA ^ -b. nl rlu/nn:!rlJuu 8 {n ''ro fl 1:L.: nu lt r n: I n.t

1r:a t!ruu;u5'5:xna:!tuuu!to{'t1.t lvrronlr
v1:n01iai4a lu!fl T 5l!!o{'t1n1a!nlv!'ru lunr:
?ln:qUac!n1:L ntAAflOnflflOn1 fl''liOtrl?!nLLU

ii"rn d



dTJfl an1:xun2ui!6:lcriil0dun'laluBE!r'luuonfl ::lnluQ :h
(fi or:rurY'r rows Matrix)

lLa'tLx.dui{ardun1r6{!a-!nruE::1, Q5u6::LJ [a]r0tr'lun1:{n:n !?1 !nauLoL:11111!n0L
e-

vl!!1.:uaclonla!1nn']1i0d01oaou1163q!ar:n n.la?ltulflaaunlulavn'']l,lu9flaur5llJltlIflr]''ln?1
,. )1 v ,

Lr.:it in iLyrn'r: trq?lxd']rrr!na n1:1ttulnl:Lauqfl6fl1aFr lua?uvtnu?to,lflu qIu6::! a5u5::!
-!oo9i1un1lIi5fl tfr0n1:futaA0uuluuT U{n1:Ultp0u1$1J1./'t!lJU 91.:uua?tl11fl?,ll]a'tnqJnuu:!toun''l't

, -*Jl r , a , r,g
1j1Lfl E.lttri{.1 1:UnUslrtt0rJ lL.torr1.:til1.t:sUU 0lO IUU

.)-
6). ?''r{:1ng,rrn'r:406''r: rnul:uBUUnl:ttlu!r :ta{a n 'l:ju3fr'l,lll: n?1!11''lln uen { a:1!

rilia!MoPH lti roqluioitltgrruto.:qnarn:n:l1u1n:vrYt-r uacdqfuluua-no:::Lvr':nlaurtiu

al?rU.i ?Ut 4A:n nnO''la''l Uarl!'lxanUltrul16SbOnQfl0lllt.lIlJfl''l:'flilu"lflfun'llllllo:?lJaua'l!

rj:c$fi idiftus'r fidmrn:uf,l unrr!f,cn1:6n6arj:vL'd lraru:crzrrrrfiruionill:vlstiiirunulu

4tl1.lllutflvt^nua']u ir\ne1n:vln:vritlo.:l:Lll.rqflr::!vYinu:!a{.llnfl!Feequlltu iuLrtu0ull
,j

air.!ta:ruufl1a[0lxtUunua n']ullutnaau.rlull0{olrfltqa!nllJl n:ounar o 0lr a{ol,''l !nju:vuu (
a- .r- , {,

imLsllr.{0{n:!tiud.ta!a nt:r (nllttlun:rJfl 6r:!1.4r111u?u.:''tlr1Ld.:nnn:l]Ylntla!u.tLtJoolLJ

t - nr: rlynu un:cq'trriflur:cuunr:uiu'r:r-onr:tlir,urn: 1i.::rLlunt:!Eur:r1nna :ruunr':

riur:rtr :vrunr:rira1':{url :c!rru nt:riunr:na-.: nr:uiur:iuvrinri vt'rdr:r arar: aorui
., ! r - .J

r'r.JyrlvL! q!n: n]{.1 :?uli.irllalulaL6l:aLrrfi (avnl:aa61r tvnlLturlrnlv!1u t{:'u. ictLLUvl

nnoio.: ldrrer:gT uarna tlirla sr:roaalld lnutavrr:lfn:udr6'q;rYu:suufrnnrr rl:vtilraoti't.r
' .t la ) -fiaMn:1:J11.:tJUU?1t',',].:ArAU?fln::! fltflniTnn15fl"lluun"l:TaM:n6u!6qun1:tulFl6oll{'}ult{

:!ulruotnt!l'!rtl1l.lull!xu:carnnlfl qa lu

.n. n"rid,rtaB! aduaq! irrera'no'u}i'inr:t-rrndau.truqrut::ro3ut::r oiadrrnr:4liot1,unr:
- !" - J

a:1$n5al"ruflatJ1nrrF:Yt{Ll.lr"r:nn,i1u?{1fl1:uauu:n1:io.!n:r !1.rm]glulja.:vanqfu5::! a:u5:tr

Ir]i.:la o::naau&i

c. nr:adnd'u au'raluri.rulrrru#ruqrut::r oit::::r *auradrunr:1tio 't#tJ:ttrtu
)tv ;s. I -5uvr:1ufl't: na{''ru2t1n1:[a!u:n1'tx Lnn'']t,lJ'ro t5ll.tfl Lon1uLuuuru!1una{xanntUS::r n:un:':1r

l ir1a ll:rraarlfi hyrfl:!tt!! uavrirurr rfirfinoarrtiaurrnr:doar:iraarnraarg d?i{aacio
- ta-,n1 anufl rqqanl:LLLn:rLnruo::rL!a.:n':!qialUar.:eiotfi oruacu".:6u

n1lfi oRrunAuula n:uaxuqrl:6 + nr:d{lf,?rlqnro5ix03eit:r! uaiiafirunlt4o?n

n:ln':unrl1:n niuvr:'ria1r'rJ!uar finr:iorfiarriunr:riarritrnr: ldonr:nrrnrl:nua"n-ud
qnnrr4tnrr louinr:finur in"u yiirur.r rirurano rrinrrri rralulat nr:rfir:c'r".r r1a.:riu n:tql

< -i { .
1un0u 5flu,l:asalriuflqnnlrJqnn'rri uu urlu!arfill6{r6t!4(u6t::r Itg6::u oailun'r:I{:i
n1u'tf,xa'nfi:ltrt1fi uia tlrf,un:lqruor:r ftlida n:roaould nrunrrgludina ua:inrnHnmidi



I : lntegrity

rirouuvdn(rir) ISMART

i- -.1 -. -1r!1UO.1 Un!UUU14UO {oarUqntn

M

R

T

tli.:1an:raaarld

service mine rauu6.: nr:ii6nluiallunr:1fiu:^ nr:

Ma5tery/Expertise vlrudl nr:l"tlruoeirlioorin

Achievement Moti\.ation vlrail r]u afli qvrf,loirrr]

Retationship mrrudr nr:ifuido lorinnirl rtuiriuriol
Teamwork v!rg6.! nr:rhlrutf,ufrrL

iriluttr,rdn(lusi runludaida{riuflEn:?{d1615 qi) MoPH

Mastery r,uruf,l ttuurunupr uriuflnnlunura fii nunrn a'n

lJt/lun?Tl$flnol lJ?utU0LnF1! nn:!llJUU
I -. - - -uunu!1ui,0!n1:r6'run:uHm0u q&61:rJua!

oius::!
originality rarruo'.t afilatCu{nn::vidlri fitratrsa!$aci

lrr?vrEnrvrrCoLirfi nrl:{atrido:vuuqrnrn
Peoptecent ed raurail Earh:trtlriu6urlnsrrlunrn'rlru rf,a

rJ:vlurdo'uduri :ctrtu lno1drafln rrirln
r.d16{ fr.il'i

Humitity ralrodr idurrar:z: irirln tiion"tr iufu'lrlrfiu
riaaac rCa :slatidru:rlr

o

P



nrrudi{a2rlra2lrrdoulsrdriuurdnt sMARrrdarfi uuriuiliuludnMoPH

c?ilrdailtuoririuunlinr
naon.rcrilo{1fi rortrn rfuntunruqutre

Peopte centered approach

o riginatity I'.1 gmitity

S.ri.. mna

Ad*l,anoitlldvet I
T!fir*t

gg
r-!E.4t-,F-tei,



^ rnruR :nueruqfi Ef1dfrn1r6l{rall qufl:i! oruor:rJ uarnonlunlfllo:nn?i
(r{.fl. bdbo - tcu<)

idufr'nri (viston)

lflun:rqrus::r iqrus::roius::r iafrunl:r1tln lrtir'ta n:toaauli nuar:guarna
nrulutrn.a. ncsa

ua n?1!14!1gna{1flurf,u

n:rarrn :nrilttiuovrflun:rqruo::u oi:unr:iqrur::rriur::ruatrla lriu rl:rutl:rr riafrrunr:

rnisrd,'rr:fr0.:ruitrnr:*atrBnr:raln:lnrun :n tiinruLJi{a arlt:no:rlaould
rflul nrrrror:gruarnanrului .n.udba

riuofio (Mission)

,ielq1,Jli:fu1n^:ltlLlLU'ltr l'l:A,llA:!rltU:5rJ n:L6tllIAsUa.lnU!:^t]111.!n1:1n:q (n"l:nl
.rruitrnr:uatuinr:larn:rnrun :a uudurruua-ntalnrus::rl rios::!uas{ia6'runr lin dra

,zn':uirlLiatorrnEarjrulnnrndru n"rnralurJ:vryrf,l:sxi'r! :s!fl6 uavilgr.Jnaln ri"ruur:luluiur:.- - ..tr- .). -ion']:vr:llu'rn: (!aa1nl ,i11r n'r:riu n't:na{ {uu5vu1tu}flLyr5yru {rn! a''tn1t an'tu.yl aunt$r dlnqJ)
)w

llaitrFlulatf,1:d1-lt?]Ft/tt171,aei11r6oq$u ijnna:o{a62'tlr! gaj!1]rnn::! q1!lotEt:! n5u5:l:,tfi
3--uSiarsnlfitolt']qlt1u t1!unun:cnr flftultlnun1110{6n1't ttac1]0!aL ltiof!5tnu?a! ruarfl ,.i

e< .i. - J.,,.
n$n'rYr ufia'rn:ylfl5!ouuflltuLuyafln$JE::In:85::! uaiqBnlLfl,t:1lntn yllu:.:16 n:?naauLnr uLll

s'ur.r1fl :nr!t'rneaF'r:. r.ordn:nruo::latixti.l6lrialr

fiuofio : Mission (nrtli d iif, c ri'uo6o)

!nv n"usio

e .iruri:ttmBera

n']rt{u6flo
o. han01,]l{{LLUU1Uo1Un{UE:::,1 i:U6::ll UAUn0nl!fl1:yln:nAn''l:nn{''l1r

ic
?t'rn1:ua3u:n1: l14lofl ''tlfl 10:!'lurn"tylJn lul{ Lfl r':'tnaau Ln tnnnlfl anu
vlo

L1-n.lua nlu
n1t tllu:fl'),

b.fliq,u'rn:'r!:r!ia:vvir{rn6or;runra'h!:crrfluav:cr,l,i'r.ti:c,ua tLdLrru
14.:ranRfu5::! n:u6't:!r ua!fl ofl 1ttn'r:vila

s1.tl'11.1

ut!6vt6fl1Tr

ta.rnr:rJfifi
:1in1:

o.tJfifl naln riruur':;uurivn:o"nnr:yinarn: (qna']n: flu nr:liu nr:aa"i)
J . r < .)" -AL14:IIU (ylnLo'ln'l: a0]try 1146LLLaU u,asqUnltUyl6']nr!) tylnl,UlaU

a15aulrryfl ']la0a'l: uaEn9nlto.!nn'l11rI/1/?rn::1] Ll,ul!:uay15n't 0,'tLl

lrn:mudniuun Ir]i.:1a fl :roaorltd

d.n'1ufl1:

lluula!6n5
c. un:vq-u niruurr'nunrnrfl lnzuqrur::r l#iqunrri idoar:::ouzq(olrin:/
{oXa) riuaria dnriuluraa"nqru:::r a3as::! uacriodrunr: lin (unatn:)



a1l a ifi < rrr"rofio (Mission) uru < r:riuqroarani (Strategic lssues)

--l:.l0lll uEnn tltltouultirl'tflnt

r. fiur.h:Sliesnru
riua6o

H A noutt{ll luu tt olltn ntill iSui'::lJ llaJflafl1un]: 0'1fl
.J.

(n'r'tnn,r1'u?t'r n1: irauu'in l: lr4 Lofl1!!1n:! tun nlxrfl tul{ta
o .)-

o1)aaalr lo tnon''t?lanururfl

6 nllrlanOUtt.!utUtl'lUO lUnfllil:Ll nll,i:1ll [AvnAq'1Un']:ylni9l

{ n r : fi o rr ui.r r n r : ua t ui nr :Litdn rrr rn : gru a r n a 1 i rla
e .adq:1naorlo tnon'] afluluro

u Jruaolrnrnt:
tru5n15

to.riruurnrrriuio:vr.r'ir*nSorirunrulur.i:vttrquac:ru'jrr :r tvtt
l-

ul.rfl u!'rulB$,!anfluD:5! nluEl uav9ra9rfl n,n{ar9l

b.nr:rYnturarrlirlio:vrir.rrnioriranraluU:vrmruar:vrairr
rl:cryrfl nlr a'nnrug'::r oiam:r uavriafirunr:1nin

.. Jrurhclr3nr
to.!n1rdaih
llnfi1:

cn.rJi: naln liruu'r:vr-rur-riur:l"onr:fl inurn: (!narm i1! n'riliu
-.--._)-).)"-n'nna.i ) alrvfiYru (Y]nua'tn]: anluYt [a!qun:fu alaqr)

rrnlr,lar- a1:arrvrfl /nr:doar: uarl-onr':a.r,in:ui/
J

u?r-on::r] lrii!:cAyr6nrfl nrr!1fl :r]lrfr riruunlrJi{a n:rraould

cn.nr:l.liiUnaln riorul:ruuuim:,i'nnr:rinarn: iuvrinrj llrnlula6

a"r:a!rvrfi /n"r:daa1r uaro'nnr:orrinflr:f/lrinn::1l tii
rJ:v?nBnrri ldlror:gl:I i.:la sr:rnaodfi

d. ilun'llrflul
o{6fl:

d ufl5co1. 11o]u1flntrr'r1111t!ntrn&fi:l! tlrlrfr nlfl l]10a!trflu?an
r - -d n. -(0lAn:+14{a) mUAILUollUtlr aflq 6:tU a:1.5i511 lra!oan']un1:

rlnin (rnarn:)

4 J-
d.n't:unl!nu Trtru't nunl ainnl: rllrnt!nfl5::11 Ylrntunl?r lltn

v w - nc -dll::01./vAn vl1]a!U UtlUULll,lAnnfl6l:! n:U5:5ll UtcnAnlIrl:
?tn:n



6$l d ifi c rJ:lr6uquoorani ec' rtlrJ:ca.id (Goats)

--J!rn rj:s#urlutlrsni ulll:;arf
n'lielanOUtl.lUlUtJ'lUnlUn E::ll n:Un::! UA!

oBolrn't:rn5n an't:nn.t'tuls'tnlrllaUU:n'rr tl4 to

t1!!'rsr:!'ua'tna lu:.tla q:?naa!l9r tnqnlTranutu
ld
!10

61.al 1,!U1Ul'lutUA.:flOn:IniUq!l5n L1qY16rl1Afl:n1:A{la:1lnfl5::u{:Bn::!Ua!flAq lUnl:Yli 59l

n:rn:ur;d:n n.n.baro-uara hlqjnr:rJfr rifi

o.u rl:ctrtuldit!3nr:r6nniru+iruimnr:uartinr:ro.rn:lnrun rodkir',r.u',ro',nu
t-

1rullU51UlJ0.tvtAnnru5ttl] A:U6::lr $asOrBrllrnr:r1ArO

o.rn tl:ctrtuarrr:nt{r6.rtalnrjmar:dtrqrut::l niur::rLuasriofirunr:yroilttaln::.nrunrrl:n
rlui.!16 0:?naoulq

o .)- -o.d Ulviltulin']]r.J .:ll8l{fl onTlanU{UYIO O1l]q(u6::I n:061:11 Ua!n0n'lun'l:{ni9l

toln:r:n:uqd:a
b.nllrimrrn:rd:rfi o :;y'irrnioriraaru'tnl irrun

lk]!t!y?1nu:ytYtfi r'uyff nqu]Sl:l] n:u5:51ll.Iac

nofl1un't:rn:n

b.o !n:011un1t luUtxrYtfl!n1'IJTr ira tn n0n?r!:?!tJo ltaulviat]oqnainu],rl]2u.ru?lidonr!

n?uqulSFr qltlvannu5::11 o:u5t:lJ grarlll.n'Dfl stn ?llrlr.tla fl :?$a0ulrl

b.b rn:ai1u:u'!,1?1r!:vlvrfll]n?1!')1.:.}laln oonlTr:?lJlJ0 ua!/l4to?0nna{ nLxL?tj:'tLa.innn:1]

n?uiLlLlo o1lrl4aflau5l:lJ or!165r!r nflfllunl5vli5o vrlrlr.!La o5lnaarrLo

b.gl lfr:0i1UrllUlI[a!nlUUanyU?U.ilUalnr]ntInlUa!ltfllla'lUI?:JUAc/y:Oa1]lJAWnnnt':lJ

tviguua0T!l.J91fl fl'tau't l,{:EIl lnun:affica{tattfl0165ur nrui:'ll 0or]'tun''t:Ia:n

nllul:ufl a In Yrn]!1:vtLlJlv"lnnf 'r:?r:r,ru1.ri
-)auv: u n1':nonlllYtnlutaualtaurvfl/n]:daali

uasnon't:a tnnt uJt/lr?qn:l! lrljrj:rfl 110n1fl fl 'l!
Lr10t61urn11!uoLrI5{I'a o5lnaarILo

rn.o naln[aJrv1]rn"r:uir.tr:n"onr:v:"nurn:druqrus::rL nitLs::r mvoiodrrnr':yoisr

i!rsr:rrullir'[a 0:rraatlld
:vuutirr:iuyind uarnr:{nnr:rrnfulaEar:autma/nr:daar:6'runsur::loiuo::n
uacnan'tun1:1ln:nlJlj'tn:6.tu

n'tinon't5a{nn?1!$[av^Da ulnnr:!o']!nu5:5! n:H,i55rJtLa30no1!n15vrnso

tOin:In?UFllJl:n l.jU:!4fl fin'1fl tOl,19l:t lu

d- m:Un:vn! Y!fl u"lfl nbn'lvta.!an"ll rUuntunm6::ll
! - < J. e

lu!lau,]'111 tJlqa!::nuJa.: Yluatlfl unllulvynn

nfli::lji:un:: un!fl o0.tun1:Yln:n

d.6) ?]L?L.l l1.l lLatnUn:lln'ltn! l:n lI!a.!nn:n{U5ll1l

d.b unaln:nllJn?!nul:amn:vriuiioal::uva.: riuiooriri rrdugrutorqor::r oiuo::r
uasoao''tun1:mn5n

d.m !'nrria{ad1?41:dllqruo::rL niuo::! uavoiafiunr:rloiniqrunrr ldnrurn:!rlarna



At
LL UvlUvl561f,n:

n6o
il:sans}n

fiftb
6tur1trn1t

n1:d{r6: a 555U A:Us::u tta;n091un1lv]A:9

[fl unr]r4run'r:! iqauirrltnius:fll
Ir lisla o:roaarrld orlu,lor61u61nat

r-l:l16uqnsorani d 6 nlrHd'nr'!ti.llllu!luri1uituail! niuiltt! ua!iadrun1trllin

{nr:6rouitrnr:unluinr:bilinulrn:grlnrnn Ui{s q:ronouli rinnrtdntroiif,

n5rnxuaulla Y{.f,. bdbo - bdbd

0ton1ufl1:Tn:n

nrrrtrfl u o r.,e+',*

ri rrl::s{d... vri':srrr1rr
A'{ rii n:!ri1qn ti r d iJ nl r
,lrL6l!.d6t.!niB6rr!us!
dairunr:noir n:ra:rln!I:r
$.'. 2562-2555lng1r{ifi

!idr!6.ld6.bd:!!lnulliu
ulnllqninaln{1!rMn1l
uaninrma.rnsra':m!l:n
rrl!rn, trT rrarnn lrlirla
orroaould

rilrll!s{do.m r!t1!u

iIU655! ntsnt:!unirnilu
n1!1n:r!rrn'!i?un!lln,
tli.rla n:roaauld

!rl1! 7! 6.ri ..d lt!!1nu
!nT lrn{l{o lnra,l innn!

iarft uri3inar,rr.,)uilJl ,6

t rtt
i!ilitons61q9i fi b n1:ixnJln?i!r'i1!rioft$i1,!l6ioirunlullritrunLr6rlEu'i1lJt3mF

a1!J$nnntu5lt! nlu6llll[nct0nlLnltyiln

rdl r!srrib.. riloirEnlulu r:rvr6i rilrrl:rel{t.t raiotrur:v'ir$l::rvrni ri1rl5:6{;b.d rrl;arilurlufu*srrlsuon

arrlirnolo ria6i1!i'r!ia nsi/r;o a':rlirnola ioarrrir:ria us!/ria 1, 1ut1!rA'rrinnrridruirruar,l:'o
{onnar rirr.r lrrrudrrionruaruqll:n {ahfia{ ri!$i?!rlus'r,innirrn?ul ta 6!iudrllinnrr!rirnunoldu!1; alnrl
,rrrrinatutrr:! iluirr! ialiunrrnii; nrrva-naorr:tr n3usrrrr iarhunlt tr!!vloiriri !rs!d.!!ni!ituttt!

rl:vBliarri
!o{n11Ualji

:''l!n1l

n'!iiia c.!rraoull

t

riiUt:6.!; ... nfi lnunri!u!u1ruiy1t
nrnr:r tnn:trrrqruff:rrotts:::rua:
dodlunlrlo?, ilJ1.tI1 lJt{ln

rF;, fiU.idinrrniDul{

t

r!]Ut!6li o-L' t!UtrUsrlIdurrfl U un:

nrrn.nlrLs.tuLan(1r6uLrim1r6rilr
huf, tusrr!oirsrs! I'ai'iadlunlrvriio
i!1ir!1u

!iutri:,r'isinrnrrnrii
t

rilrl:!6rd q.o n'r'ti'in rtordall!5un!/

oio runr:rFlr!o.rn:ui r:BnEnrnli
!1arlr!

ifu1F661r6!M6tJtrlruun!d16i: n a a.llUIIrJnntn r$ull:uu!ttrlanin1lvttl!r1flt aurtYlu nltnialtm
l!E!n1rdas1:lfifi rlBvBnlyr f,Mlli:IluddflrJi I d{'tiirii6ad{

a15tl9lr!T

ttt
1lr!lourrv5i16nt vid nlrunrsrlr lrflulinunl$arinll lll!JntrJitu6llulvlrinrn1tt !Jttf,!Jtt0u!6!

lIJ6Ut Ualtl,J l!rani0rIlt!n5!5ltl][ai9arlunllvnli

(i'rUr:6.ri d.c ,i'ru.!rulua--ln"o,rrr tilit!5.ri d.b rlialnttla:!fi! irl'l{:!alC d." !'rtldotnilldl',
riluarrinrnrur::r iiaal:rou:1.r riuioorinl urt filtiaunfi! nido rrl sacioi,ru

l-filSrlro.iqrur::r oius:lJ trnlnrl n'] rrl ii n i fi ru n 1 n 16n 1 r
f,an1ltn15l]o:a !1nlr1!nln6



, r l,r.r a. rr t r ra-nTdrt r:i rl f, ria
rtHlru: ll lr: ti lTrHlritll

rl'ullfitr

+
lllrf,nt

+

tirrrlrrruro

tr'i: rrllt qltlfir('tvt i

rrttrlr;,rrri

IrHUrtr q vl 6 r[1 6to{6t?u
r-l?Jnr5 strategy Map

ur{urlumt:otdo{rl:oludr 0n / na.r

+
, rrl... al rd!rx:

_r*.
.tltrrrrtt r,rr.r

Jai! ln n'
--+ .r'l rrlrI rr'rr't r

!.1tltl.l

+
)-)! ,n

+
rrdqtrd lrtt{rrrr

rutlt: rt tru

.rl rrli.. n rrir'l r



d1Jnlv{i?rl < fi6 a rJtrrduqvrodrdoi o, rrlrrJ:vard (Goats) oa d'rd{o tr"y Performance lndicator: KPI)

-^i . -A-
tJgr, o oluu:ld 5maa1 u5n0 o urstauqll5flldoS d [u1u:sd{n d flle,1e

rJ:;riuqnonrrni d o. n1:ardnn'uli{u10u'rudruqrus::r aBuo::r us:riadrunr:4oBn dnr:fioltuitrnr:uasuinr:'trf[dnruror:Srusrna
- .!.

tlll.! [6 nr?nf,oul$r rnfln']viaflu vt9

--lufl?l rfltl:sa.ri 9r't{?f,

o.o 1ru Ju t1L ll.J6t.il or5l]n'lufltJt:n L rqrEsl rd9rS'r"l:4.ila:ll

fifu65:L n:fl ni5LLfl v9taF't1Jn15?]n5yl n:!n'':!rl.][iF]

fl .fl .bdbo-bdbd [1]{41:U0Url

o.6..6) s0Lncnl.l1]dl.lntAiML?Li11.l[udln9']lllnlUqllt:F U'lUvEallA0'5r1:AlIASt.Jqrufiiir]

niun::uLaur09 run' rIx:q n:rn?uqul:F l\.fi. bdbo-bdbd tuqn':untr

6).b u:ut"ttLLo:lJt5n't:i.rfl 0nufl r rult'll'ltLauu:l'l:to ln:L
t-

n11 nr15nfl LorJ ro561ua'tna llullrn'tl.fl 8ivafl ntu5::I

n5un55! tm!fla0tun'15fl n:fi

o.b.o iouacnrr:Ja'rtirrio!nvuuunr:tl:cfiunrum:rluavnru1lldl'lalunr:n'rtfiurusal

n:lnrlq :n

@.r t:s{-tud r r:o.drfirri,.,rairrar:druozut:::l liut::n
ua;siafirunr:mnierro'rn::Lnrrn :n frrJifla sr::aaautd

r.*.. iouasnlufiruolotas :ctrtudarlr:nrtrfi'r{oqarjmar:druqrut:::rciut::tr
ua;riodrunr:rlaintoln:ln':r11 :nfil.lil'la n:rqaortd

- ,)a ,
6'.G' u:ct''ttLLnllrfl{n0 [a9 0fl1 4rutuYlq o']Lqfl5:5

oiuo::r rmvqiofirrtnt:lroSortorn:rnrtn :n
o.a.o iaaacnll fi r o1ot0{i:ut''r$usiaarua"nuajdd drunrus::r ti ut::u

uar9tastlun t5Tn5n l0inlt6tlua!t:n



Pゆ

“

|しいししUヽしい011

咤ttonζし隧ttO13Uにζり1トリ8じ

''Ot●

RUじ眈

“

AS眈しれ,しりりし鮎れQしじOltutじり
'隧

ζζut・
uに、Paれ

'
0急4/2じ11にし「軋ιPsじζl lしRιuに、U岬vヽtttlBι14Ueヽ日しげ8じ11■

letじ
nし

lettUl卜
e鮎

^じ

o鴨o cq

“

ζιにζしUれしl10い咤ζζ90gじ
"Lζ

O13Uttt,,ヽp^じllntぃRuし眈におζ眈

しヽレしレリしヽllnしOp軋脱uり,隧LguしせれitOa、pettt7ハo"隧ι「性じP曽

UgびしRιU"ζuttΨ軋ぃOι卜

“

Ue“Qしじ8un孔恕
Bじじnし

,c長|,Wq

ロ

浮1｀
CPしιζ

“ pl｀
「βtt llttSB[し

らじ

''に

ζヽO10しU淳にcヽclttζltl■、R uζlは
ilQιじ掟ζuじUヽり軋しヽQι

「
略RU

、口u“eletИ′
^じ'1咤

ι
「

にししU醤
性

り眈1^｀P・しゝ
,協

^ζ

nし
,oSU'卜0鮎ule眈鴨

"し

しU8じne:Oqq

即epじしζ●

'い
'β

Щ彎
い与しtt｀しUヽしOCp ttζFoo、しにもヽ9地U

噌にllt“じg「しQιuttζuttY軋い●し卜に叩υ`U∞毀e諄

/Я01'05にし,にしιUep ιlelt卜炒
ltししU曽レ眺

'8Lβ

卜し
,眈A30しFettun n q

ツl「
tepじιζ

"
pl｀

「βl皆
はζζ。∩急ι8。

" 
はも`9111しuじKocR性しξヽ

》
飩R utlltしRしUttζUじじヽレ

“
uヽ

しヽnι
「

“
RtlヽじU"eletlt/肉Om e昏にし

'に

ししU彗
性

レlt18ζ
「

“
υ
2しじ。し

FO急
U'卜0鮎じ

le眈
卜
」lltCUAone身 00q

″T｀
Cレししζ

“
pr「

βN曽
“
[じ

tttしtl｀し
“
ep"ζtoBLしにもζ。7●U

噌スにしいUζ
lleじ

RιU“ζuw、早
礼じトロし

卜h畔
'OU“

0ルC勢

/8じ
''CIに

し,にししUepじtelt卜1咤
ししU饉レ眈

'Agβ

れ
り

しじ。し

'CW'。

q

0しヽしい
■F ‐ν゙

p^｀

「
し

'1

掟

）

０

）

眈

Ｆ

rdg&r gLUnLu0rrEuflmtgsng&mggsturrug!tnL6 ultl:gn]LLUlagauflu ragnntGLuaLE@gul]LL]lsg0nnLgltLLULnn4MgLU q l^ guBLUel,tBnul:sn

,じ,しMO眈h“
ッ
18tβ°SしUgnttlsしUMしじ

"じ

しltし
,qp曽薔 じιttιU Oットリntβしい。,







「
leFnし

e■n`“し、oc卜に
,L卜,1'A。

1'隧μ8じ

“

田
r10し

““

じ
印

しμttζしUSA。1鶯F'1に1掟
ζU｀eιはじ3出しじPtlun“じy

,0し
r3“じ

01しμし

'UUし

隧
ツlζ

しUにし
'し

potしleしp  p%pq―lD中■ μ

“

祀じにおζβnSoヽ瞭lじ
Pthじy●し隧

“

し
01しμ馨彎

。
Lじ

=:し
浮9ζU:

■leFRじζ眈鴨し`卜Oι卜
“
乳攣1'80"膠υμl'｀yloしは

“
し口嗜しνOし。おζUおυ

"掟
,おしにИnttll烏

「
だoL卜etu“yt3Puoじl qCじ

pq 炒

““

しにRgβROいLilunぉ
しy響oし

“

はじ
0'しνし

「
uuしに

浮卜
しUR]1しp響。q″qり

“"じ
に髯ζβn卜

ι

UしCヽCttlepはじ,octし。It,lμOキ
l｀浮

“

じ
'お

ζβζしUOMCF'P熙 

「
じζしltしりqttq u mmしはぃι

ttlCl18。い
'。

し応じ

“

0し13“じ
ぃ

しν:ll湘0しにR

ι80い
'■

191900β
tじUββl L夕

。pじuStthし卜ζじu卜e鮨。
り

しまRしιυOMFt薔1おζβおじ11

野邸tしupnlし1。
.し掟し,性曽馨

p｀Ltはじζ卜もしtFttOll曽じおじpllUrt“
1争

しν8°11じ
馨おじ

'1'■

11U8。
pl,uし、しりurt滉し、しυttltじ

U卜鴨館しι

も
pttq-0中qu・К出しRぉζβRい

ι
nしζumlし,otrthし申しμ髯9'じ

ξヽヽ撃し卜Чル
tしuβζp

Oq













l!suu-ufP

nlnLlBlrr4ui! iS

fLuul1LP

NI(LU!I'LBUNl4LU

nlugLUhL09l

NL\UIILP : O

曖ζU●Uヽ

'
■り`い。し卜風‖

“
d'

3しじplドTお
hi。し喀略

LはUヽ

“
t゛しμス|`UIS

lttattしし,

ζしUヽOU:O

(卜しじU

ltyttζβQQ"

"隧

ιUΨttlll

■しヽOι
「

眈Uh:S

(れり8tβ

QR"叩嗜)

"ζ

ζOntし

OヽgUゆ嗚Ⅲ0

“
hOn■●:s

W“:0

Reら。URζM

眈しζζりしはぼ
“
ζι魔もしU“しぃep

A師咤ζζgB骰鵬ζζ

'時

UttΨ

ζt唸。2ζ
tじ

^じ

mり区
'ヽ

りζし
'

001nltamitu吸、しu

,'嗜眈
“
ゼζしttζRRQ^ζqり

咤SU岬リ

飩しヽ0し,4軋Yヽし`甲
14UじもしU

oC鮎し,1しPにしιじ800%OnW
軋98ζ

「
じMet=Oqι

(Oq

[｀
C鮎じ

"eル“
しs

ルYψV呼

“
U｀し`。しトエ)

しμl ld>

ツlRe'じし`い

リヒ`「βl ltしSS。しに

ばいιしLζしU｀し浮epβom

は、gon望し咤ζLSЮじ`し絆
、uしnttζ ttζしUじもgし眈しQ

もしUttR8ヽRt」l,Ulじ0 °U

ιЯじい
'｀
や,い

ιじヽlthOnttpllし、日し,A υl'

Uじh飩しヽ口tpnt(Чled'00'eD)

'ALし
enしりしl lt ιし〃隧ししU

しヽ眈lt P'し
「

じ!ζしU

e`鮎し,'しPにしιUお00%nOり qqPn llぴ
ョ

じ

“

U蟷
F‐‐

“
L“P嗜:Ψ鴨

…U“にし■し■UUヽμ
‐ 2・・″

“
lにし`Oι卜に

(卜,ソい
'し

り
Ш

^じ

ヽしヽ0し,)

Uζ
llluQιu

にζし、e鮎、しξζ
“
しにぃ祀U]咤しい

pl pr「βl咤ししUR011はtCS13U

lt5'スβ`夕博U'軋し

"性

じ
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รายละเอียดตัวช้ีวัด (Measurement Template)
แผนยุทธศาสตร การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมตอตานการทุจริต กรมควบคุมโรค

พ.ศ. 2560 - 2564

มิติท่ี 1 : ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1   : การผลักดันนโยบายดานคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริต สูภารกิจงาน
วิชาการและบริการใหไดตามมาตรฐานท่ีกําหนด โปรงใส ตรวจสอบได เกิดภาพลักษณท่ีดี

เปาประสงคท่ี : 1 .1 หนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคนํายุทธศาสตรการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
ตอตานการทุจริตกรมควบคุมโรค พ.ศ.2560 – 2564 ไปสูการปฏิบัติ

ตัวช้ีวัดระดับกรม
1) ช่ือตัวช้ีวัด : ตัวชี้วัดท่ี 1 .1 .1 รอยละความสําเร็จของหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค นํายุทธศาสตร

การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริตกรมควบคุมโรค พ.ศ.2560 – 2564 ไปสูการปฏิบัติ
2) หนวยวัด : รอยละ
3) น้ําหนัก : รอยละ 7
4) คําอธิบาย :

ความสําเร็จ หมายถึง ผลสําเร็จตามกิจกรรมท่ีกําหนดในแผนปฏิบัติการประจําปของแตละหนวยงาน
ภายใตแผนยุทธศาสตรการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริต กรมควบคุมโรค พ.ศ.2560 –
2564 มีประเด็นยุทธศาสตรดังนี้

1 . การผลักดันนโยบายดานคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริตสูภารกิจงานวิชาการและ
บริการใหไดตามมาตรฐานสากล โปรงใสตรวจสอบได เกิดภาพลักษณท่ีดี

2 . การพัฒนาความรวมมือระหวางเครือขายภายในประเทศและระหวางประเทศตามหลักคุณธรรม
จริยธรรม และตอตานการทุจริต

3 . การปฏิรูปกลไก พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรสินทรัพย เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
ติดตามประเมินผลใหมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานท่ีกําหนด โปรงใสตรวจสอบได

4 . การยกระดับ พัฒนาศักยภาพองคการเปนกรมคุณธรรม ใหมีคุณภาพ มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย
ยึดม่ันในหลักคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริต

หนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค หมายถึง ทุกหนวยงานท่ีสังกัดกรมควบคุมโรค ในปงบประมาณ
พ.ศ.2560 – 2564

การนําสูการปฏิบัติ หมายถึง หนวยงานดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปของแตละหนวยงาน
โดยมีข้ันตอนดังนี้
1 . ถายทอดยุทธศาสตรการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และตอตานการทุจริตของกรมควบคุมโรค

พ.ศ. 2560 - 2564
2 . หนวยงานวิเคราะหและจัดทําแผนปฏิบัติการของหนวยงาน ภายใตยุทธศาสตรการสงเสริม

คุณธรรมจริยธรรม และตอตานการทุจริตของกรมควบคุมโรค พ.ศ. 2560 – 2564



๗๙

=จํานวนหนวยงานท่ีมผีลสําเรจ็ของกิจกรรมท่ีกําหนดในแผนปฏิบตัิการ ฯ รอยละ80 x 100
จํานวนหนวยงานในสังกัดกรมฯ ท้ังหมด

3 . สนับสนุนการดําเนินงานเพ่ือผลักดันใหหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค มีการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และตอตานการทุจริตของกรมควบคุมโรค พ.ศ. 2560 – 2564

4 . สรุปการติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงาน รอบ 6 เดือน และ12 เดือน
5 . สรุปผลการดําเนินงานสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริตของกรมควบคุมโรค

5. สูตรการคํานวณ :
รอยละความสําเร็จของหนวยงานในสังกัด
นํายุทธศาสตรการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
และตอตานการทุจริต กรมควบคุมโรค
พ.ศ. 2562 -2565 ไปสูการปฏิบัติ

6. เกณฑการใหคะแนน : กําหนดเปนระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน
๕ ข้ันตอน พิจารณาจากความกาวหนาของข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละข้ันตอน ดังนี้

ช่ือตัวช้ีวัด ระดับ
คะแนน

เกณฑการใหคะแนน
ข้ันตอน

ท่ี ๑
ข้ันตอน

ท่ี 2
ข้ันตอน

ท่ี 3
ข้ันตอน

ท่ี 4
ข้ันตอน

ท่ี 5
รอยละความสําเร็จของหนวยงานในสังกัด
กรมควบคุมโรค นํายุทธศาสตรการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริต
กรมควบคุมโรค พ.ศ.2560 – 2564 ไปสู
การปฏิบัติ

1 √
1 √ √
1 √ √ √
1 √ √ √ √
1 √ √ √ √ √

7 . เง่ือนไข : -

8 . ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด :

ตัวช้ีวัด หนวยวัด ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
2559 2560 2561

รอยละความสําเร็จของหนวยงานในสังกัดนํา
ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ
ตอตานการทุจริต กรมควบคุมโรค พ.ศ. 2560-
2564 ไปสูการปฏิบัติ

รอยละ เริ่มใชปงบประมาณ พ.ศ.2562
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9. รายละเอียดการดําเนินงานภาพรวมกรมฯ
ข้ันตอนท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล

1 1 .1ถายทอดยุทธศาสตรการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรม และตอตานการทุจริต
ของกรมควบคุมโรค พ.ศ. 2560 - 2564

1 1 .1รายงานการประชุมการถายทอด
ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และตอตานการทุจริตของกรม
ควบคุมโรค พ.ศ. 2560 – 2564

2 2 .1หนวยงานวิเคราะหและจัดทํา
แผนปฏิบัติการของหนวยงาน ภายใต
ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
และตอตานการทุจริตของกรมควบคุมโรค
พ.ศ. 2560 - 2564

1 2 .1แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและตอตานการทุจริต ของแต
ละหนวยงาน และผูบริหารลงนามอนุมัติ
(41 หนวยงาน) (ตามแบบฟอรม 1 )
(1 .0 คะแนน)

3 3.1สนับสนุนการดําเนินงานเพ่ือผลักดันให
หนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค มีการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตรการสงเสริม
คุณธรรมจรยิธรรม และตอตานการทุจริต
ของกรมควบคุมโรค พ.ศ. 2560 - 2564

1 3 .1 เอกสารการสนับสนุนหนวยงาน เชน
การเขารวมประชุม การเขารวมกิจกรรม
ปฏิทินงานของกลุมคุมครองฯ ฯลฯ
(1 .0 คะแนน)

4 4 .1ติดตามผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการของหนวยงาน รอบ 6
เดือน

1 4.1เอกสารจากการติดตามการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการของหนวยงาน รอบ 6
เดือน ไดแก Feedback report, Checklist
ฯลฯ
(1 .0 คะแนน)

5 5 .1 สรุปผลการดําเนินงานสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริต
ของกรมควบคุมโรค(0 .5 คะแนน)
5 .2 รอยละของหนวยงานท่ีดําเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการของหนวยงาน
(0 .5 คะแนน)

เกณฑการให
คะแนน

คะแนน
0.1 0 .2 0 .3 0 .4 0 .5

รอยละ
ความสําเร็จ
ของ
หนวยงานใน
สังกัดกรม
ควบคุมโรคฯ

70 75 80 85 90

*หมายเหตุกรณี รอยละความสําเร็จอยู
ระหวางชวงคะแนน คิดคะแนนดวยวิธีการ
เทียบบัญญัติไตรยางศ

1 5 .1สรุปผลการดําเนินงานสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และตอตานการ
ทุจริตของกรมควบคุมโรค (0 .4
คะแนน)
และผูบริหารลงนามรับทราบ
(0 .1 คะแนน)
5 .2 รอยละของหนวยงานท่ีดําเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการของหนวยงานตาม
เกณฑการใหคะแนนท่ีกําหนด
(0 .5 คะแนน)
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ตัวช้ีวัดระดับผูกํากับตัวช้ีวัด
1ช่ือตัวช้ีวัด

ตัวช้ีวัดท่ี 1 .1 .1 ระดับความสําเร็จของหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคนํายุทธศาสตรการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริตกรมควบคุมโรค พ.ศ.2560 – 2564 ไปสูการปฏิบัติ
2) หนวยวัด : ระดับ
3) น้ําหนัก : รอยละ 7
4) คําอธิบาย :

ความสําเร็จ หมายถึง ผลสําเร็จตามกิจกรรมท่ีกําหนดในแผนปฏิบัติการประจําปของแตละหนวยงาน
ภายใตแผนยุทธศาสตรการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริต กรมควบคุมโรค พ.ศ.2560 –
2564 มีประเด็นยุทธศาสตรดังนี้

1 . การผลักดันนโยบายดานคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริตสูภารกิจงานวิชาการและ
บริการใหไดตามมาตรฐานสากล โปรงใสตรวจสอบได เกิดภาพลักษณท่ีดี

2 . การพัฒนาความรวมมือระหวางเครือขายภายในประเทศและระหวางประเทศตามหลักคุณธรรม
จริยธรรม และตอตานการทุจริต

3 . การปฏิรูปกลไก พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรสินทรัพย เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
ติดตามประเมินผลใหมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานท่ีกําหนด โปรงใสตรวจสอบได

4 . การยกระดับ พัฒนาศักยภาพองคการเปนกรมคุณธรรม ใหมีคุณภาพ มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย
ยึดม่ันในหลักคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริต

หนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค หมายถึง ทุกหนวยงานท่ีสังกัดกรมควบคุมโรค ในปงบประมาณ
พ.ศ.2560 – 2564

การนําสูการปฏิบัติ หมายถึง หนวยงานดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปของแตละหนวยงาน
โดยมีข้ันตอนดังนี้
1 . ถายทอดยุทธศาสตรการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และตอตานการทุจริตของกรมควบคุมโรค

พ.ศ. 2560 - 2564
2 . หนวยงานวิเคราะหและจัดทําแผนปฏิบัติการของหนวยงาน ภายใตยุทธศาสตรการสงเสริม

คุณธรรมจริยธรรม และตอตานการทุจริตของกรมควบคุมโรค พ.ศ. 2560 – 2564
3 . สนับสนุนการดําเนินงานเพ่ือผลักดันใหหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค มีการดําเนินงานตาม

ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และตอตานการทุจริตของกรมควบคุมโรค พ.ศ. 2560 – 2564
4 . สรุปการติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงาน รอบ 6 เดือน และ12 เดือน
5 . สรุปผลการดําเนินงานสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริตของกรมควบคุมโรค

5. สูตรการคํานวณ :
รอยละความสําเร็จของหนวยงานในสังกัดนํายุทธศาสตรการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและตอตานการทุจริต กรมควบคุมโรค
พ.ศ. 2562-2565 ไปสูการปฏิบัติ

=จํานวนหนวยงานท่ีมผีลสําเรจ็ของกิจกรรมท่ีกําหนดในแผนปฏิบตัิการ ฯ รอยละ80 x 100
จํานวนหนวยงานในสังกัดกรมฯ ท้ังหมด
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6. เกณฑการใหคะแนน : กําหนดเปนระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน
๕ ข้ันตอน พิจารณาจากความกาวหนาของข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละข้ันตอน ดังนี้

ช่ือตัวช้ีวัด ระดับ
คะแนน

เกณฑการใหคะแนน
ข้ันตอน

ท่ี ๑
ข้ันตอน

ท่ี 2
ข้ันตอน

ท่ี 3
ข้ันตอน

ท่ี 4
ข้ันตอน

ท่ี 5
ระดับความสําเร็จของหนวยงานในสังกัด
กรมควบคุมโรคการนํายุทธศาสตรการ
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการ
ทุจริตกรมควบคุมโรค พ.ศ.2560 – 2564
ไปสูการปฏิบัติ

1 √
1 √ √
1 √ √ √
1 √ √ √ √
1 √ √ √ √ √

7 . เง่ือนไข : -

8 . ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด :

9 . รายละเอียดการดําเนินงาน

โดยรอบ 6 เดือนแรก ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 – 31 มีนาคม พ.ศ.2562)

ข้ันตอนท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล
1 1 .1 ถายทอดยุทธศาสตรการสงเสริม

คุณธรรมจริยธรรม และตอตานการทุจริต
ของกรมควบคุมโรค พ.ศ. 2560 - 2564

1 1 .1 รายงานการประชุมการถายทอด
ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และตอตานการทุจริตของ
กรมควบคุมโรค พ.ศ. 2560 -
2564
(1 .0 คะแนน)

ตัวช้ีวัด หนวยวัด ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
2559 2560 2561

ระดับความสําเร็จของหนวยงานในสังกัดกรม
ควบคุมโรคนํายุทธศาสตรการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและตอตานการทุจริต กรมควบคุมโรค
พ.ศ. 2560-2564 ไปสูการปฏิบัติ

ระดับ เริ่มใชปงบประมาณ พ.ศ.2562
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ข้ันตอนท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล
2 2 .1 สนับสนุนใหหนวยงานวิเคราะหขอมูล

เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการของหนวยงาน
ภายใตยุทธศาสตรการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และตอตานการทุจริตของกรม
ควบคุมโรคพ.ศ. 2560 - 2564

1 2 .1 เอกสาร หรือภาพถายกิจกรรม
การสนับสนุน
(1 .0 คะแนน)

3 3 .1 สนับสนุนการจัดทําแผนปฏิบัติการของ
หนวยงาน ภายใตยุทธศาสตรการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรม และตอตานการทุจริต
ของกรมควบคุมโรคพ.ศ. 2560 - 2564

1 3 .1 หนวยงานสงแผนปฏิบัติการ
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ
ตอตานการทุจริต (41 หนวยงาน)
(ตามแบบฟอรม 1 ) (0 .8 คะแนน)
เสนอผูบริหารลงนามอนุมัติ (0 .2
คะแนน)

4 4.1 สนับสนุนการดําเนินงานเพ่ือผลักดันให
หนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค มีการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตรการสงเสริม
คุณธรรมจรยิธรรม และตอตานการทุจริตของ
กรมควบคุมโรค พ.ศ. 2560 - 2564

1 4 .1 เอกสารการสนับสนุนหนวยงาน
เชน การเขารวมประชุม การเขารวม
กิจกรรม ปฏิทินงานของกลุมคุมครอง
ฯ ฯลฯ
(1 .0 คะแนน)

5 5 .1จัดทําแผนติดตามหนวยงานในการ
จัดทําแผนปฏิบัติการฯ

1 5.1 แผนการติดตามการดําเนินงานของ
หนวยงาน
(1 .0 คะแนน)
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โดยรอบ 6 เดือนหลัง ปงบประมาณพ.ศ. 2562

(วันท่ี 1 เมษายน – 30 กันยายน พ.ศ.2562)

ข้ันตอนท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล
1 1 .1 ติดตามผลสําเร็จการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการของหนวยงาน รอบ 6 เดือน
1 1.1 เอกสารจากการติดตามผลสําเร็จ

การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ
หนวยงาน รอบ 6 เดือน ไดแก
Feedback report, Checklist ฯลฯ
(1 .0 คะแนน)

2 2 .1 ติดตามผลสําเร็จการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการของหนวยงาน รอบ 9 เดือน

1 2.1 เอกสารจากการติดตามผลสําเร็จ
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ
หนวยงาน รอบ 9 เดือน ไดแก
Feedback report, Checklist ฯลฯ
(1 .0 คะแนน)

3 3 .1 ติดตามผลสําเร็จการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการของหนวยงาน รอบ 12
เดือน

1 3.1 เอกสารจากการติดตามผลสําเร็จ
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ
หนวยงาน รอบ 12 เดือน ไดแก
Feedback report, Checklist ฯลฯ
(1 .0 คะแนน)

4 4 .1 สรุปผลการดําเนินงานสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และตอตานการทุจริตของกรม
ควบคุมโรค

1 4 .1 รายงานสรุปผลการดําเนินงาน
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
ตอตานการทุจริตของกรมควบคุมโรค
และผูบริหารลงนามรับทราบ(1 .0
คะแนน)

5 5 .1 รอยละของหนวยงานท่ีดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการของหนวยงาน

เกณฑการให
คะแนน

คะแนน
0.2 0 .4 0 .6 0 .8 1 .0

รอยละ
ความสําเร็จ
ของหนวยงาน
ในสังกัดกรม
ควบคุมโรคฯ

70 75 80 85 90

*หมายเหตุกรณี รอยละความสําเร็จอยู
ระหวางชวงคะแนน คิดคะแนนดวยวิธีการ
เทียบบัญญัติไตรยางศ

1 5 .1 ผลคะแนนการดําเนินงาน
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
ตอตานการทุจริตของกรมควบคุมโรค
ตามเกณฑการใหคะแนนท่ีกําหนด
และผูบริหารลงนามรับทราบ (1 .0
คะแนน)
หมายเหตุ: ไมมีการเสนอผูบริหาร
รับทราบหัก 0 .5 คะแนน
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10. แหลงขอมูล

กลุม/กอง/ศูนย/สํานัก/สถาบัน/สคร.1 -12

11. วิธีการจัดเก็บขอมูล :
จากการรายงานความกาวหนาการดําเนินงานของหนวยงาน จํานวน 41 หนวยงาน

12. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล :

ไตรมาสท่ี 1 ภายในวันท่ี 25 ธันวาคม 2561 (ข้ันตอนท่ี 1 )
ไตรมาสท่ี 2 ภายในวันท่ี 25 มีนาคม 2562 (ข้ันตอนท่ี 2 และ 3 )
ไตรมาสท่ี 3 ภายในวันท่ี 25 มิถุนายน 2562 (ข้ันตอนท่ี 4 )
ไตรมาสท่ี 4 ภายในวันท่ี 25 กันยายน 2562 (ข้ันตอนท่ี 5 )

14. แบบฟอรมท่ีใช :

แบบฟอรม 1 แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและตอตานการทุจริต ของแตละหนวยงาน
15. ผูกํากับตัวช้ีวัดระดับกรม :

ช่ือผูกํากับตัวช้ีวัด โทรศัพท E-mail
หัวหนากลุมคุมครองจริยธรรม 0  2590  3003 ypanumard@yahoo.com

ผูกํากับตัวช้ีวัดระดับหนวยงาน

ช่ือผูกํากับตัวช้ีวัด โทรศัพท E-mail
-

16 . ผูจัดเก็บตัวช้ีวัดระดับกรม

ช่ือผูจัดเก็บตัวช้ีวัด โทรศัพท E-mail
หัวหนากลุมคุมครองจริยธรรม 0  2590  3003 ypanumard@yahoo.com

ผูจัดเก็บตัวช้ีวัดระดับหนวยงาน

ช่ือผูจัดเก็บตัวช้ีวัด โทรศัพท E-mail
-
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ตัวช้ีวัดระดับหนวยงาน
1) ช่ือตัวช้ีวัด :

ตัวช้ีวัดท่ี 1 .1 .1 ระดับความสําเร็จของการนํายุทธศาสตรการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและตอตานการ
ทุจริตของกรมควบคุมโรคพ.ศ.2560 -2564 ไปสูการปฏิบัติ.

2) หนวยวัด : ระดับ
3) น้ําหนัก : รอยละ 7
4) คําอธิบาย :

ความสําเร็จของการนํายุทธศาสตรการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและตอตานการทุจริตของกรม
ควบคุมโรคพ.ศ.2560-2564 ไปสูการปฏิบัติ. หมายถึง ผลสําเร็จตามกิจกรรมท่ีกําหนดในแผนปฏิบัติการ
ประจําปของแตละหนวยงาน ภายใตแผนยุทธศาสตรการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริต
กรมควบคุมโรค พ.ศ. 2560 - 2564

แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและตอตานการทุจริตของหนวยงาน หมายถึง
แผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานท่ีดําเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้

1 . การผลักดันนโยบายดานคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริตสูภารกิจงานวิชาการและ
บริการใหไดตามมาตรฐานสากล โปรงใสตรวจสอบได เกิดภาพลักษณท่ีดี

2 . การพัฒนาความรวมมือระหวางเครือขายภายในประเทศและระหวางประเทศตามหลักคุณธรรม
จริยธรรม และตอตานการทุจริต

3 . การปฏิรูปกลไก พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรสินทรัพย เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
ติดตามประเมินผลใหมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานท่ีกําหนด โปรงใสตรวจสอบได

4 . การยกระดับ พัฒนาศักยภาพองคการเปนกรมคุณธรรม ใหมีคุณภาพ มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย
ยึดม่ันในหลักคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริต

โดยมีข้ันตอนดังนี้
1 . ทบทวนและวิเคราะหขอมูลดานการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และตอตานการทุจริตของกรม

ควบคุมโรค ของหนวยงาน
2 . จัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริตของหนวยงาน
3 . สื่อสารแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริตของหนวยงาน

ใหบุคลากรในหนวยงานทราบ
4 . ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริตของหนวยงาน
5 . สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริตของ

หนวยงาน เสนอผูบริหารลงนามรับทราบ

5. สูตรการคํานวณ :
รอยละความสําเร็จของการนํายุทธศาสตรการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและตอตานการทุจริตของกรมควบคุมโรค

พ.ศ.2560 -2564 ไปสูการปฏิบัติ.

= จํานวนกิจกรรมท่ีสําเร็จตามแผนปฏิบัติการฯ x 100

จํานวนกิจกรรมท้ังหมดท่ีกําหนดในแผนปฏิบตัิการฯ
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6. เกณฑการใหคะแนน : กําหนดเปนระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน
๕ ข้ันตอน พิจารณาจากความกาวหนาของข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละข้ันตอน ดังนี้

ช่ือตัวช้ีวัด ระดับ
คะแนน

เกณฑการใหคะแนน
ข้ันตอน

ท่ี ๑
ข้ันตอน

ท่ี 2
ข้ันตอน

ท่ี 3
ข้ันตอน

ท่ี 4
ข้ันตอน

ท่ี 5
ระดับความสําเร็จของการนํายุทธศาสตร
การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและตอตาน
การทุจริตของกรมควบคุมโรคพ.ศ.2560 -
2564 ไปสูการปฏิบัติ.

1 √
1 √ √
1 √ √ √
1 √ √ √ √
1 √ √ √ √ √

7 . เง่ือนไข : -

8 . ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด

9 . รายละเอียดการดําเนินงาน

โดยรอบ 6 เดือนแรก ปงบประมาณพ.ศ. 2562

(วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2561– 31 มีนาคม พ.ศ.2562)

ข้ันตอนท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล
1 1 .1 ทบทวนและวิเคราะหขอมูลดานการ

สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และตอตานการ
ทุจริตของกรมควบคุมโรค ของหนวยงาน

1 1 .1 รายงานการประชุม ผลการ
วิเคราะหขอมูลดานการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรม และตอตานการ
ทุจริตของหนวยงาน
(1 .0 คะแนน)

ตัวช้ีวัด หนวยวัด ผลการดําเนินงานในอดีต  ปงบประมาณ พ.ศ.
2559 2560 2561

ระดับความสําเร็จของการนํายุทธศาสตรการ
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและตอตานการ
ทุจริตของกรมควบคุมโรคพ.ศ .2560 -
2564 ไปสูการปฏิบัติ.

รอยละ
เริ่มใชปงบประมาณพ.ศ. 2562
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ข้ันตอนท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล
2 2 .1 จัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม

จริยธรรม และตอต านการทุจริตของ
หนวยงาน ครบทุกประเด็นยุทธศาสตรฯ

1 .5 2 .1 แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและตอตานการทุจริต ของ
แตละหนวยงาน (0 .8 คะแนน) และ
ผูบริหารลงนามอนุมัติ (ตาม
แบบฟอรม 1 ) (0 .2 คะแนน)

3 3 .1 สื่อสารแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และตอตานการทุจริตของ
หนวยงาน ใหบุคลากรในหนวยงานทราบ

0 .5 3 .1 เอกสารการสื่อสารแผนปฏิบัติ
การฯ ไดแก รายงานการประชุม ติด
ประกาศ ภาพกิจกรรม ฯลฯ (1.0
คะแนน)

4 4 .1 ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริต
ของหนวยงาน

1 4 .1 รายงานผลความสําเร็จของ
กิจกรรมการดําเนินงาน รอบ 6
เดือน (0 .8 คะแนน)พรอมเสนอ
ผูบริหารลงนาม (ตามแบบฟอรม 2 )
(0 .2 คะแนน)

5 5 .1 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และตอตาน
การทุจริตของหนวยงาน รอบ 6 เดือนแรก
(0 .4 คะแนน)
เสนอผูบริหารลงนามรับทราบ (0 .1คะแนน)
5 .2 ความสําเร็จของกิจกรรมการดําเนินงาน
ตามแผนฯรอบ 6 เดือนแรก (0 .5 คะแนน)

เกณฑการให
คะแนน

คะแนน
0.1 0 .2 0 .3 0 .4 0 .5

รอยละ
ความสําเร็จ
ของการ
ดําเนินงานรอบ
12 เดือน

60 70 80 90 100

*หมายเหตุกรณี รอยละความสําเร็จอยู
ระหวางชวงคะแนน คิดคะแนนดวยวิธีการ
เทียบบัญญัติไตรยางศ

1 5 .1 รายงานสรุปผลการดําเนินงาน
ตามแผนสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และตอตานการทุจริตของหนวยงาน
รอบ6 เดือนแรก และผูบริหารลง
นามรับทราบ(ตามแบบฟอรม 3 )
5 .2 ผลความสําเร็จของการดําเนินงาน
รอบ 6 เดือนแรก ตามเกณฑการให
คะแนนท่ีกําหนด
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โดยรอบ 6 เดือนหลัง ปงบประมาณพ.ศ. 2562

(วันท่ี 1 เมษายน – 30 กันยายน พ.ศ.2562)

ข้ันตอนท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล
1 1 .1 รวบรวมผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และตอตานการทุจริตของ
หนวยงาน รอบ 6 เดือนแรก สงใหกลุม
คุมครองฯ ภายในวันท่ี 20 เมษายน
พ.ศ.2562

1 1 .1 รายงานผลความสําเร็จของกิจกรรมการ
ดําเนินงาน รอบ 6 เดือนแรก พรอมเสนอผูบริหาร
ลงนาม (ตามแบบฟอรม 2 ) (0 .5 คะแนน)
1.2 สงใหกลุมคุมครองฯ ภายในวันท่ี 20 เมษายน
พ.ศ.2562 (0 .5 คะแนน)
ระยะเวลาท่ีกําหนด

0 .1
คะแนน

0 .2
คะแนน

0 .3
คะแนน

0 .4
คะแนน

0 .5
คะแนน

หลัง
วันท่ี

กําหนด
3  วัน

หลัง
วันท่ี

กําหนด
2  วัน

หลังวันท่ี
กําหนด
1 วัน

ตาม
วันท่ี

กําหนด

กอน
วันท่ี

กําหนด
1  วัน

2 2 .1 ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และตอตาน
การทุจริตของหนวยงาน รอบ 9 เดือน

เกณฑการ
ใหคะแนน

คะแนน
0.1 0 .2 0 .3 0 .4 0 .5

รอยละ
ความสําเร็จ
ของการ
ดําเนินงาน

60 70 80 90 100

*หมายเหตุกรณี รอยละความสําเร็จอยู
ระหวางชวงคะแนน คิดคะแนนดวย
วิธีการเทียบบัญญัติไตรยางศ

1 2 .1 รายงานผลความสําเร็จของกิจกรรมการ
ดําเนินงาน รอบ 9 เดือน (0 .4 คะแนน) พรอม
เสนอผูบริหารลงนาม (ตามแบบฟอรม 2 ) (0 .1
คะแนน)
2 .2 ผลความสําเร็จของการดําเนินงานรอบ 9 เดือน
ตามเกณฑการใหคะแนนท่ีกําหนด (0.5 คะแนน)

3 3 .1 ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และตอตาน
การทุจริตของหนวยงาน รอบ 12 เดือน

1 3 .1 รายงานผลความสําเร็จของกิจกรรมการ
ดําเนินงาน รอบ 12 เดือน (0 .7 คะแนน) พรอม
เสนอผูบริหารลงนาม (ตามแบบฟอรม 2 ) (0 .3
คะแนน)

4 4 .1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
ตอตานการทุจริตของหนวยงาน รอบ
12 เดือน

1 4 .1 ผลความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนรอบ
12 เดือน ตามเกณฑการใหคะแนนท่ีกําหนด (1.0
คะแนน)

เกณฑการใหคะแนน คะแนน
0.6 0 .7 0 .8 0 .9 1 .0

รอยละความสําเร็จของ
การดําเนินงาน

50 60 70 80 90
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ข้ันตอนท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล
*หมายเหตุกรณี รอยละความสําเร็จอยูระหวางชวง
คะแนน คิดคะแนนดวยวิธีการเทียบบัญญัติไตรยางศ

5 5 .1 ผลสําเร็จการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และตอตานการทุจริตของ
หนวยงาน

1 5 .1 ผลความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนรอบ
12 เดือน ตามเกณฑการใหคะแนนท่ีกําหนด (1.0
คะแนน)

เกณฑการใหคะแนน คะแนน
0.6 0 .7 0 .8 0 .9 1 .0

รอยละความสําเร็จของ
การดําเนินงาน

60 70 80 90 100

*หมายเหตุกรณี รอยละความสําเร็จอยูระหวางชวง
คะแนน คิดคะแนนดวยวิธีการเทียบบัญญัติไตรยางศ

10. แหลงขอมูล

กลุม/กอง/ศูนย/สํานัก/สถาบัน/สคร.1 -12

11. วิธีการจัดเก็บขอมูล :
จากการรายงานความกาวหนาการดําเนินงานของหนวยงาน จํานวน 41 หนวยงาน

12. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล :

ไตรมาสท่ี 1 ภายในวันท่ี 25 ธันวาคม 2561 (ข้ันตอนท่ี 1 )
ไตรมาสท่ี 2 ภายในวันท่ี 25 มีนาคม 2562 (ข้ันตอนท่ี 2 และ 3 )
ไตรมาสท่ี 3 ภายในวันท่ี 25 มิถุนายน 2562 (ข้ันตอนท่ี 4 )
ไตรมาสท่ี 4 ภายในวันท่ี 25 กันยายน 2562 (ข้ันตอนท่ี 5 )

13. แบบฟอรมท่ีใช :

1 ) แบบฟอรมท่ี 1 แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและตอตานการทุจริต
2 ) แบบฟอรมท่ี 2 รายงานผลความสําเร็จของกิจกรรมการดําเนินงานรายรอบ
3 ) แบบฟอรมท่ี 3 รายงานสรุปผลการดําเนินงานสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริต

ของหนวยงาน

14. ผูกํากับตัวช้ีวัดระดับกรม :

ช่ือผูกํากับตัวช้ีวัด โทรศัพท E-mail
หัวหนากลุมคุมครองจริยธรรม 0  2590  3003 -
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ผูกํากับตัวช้ีวัดระดับหนวยงาน

ช่ือผูกํากับตัวช้ีวัด โทรศัพท E-mail
-

16 . ผูจัดเก็บตัวช้ีวัดระดับกรม

ช่ือผูจัดเก็บตัวช้ีวัด โทรศัพท E-mail
หัวหนากลุมคุมครองจริยธรรม 0  2590  3003 -

ผูจัดเก็บตัวช้ีวัดระดับหนวยงาน

ช่ือผูจัดเก็บตัวช้ีวัด โทรศัพท E-mail
-
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รายละเอียดตัวช้ีวัด (Measurement Template)
แผนยุทธศาสตร การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมตอตานการทุจริต กรมควบคุมโรค

พ.ศ. 2560 - 2564
มิติท่ี 1 : ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1   : การผลักดันนโยบายดานคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริต สูภารกิจงาน
วิชาการและบริการใหไดตามมาตรฐานท่ีกําหนด โปรงใส ตรวจสอบได เกิดภาพลักษณท่ีดี

เปาประสงคท่ี : 1 .2 ประชาชนไดรับบริการผลิตภัณฑงานวิชาการและบริการของกรมควบคุมโรคท่ีไดมาตรฐานสากล
บนพ้ืนฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริต

ตัวช้ีวัดระดับกรม

1. ตัวช้ีวัดท่ี 1.2.1 : รอยละความสําเร็จของคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของกรม
ควบคุมโรค
2. หนวยวัด : รอยละ
3. น้ําหนัก : 8
4. คําอธิบายตัวช้ีวัด :

คุณธรรม หมายถึง ความประพฤติท่ีดีงาม เพ่ือประโยชนสุขแกตนและสังคม ซึ่งมีพ้ืนฐานมาจากหลัก
ศีลธรรมทางศาสนา คานิยมทางวัฒนธรรม ประเพณี หลักกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ การรูจักไตรตรองวาอะไรควรทํา
ไมควรทํา นํามาปฏิบัติจนเปนนิสัย เชน ซื่อสัตย เสียสละ รับผิดชอบ ฯลฯ

ความโปรงใส หมายถึง การสรางความเปดเผย เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียท้ังจากภายในและ
ภายนอกหนวยงานสามารถเขาถึงขอมูลดวยวิธีการตางๆ มีการสื่อสาร การแสดงความรับผิดชอบ พรอมรับการตรวจสอบ
รวมท้ังมีกระบวนการในการติดตามและประเมินผลท่ีไดรับการยอมรับวาเท่ียงตรงและเชื่อถือได

ความสําเร็จของคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของกรมควบคุมโรค
หมายถึง ความสําเร็จของการดําเนินการพัฒนาระดับคุณธรรม และความโปรงใสของหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค
ภายใตการนํายุทธศาสตร การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริตประจําปงบประมาณพ.ศ. 2562 สูการ
ปฏิบัติอยางเปนระบบ เพ่ือใหการดําเนินงานของกรมควบคุมโรค มีระดับคุณธรรมและความโปรงใสไดตามเปาหมายท่ีกําหนด
โดยวัดผลความสําเร็จของการการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการของกรมฯ ซึ่งประเมินจาก 5 องคประกอบ คือ

1. ความโปรงใส (Transparency) ประเมินจากความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการหรือผูมีสวนได
สวนเสียตามประสบการณในการรับบริการจากกรมควบคุมโรค และจากขอมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ (Evidence
Base) บนพ้ืนฐานของขอเท็จจริงในการดําเนินงานของกรมควบคุมโรค

2. ความรับผิดชอบ (Accountability) ประเมินจากความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการหรือผูมี
สวนไดสวนเสียตามประสบการณในการรับบริการจากกรมควบคุมโรค

3. การทุจริตคอรรัปชัน (Corruption) ประเมินจากการรับรูและประสบการณโดยตรงของประชาชน
ผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย ท่ีมีตอการใหบริการของกรมควบคุมโรค
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4. วัฒนธรรมคุณธรรม (Integrity Culture) ประเมินจากความคิดเห็นของเจาหนาท่ีภายใน
กรมควบคุมโรค และจากขอมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ (Evidence Base) บนพ้ืนฐานของขอเท็จจริงในการ
ดําเนินงานของกรมควบคุมโรค

5. คุณธรรมในการทํางาน (Work Integrity) ประเมินจากความคิดเห็นของเจาหนาท่ีภายใน
กรมควบคุมโรค ท่ีมีตอการดําเนินงานของกรมควบคุมโรค

โดยสํานักงาน ป.ป.ช. จะกําหนดคาน้ําหนัก (รอยละ) /คะแนนท่ีได /คะแนนหลังถวงนาหนัก และจัด
คะแนน ITA : Integrity and Transparency Assessment ซึ่งเปนผลรวมของคะแนนแตละดัชนีท่ีถวงนาหนักแลว ท้ังนี้
คะแนนดัชนีการคํานวณเฉลี่ยของทุกขอคําถามจากทุกแบบสํารวจในดัชนีท่ียังไมถวงน้ําหนัก และจัดระดับผลการประเมิน
ในแตละองคประกอบใหกรมควบคุมโรครับทราบผลการประเมิน
5. สูตรการคํานวณ : ไมมี
6. เกณฑการใหคะแนน : พิจารณาจากความกาวหนาของการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้

ช่ือตัวช้ีวัด หนวยวัด ความสําเร็จ
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

รอยละความสําเร็จของคะแนน
การประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของกรม
ควบคุมโรค

รอยละ 85 86 87 88 89

7 .  เง่ือนไขของตัวช้ีวัด : สํานักงาน ป.ป.ช. ประเมินกรมควบคุมโรค
8. ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด :

9 . รายละเอียดการดําเนินงานภาพรวมกรมฯ:

ข้ันตอนท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล
1 . 1.1 ทบทวนคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานสรางมาตรฐาน

ความโปรงใส กรมควบคุมโรค ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2562

1 . 1 .1 คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานสราง
มาตรฐานความโปรงใส กรมควบคุมโรค
ประจําป งบประมาณพ.ศ.2562

ตัวช้ีวัด หนวยวัด ผลการดําเนินงานในอดีต  ปงบประมาณ  พ.ศ.
2558 2559 2560 2561

รอยละความสําเร็จของคะแนนการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานของกรมควบคุมโรค

ระดับ 81 .79 78 .80 88 .96 รอผลป61



๙๔

ข้ันตอนท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล

1.2 วิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน กรม
ควบคุมโรค ระหวางป พ.ศ. 2560 และ2561
พรอมเสนอผูบริหารลงนามทราบ

1.3 กําหนดมาตรการ/แนวทาง/กลไก เพ่ือปรับปรุง
การดําเนินงานในป พ.ศ. 2562 ใหมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน พรอมเสนอผูบริหารลงนาม และแจงเวียน
หนวยงานทราบ

(0 .1 คะแนน)
1 .2 รายงานผลการเปรียบเทียบ
คะแนนการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงาน กรมควบคุม
โรค ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2560
และ 2561 (0 .3 คะแนน) พรอมเสนอ
ผูบริหารลงนามทราบ
(0 .2 คะแนน)
1 .3 หลักฐานการแจงเวียนมาตรการ/
แนวทาง/กลไก ในการปรับปรุงการ
ดําเนินงาน (0 .3 คะแนน)
พรอมเสนอผูบริหารลงนาม
(0 .1 คะแนน)

2 2.1จัดทําแผนปฏิบัติ ราชการ การสร างเสริม
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของกรม
ควบคุมโรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  ให
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและตอตานการทุจริต กรมควบคุมโรค
พ.ศ. 2562 – 2565 พรอมเสนอผูบริหารลงนาม

1 2.1แผนปฏิบัติราชการ การสรางเสริม
คุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของกรมควบคุมโรค ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ตาม
แบบฟอรมท่ี 1 (0 .8 คะแนน)
พรอมเสนอผูบริหารลงนาม (0 .2
คะแนน)

3 3 .1 จัดทําแนวทางการดําเนินงาน/แนวทางการ
ปฏิบัติงานเพ่ือสรางความโปรงใสของกรมควบคุม
โรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2 5 6 2 พรอม
เสนอผูบริหาร และแจงหนวยงานทราบ

3 .2 ดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ การ
สรางเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดํ า เนิ น งานของกรมควบ คุม โ รค  ประจํ าป
งบประมาณ พ .ศ .  2 5 6 2  พร อมร ายงาน
ความกาวหนา (รอบ 6 เดือนแรก) เสนอผูบริหาร
ทราบ

1 3 .1 แนวทางการดําเนินงาน และ/หรือ
แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือสรางความ
โปรงใสของกรมควบคุมโรค ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (0 .3
คะแนน)
พรอมเสนอผูบริหาร (0 .1 คะแนน)
และแจงหนวยงานทราบ(0 .1 คะแนน)

3 .2 รายงานความกาวหนาในการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ การ
สรางเสริมคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานของกรมควบคุมโรค
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
(รอบ 6  เดือนแรก) ตามแบบฟอรมท่ี
2 (0 .4 คะแนน) พรอมเสนอผูบริหาร



๙๕

ข้ันตอนท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล
ลงนาม (0 .1 คะแนน)

4 4 .1 รวบรวมขอมูลผูมีสวนไดสวนเสียภายในและ
ภายนอกของกรมควบคุมโรคตามแบบฟอรมท่ี
ป.ป.ช. กําหนด

4 .2 ติดตามการจัดเก็บหลักฐานเชิ งประจักษ
(Evidence Base) ในการประเมินคุณธรรม และ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของกรมควบคุมโรค
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

4.3 ดํ า เนินการจัดส งหลักฐานเชิ งประจักษ
(Evidence Base) ในการประเมินคุณธรรมความ
โปรงใสในการดําเนินงาน ใหกับคณะผูประเมิน
ตามระยะเวลาท่ีกําหนด

1 . 4 .1 หลักฐานขอมูลผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายในและภายนอกของกรมควบคุม
โรคตามแบบฟอรมท่ี ป.ป.ช. กําหนด
(0 .8 คะแนน)
4 .2 หลักฐานการสงขอมูลผูมีสวนได
สวนเสียภายในและภายนอกของกรม
ควบคุมโรคตามแบบฟอรมท่ี ป.ป.ช.
กําหนด ใหกับคณะผูตรวจประเมิน

4.3หลักฐานการติดตามเชิงประจักษ
(Evidence Base) ในการประเมิน
คุณธรรม และความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของกรมควบคุมโรค ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562

4 .4หนังสือนําสงเอกสารเชิงประจักษ
(Evidence Base) ในการประเมิน
คุณธรรมความโปรงใสในการดําเนินงาน
ไปยังคณะผูประเมิน โดยผูบริหารลง
นาม

4 .5 เอกสารหลักฐานเชิงประจักษ
(Evidence Base) ท่ีดําเนินการจัดสง
ใหกับคณะผูประเมิน
4.6 ไฟลเอกสารตามแนวทางการ
ดําเนินงานท่ี ป.ป.ช. กําหนด

5 5 .1 รายงานความกาวหนาในการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการการสรางเสริมคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของกรมควบคุม
โรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  (รอบ 12
เดือน) พรอมเสนอผูบริหารทราบ

5 .2 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการฯ ปญหา อุปสรรค พรอมขอเสนอแนะ
และแนวทางการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.

1 5 .1 รายงานความกาวหนา (รอบ 12
เดือน) (0 .1 คะแนน)

5 .2 รายงานสรุปผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการฯ ปญหา อุปสรรค
พรอมขอเสนอแนะ และแนวทางการ
ดําเนินงานในปตอไป พรอมผูบริหารลง
นาม (0 . 2 คะแนน)



๙๖

ข้ันตอนท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล
2563 พรอมปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ และ
แนวทางการดําเนินงานในปตอไป พรอมเสนอ
ผูบริหารลงนาม

5 .3 สรุปผลการดําเนินงานการสรางคุณธรรมและ
ความโปรงใสของกรมควบคุมโรค พรอมปญหา
อุปสรรค และขอเสนอแนะของการดําเนินงานใน
ปงบประมาณ 2562  พรอมเสนอผูบริหารลงนาม

5 .4 คะแนนประเมินผลภาพรวม
0 .1

คะแนน
0 .2

คะแนน
0 .3

คะแนน
0 .4

คะแนน
0 .5

คะแนน

คะแนน
ประเมิน

85
คะแนน

คะแนน
ประเมิน

86
คะแนน

คะแนน
ประเมิน

87
คะแนน

คะแนน
ประเมิน

88
คะแนน

คะแนน
ประเมิน

89
คะแนน

5 .3 รายงานสรุปผลการดําเนินงานการ
สรางคุณธรรมและความโปรงใสของกรม
ควบคุมโรค พรอมปญหาอุปสรรค และ
ขอเสนอแนะของการดําเนินงานใน
ปงบประมาณ 2562 พรอมเสนอ
ผูบริหารลงนาม (0 .2 คะแนน)
5 .4 เอกสารการแจงคาคะแนนจาก
สํานักงาน ป.ป.ช. หรือหนวยงานท่ี
เก่ียวของ (0 .5 คะแนน)



๙๗

ตัวช้ีวัดระดับผูกํากับตัวช้ีวัด
รอบ 6 เดือนแรก ปงบประมาณ พ.ศ.2562 (ตุลาคม พ.ศ. 2561 – มีนาคม พ.ศ. 2562)

ข้ันตอนท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล
1 1.1 ทบทวนคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานสราง

มาตรฐานความโปรงใส กรมควบคุมโรค
ประจําป 2562

1.2 วิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
กรมควบคุมโรค ระหวางป พ.ศ. 2560 และ
2561 พรอมเสนอผูบริหารลงนามทราบ

1 1 .1 คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานสรางมาตรฐาน
ความโปรงใส กรมควบคุมโรค ประจําป
2562 (0 .3คะแนน)

1 .2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
กรมควบคุมโรค ระหวางป พ.ศ. 2560 และ
2561 (0 .5 คะแนน) พรอมเสนอผูบริหาร
ลงนามทราบ (0 .2คะแนน)

2 2.1 ประชุมคณะทํางานสรางมาตรฐานความ
โปรงใส กรมควบคุมโรค ประจําป 2562

2.2 กําหนดมาตรการ/แนวทาง/กลไก เพ่ือ
ปรับปรุงการดําเนินงานในป พ.ศ. 2562 ใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน พรอมเสนอผูบริหารลง
นาม และแจงเวียนหนวยงานทราบ

1 2 .1 หลักฐานท่ีแสดงถึงการจัดประชุม
คณะทํางานสรางมาตรฐานความโปรงใส กรม
ควบคุมโรค ประจําป 2562
- รายงานการประชุม (0 .2 คะแนน)
- หนังสือขออนุมัติจัดประชุม (0 .1 คะแนน)
- ภาพถาย (0 .2คะแนน)

2 .2 หลักฐานการแจงเวียนมาตรการ/
แนวทาง/กลไก ในการปรับปรุงการ
ดําเนินงาน (0 .4 คะแนน)พรอมเสนอ
ผูบริหารลงนาม (0 .1 คะแนน)

3 3.1 จัดทําแผนปฏิบัติราชการดานคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและตอตานการทุจริต กรม
ควบคุมโรค พ.ศ. 2 5 62 – 2 5 65 พรอม
เสนอผูบริหารลงนาม

1 3.1 หลักฐานการประชุมจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการดานคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงาน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562
- รายงานการจัดประชุม (0 .2 คะแนน)
- หนังสืออนุมัติจัดประชุม (0 .1 คะแนน)
- ภาพถาย (0.2 คะแนน)

3.2 แผนปฏิบัติราชการดานคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (0 .4
คะแนน) พรอมเสนอผูบริหารลงนาม
(0 .1 คะแนน)



๙๘

ข้ันตอนท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล

4 4 .1 จัดทําแนวทางการดําเนินงาน/แนว
ทางการปฏิบัติงานเพ่ือสรางความโปรงใส
ของกรมควบคุมโรค ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 พรอมเสนอผูบริหาร และแจง
หนวยงานทราบ

1 4.1 แนวทางการดําเนินงาน/แนวทางการ
ปฏิบัติงาน/มาตรการ/กลไก เพ่ือสรางความ
โปรงใสในการดําเนนิงานของกรมควบคุมโรค
(0. 7 คะแนน) พรอมเสนอผูบริหารลงนาม
(0 .1คะแนน)
4.2 หนังสือแจงเวียนแนวทางปฏิบัติงานเพ่ือ
สรางความโปรงใสของกรมควบคุมโรค
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให
หนวยงานภายในสังกัดกรมควบคุมโรคทราบ
(0 .2คะแนน)

5 ดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการดาน
คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ ค ว า ม โ ป ร ง ใ ส ใ น ก า ร
ดํ า เ นิ น ง านของหน ว ย ง าน  ปร ะจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2 5 6 2 พรอมรายงาน
ความกาวหนา (รอบ 6 เดือนแรก) เสนอ
ผูบริหารทราบ

1 รายงานความกาวหนาในการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการดานคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6
เดือนแรก) ตามแบบฟอรมท่ี 1 (0 .8
คะแนน)พรอมเสนอผูบริหารลงนาม
(0 .2คะแนน)

รอบ 6 เดือนหลัง ปงบประมาณ พ.ศ.2562 (เมษายน พ.ศ. 2562 – กันยายน พ.ศ. 2562)
ข้ันตอนท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล

1 1 .1 รวบรวมขอมูลผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายในและภายนอกของกรมควบคุมโรค
ตามแบบฟอรมท่ี ป.ป.ช. กําหนด

1 1 .1 หลักฐานขอมูลผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายในและภายนอกของกรมควบคุมโรคตาม
แบบฟอรมท่ี ป.ป.ช. กําหนด
(0.5 คะแนน)
1 .2 หลักฐานการสงขอมูลผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายในและภายนอกของกรมควบคุมโรคตาม
แบบฟอรมท่ี ป.ป.ช. กําหนด ใหกับคณะ
ผูตรวจประเมิน
(0 .5 คะแนน)

2 2.1 ติดตามการจัดเก็บหลักฐานเชิงประจักษ
(Evidence Base) ในการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานของกรม
ควบคุมโรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

1 2.1 หลักฐานการติดตามเชิงประจักษ
(Evidence Base) ในการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานของกรม
ควบคุมโรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
เชน



๙๙

ข้ันตอนท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล
-หนังสือแจงหนวยงานผูรับผิดชอบในการ
จัดเก็บหลักฐานตามแนวทางการดําเนินงานท่ี
ป.ป.ช. กําหนด (1 คะแนน)

3 3 .1 ดําเนินการจัดสงหลักฐานเชิงประจักษ
(Evidence Base) ในการประเมินคุณธรรม
ความโปรงใสในการดําเนินงาน ใหกับคณะผู
ประเมินตามระยะเวลาท่ีกําหนด

1 3 .1 หนังสือนําสงเอกสารเชิงประจักษ
(Evidence Base) ในการประเมินคุณธรรม
ความโปรงใสในการดําเนินงานไปยังคณะผู
ประเมิน (0 .4 คะแนน)
โดยผูบริหารลงนาม (0 .1 คะแนน)
3 .2 เอกสารหลักฐานเชิงประจักษ
(Evidence Base) ท่ีดําเนินการจัดสงใหกับ
คณะผูประเมิน
- ไฟลเอกสารตามแนวทางการดําเนินงานท่ี
ป.ป.ช. กําหนด (0.5 คะแนน)

4 4 .1 รายงานความกาวหนาในการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการดาน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2 5 6 2 (รอบ 12 เดือน) พรอมเสนอ
ผูบริหารทราบ
4 .2 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการดานคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานของหนวยงาน ประจําป
ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ . ศ .  2 5 6 2
พรอมระบุปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ
และแนวทางการดําเนินงานในปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 พรอมเสนอผูบริหารลงนาม

1 4 .1 รายงานความกาวหนา (รอบ 12 เดือน)
(0 .4 คะแนน) พรอมเสนอผูบริหารลงนาม
(0 .1 คะแนน)

4 .2 รายงานสรุปผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการดานคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (0 .3
คะแนน)
ระบุปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ และ
แนวทางการดําเนินงานในปตอไป (0 .1
คะแนน) พรอมผูบริหารลงนาม
(0.1คะแนน)

5 5 .1 สรุปผลการดําเนินงานการสราง
คุณธรรมและความโปรงใสของกรมควบคุม
โ ร ค  พ ร อ ม ป ญ ห า อุ ป ส ร ร ค  แ ล ะ
ข อ เ สนอแนะของกา รดํ า เ นิ น ง าน ใน
ปงบประมาณ 2562  พรอมเสนอผูบริหาร
ลงนาม
5 .2 คะแนนประเมินผลภาพรวม

0 .1
คะแนน

0 .2
คะแนน

0 .3
คะแนน

0 .4
คะแนน

0 .5
คะแนน

1 5 .1 รายงานสรุปผลการดําเนินงานการสราง
คุณธรรมและความโปรงใสของกรมควบคุม
โรค (0 .3 คะแนน)

พรอมปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะของ
การดําเนินงานในปงบประมาณ 2562 (0 .1
คะแนน)
พรอมเสนอผูบริหารลงนาม (0 .1คะแนน)



๑๐๐

ข้ันตอนท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล
คะแนน
ประเมิน

85
คะแนน

คะแนน
ประเมิน
86

คะแนน

คะแนน
ประเมิน

87
คะแนน

คะแนน
ประเมิน

88
คะแนน

คะแนน
ประเมิ
น 89
คะแนน

5 .2 เอกสารการแจงคาคะแนนจากสํานักงาน
ป.ป.ช. หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ
(0 .5 คะแนน)

10. เปาหมาย : รอบ 6  เดือนแรก ถึงข้ันตอนท่ี 3
รอบ 6 เดือนหลัง ถึงข้ันตอนท่ี 5

11. แหลงขอมูล : กลุมคุมครองจริยธรรม
12 .วิธีการจัดเก็บขอมูล : องคประกอบการประเมินระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของกรมควบคุมโรค
แบงเปน ๕ องคประกอบ ดังนี้

๑. ความโปรงใส (Transparency) ประเมินจากความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการหรือผูมีสวนได
สวนเสียตามประสบการณในการรับบริการจากกรมควบคุมโรค และจากขอมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ (Evidence
Base) บนพ้ืนฐานของขอเท็จจริงในการดําเนินงานของกรมควบคุมโรค

๒. ความรับผิดชอบ (Accountability) ประเมินจากความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการหรือผูมี
สวนไดสวนเสียตามประสบการณในการรับบริการจากกรมควบคุมโรค

๓. การทุจริตคอรรัปชัน (Corruption) ประเมินจากการรับรูและประสบการณโดยตรงของประชาชน
ผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย ท่ีมีตอการใหบริการของกรมควบคุมโรค

๔. วัฒนธรรมคุณธรรม (Integrity Culture) ประเมินจากความคิดเห็นของเจาหนาท่ีภายใน
กรมควบคุมโรค และจากขอมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ (Evidence Base) บนพ้ืนฐานของขอเท็จจริงในการ
ดําเนินงานของกรมควบคุมโรค

๕. คุณธรรมในการทํางาน (Work Integrity) ประเมินจากความคิดเห็นของเจาหนาท่ีภายใน
กรมควบคุมโรค ท่ีมีตอการดําเนินงานของกรมควบคุมโรค

13. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล :
ไตรมาสท่ี 1 ภายในวันท่ี  25   ธันวาคม 2561
ไตรมาสท่ี 2 ภายในวันท่ี 25 มีนาคม 2562
ไตรมาสท่ี 3 ภายในวันท่ี 25 มิถุนายน 2562
ไตรมาสท่ี 4 ภายในวันท่ี 25 กันยายน 2562

14. แบบฟอรมท่ีใชประกอบดวย -
15. ช่ือผูกํากับตัวช้ีวัด :

ช่ือผูกํากับตัวช้ีวัด โทรศัพท E-mail
1 .หัวหนากลุมคุมครองจริยธรรม 0  2590  3003 ypanumard@yahoo.com



๑๐๑

16. ผูจัดเก็บตัวช้ีวัด /ผูประสานงานตัวช้ีวัด

ช่ือผูจัดเก็บตัวช้ีวัด โทรศัพท E-mail
1 .นางสาวณิชารัศม  สิริวัชรศิลป 02  590  3044 - 45 w.dachkamon@gmail.com
2 .วาท่ีร.ต.หญิงพรนภัส  แสงสวัสดิ์ 0 2  590  3044 - 45 Imim.pr@hotmail.com



๑๐๒

รายละเอียดตัวช้ีวัด (Measurement Template)
แผนยุทธศาสตร การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมตอตานการทุจริต กรมควบคุมโรค

พ.ศ. 2560 - 2564
มิติท่ี 1 : ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  : การผลักดันนโยบาย ดานคุณธรรม จริยธรรม และการตอตานการทุจริต สูภารกิจงาน
วิชาการและบริการใหไดตามมาตรฐานท่ีกําหนด โปรงใส ตรวจสอบได เกิดภาพลักษณท่ีดี

เปาประสงคที1 .3 : ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารดานคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริตของ
กรมควบคุมโรค ท่ีโปรงใส ตรวจสอบได

ตัวช้ีวัดระดับกรม
1 ) ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 1 .3 .1 : รอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารดานคุณธรรม

จริยธรรม และตอตานการทุจริตของกรมควบคุมโรคท่ีโปรงใส ตรวจสอบได
2) หนวยวัด : รอยละ
3) น้ําหนัก : รอยละ 5
4) คําอธิบาย :

ขอมูลขาวสาร หมายถึง สิ่งท่ีสื่อความหมายใหรูเรื่องราวขอเท็จจริง ขอมูล หรือสิ่งใดๆ ไมวาการสื่อ
ความหมายนั้นจะทําไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผานวิธีการใดๆ และไมวาจะไดจัดทําไวในรูปของเอกสาร
แฟม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนท่ี ภาพวาด ภาพถาย ฟลม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่อง
คอมพิวเตอรหรือวิธีอ่ืนใดท่ีทําใหสิ่งท่ีบันทึกไวปรากฏได

ขอมูลขาวสารดานคุณธรรม หมายถึง ขอมูลเก่ียวกับความประพฤติท่ีดีงาม เพ่ือประโยชนสุขแกตนและ
สังคม ซึ่งมีพ้ืนฐานมาจากหลักศีลธรรมทางศาสนา คานิยมทางวัฒนธรรม ประเพณี หลักกฎหมาย จรรยาบรรณ
วิชาชีพ การรูจักไตรตรองวาอะไรควรทํา ไมควรทํา นํามาปฏิบัติจนเปนนิสัย เชน ซื่อสัตย เสียสละ รับผิดชอบ
ฯลฯ

ขอมูลขาวสารดานจริยธรรม หมายถึง ขอมูลเก่ียวกับแนวทางซึ่งเปนกฎเกณฑในการประพฤติปฏิบัติในสิ่ง
ท่ีถูกตองดีงาม และเปนลักษณะท่ีสังคมตองการเปนสิ่งท่ีเกิดประโยชนตอตนเองและสังคมสวนรวม บุคคลท่ีมี
จริยธรรมอยูในตนเอง ยอมเปนท่ียอมรับนับถือของคนในสังคมและสามารถดําเนินชีวิตไดอยางเปนปกติสุข เปนคน
ท่ีมีคุณภาพและเปนท่ียอมรับของสังคมสวนรวม

ขอมูลขาวสารดานตอตานการทุจริต หมายถึง ขอมูลเก่ียวกับการไมยอมรับการไดมาซึ่งอํานาจหรือการ
ใชทรัพยสินท่ีมีอยูในทางมิชอบ เพ่ือประโยชนตอ ตนเอง ครอบครัว เพ่ือน คนรูจัก หรือประโยชนอ่ืนใดอันมิควรได
ซึ่งกอใหเกิดความเสียหายตอประโยชนของผูอ่ืน

การเขาถึงขอมูล (Data Accessibility) หมายถึง การเขาใชงานโปรแกรม หรือระบบคอมพิวเตอรท่ีมี
การกําหนดสิทธิตามระดับของผูใชงาน ท้ังนี้ เพ่ือเปนการปองกันการเขาไปดําเนินการตางๆ กับขอมูลของผูใชท่ีไม
มีสวนเก่ียวของ และเปนการรักษาความลับของขอมูล ดังนั้น ในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอรจึงไดมีการออกแบบ
ระบบรักษาความปลอดภัยในการเขาถึงของผูใช และการเขาถึงขอมูลของผูอ่ืนโดยไมไดรับความยินยอมนั้น ก็ถือ
เปนการผิดจริยธรรมเชนเดียวกับการละเมิดขอมูลสวนตัว



๑๐๓

ความพึงพอใจของประชาชนท่ีสามารถเขาถึงขอมูลขาวสาร ดานคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการ
ทุจริตของกรมควบคุมโรคท่ีโปรงใส ตรวจสอบได หมายถึง ความรูสึกหรือความคิดเห็นทางบวกของประชาชน
กลุมเปาหมายท่ีมีตอการเขาถึงขอมูลขาวสารดานคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริตของหนวยงายในสังกัด
กรมควบคุมโรค ท่ีโปรงใส ตรวจสอบได โดยผานชองทางและการเผยแพรเอกสารของหนวยงานในสังกัดกรม บน
ฐานขอมูลดานคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริตของหนวยงานสังกัดกรม
5. สูตรการคํานวณ : คะแนนความพึงพอใจของประชาชนกลุมเปาหมายท่ีประเมินการเขาถึงขอมูลขาวสารดาน
คุณธรรม จริยธรรมและตอตานการทุจริตของกรมควบคุมโรค ท่ีปรงใส ตรวจสอบได x 100 หาร ประชาชน
กลุมเปาหมายท้ังหมดท่ีเขาถึงเขาถึงขอมูลขาวสารดานคุณธรรม จริยธรรมและตอตานการทุจริตของกรมควบคุม
โรค ท่ีปรงใส ตรวจสอบได
6. เกณฑการใหคะแนน : พิจารณาจากความกาวหนาของการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้

ตัวช้ีวัด น้ําหนัก เกณฑการใหคะแนน
1 2 3 4 5

รอยละความพึงพอใจของประชาชน
ท่ีสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารดาน
คุณธรรม จริยธรรม และตอตานการ
ทุจริตของกรมควบคุมโรคท่ีโปรงใส
ตรวจสอบได

5 78 79 80 81 82

7 . เง่ือนไข
7 .1 หนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคท่ีตั้งอยูในบริเวณกรมควบคุมโรคใชผลการประเมินตัวชี้วัดนี้

รวมกับศูนยสารสนเทศ กรมควบคุมโรค ซึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักรวมกับคณะทํางานพัฒนาฐานขอมูลดานคุณธรรม
จริยธรรมและตอตานการทุจริตของกรมควบคุมโรค ใหประชาชนสามารถเขาถึงขาวสารดานคุณธรรม จริยธรรม
และตอตานการทุจริตของกรมควบคุมโรคใหโปรงใส ตรวจสอบได

7 .2 หนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคท่ีตั้งอยูนอกบริเวณกรมควบคุมโรค ท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค
ใชผลการประเมินจากการดําเนินงานของหนวยงานนั้นๆท่ีพัฒนาฐานขอมูลดานคุณธรรม จริยธรรมและตอตาน
การทุจริตของกรมควบคุมโรค ใหประชาชนสามารถเขาถึงขาวสารดานคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริต
ของกรมควบคุมโรคใหโปรงใส ตรวจสอบได โดยใชแนวทางการพัฒนาของคณะทํางานพัฒนาฐานขอมูลดาน
คุณธรรม จริยธรรมและตอตานการทุจริตของกรมควบคุมโรค

8. เปาหมายตัวช้ีวัด

ตัวช้ีวัด หนวยวัด เปาหมาย (พ.ศ.)
2562 2563 2564 2565

รอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีสามารถเขาถึง
ขอมูลขาวสารดานคุณธรรม จริยธรรม และตอตาน
การทุจริตของกรมควบคุมโรคท่ีโปรงใส ตรวจสอบได

รอยละ 80 85 90 95



๑๐๔

9. ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด

10 . รายละเอียดการดําเนินงาน: ภาพรวมกรมฯ พิจารณาจากความกาวหนาของการดําเนินงานตามเปาหมาย
แตละระดับ ดังนี้

ข้ันตอน
ท่ี

รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน หลักฐานประกอบการประเมิน

๑ 1 .1 แต งตั้ งคณะกรรมการกรมฯ พัฒนา
ฐ า น ข อ มู ล ข า ว ส า ร ด า น คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรม และตอตานการทุจริต

1 .2 วิเคราะหฐานขอมูลขาวสารดานคุณธรรม
จริยธรรม และตอตานการทุจริต ของปท่ี
ผานมา

๑ 1 .1 คําสั่ งแตงตั้ งคณะกรรมการกรมฯพัฒนา
ฐานขอมูลขาวสารดานคุณธรรม จริยธรรม
และตอตานการทุจริต (0 .3 คะแนน)

1 .2 รายงานการวิเคราะหฐานขอมูลขาวสารดาน
คุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริต
ของปท่ีผานมา (0 .5 คะแนน) เสนอผูบริหาร
ลงนามรับทราบ (0 .2 คะแนน)

๒ 2 .1 กําหนดแนวทางการพัฒนาฐานขอมูล
และชองทางและการเผยแพรเอกสารขอมูล
ขาวสารดานคุณธรรม จริยธรรม และตอตาน
การทุจริต ท่ีโปรงใส ตรวจสอบไดของ
หนวยงานในสังกัดกรมฯ และแนวทางการ
ประเมินผลตัวชี้วัดนี้
2 .2 จัดสงใหหนวยงานในสังกัดกรมฯใชเปน
แนวทางการปฏิบัติ

๑ 2 .1 แนวทางการพัฒนาฐานขอมูล และชองทาง
และการเผยแพร เอกสารขอมูลข าวสารด าน
คุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริต ท่ี
โปรงใส ตรวจสอบไดของหนวยงานในสังกัดกรมฯ
และแนวทางการประเมินผลตัวชี้วัดนี้
(0 .8 คะแนน)

2 .2 เอกสารแนวทางฯจัดสงใหหนวยงานในสังกัด
กรมฯใชเปนแนวทางการปฏิบัติภายในวันท่ี 31
ตุลาคม พ.ศ.2561 (0 .2 คะแนน)
หมายเหต:ุสงชากวาวันท่ีกําหนดหัก 0 .1 คะแนน

๓ 3 .1 จัดทําแผนและดําเนินการตามแผนการ
พัฒนาฐานขอ มูล  และชองทางและการ
เผยแพรเอกสารขอมูลขาวสารดานคุณธรรม
จริยธรรม

๑ 3 .1 แผนดําเนินการพัฒนาฐานขอมูล และชองทาง
และการเผยแพร เอกสารขอมูลข าวสารด าน
คุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริต ท่ี
โปรงใส ตรวจสอบไดของกรมฯ

ตัวช้ีวัด หนวยวัด ผลการดําเนินงานในอดีต  ปงบประมาณ พ.ศ.
2560 2561 2562

รอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีสามารถ
เ ข า ถึ ง ข อ มู ล ข า ว ส า ร ด า น คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรม และตอตานการทุจริตของกรม
ควบคุมโรคท่ีโปรงใส ตรวจสอบได

รอยละ เริ่มใชป 2562
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ข้ันตอน
ท่ี

รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน หลักฐานประกอบการประเมิน

และตอตานการทุจริต ท่ีโปรงใส ตรวจสอบได
ของ กรมฯ และการประเมินผลตัวชี้วัดนี้

และการประเมินผลตัวชี้วัดนี้
3 .2 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนของ
หนวยงานในสังกัดกรมฯ รอบ 3 เดือนและรอบ6
เดือน พรอมขอเสนอแนะ เสนอผูบริหารรับทราบ
ภายในระยะเวลาท่ี กําหนดในแตละไตรมาส
(1 .0คะแนน)
หมายเหต:ุ
-ไมมีรายงานครบทุกรอบ หักคะแนนไตรมาสละ

0 .1 คะแนน
-ไมมีขอเสนอแนะในแตละรอบ หักคะแนนไตรมา
สละ 0 .1 คะแนน
-ไมมีผูบริหารลงนามรับทราบ หักคะแนนรอบละ
0 .1 คะแนน
-ไมไดตามระยะเวลาท่ีกําหนด หักคะแนน 0 .1
คะแนน

๔ 4 .1 ดําเนินการตามแผนของกรมฯ และกํากับ
ติดตามประเมินผลภาพรวมของหนวยงานใน
สังกัดกรมฯ รอบ9 เดือนและรอบ12 เดือน
พรอมขอเสนอแนะ เสนอผูบริหารรับทราบ

๑ 4 .1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนของ
หนวยงานในสังกัดกรมฯ รอบ9 เดือนและรอบ12
เดือน พรอมขอเสนอแนะ เสนอผูบริหารรับทราบ
(1 .0คะแนน)
หมายเหต:ุ
-ไมมีรายงานครบทุกรอบ หักคะแนนรอบละ 0 .1

คะแนน
-ไมมีขอเสนอแนะในแตละรอบ หักคะแนนไตรมา
สละ0 .1 คะแนน
-ไมมีผูบริหารลงนามรับทราบ หักคะแนนรอบละ
0 .1 คะแนน

๕ 5 .1 ผลการประเมินความพึงพอใจฯ

เกณฑการให
คะแนน

คะแนน
0.6 0 .7 0 .8 0 .9 1 .0

รอยละ
ความสําเร็จของ
หนวยงานใน
สังกัดกรม
ควบคุมโรคฯ

73 74 75 76 77

๑ 5 .1 คะแนนประเมินผลภาพรวมท่ีดําเนินการได
ตามเกณฑท่ีกําหนด (1 .0 คะแนน)



๑๐๖

11. เปาหมายการดําเนินงาน รอบ 6  เดือนแรก ถึงข้ันตอนท่ี 3
รอบ 6 เดือนหลัง ถึงข้ันตอนท่ี 5

12. แหลงขอมูล: ทุกหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค

13. วิธีการจัดเก็บขอมูล : ศูนยสารสนเทศ กรมฯ รวบรวมรายงานผลการดําเนินของหนวยงานในสังกัดกรมฯ
จัดสงใหกลุมคุมครองกรมฯ เพ่ือสรุปภาพรวมของแผนยุทธศาสตรฯตอไป

14. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล : ทุกรายไตรมาส

ไตรมาสท่ี 1 ภายในวันท่ี 25 ธันวาคม 2561
ไตรมาสท่ี 2 ภายในวันท่ี 25 มีนาคม 2562
ไตรมาสท่ี 3 ภายในวันท่ี 25 มิถุนายน 2562
ไตรมาสท่ี 4 ภายในวันท่ี 25 กันยายน 2562

15. แบบฟอรมท่ีใช :

16 . ผูกํากับตัวช้ีวัดระดับกรม :

ช่ือผูกํากับตัวช้ีวัด โทรศัพท E-mail
ศูนยสารสนเทศ -

ผูกํากับตัวช้ีวัดระดับหนวยงาน

ช่ือผูกํากับตัวช้ีวัด โทรศัพท E-mail
-

16 . ผูจัดเก็บตัวช้ีวัดระดับกรม

ช่ือผูจัดเก็บตัวช้ีวัด โทรศัพท E-mail
0  2590  3003 -

ผูจัดเก็บตัวช้ีวัดระดับหนวยงาน

ช่ือผูจัดเก็บตัวช้ีวัด โทรศัพท E-mail
-



๑๐๗

ตัวช้ีวัดระดับผูกํากับตัวช้ีวัด

1 ) ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 1 .3 .1 : รอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารดานคุณธรรม
จริยธรรม และตอตานการทุจริตของกรมควบคุมโรคท่ีโปรงใส ตรวจสอบได

2) หนวยวัด : รอยละ
3) น้ําหนัก : รอยละ 5
4) คําอธิบาย :

ขอมูลขาวสาร หมายถึง สิ่งท่ีสื่อความหมายใหรูเรื่องราวขอเท็จจริง ขอมูล หรือสิ่งใดๆ ไมวาการสื่อ
ความหมายนั้นจะทําไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผานวิธีการใดๆ และไมวาจะไดจัดทําไวในรูปของเอกสาร
แฟม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนท่ี ภาพวาด ภาพถาย ฟลม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่อง
คอมพิวเตอรหรือวิธีอ่ืนใดท่ีทําใหสิ่งท่ีบันทึกไวปรากฏได

ขอมูลขาวสารดานคุณธรรม หมายถึง ขอมูลเก่ียวกับความประพฤติท่ีดีงาม เพ่ือประโยชนสุขแกตนและ
สังคม ซึ่งมีพ้ืนฐานมาจากหลักศีลธรรมทางศาสนา คานิยมทางวัฒนธรรม ประเพณี หลักกฎหมาย จรรยาบรรณ
วิชาชีพ การรูจักไตรตรองวาอะไรควรทํา ไมควรทํา นํามาปฏิบัติจนเปนนิสัย เชน ซื่อสัตย เสียสละ รับผิดชอบ
ฯลฯ

ขอมูลขาวสารดานจริยธรรม หมายถึง ขอมูลเก่ียวกับแนวทางซึ่งเปนกฎเกณฑในการประพฤติปฏิบัติใน
สิ่งท่ีถูกตองดีงาม และเปนลักษณะท่ีสังคมตองการเปนสิ่งท่ีเกิดประโยชนตอตนเองและสังคมสวนรวม บุคคลท่ีมี
จริยธรรมอยูในตนเอง ยอมเปนท่ียอมรับนับถือของคนในสังคมและสามารถดําเนินชีวิตไดอยางเปนปกติสุข เปนคน
ท่ีมีคุณภาพและเปนท่ียอมรับของสังคมสวนรวม

ขอมูลขาวสารดานตอตานการทุจริต หมายถึง ขอมูลเก่ียวกับการไมยอมรับการไดมาซึ่งอํานาจหรือการ
ใชทรัพยสินท่ีมีอยูในทางมิชอบ เพ่ือประโยชนตอ ตนเอง ครอบครัว เพ่ือน คนรูจัก หรือประโยชนอ่ืนใดอันมิควรได
ซึ่งกอใหเกิดความเสียหายตอประโยชนของผูอ่ืน

การเขาถึงขอมูล (Data Accessibility) หมายถึง การเขาใชงานโปรแกรม หรือระบบคอมพิวเตอรท่ีมี
การกําหนดสิทธิตามระดับของผูใชงาน ท้ังนี้ เพ่ือเปนการปองกันการเขาไปดําเนินการตางๆ กับขอมูลของผูใชท่ีไม
มีสวนเก่ียวของ และเปนการรักษาความลับของขอมูล ดังนั้น ในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอรจึงไดมีการออกแบบ
ระบบรักษาความปลอดภัยในการเขาถึงของผูใช และการเขาถึงขอมูลของผูอ่ืนโดยไมไดรับความยินยอมนั้น ก็ถือ
เปนการผิดจริยธรรมเชนเดียวกับการละเมิดขอมูลสวนตัว

ความพึงพอใจของประชาชนท่ีสามารถเขาถึงขอมูลขาวสาร ดานคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการ
ทุจริตของกรมควบคุมโรคท่ีโปรงใส ตรวจสอบได หมายถึง ความรูสึกหรือความคิดเห็นทางบวกของประชาชน
กลุมเปาหมายท่ีมีตอการเขาถึงขอมูลขาวสารดานคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริตของหนวยงายในสังกัด
กรมควบคุมโรค ท่ีโปรงใส ตรวจสอบได โดยผานชองทางและการเผยแพรเอกสารของหนวยงานในสังกัดกรม บน
ฐานขอมูลดานคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริตของหนวยงานสังกัดกรม

5. สูตรการคํานวณ : คะแนนความพึงพอใจของประชาชนกลุมเปาหมายท่ีประเมินการเขาถึงขอมูลขาวสารดาน
คุณธรรม จริยธรรมและตอตานการทุจริตของกรมควบคุมโรค ท่ีปรงใส ตรวจสอบได x 100 หาร ประชาชน
กลุมเปาหมายท้ังหมดท่ีเขาถึงเขาถึงขอมูลขาวสารดานคุณธรรม จริยธรรมและตอตานการทุจริตของกรมควบคุม
โรค ท่ีปรงใส ตรวจสอบได



๑๐๘

6. เกณฑการใหคะแนน: พิจารณาจากความกาวหนาของการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้

ช่ือตัวช้ีวัด ระดับ
คะแนน

ระดับข้ันของความสําเร็จ
ข้ันตอนท่ี

1 ข้ันตอนท่ี 2 ข้ันตอนท่ี 3 ข้ันตอนท่ี
4

ข้ันตอนท่ี
5

รอยละความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ี
สามารถเขาถึงขอมูล
ขาวสารดานคุณธรรม
จริยธรรม และตอตาน
การทุจริตของกรม
ควบคุมโรคท่ีโปรงใส
ตรวจสอบได

1 

1  

1   

1    

1     

7 . เง่ือนไข

7 .1 หนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคท่ีตั้งอยูในบริเวณกรมควบคุมโรคใชผลการประเมินตัวชี้วัดนี้
รวมกับศูนยสารสนเทศ กรมควบคุมโรค ซึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักรวมกับคณะทํางานพัฒนาฐานขอมูลดานคุณธรรม
จริยธรรมและตอตานการทุจริตของกรมควบคุมโรค ใหประชาชนสามารถเขาถึงขาวสารดานคุณธรรม จริยธรรม
และตอตานการทุจริตของกรมควบคุมโรคใหโปรงใส ตรวจสอบได

7 .2 หนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคท่ีตั้งอยูนอกบริเวณกรมควบคุมโรค ท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค
ใชผลการประเมินจากการดําเนินงานของหนวยงานนั้นๆท่ีพัฒนาฐานขอมูลดานคุณธรรม จริยธรรมและตอตาน
การทุจริตของกรมควบคุมโรค ใหประชาชนสามารถเขาถึงขาวสารดานคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริต
ของกรมควบคุมโรคใหโปรงใส ตรวจสอบได โดยใชแนวทางการพัฒนาของคณะทํางานพัฒนาฐานขอมูลดาน
คุณธรรม จริยธรรมและตอตานการทุจริตของกรมควบคุมโรค

8. เปาหมายตัวช้ีวัด

ตัวช้ีวัด หนวยวัด เปาหมาย (พ.ศ.)
2561 2562 2563 2564

รอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีสามารถเขาถึง
ขอมูลขาวสารดานคุณธรรม จริยธรรม และตอตาน
การทุจริตของกรมควบคุมโรคท่ีโปรงใส ตรวจสอบได

รอยละ เริ่มใช
ป 62

75 80 85
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9. ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด

10 . รายละเอียดการดําเนินงาน: ภาพรวมกรมฯ พิจารณาจากความกาวหนาของการดําเนินงานตามเปาหมาย
แตละระดับ ดังนี้

โดย รอบ 6 เดือนแรก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
(วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2561 – วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562)

ข้ันตอน
ท่ี

รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน หลักฐานประกอบการประเมิน

๑ 1 .1 แต งตั้ ง คณะกรรมการกรมฯ  พัฒนา
ฐานขอมูลขาวสารดานคุณธรรม จริยธรรม
และตอตานการทุจริต

1 .2 วิเคราะหฐานขอมูลขาวสารดานคุณธรรม
จริยธรรม และตอตานการทุจริต ของปท่ีผาน
มา

๑ 1 .1 คําสั่ งแต งตั้ งคณะกรรมการกรมฯพัฒนา
ฐานขอมูลขาวสารดานคุณธรรม จริยธรรม
และตอตานการทุจริต (0 .3 คะแนน)

1 .2 รายงานการวิเคราะหฐานขอมูลขาวสารดาน
คุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริต
ของปท่ีผานมา (0 .5 คะแนน) เสนอผูบริหาร
ลงนามรับทราบ (0 .2 คะแนน)

๒ 2 .1 กําหนดแนวทางการพัฒนาฐานขอมูล
และชองทางและการเผยแพรเอกสารขอมูล
ขาวสารดานคุณธรรม จริยธรรม และตอตาน
การทุจริต ท่ีโปรงใส ตรวจสอบไดของ
หนวยงานในสังกัดกรมฯ และแนวทางการ
ประเมินผลตัวชี้วัดนี้
2 .2 จัดสงใหหนวยงานในสังกัดกรมฯใชเปน
แนวทางการปฏิบัติ

๑ 2 .1 แนวทางการพัฒนาฐานขอมูล และชองทาง
และการเผยแพร เอกสารขอมูลข าวสารด าน
คุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริต ท่ี
โปรงใส ตรวจสอบไดของหนวยงานในสังกัดกรมฯ
และแนวทางการประเมินผลตัวชี้วัดนี้
(0 .8 คะแนน)

2 .2 เอกสารแนวทางฯจัดสงใหหนวยงานในสังกัด
กรมฯใชเปนแนวทางการปฏิบัติภายในวันท่ี 31
ตุลาคม พ.ศ.2561 (0 .2 คะแนน)
หมายเหต:ุสงชากวาวันท่ีกําหนดหัก 0 .1 คะแนน

ตัวช้ีวัด หนวยวัด ผลการดําเนินงานในอดีต  ปงบประมาณ พ.ศ.
2560 2561 2562

รอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีสามารถ
เ ข า ถึ ง ข อ มู ล ข า ว ส า ร ด า น คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรม และตอตานการทุจริตของกรม
ควบคุมโรคท่ีโปรงใส ตรวจสอบได

รอยละ เริ่มใชป 2562
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ข้ันตอน
ท่ี

รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน หลักฐานประกอบการประเมิน

๓ 3 .1 จัดทําแผนและดําเนินการตามแผนการ
พัฒนาฐานขอ มูล และชองทางและการ
เผยแพรเอกสารขอมูลขาวสารดานคุณธรรม
จริยธรรม
และตอตานการทุจริต ท่ีโปรงใส ตรวจสอบได
ของ กรมฯ และการประเมินผลตัวชี้วัดนี้

๑ 3 .1 แผนดําเนินการพัฒนาฐานขอมูล และชองทาง
และการเผยแพรเอกสารขอมูลขาวสารดาน
คุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริต ท่ี
โปรงใส ตรวจสอบไดของกรมฯ
และการประเมินผลตัวชี้วัดนี้ (1 .0คะแนน)

๔ 4 .1 ดําเนินการตามแผนของกรมฯ และกํากับ
ติดตามประเมินผลภาพรวมของหนวยงานใน
สังกัดกรมฯ รอบ 3 เดือน พรอมขอเสนอแนะ
เสนอผูบริหารรับทราบ

๑ 4 .1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนของ
หนวยงานในสังกัดกรมฯ รอบ 3 เดือน พรอม
ขอเสนอแนะ เสนอผูบริหารรับทราบ สงใหศูนย
สารสนเทศ กรมฯ ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด
(1 .0คะแนน)
หมายเหต:ุ
-ไมมีรายงาน หัก 0 .1 คะแนน
-ไมมีขอเสนอแนะ หัก 0 .1 คะแนน
-ไมมีผูบริหารลงนามรับทราบ หัก 0 .1 คะแนน
-ไมไดสงใหศูนยสารสนเทศ กรมฯ ตามระยะเวลาท่ี
กําหนด หัก 0 .1 คะแนน

5 5 .1 ดําเนินการตามแผนของกรมฯ และกํากับ
ติดตามประเมินผลภาพรวมของหนวยงานใน
สังกัดกรมฯ รอบ 6 เดือน พรอมขอเสนอแนะ
เสนอผูบริหารรับทราบ

1 5 .1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนของ
หนวยงานในสังกัดกรมฯ รอบ 6 เดือน พรอม
ขอเสนอแนะ เสนอผูบริหารรับทราบ สงใหศูนย
สารสนเทศ กรมฯ ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด
(1 .0คะแนน)
หมายเหต:ุ
-ไมมีรายงาน หัก 0 .1 คะแนน
-ไมมีขอเสนอแนะ หัก 0 .1 คะแนน
-ไมมีผูบริหารลงนามรับทราบ หัก 0 .1 คะแนน
-ไมไดสงใหศูนยสารสนเทศ กรมฯ ตามระยะเวลาท่ี
กําหนด หัก 0 .1 คะแนน
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โดย รอบ 6 เดือนหลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
(วันท่ี 1 เมษายน พ.ศ.2562 – วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2562)

ข้ันตอน
ท่ี

รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน หลักฐานประกอบการประเมิน

1 . 1 .1ดําเนินการตามแผนของกรมฯ และกํากับ
ติดตามประเมินผลภาพรวมของหนวยงานใน
สังกัดกรมฯ รอบ 9 เดือน พรอมขอเสนอแนะ
เสนอผูบริหารรับทราบ

1 .1รายงานผลการดําเนินงานตามแผนของ
หนวยงานในสังกัดกรมฯ รอบ 9 เดือน พรอม
ข อ เ ส น อ แ น ะ  เ ส น อ ผู บ ริ ห า ร รั บ ท ร า บ
(1 .0คะแนน)
หมายเหต:ุ
-ไมมีรายงาน หัก 0 .1 คะแนน

-ไมมีขอเสนอแนะ หัก 0 .1 คะแนน
-ไมมีผูบริหารลงนามรับทราบ หัก 0 .1 คะแนน

2 2 .1ดําเนินการตามแผนของกรมฯ และกํากับ
ติดตามประเมินผลภาพรวมของหนวยงานใน
สั ง กั ด ก ร ม ฯ  ร อ บ 12 เ ดื อ น พ ร อ ม
ขอเสนอแนะ ปรับปรุงพัฒนางานในปตอไป
เสนอผูบริหารรับทราบ

1 .1รายงานผลการดําเนินงานตามแผนของ
หนวยงานในสังกัดกรมฯ รอบ12 เดือน พรอม
ขอเสนอแนะปรับปรุงพัฒนางานในปตอไป เสนอ
ผูบริหารรับทราบ (1 .0คะแนน)
หมายเหต:ุ
-ไมมีรายงาน หัก 0 .1 คะแนน

-ไมมีขอเสนอแนะ หัก 0 .1 คะแนน
-ไมมีผูบริหารลงนามรับทราบ หัก 0 .1 คะแนน

3 3 .1 ผลการประเมินความพึงพอใจฯรอบ 6
เดือน
คะแนนประเมินผลภาพรวมกรมฯ

รอยละ 10 20 30 40 50

คะแนน ๐.6 ๐.7 ๐.8 ๐.9 ๑.0

1 3 .1 คะแนนประเมินผลภาพรวมกรมฯท่ี
ดําเนินการไดรอบ 6 เดือน ตามเกณฑท่ีกําหนด
(1 .0 คะแนน)

4 4 .1 ผลการประเมินความพึงพอใจฯ รอบ 9
เดือน
คะแนนประเมินผลภาพรวมกรมฯ

รอยละ <67 67 68 69 70
คะแนน ๐.6 ๐.7 ๐.8 ๐.9 ๑.0

1 4 .1 คะแนนประเมินผลภาพรวมกรมฯท่ี
ดําเนินการไดท่ีดําเนินการไดรอบ 9 เดือน ตาม
เกณฑท่ีกําหนด (1 .0 คะแนน)

5 5 .1 ผลการประเมินความพึงพอใจฯ รอบ 12
เดือน
คะแนนประเมินผลภาพรวมกรมฯ

รอยละ <74 74 75 76 77

คะแนน ๐.6 ๐.7 ๐.8 ๐.9 ๑.0

1 5 .1 คะแนนประเมินผลภาพรวมกรมฯท่ี
ดําเนินการไดท่ีดําเนินการไดรอบ 12 เดือน ตาม
เกณฑท่ีกําหนด (1 .0 คะแนน)



๑๑๒

11. เปาหมายการดําเนินงาน รอบ 6  เดือนแรก ถึงข้ันตอนท่ี 5
รอบ 6 เดือนหลัง ถึงข้ันตอนท่ี 5

12. แหลงขอมูล: ทุกหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค

13. วิธีการจัดเก็บขอมูล : ศูนยสารสนเทศ กรมฯ รวบรวมรายงานผลการดําเนินของหนวยงานในสังกัดกรมฯ
จัดสงใหกลุมคุมครองกรมฯ เพ่ือสรุปภาพรวมของแผนยุทธศาสตรฯตอไป

14. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล : ทุกรายไตรมาส

ไตรมาสท่ี 1 ภายในวันท่ี 25 ธันวาคม 2561
ไตรมาสท่ี 2 ภายในวันท่ี 25 มีนาคม 2562
ไตรมาสท่ี 3 ภายในวันท่ี 25 มิถุนายน 2562
ไตรมาสท่ี 4 ภายในวันท่ี 25 กันยายน 2562

15. แบบฟอรมท่ีใช :

16 . ผูกํากับตัวช้ีวัดระดับกรม :

ช่ือผูกํากับตัวช้ีวัด โทรศัพท E-mail
ศูนยสารสนเทศ -

ผูกํากับตัวช้ีวัดระดับหนวยงาน

ช่ือผูกํากับตัวช้ีวัด โทรศัพท E-mail
-

16 . ผูจัดเก็บตัวช้ีวัดระดับกรม

ช่ือผูจัดเก็บตัวช้ีวัด โทรศัพท E-mail
0  2590  3003 -

ผูจัดเก็บตัวช้ีวัดระดับหนวยงาน

ช่ือผูจัดเก็บตัวช้ีวัด โทรศัพท E-mail
-



๑๑๓

ตัวช้ีวัดหนวยงาน

1 ) ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 1 .3 .1 : รอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารดานคุณธรรม
จริยธรรม และตอตานการทุจริตของกรมควบคุมโรคท่ีโปรงใส ตรวจสอบได

2) หนวยวัด : รอยละ
3) น้ําหนัก : รอยละ 5
4) คําอธิบาย :

ขอมูลขาวสาร หมายถึง สิ่งท่ีสื่อความหมายใหรูเรื่องราวขอเท็จจริง ขอมูล หรือสิ่งใดๆ ไมวาการสื่อ
ความหมายนั้นจะทําไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผานวิธีการใดๆ และไมวาจะไดจัดทําไวในรูปของเอกสาร
แฟม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนท่ี ภาพวาด ภาพถาย ฟลม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่อง
คอมพิวเตอรหรือวิธีอ่ืนใดท่ีทําใหสิ่งท่ีบันทึกไวปรากฏได

ขอมูลขาวสารดานคุณธรรม หมายถึง ขอมูลเก่ียวกับความประพฤติท่ีดีงาม เพ่ือประโยชนสุขแกตนและ
สังคม ซึ่งมีพ้ืนฐานมาจากหลักศีลธรรมทางศาสนา คานิยมทางวัฒนธรรม ประเพณี หลักกฎหมาย จรรยาบรรณ
วิชาชีพ การรูจักไตรตรองวาอะไรควรทํา ไมควรทํา นํามาปฏิบัติจนเปนนิสัย เชน ซื่อสัตย เสียสละ รับผิดชอบ
ฯลฯ

ขอมูลขาวสารดานจริยธรรม หมายถึง ขอมูลเก่ียวกับแนวทางซึ่งเปนกฎเกณฑในการประพฤติปฏิบัติใน
สิ่งท่ีถูกตองดีงาม และเปนลักษณะท่ีสังคมตองการเปนสิ่งท่ีเกิดประโยชนตอตนเองและสังคมสวนรวม บุคคลท่ีมี
จริยธรรมอยูในตนเอง ยอมเปนท่ียอมรับนับถือของคนในสังคมและสามารถดําเนินชีวิตไดอยางเปนปกติสุข เปนคน
ท่ีมีคุณภาพและเปนท่ียอมรับของสังคมสวนรวม

ขอมูลขาวสารดานตอตานการทุจริต หมายถึง ขอมูลเก่ียวกับการไมยอมรับการไดมาซึ่งอํานาจหรือการ
ใชทรัพยสินท่ีมีอยูในทางมิชอบ เพ่ือประโยชนตอ ตนเอง ครอบครัว เพ่ือน คนรูจัก หรือประโยชนอ่ืนใดอันมิควรได
ซึ่งกอใหเกิดความเสียหายตอประโยชนของผูอ่ืน

การเขาถึงขอมูล (Data Accessibility) หมายถึง การเขาใชงานโปรแกรม หรือระบบคอมพิวเตอรท่ีมี
การกําหนดสิทธิตามระดับของผูใชงาน ท้ังนี้ เพ่ือเปนการปองกันการเขาไปดําเนินการตางๆ กับขอมูลของผูใชท่ีไม
มีสวนเก่ียวของ และเปนการรักษาความลับของขอมูล ดังนั้น ในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอรจึงไดมีการออกแบบ
ระบบรักษาความปลอดภัยในการเขาถึงของผูใช และการเขาถึงขอมูลของผูอ่ืนโดยไมไดรับความยินยอมนั้น ก็ถือ
เปนการผิดจริยธรรมเชนเดียวกับการละเมิดขอมูลสวนตัว

ความพึงพอใจของประชาชนท่ีสามารถเขาถึงขอมูลขาวสาร ดานคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการ
ทุจริตของกรมควบคุมโรคท่ีโปรงใส ตรวจสอบได หมายถึง ความรูสึกหรือความคิดเห็นทางบวกของประชาชน
กลุมเปาหมายท่ีมีตอการเขาถึงขอมูลขาวสารดานคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริตของหนวยงายในสังกัด
กรมควบคุมโรค ท่ีโปรงใส ตรวจสอบได โดยผานชองทางและการเผยแพรเอกสารของหนวยงานในสังกัดกรม บน
ฐานขอมูลดานคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริตของหนวยงานสังกัดกรม

5. สูตรการคํานวณ : คะแนนความพึงพอใจของประชาชนกลุมเปาหมายท่ีประเมินการเขาถึงขอมูลขาวสารดาน
คุณธรรม จริยธรรมและตอตานการทุจริตของกรมควบคุมโรค ท่ีปรงใส ตรวจสอบได x 100 หาร ประชาชน
กลุมเปาหมายท้ังหมดท่ีเขาถึงเขาถึงขอมูลขาวสารดานคุณธรรม จริยธรรมและตอตานการทุจริตของกรมควบคุม
โรค ท่ีปรงใส ตรวจสอบได
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6. เกณฑการใหคะแนน: พิจารณาจากความกาวหนาของการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้

ช่ือตัวช้ีวัด ระดับ
คะแนน

ระดับข้ันของความสําเร็จ
ข้ันตอนท่ี

1 ข้ันตอนท่ี 2 ข้ันตอนท่ี 3 ข้ันตอนท่ี
4

ข้ันตอนท่ี
5

รอยละความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ี
สามารถเขาถึงขอมูล
ขาวสารดานคุณธรรม
จริยธรรม และตอตาน
การทุจริตของกรม
ควบคุมโรคท่ีโปรงใส
ตรวจสอบได

1 

1  

1   

1    

1     

7 . เง่ือนไข

7 .1 หนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคท่ีตั้งอยูในบริเวณกรมควบคุมโรคใชผลการประเมินตัวชี้วัดนี้
รวมกับศูนยสารสนเทศ กรมควบคุมโรค ซึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักรวมกับคณะทํางานพัฒนาฐานขอมูลดานคุณธรรม
จริยธรรมและตอตานการทุจริตของกรมควบคุมโรค ใหประชาชนสามารถเขาถึงขาวสารดานคุณธรรม จริยธรรม
และตอตานการทุจริตของกรมควบคุมโรคใหโปรงใส ตรวจสอบได

7 .2 หนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคท่ีตั้งอยูนอกบริเวณกรมควบคุมโรค ท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค
ใชผลการประเมินจากการดําเนินงานของหนวยงานนั้นๆท่ีพัฒนาฐานขอมูลดานคุณธรรม จริยธรรมและตอตาน
การทุจริตของกรมควบคุมโรค ใหประชาชนสามารถเขาถึงขาวสารดานคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริต
ของกรมควบคุมโรคใหโปรงใส ตรวจสอบได โดยใชแนวทางการพัฒนาของคณะทํางานพัฒนาฐานขอมูลดาน
คุณธรรม จริยธรรมและตอตานการทุจริตของกรมควบคุมโรค

8. เปาหมายตัวช้ีวัด

ตัวช้ีวัด หนวยวัด เปาหมาย (พ.ศ.)
2562 2563 2564 2565

รอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีสามารถเขาถึง
ขอมูลขาวสารดานคุณธรรม จริยธรรม และตอตาน
การทุจริตของกรมควบคุมโรคท่ีโปรงใส ตรวจสอบได

รอยละ 80 85 90 95
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9. ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด

10 . รายละเอียดการดําเนินงาน: ภาพรวมกรมฯ พิจารณาจากความกาวหนาของการดําเนินงานตามเปาหมาย
แตละระดับ ดังนี้

โดย รอบ 6 เดือนแรก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
(วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2561 – วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562)

ข้ันตอน
ท่ี

รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน หลักฐานประกอบการประเมิน

๑ 1 .2 แตงตั้งคณะกรรมการหนวยงาน พัฒนา
ฐานขอมูลขาวสารดานคุณธรรม จริยธรรม
และตอตานการทุจริต

1 .2 วิเคราะหฐานขอมูลขาวสารดานคุณธรรม
จริยธรรม และตอตานการทุจริต ของปท่ีผาน
มาหนวยงาน

๑ 1 .3 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการหนวยงานพัฒนา
ฐานขอมูลขาวสารดานคุณธรรม จริยธรรม
และตอตานการทุจริต (0 .3 คะแนน)

1 .4 รายงานการวิเคราะหฐานขอมูลขาวสารดาน
คุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริต
ของปท่ีผานมา หนวยงาน (0 .5 คะแนน)
เสนอผูบริหารลงนามรับทราบ (0 .2 คะแนน)

๒ 2 .1 ศึกษาแนวทางการพัฒนาฐานขอมูล และ
ชองทางและการเผยแพรเอกสารขอมูลขาวสาร
ดานคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริต
ท่ีโปรงใส ตรวจสอบได และแนวทางการ
ประเมินผลตัวชี้วัดนี้ของกรม
2 .1 จัดทําแนวทางการพัฒนาฐานขอมูล และ
ชองทางและการเผยแพรเอกสารขอมูลขาวสาร
ดานคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริต
ท่ีโปรงใส ตรวจสอบได และแนวทางการ
ประเมินผลตัวชี้วัดนี้ของหนวยงาน

๑ 2 .1 แนวทางการพัฒนาฐานขอมูล และชองทาง
และการเผยแพร เอกสารขอมูลข าวสารด าน
คุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริต ท่ี
โปรงใส ตรวจสอบได และแนวทางการประเมินผล
ตัวชี้วัดนี้ของหนวยงาน (0 .8 คะแนน)
2 .2 เสนอผูบริหารลงนามรับทราบ (0 .2 คะแนน)

ตัวช้ีวัด หนวยวัด ผลการดําเนินงานในอดีต  ปงบประมาณ พ.ศ.
2560 2561 2562

รอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีสามารถ
เ ข า ถึ ง ข อ มู ล ข า ว ส า ร ด า น คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรม และตอตานการทุจริตของกรม
ควบคุมโรคท่ีโปรงใส ตรวจสอบได

รอยละ เริ่มใชป 2562 -
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ข้ันตอน
ท่ี

รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน หลักฐานประกอบการประเมิน

๓ 3 .1 จัดทําแผนและดําเนินการตามแผนการ
พัฒนาฐานขอ มูล และชองทางและการ
เผยแพรเอกสารขอมูลขาวสารดานคุณธรรม
จริยธรรม
และตอตานการทุจริต ท่ีโปรงใส ตรวจสอบได
และการประเมินผลตัวชี้วัดนี้ ของหนวยงาน

๑ 3 .1 แผนดําเนินการพัฒนาฐานขอมูล และชองทาง
และการเผยแพรเอกสารขอมูลขาวสารดาน
คุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริต ท่ี
โปรงใส ตรวจสอบได และการประเมินผลตัวชี้วัดนี้
ของหนวยงาน (1 .0คะแนน)

๔ 4 .1 ดําเนินการตามแผนของกรมฯ และกํากับ
ติดตามประเมินผลภาพรวมของหนวยงานใน
สังกัดกรมฯ รอบ 3 เดือน พรอมขอเสนอแนะ
เสนอผูบริหารรับทราบ

๑ 4 .1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนของ
หนวยงานในสังกัดกรมฯ รอบ 3 เดือน พรอม
ขอเสนอแนะ เสนอผูบริหารรับทราบ สงใหศูนย
สารสนเทศ กรมฯ ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด
(1 .0คะแนน)
หมายเหต:ุ
-ไมมีรายงาน หัก 0 .1 คะแนน
-ไมมีขอเสนอแนะ หัก 0 .1 คะแนน
-ไมมีผูบริหารลงนามรับทราบ หัก 0 .1 คะแนน
-ไมไดสงใหศูนยสารสนเทศ กรมฯ ตามระยะเวลาท่ี
กําหนด หัก 0 .1 คะแนน

5 5 .1 ดําเนินการตามแผนของกรมฯ และกํากับ
ติดตามประเมินผลภาพรวมของหนวยงานใน
สังกัดกรมฯ รอบ 6 เดือน พรอมขอเสนอแนะ
เสนอผูบริหารรับทราบ

1 5 .1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนของ
หนวยงานในสังกัดกรมฯ รอบ 6 เดือน พรอม
ขอเสนอแนะ เสนอผูบริหารรับทราบ สงใหศูนย
สารสนเทศ กรมฯ ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด
(1 .0คะแนน)
หมายเหต:ุ
-ไมมีรายงาน หัก 0 .1 คะแนน
-ไมมีขอเสนอแนะ หัก 0 .1 คะแนน
-ไมมีผูบริหารลงนามรับทราบ หัก 0 .1 คะแนน
-ไมไดสงใหศูนยสารสนเทศ กรมฯ ตามระยะเวลาท่ี
กําหนด หัก 0 .1 คะแนน



๑๑๗

โดย รอบ 6 เดือนหลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
(วันท่ี 1 เมษายน พ.ศ.2562 – วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2562)

ข้ันตอน
ท่ี

รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน หลักฐานประกอบการประเมิน

1 . 1 .1ดําเนินการตามแผนของกรมฯ และกํากับ
ติดตามประเมินผลภาพรวมของหนวยงานใน
สังกัดกรมฯ รอบ 9 เดือน พรอมขอเสนอแนะ
เสนอผูบริหารรับทราบ

1 .1รายงานผลการดําเนินงานตามแผนของ
หนวยงานในสังกัดกรมฯ รอบ 9 เดือน พรอม
ข อ เ ส น อ แ น ะ  เ ส น อ ผู บ ริ ห า ร รั บ ท ร า บ
(1 .0คะแนน)
หมายเหต:ุ
-ไมมีรายงาน หัก 0 .1 คะแนน

-ไมมีขอเสนอแนะ หัก 0 .1 คะแนน
-ไมมีผูบริหารลงนามรับทราบ หัก 0 .1 คะแนน

2 2 .1ดําเนินการตามแผนของกรมฯ และกํากับ
ติดตามประเมินผลภาพรวมของหนวยงานใน
สั ง กั ด ก ร ม ฯ  ร อ บ 12 เ ดื อ น พ ร อ ม
ขอเสนอแนะ ปรับปรุงพัฒนางานในปตอไป
เสนอผูบริหารรับทราบ

1 .1รายงานผลการดําเนินงานตามแผนของ
หนวยงานในสังกัดกรมฯ รอบ12 เดือน พรอม
ขอเสนอแนะปรับปรุงพัฒนางานในปตอไป เสนอ
ผูบริหารรับทราบ (1 .0คะแนน)
หมายเหต:ุ
-ไมมีรายงาน หัก 0 .1 คะแนน

-ไมมีขอเสนอแนะ หัก 0 .1 คะแนน
-ไมมีผูบริหารลงนามรับทราบ หัก 0 .1 คะแนน

3 3 .1 ผลการประเมินความพึงพอใจฯรอบ 6
เดือน
คะแนนประเมินผลภาพรวมกรมฯ

รอยละ 10 20 30 40 50

คะแนน ๐.6 ๐.7 ๐.8 ๐.9 ๑.0

1 3 .1 คะแนนประเมินผลภาพรวมกรมฯท่ี
ดําเนินการไดรอบ 6 เดือน ตามเกณฑท่ีกําหนด
(1 .0 คะแนน)

4 4 .1 ผลการประเมินความพึงพอใจฯ รอบ 9
เดือน
คะแนนประเมินผลภาพรวมกรมฯ

รอยละ <67 67 68 69 70
คะแนน ๐.6 ๐.7 ๐.8 ๐.9 ๑.0

1 4 .1 คะแนนประเมินผลภาพรวมกรมฯท่ี
ดําเนินการไดท่ีดําเนินการไดรอบ 9 เดือน ตาม
เกณฑท่ีกําหนด (1 .0 คะแนน)

5 5 .1 ผลการประเมินความพึงพอใจฯ รอบ 12
เดือน
คะแนนประเมินผลภาพรวมกรมฯ

รอยละ >74 74 75 76 77

คะแนน ๐.6 ๐.7 ๐.8 ๐.9 ๑.0

1 5 .1 คะแนนประเมินผลภาพรวมกรมฯท่ี
ดําเนินการไดท่ีดําเนินการไดรอบ 12 เดือน ตาม
เกณฑท่ีกําหนด (1 .0 คะแนน)
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11. เปาหมายการดําเนินงาน รอบ 6  เดือนแรก ถึงข้ันตอนท่ี 5
รอบ 6 เดือนหลัง ถึงข้ันตอนท่ี 5

12. แหลงขอมูล: ทุกหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค

13. วิธีการจัดเก็บขอมูล : ศูนยสารสนเทศ กรมฯ รวบรวมรายงานผลการดําเนินของหนวยงานในสังกัดกรมฯ
จัดสงใหกลุมคุมครองกรมฯ เพ่ือสรุปภาพรวมของแผนยุทธศาสตรฯตอไป

14. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล : ทุกรายไตรมาส

ไตรมาสท่ี 1 ภายในวันท่ี 25 ธันวาคม 2561
ไตรมาสท่ี 2 ภายในวันท่ี 25 มีนาคม 2562
ไตรมาสท่ี 3 ภายในวันท่ี 25 มิถุนายน 2562
ไตรมาสท่ี 4 ภายในวันท่ี 25 กันยายน 2562

15. แบบฟอรมท่ีใช :

16 . ผูกํากับตัวช้ีวัดระดับกรม :

ช่ือผูกํากับตัวช้ีวัด โทรศัพท E-mail
ศูนยสารสนเทศ -

ผูกํากับตัวช้ีวัดระดับหนวยงาน

ช่ือผูกํากับตัวช้ีวัด โทรศัพท E-mail
-

16 . ผูจัดเก็บตัวช้ีวัดระดับกรม

ช่ือผูจัดเก็บตัวช้ีวัด โทรศัพท E-mail
-

ผูจัดเก็บตัวช้ีวัดระดับหนวยงาน

ช่ือผูจัดเก็บตัวช้ีวัด โทรศัพท E-mail
-
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รายละเอียดตัวช้ีวัด (Measurement Template)
แผนยุทธศาสตร การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมตอตานการทุจริต กรมควบคุมโรค

พ.ศ. 2560 - 2564

มิติท่ี 1 : ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  : การผลักดันนโยบาย ดานคุณธรรม จริยธรรม และการตอตานการทุจริต สูภารกิจ
งานวิชาการและบริการใหไดตามมาตรฐานท่ีกําหนด โปรงใส ตรวจสอบได เกิด
ภาพลักษณท่ีดี

เปาประสงคท่ี : 1 .4 ประชาชนมีความพึงพอใจตอภาพลักษณท่ีดี ดานคุณธรรมจริยธรรม และการตอตานการ
ทุจริตของกรมควบคุมโรค

ตัวช้ีวัดระดับกรม
1) ช่ือตัวช้ีวัด : ตัวช้ีวัดท่ี 1 .4 .1 รอยละความพึงพอใจของประชาชน ตอภาพลักษณท่ีดี ดานคุณธรรม

จริยธรรม และตอตานการทุจริตของกรมควบคุมโรค
2) หนวยวัด : รอยละ
3) น้ําหนัก : รอยละ 5
4) คําอธิบาย :

ภาพลักษณท่ีดี ดานคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริตของกรมควบคุมโรค หมายถึง
ภาพลักษณโดยรวมท่ีหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคดําเนินการตามภารกิจท่ีกรมควบคุมโรคไดรับ
มอบหมาย บนมาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานดานวิชา และมาตรฐานดานการใหบริการ ตามหลักธรรมมาภิบาล
ท่ีโปรงใส ตรวจสอบ ภายใตการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริต
ของกรมควบคุมโรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 สูการปฏิบัติ ท่ีเกิดจากการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
และตอตานการทุจริตของหนวยงานในสังกัดกรมฯ ท่ีมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานและมีประสิทธิภาพใน
การผลิตงานวิชาการและ/หรือใหบริการ ทีมีความทันสมัย กาวหนา รวดเร็ว ถูกตอง แมนยํา มีรสนิยมท่ีดี มี
เอกภาพ จริงใจ ไมโออวด รวมถึงความเชียวชาญ คลองแคลว สุภาพ มีบุคลิกภาพและอัธยาศัยท่ีดี ท่ีสะทอน
เอกลักษณขององคกรและตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมาย คือ ประชาชนกลุมเปาหมายภายนอก
หรือประชาชนผูมีสวนไดสวนเก่ียวของ หรือประชาชนท่ีเปนผูรับบริการทางวิชาการและบริการของหนวยงาน
ในสังกัดกรมควบคุมโรค ท่ีมีตอหนวยงานสังกัดกรม โดยการรับรูภาพลักษณดังกลาวท่ีเปนผลมาจากการ
กระทํา หรือ การดําเนินงาน หรือ กิจกรรมตางๆของบุคลากรในหนวยงานสังกัดกรมฯ ผานกิจกรรมการสื่อสาร
องคกร ผานชองทางการสื่อสารและวิธีการสื่อสารตางๆ ท่ีหนวยงานในสังกัดกรมฯ สรางข้ึน เชน การโฆษณา
การประชาสัมพันธ เปนตน

ความพึงพอใจของประชาชนตอภาพลักษณท่ีดีฯ หมายถึง ภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนตอ
ตอภาพลักษณท่ีดี ดานคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริตของกรมควบคุมโรค ตามประเด็นท่ีกําหนด
ดังนี้
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1.การพัฒนางานบริการ
1.1 การพัฒนางานบริการ หมายถึง กระบวนการพัฒนาคุณภาพการใหบริการของ

หนวยงานเพ่ือยกระดับความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย บนพ้ืนฐานของ
หลักคุณธรรม จริยธรรม ตอตานการทุจริต โดยมีเกณฑดังนี้

1 ) การวิเคราะหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานและคัดเลือก
กระบวนงานบริการท่ีสําคัญ ดังนี้

2 ) การวิเคราะห จําแนกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานพิจารณา
จากการวิเคราะหใหสอดคลองกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกรมฯ

สําหรับหนวยงานบริหาร : ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย หมายถึง ประชาชนผูมารับ
บริการโดยตรง หรือเจาหนาท่ีของรัฐ หรือหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีมารับบริการจากหนวยงาน โดยการ
ประเมินความพึงพอใจและไมพึงพอใจของหนวยงานภายในของกรมท่ีเปนลูกคาหลัก ซึ่งแตละหนวยงานบริหารจะ
มีกลุมลูกคาท่ีแตกตางกันไปตามบทบาทหนาท่ี

สําหรับสํานัก/สํานักงาน : ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย หมายถึง ประชาชนผูมารับ
บริการโดยตรง หรือเจาหนาท่ีของรัฐ หรือหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีมารับบริการจากหนวยงาน โดยการ
ประเมินความพึงพอใจและไมพึงพอใจของหนวยงานภายใน/ภายนอกของกรมที่เปนลูกคาหลัก ซึ่งแตละ
สํานัก/สํานักงาน จะมีกลุมลูกคาท่ีแตกตางกันไปตามบทบาทหนาท่ี

สําหรับสถาบัน : ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย หมายถึง ประชาชนผูมารับบริการโดยตรง
หรือเจาหนาท่ีของรัฐ (ท่ีไมใชเจาหนาท่ีของหนวยงาน ผูใหบริการ) หรือหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีมารับ
บริการจากสวนราชการ

1 ) การวิเคราะหความตองการ/ความคาดหวังขององคกรของผูรับบริการและผูมีสวน
ไดสวนเสีย

2 ) การคัดเลือกกระบวนงานบริการท่ีจะประเมินความพึงพอใจและไมพึงพอใจ
โดยทุกหนวยงานดําเนินการ 1 กระบวนงาน

สําหรับสํานัก กองบริหาร และหนวยงานขนาดเล็ก พิจารณาจากการพัฒนางานบริการของ
หนวยงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการของหนวยงาน เชน งานลดข้ันตอน/ระยะเวลา ในการใหบริการ
การนําเทคโนโลยีมาใชในพัฒนาการทํางาน โดยใหสอดคลองกับการวิเคราะห ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
ของหนวยงาน ในขอ 1. ท้ังนี้หนวยงานสามารถเลือกกระบวนงานบริการเดิมท่ีผลคะแนนความพึงพอใจและไม
พึงพอใจฯ ยังไมถึงรอยละ 80  มาดําเนินการได

สําหรับสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี1 -12  และ สถาบันปองกันควบคุมโรคเขตเมือง
ใหดําเนินการในกระบวนการสอบสวนโรค โดยแบบประเมินกลางและการกําหนดกลุมตัวอยางสํานักประชาสัมพันธ
กรมควบคุมโรค จะแจงใหหนวยงานทราบ ภายในไตรมาส 2

1 .2 จัดทําแผนการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการของหนวยงานตามขอ 2 )
1 .3 ดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการใหบริการของหนวยงานตามแผนการ

ปรับปรุงคุณภาพการใหบริการรอบ 6 เดือน และจัดทําเครื่องมือการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงาน

1 .4 หนวยงานดําเนินการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน
เสียใน 4 ดาน ไดแก ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ ดานเจาหนาท่ีหรือบุคลากรท่ีใหบริการ ดานสิ่ง
อํานวยความสะดวก และดานคุณภาพของการใหบริการ
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โดยพิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจ และไมพึงพอใจของผูรับบริการของหนวยงาน ตาม
แบบประเมินกลางท่ีสํานักประชาสัมพันธ กรมควบคุมโรค กําหนด  ท้ังนี้หนวยงานสามารถปรับเปลี่ยนเพ่ิมเติม
ตามบริบทของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงาน พรอมท้ังวิเคราะหผลการสํารวจ

- ความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการและผู มีสวนไดสวนเสีย หมายถึง
ความรูสึกของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอการใหบริการของกรมควบคุมโรค ประกอบดวย
ความรูสึกในทางบวก และความรูสึกในทางลบ (ไมพึงพอใจ)

- รอยละความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย หมายถึง
ความคิดเห็นของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียตอกระบวนการใหบริการของหนวยงาน ใชการคํานวณจากผล
คะแนนความ     พึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเฉลี่ยรวมทุกดาน ของผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสียตองานบริการของหนวยงาน

1 .5 . สรุปผลการดําเนินการประเมินความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสียรอบ 12  เดือน และสงขอมูลดิบการประเมินความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการและ
ผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงาน (ไฟลexcel หรือ SPSS)

1.2 การบริหารจัดการภาพลักษณ หมายถึง การดําเนินงานหรือกิจกรรมตางๆ ท่ีดําเนินงาน เพ่ือใหมี
การกําหนดทิศทางในการใชทรัพยากรท้ังหลายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือใหหนวยงานมี
ภาพลักษณท่ีดี ซึ่งมีกระบวนการดําเนิน 2 เรื่องหลัก ดังนี้

1.2 .1 การสรางภาพลักษณ ไดแก กระบวนงาน
- การศึกษา วิเคราะห สถานการณของภาพลักษณหนวยงาน เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงาน
- กําหนดกิจกรรมการสรางภาพลักษณและจัดทําแผนการดําเนินงานประชาสัมพันธ เพ่ือให
หนวยงาน มีภาพลักษณท่ีดี

- ดําเนินงานตามแผนการประชาสัมพันธ เพ่ือใหหนวยงานมีภาพลักษณท่ีดี
- สํารวจ เพ่ือประเมินความพึงพอใจและภาพลักษณของหนวยงาน
- สรุปผลการสํารวจผลการประเมินความพึงพอใจและภาพลักษณของหนวยงาน เพ่ือนําไปใช

ในการปรับกระบวนการดําเนินงานสรางภาพลักษณขององคกร
1.2 .2 การเผยแพรประชาสัมพันธภาพลักษณ ไดแก กระบวนงานเผยแพรประชาสัมพันธ

บทบาทหนาท่ีและการดําเนินงานกรมควบคุมโรคท่ีเก่ียวของกับงานวิชาการ งานบริการ และงานบริหาร
จัดการ เชน

- ดานวิชาการ การเฝาระวัง การปองกัน การควบคุม การรักษาโรคและภัยสุขภาพ เชน
ผลงานวิชาการ บุคลากรดีเดน เปนตน และ/หรือ

- ดานการบริหารจัดการ เชน การดําเนินงานดานความโปรงใส การดําเนินงานดานคุณธรรม
หนวยงานดีเดน เปนตน และ/หรือ

- ดานการใหบริการและการสื่อสารความเสี่ยง

หนวยงาน หมายถึง หนวยงานภายในกรมควบคุมโรค จํานวน 41 หนวยงาน ประกอบดวย
1 . กองบริหาร จํานวน 8 หนวยงานไดแกกลุมตรวจสอบภายใน กลุมพัฒนาระบบบริหาร

สํานักงานเลขานุการกรม กองการเจาหนาท่ี กองคลัง กองแผนงาน ศูนยสารสนเทศและสถาบันวิจัยจัดการ
ความรูและมาตรฐานการควบคุมโรค
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2. สํานัก และสถาบัน จํานวน 15 หนวยงาน ไดแก สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ สํานักระบาดวิทยา สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม สํานักโรคติดตอท่ัวไป สํานัก
โรคติดตอนําโดยแมลง สํานักโรคติดตออุบัติใหม สํานักโรคไมติดตอ สํานักโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ สํานักวัณโรค สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล สํานักควบคุมการบริโภค
ยาสูบ สํานักงานความรวมมือระหวางประเทศ สถาบันบําราศนราดูร สถาบันราชประชาสมาสัย และสถาบัน
ปองกันควบคุมโรคในเขตเมือง

3. สํานักงานปองกันควบคุมโรค จํานวน 12 หนวยงาน ไดแก สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 1-12
4 .หนวยงานขนาดเล็ก จํานวน 6 หนวยงาน ไดแกสํานักงานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ สํานักงาน

บริหารโครงการกองทุนโลก กลุมคุมครองจริยธรรม ศูนยกฎหมายกองโรคปองกันดวยวัคซีน และสถาบันเวช
ศาสตรปองกันศึกษา

5. สูตรการคํานวณ
5.1 รอยละความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย: ข้ันตอนท่ี 4

รอยละความพึงพอใจและไมพึงพอใจ
ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

= คะแนนความพึงพอใจและไมพึงพอใจของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเฉลี่ยรวมทุก

ดาน
x 100

5

จํานวนกลุมตัวอยางตองไมนอยกวา 50 คน
เกณฑ/คะแนน 0 .2 คะแนน 0 .4

คะแนน
0 .6 คะแนน 0 .8  คะแนน 1 คะแนน

รอยละความพึงพอใจและไมพึง
พอใจของผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย

≤ 75 77 .5 80 82 .5 ≥ 85

เกณฑการใหคะแนน :

ช่ือตัวช้ีวัด ระดับ
คะแนน

ระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone)
ข้ันตอนท่ี 1 ข้ันตอนท่ี 2 ข้ันตอนท่ี 3 ข้ันตอนท่ี 4 ข้ันตอนท่ี 5

ระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนางาน
บริการของ
หนวยงาน

1 /
2 / /
3 / / /
4 / / / /
5 / / / / /

เง่ือนไขของตัวช้ีวัด : หนวยงานสามารถเลือกกระบวนงานบริการเดิมท่ีผลคะแนนความพึงพอใจและไมพึงพอใจฯ
ยังไมถึงรอยละ 80 มาดําเนินการได



๑๒๓

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด :

ตัวช้ีวัด หนวย
วัด

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
2556 2557 2558 2559 2560

รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ

รอยละ

87 .80 - - - -
รอยละความพึงพอใจของกลุมลูกคาหรือผูใช
ผลิตภัณฑของกองบริหาร

- 87 - - -

รอยละของความพึงพอใจและไมพึงพอใจของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
(ภาพรวมกรม)

- - 73 .38 82 .69 86 .14

รายละเอียดการดําเนินงาน : รอยละความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

ข้ันตอน
ท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล

1 1 .1 การวิเคราะหผูรับบริการและผูมีสวน
ไดสวนเสียของหนวยงานและคัดเลือก
กระบวนงานบริการท่ีสําคัญ

1 1 .1 รายงานการประชุมการจัดทําแผน
ปรั บป รุ ง คุณภาพกา ร ให บ ริ ก า รขอ ง
หนวยงาน ซึ่งตองครอบคลุมการคัดเลือก
งานบริการและการวิเคราะหผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตาม
แบบฟอรม 1 (0 .5 คะแนน)
2 . แผนการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ
ขอ งหน ว ย ง านพร อม เ สนอผู บ ริ ห า ร
หนวยงานตามแบบฟอรม 2  (0 .5 คะแนน)
รายงานและแนบหลั กฐานในระบบ
Estimates SM ภายในวันท่ี 2 5
ธันวาคม 2561
(ไมรายงานภายในระยะเวลาท่ีกําหนดหัก 0 .0 5
คะแนน)

2 2 .1 ดําเนินการพัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพการใหบริการของหนวยงานตาม
แผนการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ
รอบ 6 เดือน และจัดทําเครื่องมือการ
สํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของ
ผูรับบริการและผู มีสวนไดสวนเสียของ
หนวยงาน

1 2 .1 รายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการของ
หนวยงาน รอบ 6 เดือนตามแบบฟอรม 3
(0 .5 คะแนน)
2 . รายงานการประชุมการจัดทําเครื่องมือ
การสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของ
ผู รับบริการและผู มีสวนไดสวนเสียของ
หนวยงาน และแบบสํารวจฯ พรอมท้ัง
จํานวนกลุมตัวอยางไมนอยกวา 5 0  คน
(0 .5  คะแนน)
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ข้ันตอน
ท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล

รายงานและแนบหลั กฐานในระบบ
Estimates SM ภายในวันท่ี25  มีนาคม
2562 (ไมรายงานภายในระยะเวลาท่ีกําหนด
หัก 0 .05  คะแนน)

3 3.1 หนวยงานดําเนินการสํารวจความพึง
พอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย

1 3 .1 รายงานความกาวหนาของการ
ดําเนินงานสํารวจฯ (0 .5คะแนน)
3 .2 รายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการของ
หนวยงาน รอบ 9 เดือนตามแบบฟอรม 3
(0 .5คะแนน)
3.3 รายงานและแนบหลักฐานในระบบ
Estimates SM ภายในวันท่ี 2 5
มิถุนายน 2562 (ไมรายงานภายในระยะเวลา
ท่ีกําหนดหัก 0 .05  คะแนน)

4 4.1 ผลความพึงพอใจและไมพึงพอใจ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

ตัวชี้วัด คะแนน
0 .2 0 .4 0 .

6
0 .8 1

รอยละ
ความพึง
พอใจและ

ไมพึง
พอใจของ
ผูรับบริกา
รและผูมี
สวนได
สวนเสีย

≤
75

77.
5

80 82.
5

≥
85

1 4 .1 ผลคะแนนความพึงพอใจและไมพึง
พอใจผูรับบริการและผูสวนไดสวนเสีย
(1คะแนน)
รายงานในระบบ Estimates SM ภายใน
วันท่ี25 กันยายน 2562

(ไมรายงานภายในระยะเวลาท่ีกําหนดหัก 0 .05
คะแนน)

5 5 .1 สรุปผลการดําเนินการประเมินความ
พึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสีย

1 5 .1 รายงานสรุปผลฯ ครบถวนตาม
รายละเอียดทางหลักวิชาการในเชิงคุณภาพ
( 0 .8 ค ะ แ น น )  ต า ม แ บ บ ฟ อ ร ม  4
ประกอบดวย

- ความเปนมา และความสําคัญของการ
ปรั บป รุ ง คุณภาพกา ร ให บ ริ ก า รขอ ง
หนวยงาน การวิเคราะหลูกคา ผูมีสวนได
สวนเสียกระบวนงาน การกําหนดกลุม
ตัวอยาง (0 .3 คะแนน)
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ข้ันตอน
ท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล

- การดําเนินงานตามแผนการปรับปรุง
คุณภาพการใหบริ การของหน วยงาน
(0 .2  คะแนน)

- ผลการสํารวจความพึงพอใจและไมพึง
พอ ใจ ใน คุณภาพการ ใหบ ริ กา ร (0 . 3
คะแนน)

- จุดเดนของการใหบริการ
- จุดดอย/ประเด็นท่ีไมพึงพอใจ
- ขอคนพบเปรียบเทียบปท่ีแลว หรือ

ขอคนพบใหม
- ความตองการ ความคาดหวังจาก

ผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย
- ขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุ งการ

ใหบริการ
5 .2 ขอมูลดิบการประเมินความพึงพอใจ
และไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวน
ไดสวนเสีย ของหนวยงาน (ไฟลexcel หรือ
SPSS) (0 .2 คะแนน)
รายงานและแนบหลักฐานในระบบEstimatesSM
25 กันยายน 2562 (ไมรายงานภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดหัก 0 .05  คะแนน)

5.2 เกณฑการใหคะแนน: รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอภาพลักษณท่ีดีดานคุณธรรม
จริยธรรม และตอตานการทุจริตของกรมควบคุมโรค

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 5  หนวย ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้

1 รอยละ 73 ของประชาชนพึงพอใจตอภาพลักษณท่ีดีดานคุณธรรมจริยธรรม
และตอตานการทุจริตของกรมควบคุมโรค

เทากับ 1  คะแนน

2 รอยละ 74 ของประชาชนพึงพอใจตอภาพลักษณท่ีดีดานคุณธรรมจริยธรรม
และตอตานการทุจริตของกรมควบคุมโรค

เทากับ 2  คะแนน

3 รอยละ 75 ของประชาชนพึงพอใจตอภาพลักษณท่ีดีดานคุณธรรมจริยธรรม
และตอตานการทุจริตของกรมควบคุมโรค

เทากับ 3  คะแนน
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4 รอยละ 76 ของประชาชนพึงพอใจตอภาพลักษณท่ีดีดานคุณธรรมจริยธรรม
และตอตานการทุจริตของกรมควบคุมโรค

เทากับ 4  คะแนน

5 รอยละ 77 ของประชาชนพึงพอใจตอภาพลักษณท่ีดีดานคุณธรรมจริยธรรม
และตอตานการทุจริตของกรมควบคุมโรค

เทากับ 5  คะแนน

สูตรการคํานวณ : จํานวนประชาชนกลุมเปาหมายท่ีมีความพึงพอใจตอภาพลักษณท่ีดี ดานคุณธรรม
จริยธรรม และตอตานการทุจริตของกรมควบคุมโรค ในระดับมากกวาหรือเทากับรอยละ 75 คูณ 100 หาร
จํานวนประชาชนกลุมเปาหมายท้ังหมด

เง่ือนไข :

ใชแบบประเมินกลาง ซึ่งสํานักประชาสัมพันธรับผิดชอบจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจฯ โดยเพ่ิม
ดานภาพลักษณท่ีดีดานคุณธรรมจริยธรรม และตอตานการทุจริตของกรมควบคุมโรค ในแบบประเมินฯ

ดานภาพลักษณท่ีดีดานคุณธรรมจริยธรรม และตอตานการทุจริตของกรมควบคุมโรค ประกอบดวย
ประเด็นการสํารวจท่ีสําคัญๆ ดังนี้

(๑) ความพึงพอใจดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการท่ีมีมาตรฐานวิชาชีพ และ
มาตรฐานวิชาการในการใหบริการ

(๒) ความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ เปนมืออาชีพท่ียึดประชาชนเปนศูนยกลางใน
การทํางาน ยึดความถูกตอง มีวินัยปฏิบัติตามกฎระเบียบ บนพ้ืนฐานของการมีสํานึกรับผิดชอบ คุณธรรมและ
จริยธรรม ไมเลือกปฏิบัติ

(๓) ความพึงพอใจดานสิ่ งอํานวยความสะดวกในการใหบริการ ท่ีเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพเพ่ือใหเกิดประโยชนตอระบบสุขภาพ ดานการปองกันและควบคุมโรคของประชาชน

(๔) ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ เพ่ือประโยชนอันดีแกประชาชน และสวนรวม
โดยใชหลัก เขาใจ เขาถึง พ่ึงได มีน้ําใจ มีสัมมาคารวะ ใหอภัย รับฟงความเห็น และเสียสละ

(๕) ความเชื่อม่ันเก่ียวกับคุณภาพการใหบริการ โดยเนนวาระแหงชาติดานจริยธรรม
ธรรมาภิบาล และการปองกันการทุจริตและประพฤตมิิชอบในภาครัฐ ท่ีมุงเนนเปนกรรมคุณธรรม

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด

ตัวช้ีวัด หนวยวัด
ผลการดําเนินงานในอดีต  ปงบประมาณ

พ.ศ.
2560 2561 2562

รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอภาพลักษณ
ท่ีดีดานคุณธรรมจริยธรรม และตอตานการทุจริต
ของกรมควบคุมโรค

รอยละ เริ่มใชป 2562
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รายละเอียดการดําเนินงาน : พิจารณาจากความกาวหนาของการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้

ข้ันตอน
ท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล

1 . 1 .1 คณะทํางานการประชาสัมพันธ
สรางภาพลักษณ และจัดแผนการ
ประชาสัมพันธสรางภาพลักษณ โดย
ตองมีกิจกรรมเก่ียวกับการใชสื่อสังคม
ออนไลน (Social Media)

1 1 .1 คําสั่งคณะทํางานการประชาสัมพันธ
สรางภาพลักษณ (0 .2 คะแนน)
1 .2 แผนการประชาสัมพันธสราง
ภาพลักษณ
(0 .5 คะแนน)
1 .3 กิจกรรมเก่ียวกับการใชสื่อสังคมออนไลน
(Social Media) (0 .3 คะแนน)

2 . 2 .1 ดําเนินการตามแผนการ
ประชาสัมพันธสรางภาพลักษณของ
กรมฯ

1 2 .1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนฯ
รอบ 3 เดือนและ 6 เดือนตามระยะเวลาท่ี
กําหนด
(1 .0 คะแนน)
หมายเหตุ:ถามีรายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนฯ ไมครบทุกรอบท่ีกําหนด หักรอบละ
0 .25 คะแนน และถาไมเปนไปตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด หักรอบละ 0 .1 คะแนน

3 . 3 .1 การติดตามการดําเนินงานตาม
แผนการประชาสัมพันธสราง
ภาพลักษณของหนวยงานในสังกัด
กรมฯ รอบ 3 เดือน และ 6 เดือน
และรายงานผลใหผูบริหารทราบ

1 3 .1 รายงานผลการติดตาม การดําเนินงาน
ตามแผนการประชาสัมพันธสรางภาพลักษณ
ของหนวยงานในสังกัดกรมฯ รอบ 3 เดือน
และ 6 เดือน (0 .5 คะแนน)
3 .2 ผูบริหารลงนามรับทราบทุกรอบ 3
เดือนและ6 เดือน (0 .5 คะแนน)
หมายเหตุ: รายงานไมครบทุกรอบท่ีกําหนด

หักคะแนน รอบละ0 .1 คะแนน
และถาผูบริหารไมไดลงนามรับทราบหักรอบ
ละ 0 .1 คะแนน

4 . 4 .1 การประเมินผลความสําเร็จของ
การประชาสัมพันธสรางภาพลักษณ
ของกรมฯ พรอมกําหนดแนวทางการ
พัฒนาในปถัดไป

1 4 .1 รายงานสรุปผลการประเมินผล
ความสําเร็จของการประชาสัมพันธสราง
ภาพลักษณของกรมฯ (0 .5 คะแนน)
4 .2 สรุปรายงานผลการดําเนินงานตามแผน
ฯ รอบ 9 เดือนและ 12 เดือน (0 .3
คะแนน) และขอเสนอแนะในการพัฒนาในป
ตอไป
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ข้ันตอน
ท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล

(0 .2 คะแนน)
หมายเหตุ: รายงานไมครบทุกรอบท่ีกําหนด

หักคะแนน รอบละ0 .1 คะแนน

5 . 5 .1 ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนกลุ ม เป าหมายตอ
ภาพลักษณท่ีดีดานคุณธรรมจริยธรรม
และตอตานการทุจริตของกรมควบคุม
โรค

1 5 .1 ใหคะแนนตามคะแนนประเมินผล
ภาพรวมท่ีกําหนด
(1 .0 คะแนน)

คะแนนประเมินผลภาพรวม
0 .6

คะแนน
0 .7

คะแนน
0 .8

คะแนน
0 .9

คะแนน
1 .0

คะแนน

รอยละ
73

รอยละ
74

รอยละ
75

รอยละ
76

รอยละ
77

เปาหมาย : รอบ 6  เดือนแรก ถึงข้ันตอนท่ี 3
รอบ 6 เดือนหลัง ถึงข้ันตอนท่ี 5

แหลงขอมูล

จากผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนกลุมเปาหมายตอภาพลักษณท่ีดีดานคุณธรรมจริยธรรม
และตอตานการทุจริตของกรมควบคุมโรค

วิธีการจัดเก็บขอมูล :
12 .1 จากแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนกลุมเปาหมายตอภาพลักษณท่ีดีดานคุณธรรม

จริยธรรม และตอตานการทุจริตของกรมควบคุมโรค
12 .2 รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ของ

หนวยงาน รอบ 3 , 6 , 9และ 12 เดือน และรายงานสรุปผลการปฏิบัติราชการ (SAR Card) รอบ 3 , 6 , 9
และ 12 เดือน ท่ีสงใหกลุมคุมครอง กรมฯ ตามระยะเวลาท่ีกําหนด

ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล :

ไตรมาสท่ี 1 ภายในวันท่ี 25 ธันวาคม 2561
ไตรมาสท่ี 2 ภายในวันท่ี 25 มีนาคม 2562
ไตรมาสท่ี 3 ภายในวันท่ี 25 มิถุนายน 2562
ไตรมาสท่ี 4 ภายในวันท่ี 25 กันยายน 2562
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แบบฟอรมท่ีใช :

ผูกํากับตัวช้ีวัดระดับกรม :

ช่ือผูกํากับตัวช้ีวัด โทรศัพท E-mail
ผูอํานวยการสํานักสื่อสารฯ -

ผูกํากับตัวช้ีวัดระดับหนวยงาน

ช่ือผูกํากับตัวช้ีวัด โทรศัพท E-mail
หัวหนากลุมสื่อสารฯ -

ผูจัดเก็บตัวช้ีวัดระดับกรม

ช่ือผูจัดเก็บตัวช้ีวัด โทรศัพท E-mail
-

ผูจัดเก็บตัวช้ีวัดระดับหนวยงาน

ช่ือผูจัดเก็บตัวช้ีวัด โทรศัพท E-mail
-
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ตัวช้ีวัดระดับผูกํากับตัวช้ีวัด

1 ) ช่ือตัวช้ีวัด : ตัวช้ีวัดท่ี 1 .4 .1 รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอภาพลักษณท่ีดีดาน
คุณธรรมจริยธรรม และตอตานการทุจริตของกรมควบคุมโรค

2) หนวยวัด : รอยละ
3) น้ําหนัก : รอยละ 5
4) คําอธิบาย :

ภาพลักษณ หมายถึง ภาพท่ีเกิดข้ึนในจิตใจ หรือ ความรูสึกนึกคิดของคนท่ีมีตอองคกรนั้นๆท้ังนี้
การรับรูภาพลักษณของสังคมเปนผลมาจากการกระทํา การดําเนินงาน หรือ กิจกรรมตางๆของคนในองคกร
นั้นๆ ความสําคัญของภาพลักษณ ซึ่งการสรางภาพลักษณขององคกร สามารถทําไดโดย

1 . การสรางพฤติกรรมของบุคลากรในหนวยงานใหบุคคลมาติดตอประทับใจหรือพึงพอใจ
2 . การสรางสัญลักษณท่ีสามารถมองเห็นหรือจับตองได เชน สินคา บริการ คุณภาพการบริหาร

จัดการ
3 . การสรางระบบสื่อสารและประชาสัมพันธองคกร เชน การโฆษณา การประชาสัมพันธ

การบริหารจัดการภาพลักษณ หมายถึง การดําเนินงานหรือกิจกรรมตางๆ ท่ีดําเนินงาน เพ่ือใหมี
การกําหนดทิศทางในการใชทรัพยากรท้ังหลายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือใหหนวยงานมี
ภาพลักษณท่ีดี ซึ่งมีกระบวนการดําเนิน 2 เรื่องหลัก ดังนี้

1 . การสรางภาพลักษณ ไดแก กระบวนงาน
- การศึกษา วิเคราะห สถานการณของภาพลักษณหนวยงาน เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงาน
- กําหนดกิจกรรมการสรางภาพลักษณและจัดทําแผนการดําเนินงานประชาสัมพันธ เพ่ือให
หนวยงาน มีภาพลกัษณท่ีดี

- ดําเนินงานตามแผนการประชาสัมพันธ เพ่ือใหหนวยงานมีภาพลักษณท่ีดี
- สํารวจ เพ่ือประเมินความพึงพอใจและภาพลักษณของหนวยงาน
- สรุปผลการสํารวจผลการประเมินความพึงพอใจและภาพลักษณของหนวยงาน เพ่ือนําไปใช

ในการปรับกระบวนการดําเนินงานสรางภาพลักษณขององคกร
2 . การเผยแพรประชาสัมพันธภาพลักษณ ไดแก กระบวนงานเผยแพรประชาสัมพันธบทบาท

หนาท่ีและการดําเนินงานกรมควบคุมโรคท่ีเก่ียวของกับงานวิชาการ งานบริการ และงานบริหารจัดการ เชน
- ดานวิชาการ การเฝาระวัง การปองกัน การควบคุม การรักษาโรคและภัยสุขภาพ เชน

ผลงานวิชาการ บุคลากรดีเดน เปนตน และ/หรือ
- ดานการบริหารจัดการ เชน การดําเนินงานดานความโปรงใส การดําเนินงานดานคุณธรรม
หนวยงานดีเดน เปนตน และ/หรือ

- ดานการใหบริการและการสื่อสารความเสี่ยง

5. สูตรการคํานวณ :

รอยละความพึงพอใจของประชาชน ตอ =
ภาพลักษณท่ีดีดานคุณธรรมจริยธรรม และ
ตอตานการทุจริตของกรมควบคุมโรค

คะแนนความพึงพอใจของประชาชนตอภาพลักษณท่ีดีดานคุณธรรมฯ เฉลี่ย X 100
5



๑๓๑

6. เกณฑการใหคะแนน

ตัวช้ีวัด น้ําหนัก เกณฑการใหคะแนน
1 2 3 4 5

รอยละความพึงพอใจของประชาชน
ตอภาพลักษณท่ีดีดานคุณธรรม
จริยธรรม และตอตานการทุจริตของ
กรมควบคุมโรค

5 รอยละ
73

รอยละ
74

รอยละ
75

รอยละ
76

รอยละ
77

7 . เง่ือนไข : ใชแบบประเมินกลาง ซึ่งสํานักประชาสัมพันธรับผิดชอบจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจฯ โดย
เพ่ิมดานภาพลักษณท่ีดีดานคุณธรรมจริยธรรม และตอตานการทุจริตของกรมควบคุมโรค ในแบบประเมินฯ

ดานภาพลักษณท่ีดีดานคุณธรรมจริยธรรม และตอตานการทุจริตของกรมควบคุมโรค ประกอบดวย
ประเด็นการสํารวจท่ีสําคัญๆ ดังนี้

(๑) ความพึงพอใจดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการท่ีมีมาตรฐานวิชาชีพ และ
มาตรฐานวิชาการในการใหบริการ

(๒) ความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ เปนมืออาชีพท่ียึดประชาชนเปนศูนยกลางใน
การทํางาน ยึดความถูกตอง มีวินัยปฏิบัติตามกฎระเบียบ บนพ้ืนฐานของการมีสํานึกรับผิดชอบ คุณธรรมและ
จริยธรรม ไมเลือกปฏิบัติ

(๓) ความพึงพอใจดานสิ่ งอํานวยความสะดวกในการใหบริการ ท่ีเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพเพ่ือใหเกิดประโยชนตอระบบสุขภาพ ดานการปองกันและควบคุมโรคของประชาชน

(๔) ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ เพ่ือประโยชนอันดีแกประชาชน และสวนรวม
โดยใชหลัก เขาใจ เขาถึง พ่ึงได มีน้ําใจ มีสัมมาคารวะ ใหอภัย รับฟงความเห็น และเสียสละ

(๕) ความเชื่อม่ันเก่ียวกับคุณภาพการใหบริการ โดยเนนวาระแหงชาติดานจริยธรรม
ธรรมาภิบาล และการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ท่ีมุงเนนเปนกรรมคุณธรรม

8. ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด

ตัวช้ีวัด หนวยวัด ผลการดําเนินงานในอดีต  ปงบประมาณ พ.ศ.
2560 2561 2562

รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอ
ภาพลักษณท่ีดีดานคุณธรรมจริยธรรม และ
ตอตานการทุจริตของกรมควบคุมโรค รอยละ -เริ่มใชป 2562 - -
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9. รายละเอียดการดําเนินงาน : พิจารณาจากความกาวหนาของการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ
ดังนี้

โดย รอบ 6 เดือนแรก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
(วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2561 – วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562)

ข้ันตอนท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล
1 . 1 .1 คณะทํางานการประชาสัมพันธสราง

ภาพลักษณ และจัดแผนการ
ประชาสัมพันธสรางภาพลักษณ โดยตอง
มีกิจกรรมเก่ียวกับการใชสื่อสังคม
ออนไลน (Social Media)

1 1 .1 คําสั่งคณะทํางานการประชาสัมพันธ
สรางภาพลักษณ (0 .2 คะแนน)
1 .2 แผนการประชาสัมพันธสราง
ภาพลักษณ
(0 .5 คะแนน)
1 .3 กิจกรรมเก่ียวกับการใชสื่อสังคม
ออนไลน (Social Media) (0 .3 คะแนน)

2 . 2 .1 ดําเนินการตามแผนการ
ประชาสัมพันธสรางภาพลักษณของกรมฯ

1 2 .1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนฯ
รอบ 3 เดือน ตามระยะเวลาท่ีกําหนด
(1 .0 คะแนน)
หมายเหตุ: ถาไมมีรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนฯ รอบ3 เดือน หัก
0 .25 คะแนน
และถาไมเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด
หัก 0 .25 คะแนน

3 3 .1 ดําเนินการตามแผนการ
ประชาสัมพันธสรางภาพลักษณของกรมฯ

1 3 .1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนฯ
รอบ 6 เดือนตามระยะเวลาท่ีกําหนด
(1 .0 คะแนน)
หมายเหตุ:ถาไมมีรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนฯ รอบ 6 เดือน หัก
0 .25 คะแนน
และถาไมเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด
หัก 0 .25 คะแนน

4 . 4 .1 การติดตามการดําเนินงานตาม
แผนการประชาสัมพันธสราง
ภาพลักษณของหนวยงานในสังกัด
กรมฯ รอบ 3 เดือน และรายงาน
ผลใหผูบริหารทราบ

1 4 .1 รายงานผลการติดตาม การ
ดําเนินงานตามแผนการประชาสัมพันธ
สรางภาพลักษณของหนวยงานในสังกัด
กรมฯ รอบ 3 เดือน
(0 .7 คะแนน)
4 .2 ผูบริหารลงนามรับทราบ (0 .3
คะแนน)



๑๓๓

ข้ันตอนท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล
5 5 .1 การติดตามการดําเนินงานตาม

แผนการประชาสัมพันธสรางภาพลักษณ
ของหนวยงานในสังกัดกรมฯ รอบ 6
เดือน และรายงานผลใหผูบริหารทราบ

5 .1 รายงานผลการติดตาม การ
ดําเนินงานตามแผนการประชาสัมพันธ
สรางภาพลักษณของหนวยงานในสังกัด
กรมฯ รอบ 6 เดือน
(0 .7 คะแนน)
4 .1 ผูบริหารลงนามรับทราบทุกรอบ 6

เดือน (0 .3 คะแนน)

โดย รอบ 6 เดือนหลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
(วันท่ี 1 เมษายน พ.ศ.2562 – วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2562)

ข้ันตอนท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล
1 . 1 .1 ดํ า เนินการตามแผนการ

ประชาสัมพันธสรางภาพลักษณของกรมฯ
1 .1 สรุปรายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนฯ รอบ 9 เดือน (0 .5 คะแนน)
พรอมขอเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา
(0 .4 คะแนน) และผูบริหารลงนาม
รับทราบ (0 .1 คะแนน)

2 2 .1 ประชุมคณะทํางานจัดทําแบบ
ประเมินประเมินผลความสําเร็จของการ
ประชาสัมพันธสรางภาพลักษณของกรมฯ

1 2 .1 แบบประเมินประเมินผลความสําเร็จ
ของการประชาสัมพันธสรางภาพลักษณ
ของกรม
(1 .0 คะแนน)

3 . 3 .1 การประเมินผลความสําเร็จของการ
ประชาสัมพันธสรางภาพลักษณของกรมฯ
พรอมกําหนดแนวทางการพัฒนาในป
ถัดไป

1 3 .1 รายงานสรุปผลการประเมินผล
ความสําเร็จของการประชาสัมพันธสราง
ภาพลักษณของกรมฯ (1 .0 คะแนน)
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ข้ันตอนท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล
4 4 .1 ดํ า เนินการตามแผนการ

ประชาสัมพันธสรางภาพลักษณของกรมฯ
3 .1 สรุปรายงานผลการดําเนินงานตาม

แผนฯ รอบ 12 เดือน (0 .5 คะแนน)
และขอเสนอแนะในการพัฒนาในป
ตอไป (0 .3 คะแนน)

3 .2 ผูบริหารลงนามรับทราบ (0 .2
คะแนน)

5 . 5 .1 ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนกลุมเปาหมายตอภาพลักษณท่ี
ดีดานคุณธรรมจริยธรรม และตอตานการ
ทุจริตของกรมควบคุมโรค

1 5 .1 ใหคะแนนตามคะแนนประเมินผล
ภาพรวมท่ีกําหนด (1 .0 คะแนน)

คะแนนประเมินผลภาพรวม
0 .6

คะแนน
0 .7

คะแนน
0 .8

คะแนน
0 .9

คะแนน
1 .0

คะแนน

รอยละ
73

รอยละ
74

รอยละ
75

รอยละ
76

รอยละ
77

10. เปาหมาย : รอบ 6  เดือนแรก ถึงข้ันตอนท่ี 5
รอบ 6 เดือนหลัง ถึงข้ันตอนท่ี 5

11. แหลงขอมูล

จากผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอภาพลักษณท่ีดีดานคุณธรรมจริยธรรม และตอตาน
การทุจริตของกรมควบคุมโรค

12. วิธีการจัดเก็บขอมูล :
12 .1 จากแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนกลุมเปาหมายตอภาพลักษณท่ีดีดานคุณธรรม

จริยธรรม และตอตานการทุจริตของกรมควบคุมโรค

12 .2 รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ของ
หนวยงาน รอบ 3 , 6 , 9และ 12 เดือน และรายงานสรุปผลการปฏิบัติราชการ (SAR Card) รอบ 3 , 6 , 9
และ 12 เดือน ท่ีสงใหกลุมคุมครอง กรมฯ ตามระยะเวลาท่ีกําหนด
13. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล :

ไตรมาสท่ี 1 ภายในวันท่ี 25 ธันวาคม 2561
ไตรมาสท่ี 2 ภายในวันท่ี 25 มีนาคม 2562
ไตรมาสท่ี 3 ภายในวันท่ี 25 มิถุนายน 2562
ไตรมาสท่ี 4 ภายในวันท่ี 25 กันยายน 2562
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14. แบบฟอรมท่ีใช :

15 . ผูกํากับตัวช้ีวัดระดับกรม :

ช่ือผูกํากับตัวช้ีวัด โทรศัพท E-mail
ผูอํานวยการสํานักสื่อสารฯ -

ผูกํากับตัวช้ีวัดระดับหนวยงาน

ช่ือผูกํากับตัวช้ีวัด โทรศัพท E-mail
หัวหนากลุมสื่อสารฯ -

16 . ผูจัดเก็บตัวช้ีวัดระดับกรม

ช่ือผูจัดเก็บตัวช้ีวัด โทรศัพท E-mail
-

ผูจัดเก็บตัวช้ีวัดระดับหนวยงาน

ช่ือผูจัดเก็บตัวช้ีวัด โทรศัพท E-mail
-



๑๓๖

ตัวช้ีวัดหนวยงาน
1 ) ช่ือตัวช้ีวัด : ตัวช้ีวัดท่ี 1 .4 .1 รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอภาพลักษณท่ีดีดาน

คุณธรรมจริยธรรม และตอตานการทุจริตของหนวยงาน
3) น้ําหนัก : รอยละ 5
4) คําอธิบาย :

ภาพลักษณ หมายถึง ภาพท่ีเกิดข้ึนในจิตใจ หรือ ความรูสึกนึกคิดของคนท่ีมีตอองคกรนั้นๆ
ท้ังนี้ การรับรูภาพลักษณของสังคมเปนผลมาจากการกระทํา การดําเนินงาน หรือ กิจกรรมตางๆของคนใน
องคกรนั้นๆ ความสําคัญของภาพลักษณ ซึ่งการสรางภาพลักษณขององคกร สามารถทําไดโดย

1 . การสรางพฤติกรรมของบุคลากรในหนวยงานใหบุคคลมาติดตอประทับใจหรือพึงพอใจ
2 . การสรางสัญลักษณท่ีสามารถมองเห็นหรือจับตองได เชน สินคา บริการ คุณภาพการบริหาร

จัดการ
3 . การสรางระบบสื่อสารและประชาสัมพันธองคกร เชน การโฆษณา การประชาสัมพันธ

การบริหารจัดการภาพลักษณ หมายถึง การดําเนินงานหรือกิจกรรมตางๆ ท่ีดําเนินงาน เพ่ือให
มีการกําหนดทิศทางในการใชทรัพยากรท้ังหลายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือใหหนวยงานมี
ภาพลักษณท่ีดี ซึ่งมีกระบวนการดําเนิน 2 เรื่องหลัก ดังนี้

1 . การสรางภาพลักษณ ไดแก กระบวนงาน
- การศึกษา วิเคราะห สถานการณของภาพลักษณหนวยงาน เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงาน
- กําหนดกิจกรรมการสรางภาพลักษณและจัดทําแผนการดําเนินงานประชาสัมพันธ เพ่ือให
หนวยงานมีภาพลักษณท่ีดี

- ดําเนินงานตามแผนการประชาสัมพันธ เพ่ือใหหนวยงานมีภาพลักษณท่ีดี
- สํารวจ เพ่ือประเมินความพึงพอใจและภาพลักษณของหนวยงาน
- สรุปผลการสํารวจผลการประเมินความพึงพอใจและภาพลักษณของหนวยงาน เพ่ือนําไปใช

ในการปรับกระบวนการดําเนินงานสรางภาพลักษณขององคกร
2 . การเผยแพรประชาสัมพันธภาพลักษณ ไดแก กระบวนงานเผยแพรประชาสัมพันธบทบาท

หนาท่ีและการดําเนินงานกรมควบคุมโรคท่ีเก่ียวของกับงานวิชาการ งานบริการ และงานบริหารจัดการ เชน
- ดานวิชาการ การเฝาระวัง การปองกัน การควบคุม การรักษาโรคและภัยสุขภาพ เชน

ผลงานวิชาการ บุคลากรดีเดน เปนตน และ/หรือ
- ดานการบริหารจัดการ เชน การดําเนินงานดานความโปรงใส การดําเนินงานดานคุณธรรม
หนวยงานดีเดน เปนตน และ/หรือ

- ดานการใหบริการและการสื่อสารความเสี่ยง
หนวยงาน หมายถึง หนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ในสวนกลางและ สวนภูมิภาค

เฉพาะท่ีมีการใหบริการผลิตภณัฑทางวิชาการและบริการแกประชาชน

5. สูตรการคํานวณ : รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอภาพลักษณท่ีดีดานคุณธรรมจริยธรรม และ
ตอตานการทุจริตของกรมควบคุมโรค

คะแนนความพึงพอใจของประชาชนตอภาพลักษณท่ีดีดานคุณธรรมฯ เฉลี่ย X 100
5



๑๓๗

6. เกณฑการใหคะแนน

ตัวช้ีวัด น้ําหนัก เกณฑการใหคะแนน
1 2 3 4 5

รอยละความพึงพอใจของประชาชน
ตอภาพลักษณท่ีดีดานคุณธรรม
จริยธรรม และตอตานการทุจริตของ
กรมควบคุมโรค

5 รอยละ
73

รอยละ
74

รอยละ
75

รอยละ
76

รอยละ
77

7 . เง่ือนไข : ใชแบบประเมินกลาง ซึ่งสํานักประชาสัมพันธรับผิดชอบจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจฯ โดย
เพ่ิมดานภาพลักษณท่ีดีดานคุณธรรมจริยธรรม และตอตานการทุจริตของกรมควบคุมโรค ในแบบประเมินฯ

ดานภาพลักษณท่ีดีดานคุณธรรมจริยธรรม และตอตานการทุจริตของกรมควบคุมโรค ประกอบดวย
ประเด็นการสํารวจท่ีสําคัญๆ ดังนี้

(๑) ความพึงพอใจดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการท่ีมีมาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐาน
วิชาการในการใหบริการ

(๒) ความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ เปนมืออาชีพท่ียึดประชาชนเปนศูนยกลางในการ
ทํางาน ยึดความถูกตอง มีวินัยปฏิบัติตามกฎระเบียบ บนพ้ืนฐานของการมีสํานึกรับผิดชอบ คุณธรรมและ
จริยธรรม ไมเลือกปฏิบัติ

(๓) ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
เพ่ือใหเกิดประโยชนตอระบบสุขภาพ ดานการปองกันและควบคุมโรคของประชาชน

(๔) ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ เพ่ือประโยชนอันดีแกประชาชน และสวนรวม
โดยใชหลัก เขาใจ เขาถึง พ่ึงได มีน้ําใจ มีสัมมาคารวะ ใหอภัย รับฟงความเห็น และเสียสละ

(๕) ความเชื่อม่ันเก่ียวกับคุณภาพการใหบริการ โดยเนนวาระแหงชาติดานจริยธรรม
ธรรมาภิบาล และการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ท่ีมุงเนนเปนกรรมคุณธรรม

8. ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด

ตัวช้ีวัด หนวยวัด ผลการดําเนินงานในอดีต  ปงบประมาณ พ.ศ.
2560 2561 2562

รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอ
ภาพลักษณท่ีดีดานคุณธรรมจริยธรรม และ
ตอตานการทุจริตของกรมควบคุมโรค รอยละ -เริ่มใชป 2562 -



๑๓๘

9. รายละเอียดการดําเนินงาน : พิจารณาจากความกาวหนาของการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ
ดังนี้

โดย รอบ 6 เดือนแรก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
(วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2561 – วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562)

ข้ันตอนท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล
1 . 1 .1 คณะทํางานการประชาสัมพันธ

สรางภาพลักษณ และจัดแผนการ
ประชาสัมพันธสรางภาพลักษณ โดย
ตองมีกิจกรรมเก่ียวกับการใชสื่อสังคม
ออนไลน (Social Media) ของ
หนวยงาน

1 1 .1 คําสั่งคณะทํางานการประชาสัมพันธ
สรางภาพลักษณของหนวยงาน (0 .2
คะแนน)
1 .2 แผนการประชาสัมพันธสราง
ภาพลักษณของหนวยงาน (0 .5 คะแนน)
1 .3 กิจกรรมเก่ียวกับการใชสื่อสังคม
ออนไลน ของหนวยงาน (Social Media)
(0 .3 คะแนน)

2 . 2 .1 ดําเนินการตามแผนการ
ประชาสัมพันธสรางภาพลักษณของ
หนวยงาน

1 2 .1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนฯ
รอบ 3 เดือน ตามระยะเวลาท่ีกําหนด
(1 .0 คะแนน)
หมายเหตุ: ถาไมมีรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนฯ รอบ3 เดือน หัก
0 .25 คะแนน
และถาไมเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด หัก
0 .25 คะแนน

3 3 .1 ดําเนินการตามแผนการ
ประชาสัมพันธสรางภาพลักษณของ
หนวยงาน

1 3 .1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนฯ
รอบ 6 เดือนตามระยะเวลาท่ีกําหนด (1 .0
คะแนน)
หมายเหตุ:ถาไมมีรายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนฯ รอบ 6 เดือน หัก 0 .25 คะแนน
และถาไมเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด หัก
0 .25 คะแนน

4 . 4 .1 การติดตามการดําเนินงานตาม
แผนการประชาสัมพันธสราง
ภาพลักษณของหนวยงาน รอบ 3
เดือน และรายงานผลใหผูบริหาร
ทราบ

1 4 .1 รายงานผลการติดตาม การดําเนินงาน
ตามแผนการประชาสัมพันธสราง
ภาพลักษณของหนวยงาน รอบ 3 เดือน
(0 .7 คะแนน)
4 .2 ผูบริหารลงนามรับทราบ (0 .3
คะแนน)



๑๓๙

ข้ันตอนท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล
5 5 .1 การติดตามการดําเนินงานตาม

แผนการประชาสัมพันธสราง
ภาพลักษณของหนวยงาน รอบ 6
เดือน และรายงานผลใหผูบริหาร
ทราบ

5 .1 รายงานผลการติดตาม การดําเนินงาน
ตามแผนการประชาสัมพันธสราง
ภาพลักษณของหนวยงาน รอบ 6 เดือน
(0 .5 คะแนน)
5 .2 ผูบริหารลงนามรับทราบทุกรอบ 6
เดือน (0 .1 คะแนน)
5 .3 สงใหกลุมคุมครองกรมฯ ตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด (0 .4 คะแนน)
5 .4 ถาเกินหักเวลาท่ีกําหนด หัก 0 .1
คะแนน

โดย รอบ 6 เดือนหลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
(วันท่ี 1 เมษายน พ.ศ.2562 – วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2562)

ข้ันตอนท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล
1 . 1 .1 ดําเนินการตามแผนการ

ประชาสัมพันธสรางภาพลักษณของ
หนวยงาน

1 .1 สรุปรายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนฯ รอบ 9 เดือน (0 .5 คะแนน) พรอม
ขอเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา (0 .4
คะแนน) และผูบริหารของหนวยงานลงนาม
รับทราบ (0 .1 คะแนน)

2 2 .1 ประชุมคณะทํางานจัดทําแบบ
ประเมินประเมินผลความสําเร็จของ
การประชาสัมพันธสรางภาพลักษณ
ของหนวยงาน โดยใชแบบประเมิน
กลางของกรม

1 2 .1 แบบประเมินประเมินผลความสําเร็จ
ของการประชาสัมพันธสรางภาพลักษณ
ของหนวยงานโดยใชแบบประเมินกลางของ
กรม (1 .0 คะแนน)

3 . 3 .1 การประเมินผลความสําเร็จของ
การประชาสัมพันธสรางภาพลักษณ
(0 .1 คะแนน) พรอมกําหนดแนว
ทางการพัฒนาในปถัดไป

1 3 .1 รายงานสรุปผลการประเมินผล
ความสําเร็จของการประชาสัมพันธสราง
ภาพลักษณ
(1 .0 คะแนน)



๑๔๐

ข้ันตอนท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล
4 4 .1 ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม แ ผ น ก า ร

ประชาสัม พันธ สร า งภาพลั กษณ
(0 .1 คะแนน)

4 .1 สรุปรายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนฯ รอบ 12 เดือน (0 .3 คะแนน) และ
ขอเสนอแนะในการพัฒนาในปตอไป (0 .2
คะแนน)
4 .2 ผูบริหารของหนวยงานลงนามรับทราบ
(0 .1 คะแนน)
4 .3 สงใหกลุมคุมครองกรมฯ ตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด (0 .4 คะแนน)
4 .4 ถาเกินหักเวลาท่ีกําหนด หัก 0 .1
คะแนน

5 . 5 .1 ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนกลุ ม เป าหมายต อ
ภาพลักษณท่ีดีดานคุณธรรมจริยธรรม
และตอตานการทุจริตของหนวยงาน

1 5 .1 ใหคะแนนตามคะแนนประเมินผล
ภาพรวมท่ีกําหนด (1 .0 คะแนน)

คะแนนประเมินผลภาพรวมของหนวยงาน
0 .6

คะแนน
0 .7

คะแนน
0 .8

คะแนน
0 .9

คะแนน
1 .0

คะแนน

รอย
ละ
73

รอย
ละ
74

รอย
ละ
75

รอย
ละ
76

รอย
ละ
77

10. เปาหมาย : รอบ 6  เดือนแรก ถึงข้ันตอนท่ี 5
รอบ 6 เดือนหลัง ถึงข้ันตอนท่ี 5

11. แหลงขอมูล

จากผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนกลุมเปาหมายตอภาพลักษณท่ีดีดานคุณธรรมจริยธรรม
และตอตานการทุจริตของหนวยงาน

12. วิธีการจัดเก็บขอมูล :
12 .1 จากแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนกลุมเปาหมายตอภาพลักษณท่ีดีดานคุณธรรม

จริยธรรม และตอตานการทุจริตของหนวยงาน

12 .2 รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ของ
หนวยงาน รอบ 3 , 6 , 9และ 12 เดือน และรายงานสรุปผลการปฏิบัติราชการ (SAR Card) รอบ 3 , 6 , 9
และ 12 เดือน สงใหกลุมคุมครอง กรมฯ ตามระยะเวลาท่ีกําหนด



๑๔๑

13. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล :

ไตรมาสท่ี 1 ภายในวันท่ี 25 ธันวาคม 2561
ไตรมาสท่ี 2 ภายในวันท่ี 25 มีนาคม 2562
ไตรมาสท่ี 3 ภายในวันท่ี 25 มิถุนายน 2562
ไตรมาสท่ี 4 ภายในวันท่ี 25 กันยายน 2562

14. แบบฟอรมท่ีใช :

15 . ผูกํากับตัวช้ีวัดระดับกรม :

ช่ือผูกํากับตัวช้ีวัด โทรศัพท E-mail
ผูอํานวยการสํานักสื่อสารฯ -

ผูกํากับตัวช้ีวัดระดับหนวยงาน

ช่ือผูกํากับตัวช้ีวัด โทรศัพท E-mail
หัวหนากลุมสื่อสารฯ -

16 . ผูจัดเก็บตัวช้ีวัดระดับกรม

ช่ือผูจัดเก็บตัวช้ีวัด โทรศัพท E-mail
-

ผูจัดเก็บตัวช้ีวัดระดับหนวยงาน

ช่ือผูจัดเก็บตัวช้ีวัด โทรศัพท E-mail
-



๑๔๒

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาความรวมมือระหวางเครือขายภายในประเทศและระหวางประเทศบน
พื้นฐานหลักคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริต

เปาประสงคยุทธศาสตรท่ี 2 .1  เครือขายภายในประเทศท่ีมีความรวมมือ และ/หรือขอตกลง (MOU) กับ
หนวยงานสังกัดกรม บนพื้นฐานของหลักคุณธรรม และจริยธรรม ท่ีโปรงใส
ตรวจสอบได

ตัวช้ีวัดระดับกรม
1. ตัวช้ีวัดท่ี 2 .1 .1 : รอยละความพึงพอใจของเครือขายภายในประเทศท่ีมีความรวมมือ และ/หรือ

ขอตกลงกับหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค บนพ้ืนฐานของหลักคุณธรรม และ
จริยธรรมท่ีโปรงใส ตรวจสอบได

2. หนวยวัด : รอยละ
3. น้ําหนัก : 10
4. คําอธิบายตัวช้ีวัด :

1)ภาคีเครือขาย (Partner Network) หมายถึง กลุมบุคคล องคกร สถาบัน หนวยงานภาครัฐเอกชน
ภายนอกกรมควบคุมโรคท่ีมีเปาหมายรวมกัน มารวมตัวกันดวยความสมัครใจ เพ่ือทํากิจกรรมปองกัน ควบคุม
โรคและภัยสุขภาพใหบรรลุเปาหมาย (รวมคิด / วางแผน รวมทํา รวมประเมินผล)ประเภทของภาคีเครือขาย
ภายในประเทศแบงเปนดังนี้

1.๑) ระดับประเทศหมายถึงองคกรของสวนราชการกระทรวง ทบวง กรมตางๆ รัฐวิสาหกิจ องคกรอิสระ
คณะกรรมการ ซึ่งมีบทบาทในการกําหนดนโยบายการดําเนินงานระดับประเทศ ท้ังภายในและภายนอกภาค
สาธารณสุข

1.2) ระดับสวนภูมิภาคหมายถึงองคกรของสวนราชการกระทรวง ทบวง กรมตางๆ รัฐวิสาหกิจ องคกร
อิสระ คณะกรรมการซึ่งไดแบงอํานาจการบริหารออกมาจากสวนกลางมาดําเนินการใหเปนไปตามนโยบาย โดยการ
แปลงนโยบายสูการปฏิบัติใหสอดคลองกับบริบท ไดแก สํานักงานเขต/กลุมจังหวัด จังหวัด และอําเภอ ท้ังภายใน
และภายนอกภาคสาธารณสุข

1.3) ระดับทองถิ่น หมายถึง หนวยงานของรัฐท่ีมีการดําเนินเปนอิสระจากสวนกลาง ทําหนาท่ีบริหาร
จัดการกิจการตางๆ ในทองถ่ินของตน ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล
สุขาภิบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคกรอิสระ คณะกรรมการ ชุมชน และหนวยงานภาคสวนตั้งแตระดับ
ตําบลอ่ืนๆ ท้ังภายในและภายนอกสาธารณสุข

2) ความรวมมือ และ/หรือขอตกลง (Memorandum of Understanding : MOU)หมายถึง การ
ดําเนินงานความรวมมือทางวิชาการในแตละโครงการ ท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะผูบริหารของท้ังสองฝาย ภายใต
แนวทางการการดําเนินงานรวมกัน

รายละเอียดตัวช้ีวัด(MeasurementTemplate)
แผนยุทธศาสตร การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตอตานการทุจริต กรมควบคุมโรค

พ.ศ. 2560 – 2564
มิติท่ี 2 : ดานคุณภาพการใหบริการ



๑๔๓

ความรวมมือตองเปนประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ และตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความจริงใจตอกัน ใน
การท่ีจะรวมกันแกไขปญหาและอุปสรรค และรวมดําเนินการทุกวิถีทางเพ่ือใหบรรลุตามขอตกลง

ความรวมมือตองไมขัดตอพระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบ และขอบังคับตลอดจนนโยบายท่ีท้ังสองฝายถือ
ปฏิบัติ

3) หลักคุณธรรม และจรยิธรรม ท่ีโปรงใส ตรวจสอบได หมายถึง การปฏิบัติราชการตองมีจิตสํานึกความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปอยางมีศีลธรรม คุณธรรม และตรงตามความคาดหวังของสังคม รวมท้ังยึดม่ัน
ในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมตามหลัก จริยธรรมขาราชการพลเรือน และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจน
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของ MOPH

4) ความพึงพอใจ หมายถึง ภาพรวมความพึงพอใจของเครือขายตอการสรางความรวมมือและ/หรือ
ขอตกลง กับหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค

5) หนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคหมายถึง หนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคในสวนกลางและสวน
ภูมิภาค จํานวน 41 หนวยงาน ไดแก

1 .กลุมตรวจสอบภายใน 2 .กลุมพัฒนาระบบบริหาร 3 .กองการเจาหนาท่ี 4 .กองคลัง 5 .กองแผนงาน
6 .ศูนยสารสนเทศ 7 .สถาบันบําราศนราดูร 8 .สถาบันปองกันควบคุมโรคเขตเมือง 9 .สถาบันราชประชาสมาสัย
10 .สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ 11 .สํานักงานคณะกรรมควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 12 .สํานักงานความ
รวมมือระหวางประเทศ 13 .สํานักงานเลขานุการกรม 14 .สถาบันวิจัย จัดการความรู และมาตรฐานการ
ควบคุมโรค 15 .สํานักระบาดวิทยา 16 .สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม 17 .สํานักโรคติดตอ
ท่ัวไป 18 .สํานักโรคติดตอนําโดยแมลง 19 .กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 20 .สํานักโรคไม
ติดตอ 21 .สํานักโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 22 .สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ 23 . สํานักวัณโรค 24 .สํานักงานบริหารโครงการกองทุนโลก 25 .สํานักงานคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ 26 .กลุมคุมครองจริยธรรม 27 .ศูนยกฎหมาย 28 .สถาบันเวชศาสตรปองกันการศึกษา 29 .กอง
โรคปองกันดวยวัคซีน และสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 1 - 12

5. สูตรการคํานวณ:
คาเฉลีย่ความพึงพอใจของเครือขายภายในประเทศท่ีมีความรวมมือ และ/หรือขอตกลงกับหนวยงาน

ในสังกัดกรมควบคมุโรค บนพ้ืนฐานของหลักคุณธรรม และจรยิธรรมท่ีโปรงใส ตรวจสอบได
5  (คะแนนเต็มของความพึงพอใจ)

X 100
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6. เกณฑการใหคะแนน: พิจารณาจากความกาวหนาของการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับดังนี้

ช่ือตัวช้ีวัด หนวยวัด ระดับความสําเร็จ
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

รอยละความพึงพอใจของ
เครือขายภายในประเทศท่ีมี
ความรวมมือ และ/หรือ
ขอตกลงกับหนวยงานใน
สังกัดกรมควบคุมโรค บน
พ้ืนฐานของหลักคุณธรรม
และจริยธรรมท่ีโปรงใส
สามารถตรวจสอบได

รอยละ 83 84 85 86 87

7. เง่ือนไขของตัวช้ีวัด : -
8. ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด:

ตัวช้ีวัด หนวยวัด ผลการดาํเนินงานในอดีต
2559 2560 2561

รอยละความพึงพอใจของเครือขายภายในประเทศท่ี
มีความรวมมือ และ/หรือขอตกลงกับหนวยงานใน
สังกัดกรมควบคุมโรค บนพ้ืนฐานของหลักคุณธรรม
และจริยธรรมท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบได

รอยละ 94.90 83.78 -

9.รายละเอียดการดาํเนินงาน :พิจารณาจากความกาวหนาของการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้

ข้ันตอน
ท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล

1. วิเคราะหขอมูลการรายงานผลความพึงพอใจท่ี
ผานมา

1 - รายงานผลการวเิคราะหขอมูลรายงานผล
ความพึงพอใจของปท่ีผานมา หรือเอกสาร
อ่ืนๆท่ีเก่ียวของ
ภายในวันท่ี 25 ธนัวาคม 2561

2. จัดทําแผนงานประเมินความพึงพอใจของ
เครือขายภายในประเทศท่ีมีความรวมมือ
และ/หรือขอตกลงกับหนวยงานในสังกัดกรม
ควบคุมโรค บนพ้ืนฐานของหลักคุณธรรม
และจริยธรรมท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบได

1 -รายงานการประชุมการจัดทําแผนงาน
ประเมินความพึงพอใจของเครือขาย
ระหวางประเทศฯ
(0 .5 คะแนน)
- แผนงานประเมินความพึงพอใจของ
เครือขายภายในประเทศท่ีมีความรวมมือ
และ/หรือขอตกลงกับหนวยงานในสังกัด
กรมควบคุมโรค บนพ้ืนฐานของหลัก
คุณธรรม และจริยธรรมท่ีโปรงใส สามารถ
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ข้ันตอน
ท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล

ตรวจสอบได (ตามแบบฟอรมท่ี 1)
(0.5 คะแนน)
ภายในวันท่ี 25 ธนัวาคม 2561

3. จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของเครือขาย
ภายในประเทศท่ีมีความรวมมือ และ/หรือ
ขอตกลงกับหนวยงานในสังกัดกรมควบคุม
โรค บนพ้ืนฐานของหลักคุณธรรม และ
จริยธรรมท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบได

1 - รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงาน
อาทิ เชน รายงานการประชุมการจัดทํา
แบบประเมินความพึงพอใจฯ
(0.5 คะแนน)
- แบบประเมินความพึงพอใจ
(0.5 คะแนน)

4. 4.1 ดําเนินงานตามแผนงานประเมินความพึง
พอใจฯ
4.2 ติดตามประเมินผลแผนงานประเมิน
ความพึงพอใจฯ รอบ 3 เดือน  6 เดือน และ 9
เดือน

1 - รายงานการติดตามประเมินผลความพึง
พอใจฯ รอบ 3 เดือน  6 เดือน และ 9
เดือน(ตามแบบฟอรมท่ี 2)
รายงานและแนบหลักฐานในระบบ
Estimates SM
หมายเหตุ : รายงานไมครบทุกรอบท่ี
กําหนดหักคะแนนรอบละ 0.2 คะแนน

5. 5.1 สรุปและวิเคราะหผลการดาํเนินงานฯ รอบ
12 เดือนเปนขอมูลในการพัฒนาในปตอไป
5.2 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจฯ

เกณฑการให
คะแนน

คะแนน
0.1 0 .2 0 .3 0 .4 0 .5

รอยละความพึง
พอใจของ
เครือขาย
ภายในประเทศที่
มีความรวมมือ
และ/หรือ
ขอตกลงกับ
หนวยงานใน
สังกัดกรม
ควบคุมโรค บน
พื้นฐานของหลัก
คุณธรรม และ
จริยธรรมที่โปรงใส
สามารถตรวจสอบ
ได

73 74 75 76 77

1 5.1 รายงานสรปุผลการวเิคราะหการ
ดําเนินงานตามแผนประเมินความพึงพอใจฯ
รอบ 12 เดือน (0.5 คะแนน)
5.2 รายงานสรปุผลการประเมินความพึง
พอใจฯ (0.5 คะแนน)
รายงานและแนบหลักฐานในระบบ
Estimates SM
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10. เปาหมาย : รอบ 6 เดือนแรก ถึงข้ันตอนท่ี 3
รอบ 6 เดือนหลัง ถึงข้ันตอนท่ี 5

11. แหลงขอมูล: หนวยงานในสังกัดกรมท่ีมีความรวมมือ และ/หรือขอตกลงกับเครือขายภายในประเทศ

12. วิธีจัดเก็บขอมูล : หนวยงานในสังกัดกรมท่ีมีความรวมมือ และ/หรือขอตกลงกับเครือขายภายในประเทศ
- จัดทําแบบรายงาน SAR ในระบบ Estimates SM : ESM
- แนบไฟลสรุปผลการสํารวจความพึงพอใจฯ มาพรอมกับแบบฟอรม SAR ดวย

13. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล:
ไตรมาสท่ี 1ภายในวันท่ี     25  ธันวาคม 2561
ไตรมาสท่ี 2ภายในวันท่ี     25  มีนาคม 2562
ไตรมาสท่ี 3ภายในวันท่ี     25  มิถุนายน 2562
ไตรมาสท่ี 4ภายในวันท่ี     25  กันยายน 2562

14. แบบฟอรมท่ีใช:แบบฟอรมท่ี 1 แผนงานประเมินความพึงพอใจฯ
แบบฟอรมท่ี 2  รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการประเมินความพึงพอใจฯ

15. ผูกํากับตัวช้ีวัด:
ระดับกรม : กลุมคุมครองจริยธรรม

ช่ือผูกํากับตัวช้ีวัด โทรศัพท E-mail
กลุมคุมครองจริยธรรม

16. ผูจัดเก็บตัวช้ีวัด :
ระดับกรม : กลุมคุมครองจริยธรรม

ช่ือผูจัดเก็บตัวช้ีวัด โทรศัพท E-mail
หนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค
ทุกหนวยงาน
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ตัวช้ีวัดระดับผูกํากับตัวช้ีวัด

1. ตัวช้ีวัดท่ี 2 .1 .1 : รอยละความพึงพอใจของเครือขายภายในประเทศท่ีมีความรวมมือ และ/หรือ
ขอตกลงกับหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค บนพ้ืนฐานของหลักคุณธรรม และ
จริยธรรมท่ีโปรงใส ตรวจสอบได

2. หนวยวัด : รอยละ
3. น้ําหนัก : 10
4. คําอธิบายตัวช้ีวัด :

1)ภาคีเครือขาย (Partner Network) หมายถึง กลุมบุคคล องคกร สถาบัน หนวยงานภาครัฐเอกชน
ภายนอกกรมควบคุมโรคท่ีมีเปาหมายรวมกัน มารวมตัวกันดวยความสมัครใจ เพ่ือทํากิจกรรมปองกัน ควบคุม
โรคและภัยสุขภาพใหบรรลุเปาหมาย (รวมคิด / วางแผน รวมทํา รวมประเมินผล)ประเภทของภาคีเครือขาย
แบงเปน 4  ระดับ ดังนี้

1.1) ระดับนานาชาติหมายถึง องคกรท่ีประเทศหรือรัฐตั้งแตสองรัฐข้ึนไปรวมตัวกัน เพ่ือเปนกลไกอยาง
หนึ่งในการดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศ รวมท้ังสนับสนุนความรวมมือและพัฒนากิจกรรมตางๆ เพ่ือ
ประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของรัฐสมาชิกและมวลมนุษยชาติ เชน องคการอนามัยโลก (World Health
Organization : WHO) กองทุนสงเคราะหเด็กแหงสหประชาชาติ (United Nations Children Fund: UNICEF)
องคกรเอกชนท่ีไดรับเงินสนับสนุนจากตางประเทศ เชน มูลนิธิรักไทย เปนตน ท้ังนี้ยังรวมถึงการดําเนินงานระหวาง
ประเทศท่ีอาจอยู ในรูปแบบหรือความรวมมืออ่ืนๆ ท่ีไมไดจัดตั้งเปนองคกรดงักลาวขางตน

1.2) ระดับประเทศหมายถึง องคกรของสวนราชการกระทรวง ทบวง กรมตางๆ รัฐวิสาหกิจ องคกรอิสระ
คณะกรรมการ ซึ่งมีบทบาทในการกําหนดนโยบายการดําเนินงานระดับประเทศ ท้ังภายในและภายนอกภาค
สาธารณสุข

1.3) ระดับสวนภูมิภาคหมายถึงองคกรของสวนราชการกระทรวง ทบวง กรมตางๆ รัฐวิสาหกิจ องคกร
อิสระ คณะกรรมการซึ่งไดแบงอํานาจการบริหารออกมาจากสวนกลางมาดําเนินการใหเปนไปตามนโยบาย โดยการ
แปลงนโยบายสูการปฏิบัติใหสอดคลองกับบริบท ไดแก สํานักงานเขต/กลุมจังหวัด จังหวัด และอําเภอ ท้ังภายใน
และภายนอกภาคสาธารณสุข

1.4) ระดับทองถิ่น หมายถึง หนวยงานของรัฐท่ีมีการดําเนินเปนอิสระจากสวนกลาง ทําหนาท่ีบริหาร
จัดการกิจการตางๆ ในทองถ่ินของตน ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล
สุขาภิบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคกรอิสระ คณะกรรมการ ชุมชน และหนวยงานภาคสวนตัง้แตระดับ
ตําบลอ่ืนๆ ท้ังภายในและภายนอกสาธารณสุข

2) ความรวมมือ และ/หรือขอตกลง (Memorandum of Understanding : MOU)หมายถึง การ
ดําเนินงานความรวมมือทางวิชาการในแตละโครงการ ท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะผูบริหารของท้ังสองฝาย ภายใต
แนวทางการการดําเนินงานรวมกัน

ความรวมมือตองเปนประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ และตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความจริงใจตอกัน ใน
การท่ีจะรวมกันแกไขปญหาและอุปสรรค และรวมดําเนินการทุกวิถีทางเพ่ือใหบรรลุตามขอตกลง

ความรวมมือตองไมขัดตอพระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบ และขอบังคับตลอดจนนโยบายท่ีท้ังสองฝายถือ
ปฏิบัติ

3) หลักคุณธรรม และจรยิธรรม ท่ีโปรงใส ตรวจสอบได หมายถึง การปฏิบัติราชการตองมีจิตสํานึกความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปอยางมีศีลธรรม คุณธรรม และตรงตามความคาดหวังของสังคม รวมท้ังยึดม่ัน
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ในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมตามหลัก จริยธรรมขาราชการพลเรือน และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจน
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของ MOPH

4) ความพึงพอใจ หมายถึง ภาพรวมความพึงพอใจของเครือขายตอการสรางความรวมมือและ/หรือ
ขอตกลง กับหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค

5) หนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคหมายถึง หนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคในสวนกลางและสวน
ภูมิภาค จํานวน 41 หนวยงาน ไดแก

1 .กลุมตรวจสอบภายใน 2 .กลุมพัฒนาระบบบริหาร 3 .กองการเจาหนาท่ี 4 .กองคลัง 5 .กองแผนงาน
6 .ศูนยสารสนเทศ 7 .สถาบันบําราศนราดูร 8 .สถาบันปองกันควบคุมโรคเขตเมือง 9 .สถาบันราชประชาสมาสัย
10 .สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ 11 .สํานักงานคณะกรรมควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 12 .สํานักงานความ
รวมมือระหวางประเทศ 13 .สํานักงานเลขานุการกรม 14 .สถาบันวิจัย จัดการความรู และมาตรฐานการ
ควบคุมโรค 15 .สํานักระบาดวิทยา 16 .สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม 17 .สํานักโรคติดตอ
ท่ัวไป 18 .สํานักโรคติดตอนําโดยแมลง 19 .กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 20 .สํานักโรคไม
ติดตอ 21 .สํานักโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 22 .สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ 23 . สํานักวัณโรค 24 .สํานักงานบริหารโครงการกองทุนโลก 25 .สํานักงานคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ 26 .กลุมคุมครองจริยธรรม 27 .ศูนยกฎหมาย 28 .สถาบันเวชศาสตรปองกันการศึกษา 29 .กอง
โรคปองกันดวยวัคซีน และสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 1 - 12

5. สูตรการคํานวณ:
คาเฉลีย่ความพึงพอใจของเครือขายภายในประเทศท่ีมีความรวมมือ และ/หรือขอตกลงกับหนวยงาน

ในสังกัดกรมควบคมุโรค บนพ้ืนฐานของหลักคุณธรรม และจรยิธรรมท่ีโปรงใส ตรวจสอบได
5  (คะแนนเต็มของความพึงพอใจ)

6. เกณฑการใหคะแนน: กําหนดเปนระดับชั้นของความสําเรจ็ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน
5 ข้ันตอน พิจารณาจากความกาวหนาของข้ันตอนการดําเนนิงานตามเปาหมายแตละ
ข้ันตอน ดังนี้

ชื่อตัวชี้วัด
ระดับคะแนน ระดับข้ันของความสําเรจ็

ข้ันตอน
ท่ี 1

ข้ันตอน
ท่ี 2

ข้ันตอน
ท่ี 3

ข้ันตอน
ท่ี 4

ข้ันตอน
ท่ี 5

รอยละความพึงพอใจของเครือขาย
ภายในประเทศท่ีมีความรวมมือ และ/
หรือขอตกลงกับหนวยงานในสังกัดกรม
ควบคุมโรค บนพ้ืนฐานของหลักคุณธรรม
และจริยธรรมท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบ
ได

1 

1  

1   

1    

1     

X 100



๑๔๙

7. เง่ือนไขของตัวช้ีวัด : -

8. ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด:

ตัวช้ีวัด หนวยวัด ผลการดาํเนินงานในอดีต
2559 2560 2561

รอยละความพึงพอใจของเครือขายภายในประเทศ
ท่ีมีความรวมมือ และ/หรือขอตกลงกับหนวยงาน
ในสังกัดกรมควบคุมโรค บนพ้ืนฐานของหลัก
คุณธรรม และจริยธรรมท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบ
ได

รอยละ 94.90 83.78 -

9.รายละเอียดการดาํเนินงาน :พิจารณาจากความกาวหนาของการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้
รอบ 6 เดือนแรก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

(วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 – วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562)

ข้ันตอน
ท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล

1. วิเคราะหขอมูลการรายงานผลความพึงพอใจท่ี
ผานมา

1 - รายงานผลการวเิคราะหขอมูลรายงานผลความพึง
พอใจฯของปท่ีผานมา หรือเอกสารอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ

2. ประชุมรวมกันจดัทําแผนงานประเมินความพึง
พอใจของเครือขายภายในประเทศท่ีมีความ
รวมมือ และ/หรือขอตกลงกับหนวยงานใน
สังกัดกรมควบคุมโรค บนพ้ืนฐานของหลัก
คุณธรรม และจริยธรรมท่ีโปรงใส สามารถ
ตรวจสอบไดโดยบุคลากรในหนวยงานมีสวน
รวม

1 - เอกสารและ/หรือภาพถาย ท่ีแสดงใหเหน็วามีการ
ประชุมรวมกันจดัทําแผนงานประเมินความพึงพอใจ
ฯ โดยบุคลากรในหนวยงานมีสวนรวม (0.5
คะแนน)
- แผนงานประเมินความพึงพอใจฯ
(ตามแบบฟอรมท่ี 1)
(0.5 คะแนน)

3. 3.1 ประชุมรวมกันจัดทําแบบประเมินความ
พึงพอใจฯ โดยบุคลากรในหนวยงานมีสวนรวม
3.2 จัดสงแบบประเมินความพึงพอใจฯ ให
หนวยงานในสังกัดกรมท่ีมีความรวมมือ
และ/หรือขอตกลงกับเครือขาย
ภายในประเทศ

1 3.1
- เอกสารและ/หรือภาพถาย ท่ีแสดงใหเหน็วา มีการ
ประชุมรวมกันจดัทําแบบประเมินความพึงพอใจฯ
โดยบุคลากรในหนวยงานมีสวนรวม (0.3 คะแนน)
- แบบประเมินความพึงพอใจฯ
(0.2 คะแนน)
3.2 เอกสารและ/หรือภาพถาย ท่ีแสดงใหเห็นวา มี
การจัดสง/แจงเวยีน แบบประเมินความพึงพอใจฯ
ใหแกหนวยงานในสังกัดกรมท่ีมีความรวมมือ
และ/หรือขอตกลงกับเครือขายภายในประเทศ
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด
วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 (0.5 คะแนน)
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ข้ันตอน
ท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล

ระยะเวลาท่ีกําหนด
0.1

คะแนน
0.2

คะแนน
0.3

คะแนน
0.4

คะแนน
0.5

คะแนน
หลัง
วันที่

กําหนด
3 วัน

หลัง
วันที่
กําหนด
2 วัน

หลัง
วันที่
กําหนด
1 วัน

ตาม
วันที่
กําหนด

กอน
วันที่
กําหนด
1 วัน

4. ดําเนินงานตามแผนงานประเมิน
ความพึงพอใจฯ

1 - รายงานผลการดําเนนิงานตามแผนประเมินความ
พึงพอใจฯ รอบ 3 เดือน
(ตามแบบฟอรมท่ี 2)
ภายในวันท่ี 25 ธนัวาคม 2561
(1.0 คะแนน)
ระยะเวลาท่ีกําหนด

0.2
คะแนน

0.4
คะแนน

0.6
คะแนน

0.8
คะแนน

1.0
คะแนน

หลัง
วันที่

กําหนด
3 วัน

หลัง
วันที่
กําหนด
2 วัน

หลัง
วันที่
กําหนด
1 วัน

ตาม
วันที่
กําหนด

กอน
วันที่
กําหนด
1 วัน

5. ดําเนินงานตามแผนงานประเมิน
ความพึงพอใจฯ

1 - รายงานผลการดําเนนิงานตามแผนประเมินความ
พึงพอใจฯ รอบ 6 เดือน
(ตามแบบฟอรมท่ี 2)
ภายในวันท่ี 25 มีนาคม 2562
(1.0 คะแนน)
ระยะเวลาท่ีกําหนด

0.2
คะแนน

0.4
คะแนน

0.6
คะแนน

0.8
คะแนน

1.0
คะแนน

หลัง
วันที่

กําหนด
3 วัน

หลัง
วันที่
กําหนด
2 วัน

หลัง
วันที่
กําหนด
1 วัน

ตาม
วันที่
กําหนด

กอน
วันที่
กําหนด
1 วัน
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รอบ 6 เดือนหลงั ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
(วันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2562– วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2562)

ข้ันตอน
ท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน คะแนน

1. รายงานความสําเร็จของการดําเนินงานใน
6 เดือนแรก

1 - รายงานความสําเรจ็ของการดาํเนินงานใน 6 เดือนแรก
(1.0 คะแนน)

2. ดําเนินงานตามแผนงานประเมิน
ความพึงพอใจฯ

1 - รายงานผลการดําเนนิงานตามแผนประเมินความพึง
พอใจฯ รอบ 9 เดือน(ตามแบบฟอรมท่ี 2)
ภายในวันท่ี 25 มิถุยายน 2562(1.0 คะแนน)

ระยะเวลาท่ีกําหนด
0.2

คะแนน
0.4

คะแนน
0.6

คะแนน
0.8

คะแนน
1.0

คะแนน
หลัง
วันที่

กําหนด
3 วัน

หลัง
วันที่
กําหนด
2 วัน

หลัง
วันที่
กําหนด
1 วัน

ตาม
วันที่
กําหนด

กอน
วันที่
กําหนด
1 วัน

3. ดําเนินงานตามแผนงานประเมิน
ความพึงพอใจฯ

1 - รายงานผลการดําเนนิงานตามแผนประเมินความพึง
พอใจฯ รอบ 12 เดือน
(ตามแบบฟอรมท่ี 2)
ภายในวันท่ี 25 กนัยายน 2562(1.0 คะแนน)

ระยะเวลาท่ีกําหนด
0.2

คะแนน
0.4

คะแนน
0.6

คะแนน
0.8

คะแนน
1.0

คะแนน
หลัง
วันที่

กําหนด
3 วัน

หลัง
วันที่
กําหนด
2 วัน

หลัง
วันที่
กําหนด
1 วัน

ตาม
วันที่
กําหนด

กอน
วันที่
กําหนด
1 วัน

4. ผลความพึงพอใจของเครือขายภายใน
ประเทศฯ

1 -ผลคะแนนความพึงพอใจของเครือขายภายในประเทศฯ
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ข้ันตอน
ท่ี

รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน คะแนน

เกณฑการให
คะแนน

คะแนน
0.1 0.7 0.

8
0.
9

1 .
0

รอยละความพึง
พอใจของเครือขาย
ภายในประเทศท่ีมี
ความรวมมือ และ/
หรือขอตกลงกับ
หนวยงานในสังกัด
กรมควบคุมโรค บน
พ้ืนฐานของหลัก
คุณธรรม และ
จรยิธรรมท่ีโปรงใส
สามารถตรวจสอบได

73 74 75 76 77

5. สรุปผลการดําเนินการประเมินความพึงพอใจ
ของเครือขายภายในประเทศท่ีมีความรวมมือ
และ/หรือขอตกลงกับหนวยงานในสังกัด
กรมควบคุมโรค บนพ้ืนฐานของหลัก
คุณธรรม และจริยธรรมท่ีโปรงใส สามารถ
ตรวจสอบไดโดยบุคลากรในหนวยงานมีสวน
รวม

1 - รายงานสรปุผลการดําเนนิการประเมินความพึงพอใจฯ

10. เปาหมาย : รอบ 6 เดือนแรก ถึงข้ันตอนท่ี 5
รอบ 6 เดือนหลังถึงข้ันตอนท่ี 5

11. แหลงขอมูล: สํานักงานความรวมมือระหวางประเทศ และหนวยงานในสังกัดกรมท่ีมีความรวมมือ
และ/หรือขอตกลงกับเครือขายภายในประเทศ

12. วิธีจัดเก็บขอมูล : หนวยงานในสังกัดกรมท่ีมีความรวมมือ และ/หรือขอตกลงกับเครือขายภายในประเทศ
- จัดทําแบบรายงาน SAR ในระบบ Estimates SM : ESM
- แนบไฟลสรุปผลการสํารวจความพึงพอใจฯ มาพรอมกับแบบฟอรม SAR ดวย

13. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล:
ไตรมาสท่ี 1ภายในวันท่ี     25  ธันวาคม 2561
ไตรมาสท่ี 2ภายในวันท่ี     25  มีนาคม 2562
ไตรมาสท่ี 3ภายในวันท่ี     25  มิถุนายน 2562
ไตรมาสท่ี 4ภายในวันท่ี     25  กันยายน 2562

14. แบบฟอรมท่ีใช:แบบฟอรมท่ี 1 แผนงานประเมินความพึงพอใจฯ
แบบฟอรมท่ี 2  รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการประเมินความพึงพอใจฯ
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15. ผูกํากับตัวช้ีวัด:
ระดับหนวยงาน : สํานักงานความรวมมือระหวางประเทศ

ช่ือผูกํากับตัวช้ีวัด โทรศัพท E-mail
ผูอํานวยการสํานักงานความรวมมือ
ระหวางประเทศ

02 -5903835 soawapak@gmail.com

16. ผูจัดเก็บตัวช้ีวัด :
ระดับหนวยงาน : สํานักงานความรวมมือระหวางประเทศ

ช่ือผูจัดเก็บตัวช้ีวัด โทรศัพท E-mail
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ตัวช้ีวัดระดับหนวยงาน
1. ตัวช้ีวัดท่ี 2 .1 .1 : รอยละความพึงพอใจของเครือขายภายในประเทศท่ีมีความรวมมือ และ/หรือ

ขอตกลงกับหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค บนพ้ืนฐานของหลักคุณธรรม และ
จริยธรรมท่ีโปรงใส ตรวจสอบได

2. หนวยวัด : รอยละ
3. น้ําหนัก : 10
4. คําอธิบายตัวช้ีวัด :

1)ภาคีเครือขาย (Partner Network) หมายถึง กลุมบุคคล องคกร สถาบัน หนวยงานภาครัฐเอกชน
ภายนอกกรมควบคุมโรคท่ีมีเปาหมายรวมกัน มารวมตัวกันดวยความสมัครใจ เพ่ือทํากิจกรรมปองกัน ควบคุม
โรคและภัยสุขภาพใหบรรลุเปาหมาย (รวมคิด / วางแผน รวมทํา รวมประเมินผล)ประเภทของภาคีเครือขาย
แบงเปน 4  ระดับ ดังนี้

1.1) ระดับนานาชาติหมายถึง องคกรท่ีประเทศหรือรัฐตั้งแตสองรัฐข้ึนไปรวมตัวกัน เพ่ือเปนกลไกอยาง
หนึ่งในการดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศ รวมท้ังสนับสนุนความรวมมือและพัฒนากิจกรรมตางๆ เพ่ือ
ประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของรัฐสมาชิกและมวลมนุษยชาติ เชน องคการอนามัยโลก (World Health
Organization : WHO) กองทุนสงเคราะหเด็กแหงสหประชาชาติ (United Nations Children Fund: UNICEF)
องคกรเอกชนท่ีไดรับเงินสนับสนุนจากตางประเทศ เชน มูลนิธิรักไทย เปนตน ท้ังนี้ยังรวมถึงการดําเนินงานระหวาง
ประเทศท่ีอาจอยู ในรปูแบบหรือความรวมมืออ่ืนๆ ท่ีไมไดจัดตั้งเปนองคกรดังกลาวขางตน

1.2) ระดับประเทศหมายถึง องคกรของสวนราชการกระทรวง ทบวง กรมตางๆ รัฐวิสาหกิจ องคกรอิสระ
คณะกรรมการ ซึ่งมีบทบาทในการกําหนดนโยบายการดําเนินงานระดับประเทศ ท้ังภายในและภายนอกภาค
สาธารณสุข

1.3) ระดับสวนภูมิภาคหมายถึงองคกรของสวนราชการกระทรวง ทบวง กรมตางๆ รัฐวิสาหกิจ องคกร
อิสระ คณะกรรมการซึ่งไดแบงอํานาจการบริหารออกมาจากสวนกลางมาดําเนินการใหเปนไปตามนโยบาย โดยการ
แปลงนโยบายสูการปฏิบัติใหสอดคลองกับบริบท ไดแก สํานักงานเขต/กลุมจังหวัด จังหวัด และอําเภอ ท้ังภายใน
และภายนอกภาคสาธารณสุข

1.4) ระดับทองถิ่น หมายถึง หนวยงานของรัฐท่ีมีการดําเนินเปนอิสระจากสวนกลาง ทําหนาท่ีบริหาร
จัดการกิจการตางๆ ในทองถ่ินของตน ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล
สุขาภิบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคกรอิสระ คณะกรรมการ ชุมชน และหนวยงานภาคสวนตั้งแตระดับ
ตําบลอ่ืนๆ ท้ังภายในและภายนอกสาธารณสุข

2) ความรวมมือ และ/หรือขอตกลง (Memorandum of Understanding : MOU)หมายถึง การ
ดําเนินงานความรวมมือทางวิชาการในแตละโครงการ ท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะผูบรหิารของท้ังสองฝาย ภายใต
แนวทางการการดําเนินงานรวมกัน

ความรวมมือตองเปนประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ และตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความจริงใจตอกัน ใน
การท่ีจะรวมกันแกไขปญหาและอุปสรรค และรวมดําเนินการทุกวิถีทางเพ่ือใหบรรลุตามขอตกลง

ความรวมมือตองไมขัดตอพระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบ และขอบังคับตลอดจนนโยบายท่ีท้ังสองฝายถือ
ปฏิบัติ

3) หลักคุณธรรม และจรยิธรรม ท่ีโปรงใส ตรวจสอบได หมายถึง การปฏิบัติราชการตองมีจิตสํานึกความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปอยางมีศีลธรรม คุณธรรม และตรงตามความคาดหวังของสังคม รวมท้ังยึดม่ัน
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ในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมตามหลัก จริยธรรมขาราชการพลเรือน และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจน
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของ MOPH

4) ความพึงพอใจ หมายถึง ภาพรวมความพึงพอใจของเครือขายตอการสรางความรวมมือและ/หรือ
ขอตกลง กับหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค

5) หนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคหมายถึง หนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคในสวนกลางและสวน
ภูมิภาค จํานวน 41 หนวยงาน ไดแก

1 .กลุมตรวจสอบภายใน 2 .กลุมพัฒนาระบบบริหาร 3 .กองการเจาหนาท่ี 4 .กองคลัง 5 .กองแผนงาน
6 .ศูนยสารสนเทศ 7 .สถาบันบําราศนราดูร 8 .สถาบันปองกันควบคุมโรคเขตเมือง 9 .สถาบันราชประชาสมาสัย
10 .สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ 11 .สํานักงานคณะกรรมควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 12 .สํานักงานความ
รวมมือระหวางประเทศ 13 .สํานักงานเลขานุการกรม 14 .สถาบันวิจัย จัดการความรู และมาตรฐานการ
ควบคุมโรค 15 .สํานักระบาดวิทยา 16 .สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม 17 .สํานักโรคติดตอ
ท่ัวไป 18 .สํานักโรคติดตอนําโดยแมลง 19 .กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 20 .สํานักโรคไม
ติดตอ 21 .สํานักโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 22 .สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ 23 . สํานักวัณโรค 24 .สํานักงานบริหารโครงการกองทุนโลก 25 .สํานักงานคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ 26 .กลุมคุมครองจริยธรรม 27 .ศูนยกฎหมาย 28 .สถาบันเวชศาสตรปองกันการศึกษา 29 .กอง
โรคปองกันดวยวัคซีน และสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 1 - 12

5. สูตรการคํานวณ:
คาเฉลีย่ความพึงพอใจของเครือขายภายในประเทศท่ีมีความรวมมือ และ/หรือขอตกลงกับหนวยงาน

ในสังกัดกรมควบคมุโรค บนพ้ืนฐานของหลักคุณธรรม และจรยิธรรมท่ีโปรงใส ตรวจสอบได
5  (คะแนนเต็มของความพึงพอใจ)

6. เกณฑการใหคะแนน: กําหนดเปนระดับชั้นของความสําเรจ็ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน
5 ข้ันตอน พิจารณาจากความกาวหนาของข้ันตอนการดําเนนิงานตามเปาหมายแตละ
ข้ันตอน ดังนี้

ชื่อตัวชี้วัด
ระดับคะแนน ระดับข้ันของความสําเรจ็

ข้ันตอน
ท่ี 1

ข้ันตอน
ท่ี 2

ข้ันตอน
ท่ี 3

ข้ันตอน
ท่ี 4

ข้ันตอน
ท่ี 5

รอยละความพึงพอใจของเครือขาย
ภายในประเทศท่ีมีความรวมมือ และ/
หรือขอตกลงกับหนวยงานในสังกัดกรม
ควบคุมโรค บนพ้ืนฐานของหลักคุณธรรม
และจริยธรรมท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบ
ได

1 

1  

1   

1    

1     

X 100
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7. เง่ือนไขของตัวช้ีวัด : -

8. ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด:

ตัวช้ีวัด หนวยวัด ผลการดาํเนินงานในอดีต
2559 2560 2561

รอยละความพึงพอใจของเครือขายภายในประเทศ
ท่ีมีความรวมมือ และ/หรือขอตกลงกับหนวยงาน
ในสังกัดกรมควบคุมโรค บนพ้ืนฐานของหลัก
คุณธรรม และจริยธรรมท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบ
ได

รอยละ 94.90 83.78 -

9.รายละเอียดการดาํเนินงาน :พิจารณาจากความกาวหนาของการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้
รอบ 6 เดือนแรก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

(วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 – วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562)

ข้ันตอน
ท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล

1. วิเคราะหขอมูลการรายงานผลความพึงพอใจท่ี
ผานมา

1 - รายงานผลการวเิคราะหขอมูลรายงานผล
ความพึงพอใจของปท่ีผานมา หรือเอกสาร
อ่ืนๆท่ีเก่ียวของ(1.0 คะแนน)

2. ประชุมรวมกันจดัทําแผนงานประเมินความพึง
พอใจของเครือขายภายในประเทศท่ีมีความ
รวมมือ และ/หรือขอตกลงกับหนวยงานใน
สังกัดกรมควบคุมโรค บนพ้ืนฐานของหลัก

1 - เอกสารและ/หรือภาพถาย ท่ีแสดงใหเหน็วา
มีการประชุมรวมกันจัดทําแผนงานประเมิน
ความพึงพอใจฯ โดยบุคลากรในหนวยงานมี
สวนรวม (0.5 คะแนน)

คุณธรรม และจริยธรรมท่ีโปรงใส สามารถ
ตรวจสอบไดโดยบุคลากรในหนวยงานมีสวน
รวม

- แผนงานประเมินความพึงพอใจฯ
(ตามแบบฟอรมท่ี 1)
(0.5 คะแนน)

3. รายงานจํานวนเครือขายภายในประเทศท่ีมี
ความรวมมือ และ/หรือขอตกลงกับ
หนวยงานท้ังหมด

1 - รายงานจํานวนเครือขายภายในประเทศท่ี
มีความรวมมือ และ/หรือขอตกลงกับ
หนวยงานท้ังหมด(ตามแบบฟอรมท่ี3)
(1.0 คะแนน)

4. ดําเนินงานตามแผนงานประเมิน
ความพึงพอใจฯ

1 - รายงานผลการดําเนนิงานตามแผนประเมิน
ความพึงพอใจฯ รอบ 3 เดือน
(ตามแบบฟอรมท่ี 2)
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ข้ันตอน
ท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล

ภายในวันท่ี 25 ธนัวาคม 2562
(1.0 คะแนน)
ระยะเวลาท่ีกําหนด

0.2
คะแนน

0.4
คะแนน

0.6
คะแนน

0.8
คะแนน

1.0
คะแนน

หลัง
วันที่

กําหนด
3 วัน

หลัง
วันที่
กําหนด
2 วัน

หลัง
วันที่
กําหนด
1 วัน

ตาม
วันที่
กําหนด

กอน
วันที่
กําหนด
1 วัน

5. ดําเนินงานตามแผนงานประเมิน
ความพึงพอใจฯ

1 - รายงานผลการดําเนนิงานตามแผนประเมิน
ความพึงพอใจฯ รอบ 6 เดือน
(ตามแบบฟอรมท่ี 2)
ภายในวันท่ี 25 มีนาคม 2562
(1.0 คะแนน)
ระยะเวลาท่ีกําหนด

0.2
คะแนน

0.4
คะแนน

0.6
คะแนน

0.8
คะแนน

1.0
คะแนน

หลัง
วันที่

กําหนด
3 วัน

หลัง
วันที่
กําหนด
2 วัน

หลัง
วันที่
กําหนด
1 วัน

ตาม
วันที่
กําหนด

กอน
วันที่
กําหนด
1 วัน
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รอบ 6 เดือนหลงั ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
(วันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2562– วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2562)

ข้ันตอน
ท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล

1. รายงานความสําเร็จของการดําเนินงานใน
6 เดือนแรก

1 - รายงานความสําเรจ็ของการดาํเนินงานใน 6 เดือนแรก

2. ดําเนินงานตามแผนงานประเมิน
ความพึงพอใจฯ

1 - รายงานผลการดําเนนิงานตามแผนประเมินความพึง
พอใจฯ รอบ 9 เดือน
ภายในวันท่ี 25 มิถุนายน 2562
(1.0 คะแนน)
ระยะเวลาท่ีกําหนด

0.2
คะแนน

0.4
คะแนน

0.6
คะแนน

0.8
คะแนน

1.0
คะแนน

หลัง
วันที่

กําหนด
3 วัน

หลัง
วันที่
กําหนด
2 วัน

หลัง
วันที่
กําหนด
1 วัน

ตาม
วันที่
กําหนด

กอน
วันที่
กําหนด
1 วัน

3. ดําเนินงานตามแผนงานประเมิน
ความพึงพอใจฯ

1 - รายงานผลการดําเนนิงานตามแผนประเมินความพึง
พอใจฯ รอบ 12 เดือน
ภายในวันท่ี 25 กนัยายน 2562
(1.0 คะแนน)
ระยะเวลาท่ีกําหนด

0.2
คะแนน

0.4
คะแนน

0.6
คะแนน

0.8
คะแนน

1.0
คะแนน

หลัง
วันที่

กําหนด
3 วัน

หลัง
วันที่
กําหนด
2 วัน

หลัง
วันที่
กําหนด
1 วัน

ตาม
วันที่
กําหนด

กอน
วันที่
กําหนด
1 วัน

4. ผลความพึงพอใจของเครือขายภายในประเทศ
ท่ีมีความรวมมือ และ/หรือขอตกลงกับ
หนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค บน
พ้ืนฐานของหลักคุณธรรม และจริยธรรมท่ี
โปรงใส สามารถตรวจสอบได

1 -ผลคะแนนความพึงพอใจฯ
เกณฑการใหคะแนน คะแนน

0.1 0 .7 0 .8 0 .9 1 .0
รอยละความพึงพอใจ
ของเครือขาย
ภายในประเทศที่มีความ
รวมมือ และ/หรือ
ขอตกลงกับหนวยงาน
ในสังกัดกรมควบคุมโรค
บนพื้นฐานของหลัก
คุณธรรม และจริยธรรม
ที่โปรงใส สามารถ
ตรวจสอบได

72 73 74 75 76
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ข้ันตอน
ท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล

5. ผลความพึงพอใจของเครือขายภายในประเทศ
ท่ีมีความรวมมือ และ/หรือขอตกลงกับ
หนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค บน
พ้ืนฐานของหลักคุณธรรม และจริยธรรมท่ี
โปรงใส สามารถตรวจสอบได

1 -ผลคะแนนความพึงพอใจฯ
เกณฑการใหคะแนน คะแนน

0.1 0 .7 0 .8 0 .9 1 .0
รอยละความพึงพอใจ
ของเครือขาย
ภายในประเทศที่มีความ
รวมมือ และ/หรือ
ขอตกลงกับหนวยงาน
ในสังกัดกรมควบคุมโรค
บนพื้นฐานของหลัก
คุณธรรม และจริยธรรม
ที่โปรงใส สามารถ
ตรวจสอบได

73 74 75 76 77

10. เปาหมาย : รอบ 6 เดือนแรก ถึงข้ันตอนท่ี 5
รอบ 6 เดือนหลังถึงข้ันตอนท่ี 5

11. แหลงขอมูล: หนวยงานในสังกัดกรมท่ีมีความรวมมือและ/หรือขอตกลงกับเครือขายภายในประเทศ
12. วิธีจัดเก็บขอมูล : หนวยงานในสังกัดกรมท่ีมีความรวมมือ และ/หรือขอตกลงกับเครือขายภายในประเทศ

- จัดทําแบบรายงาน SAR ในระบบ Estimates SM : ESM
- แนบไฟลสรุปผลการสํารวจความพึงพอใจฯ มาพรอมกับแบบฟอรม SAR ดวย

13. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล:
ไตรมาสท่ี 1ภายในวันท่ี     25 ธันวาคม 2561
ไตรมาสท่ี 2ภายในวันท่ี     25  มีนาคม 2562
ไตรมาสท่ี 3ภายในวันท่ี     25  มิถุนายน 2562
ไตรมาสท่ี 4ภายในวันท่ี     25  กันยายน 2562

14. แบบฟอรมท่ีใช:แบบฟอรมท่ี 1 แผนงานประเมินความพึงพอใจฯ
แบบฟอรมท่ี 2 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการประเมินความพึงพอใจฯ
แบบฟอรมท่ี 3 รายงานจํานวนเครือขายภายในประเทศท่ีมีความรวมมือและ/หรือ ขอตกลงกับหนวยงาน

15. ผูกํากับตัวช้ีวัด:
ระดับหนวยงาน : หนวยงานในสังกัดกรมฯ (หนวยงานระบุ)

ช่ือผูกํากับตัวช้ีวัด โทรศัพท E-mail

16. ผูจัดเก็บตัวช้ีวัด :
ระดับหนวยงาน : หนวยงานในสังกัดกรมฯ (หนวยงานระบุ)

ช่ือผูจัดเก็บตัวช้ีวัด โทรศัพท E-mail
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาความรวมมือระหวางเครือขายภายในประเทศและระหวางประเทศ บน
พ้ืนฐานของหลักคุณธรรม
เปาประสงคยุทธศาสตรท่ี 2 .1 เครือขายภายในประเทศท่ีมีความรวมมือ และ/หรือ ขอตกลง (MOU) กับ
หนวยงานสังกัดกรม บนพ้ืนฐานของหลักคุณธรรมและจริยธรรม ท่ีโปรงใส ตรวจสอบได มีความพึงพอใจ

ตัวช้ีวัดระดับกรม
1. ตัวช้ีวัดท่ี 2 .2 .1 :รอยละความพึงพอใจของเครือขายระหวางประเทศ ท่ีมีความรวมมือ และ/หรือ ขอตกลง

กับหนวยงานสังกัดกรม บนพ้ืนฐานของหลักคุณธรรมและจริยธรรม ท่ีโปรงใส ตรวจสอบได
2. หนวยวัด : รอยละ
3. น้ําหนัก : 5
4. คําอธิบายตัวช้ีวัด :

ภาคีเครือขาย (Partner Network) หมายถึง กลุมคน องคกร สถาบัน หนวยงานภาครัฐ
เอกชน องคกรระหวางประเทศ ภายนอกกรมควบคุมโรค ท่ีมีเปาหมาย วัตถุประสงค รวมกันดําเนินกิจกรรม
ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

เครือขายระหวางประเทศ หมายถึง ภาคีเครือขายในปงบประมาณพ.ศ.2562 ท่ีอยูใน
ภูมิภาค ASIAN

ความรวมมือ และ/หรือ ขอตกลง (Memorandum of Understanding : MOU) หมายถึง
การดําเนินงานความรวมมือทางวิชาการในแตละโครงการ ท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะผูบริหารของท้ังสองฝาย
ภายใตแนวทางการดําเนินการรวมกัน ความรวมมือจะตองเปนประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ และตั้งอยูบน
พ้ืนฐานของความจริงใจตอกัน ในการท่ีจะรวมกันแกไขปญหาและอุปสรรค และรวมดําเนินการทุกวิถีทางเพ่ือให
บรรลุตามขอตกลงความรวมมือตองไมขัดตอพระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบ และขอบังคับตลอดจนนโยบายท่ีท้ังสอง
ฝายถือปฏิบัติ

หลักคุณธรรม และจริยธรรม ท่ีโปรงใส ตรวจสอบได หมายถึง การปฏิบัติราชการตองมีจิตสํานึกความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปอยางมีศีลธรรม คุณธรรม และตรงตามความคาดหวังของสังคม รวมท้ัง
ยึดม่ันในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมตามหลัก จริยธรรมขาราชการพลเรือน และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ตลอดจนคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของ MOPH

ความพึงพอใจ หมายถึง ภาพรวมความพึงพอใจของเครือขายระหวางประเทศตอการสรางความรวมมือ
และหรือขอตกลง กับหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคท่ีใชหลักคุณธรรม และจริยธรรม ท่ีโปรงใส ตรวจสอบได
รวมดวยในการสรางความรวมมือและ/หรือขอตกลง

หนวยงาน หมายถึง หนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคสวนกลางและสวนภูมิภาค เฉพาะท่ีมีความรวมมือ
และ/หรือ ขอตกลงกับหนวยงานระหวางประเทศ ในปงบประมาณพ.ศ.2562

รายละเอียดตัวช้ีวัด(MeasurementTemplate)
แผนยุทธศาสตร การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตอตานการทุจริต กรมควบคุมโรค

พ.ศ. 2560 – 2564
มิติท่ี 2 : ดานคุณภาพการใหบริการ
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5. สูตรการคํานวณ :

คาเฉลี่ยความพึงพอใจของเครือขายระหวางประเทศท่ีมีความรวมมือ
และ/หรือ ขอตกลงกับหนวยงานสังกัดกรมฯ x 100

5
6. เกณฑการใหคะแนน : พิจารณาจากความพึงพอใจของเครือขายระหวางประเทศท่ีมีความรวมมือ และ/

หรือ ขอตกลงกับหนวยงานสังกัดกรม บนพ้ืนฐานของหลักคุณธรรมและจริยธรรม ท่ีโปรงใส ตรวจสอบได

ช่ือตัวช้ีวัด หนวยวัด ความสําเร็จ
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

รอยละความพึงพอใจของเครือขาย
ระหวางประเทศ ท่ีมีความรวมมือ
และ/หรือ ขอตกลงกับหนวยงาน
สังกัดกรม บนพ้ืนฐานของหลัก
คุณธรรมและจริยธรรม ท่ีโปรงใส
ตรวจสอบได

รอยละ <74 74 75 76 >76

7 . เง่ือนไขตัวช้ีวัด :

8 . ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด :

ตัวช้ีวัด หนวยวัด
ผลการดําเนินงานในอดีต

ปงบประมาณ พ.ศ.
2560 2561 2562

รอยละความพึงพอใจของเครือขายระหวาง
ประเทศ ท่ีมีความรวมมือ และ/หรือขอตกลง
กับหนวยงานสังกัดกรม บนพ้ืนฐานของหลกั
คุณธรรมและจริยธรรม ท่ีโปรงใส ตรวจสอบได

รอยละ เริ่มใช

9. รายละเอียดการดําเนินงาน : พิจารณาจากความกาวหนาของการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้
ข้ันตอน

ท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล

1 จัดทําแผนงานประเมินความพึงพอใจของเครือขาย
ระหวางประเทศ ท่ีมีความรวมมือ และ/หรือ ขอตกลงกับ
หนวยงานสังกัดกรม บนพ้ืนฐานของหลักคุณธรรมและ
จริยธรรม ท่ีโปรงใส ตรวจสอบได

1 1 . รายงานการประชุมการจัด ทํา
แผนงานประเมินความพึงพอใจของ
เ ค รื อ ข า ย ร ะ ห ว า ง ป ร ะ เ ท ศ ฯ
(0 .5 คะแนน)
1 . แผนการประเมินความพึงพอใจ
ของเครือขายระหวางประเทศฯ(พรอม
เ ส น อ ผู บ ริ ห า ร ห น ว ย ง า น
ตามแบบฟอรม 1 (0 .5 คะแนน)
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ข้ันตอน
ท่ี

รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล

2 การออกแบบสอบถาม/ แนวทางการสํารวแบบ
สอบถามและรูปแบบการประมวลผล เพ่ือประเมิน
ความพึงพอใจของเครือขายระหวางประเทศ ท่ีมีความ
รวมมือ และ/หรือ ขอตกลงกับหนวยงานสังกัดกรม บน
พ้ืนฐานของหลักคุณธรรมและจริยธรรม ท่ีโปรงใส
ตรวจสอบได

1 1 . รายงานความกาวหนาของการ
ดําเนินงานสํารวจฯ (0 .5คะแนน)
2 . รายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนการปรับปรุงคุณภาพการ
ใหบริการของหนวยงาน รอบ 6 เดือน
ตามแบบฟอรม 2
(0 .5คะแนน)
รายงานและแนบหลักฐานในระบบ
Estimates SM ภายในวันท่ี 25
มิถุนายน 2561
(ไมรายงานภายในระยะเวลาท่ีกําหนดหัก
0 .05  คะแนน)

3 หนวยงานดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของเครือขาย
ระหวางประเทศท่ีมีความรวมมือ และ/หรือ ขอตกลงกับ
หนวยงานสังกัดกรม บนพ้ืนฐานของหลักคุณธรรมและ
จริยธรรม ท่ีโปรงใส ตรวจสอบได

1 .รายงานความกาวหนาของการ
ดําเนินงานสํารวจฯ (0 .5คะแนน)
2 .รายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนงานประเมินความพึงพอใจของ
เครือขายระหวางประเทศฯ รอบ 9
เดือน ตามแบบฟอรม 2
(0 .5คะแนน)

รายงานและแนบหลักฐานในระบบ
Estimates SM ภายในวันท่ี 2 5
มิถุนายน 2561 (ไมรายงานภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดหัก 0 .05  คะแนน)

4. หนวยงานดําเนินการเก็บรวบรวมผลคะแนนความ
พึงพอใจของเครือขายระหวางประเทศท่ีมีความรวมมือ
และ/หรือ ขอตกลงกับหนวยงานสังกัดกรม บนพ้ืนฐาน
ของหลักคุณธรรมและจริยธรรม ท่ีโปรงใส ตรวจสอบได

ตัวชี้วัด คะแนน
0 .2 0 .4 0 .6 0 .8 1

รอยละความพึงพอใจของ
เครือขายระหวางประเทศ ที่
มีความรวมมือ และ/หรือ
ขอตกลงกับหนวยงานสังกัด
กรม บนพื้นฐานของหลัก
คุณธรรมและจริยธรรม ที่
โปรงใส ตรวจสอบได

<74 74 75 76 >76

1 ผลคะแนนความพึงพอใจของเครือขาย
ระหวางประเทศฯ (1 คะแนน)
รายงานในระบบ Estimates SM
ภายในวันท่ี25กันยายน 2561
(ไมรายงานภายในระยะเวลาท่ีกําหนดหัก
0 .05  คะแนน)
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ข้ันตอน
ท่ี

รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล

5. สรุปผลการดําเนินการประเมินความพึงพอใจของ
เครือขายระหวางประเทศท่ีมีความรวมมือ และ/หรือ
ขอตกลงกับหนวยงานสังกัดกรม บนพ้ืนฐานของหลัก
คุณธรรมและจริยธรรม ท่ีโปรงใส ตรวจสอบได

1 . รายงานสรุปผลความพึงพอใจฯ
(0 .8 คะแนน)
2 .ขอมูลดิบการประเมินความพึงพอ
ใจความพึงพอใจของเครือขายระหวาง
ประเทศฯ (ไฟลexcel หรือ SPSS)
(0 .2 คะแนน)
รายงานและแนบหลักฐานในระบบ
EstimatesSM25 กันยายน 2562 (
ไมรายงานภายในระยะเวลาท่ีกําหนดหัก
0 .05  คะแนน)

10. เปาหมาย :

รอบ   3  เดือน ดําเนินการไดตามข้ันตอนท่ี 1
รอบ   6  เดือน ดําเนินการไดตามข้ันตอนท่ี 2
รอบ   9  เดือน ดําเนินการไดตามข้ันตอนท่ี 3
รอบ   12  เดือน ดําเนินการไดตามข้ันตอนท่ี  4  และ 5

11.แหลงขอมูล :
หนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคสวนกลางและสวนภูมิภาค ท่ีมีความรวมมือ และ/หรือ

ขอตกลงระหวางประเทศ

12.วิธีการจัดเก็บขอมูล :จากเอกสารดังตอไปนี้
1 2 .1   จัดเก็บขอมูลจากเครือขายระหวางประเทศท่ีมีความรวมมือฯ กับหนวยงานในสังกัด

กรมควบคุมโรคสวนกลางและสวนภูมิภาคแบบประเมินท่ีกําหนด
12 .2 วิเคราะห สรุปผล ตามข้ันตอนและวิธีการท่ีกําหนด
12 .3   รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานเปนรายไตรมาส ในระบบ Estimates SM

13.ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล :
ไตรมาสท่ี 1 ภายในวันท่ี 25  ธันวาคม 2561
ไตรมาสท่ี 2 ภายในวันท่ี 25  มีนาคม 2562
ไตรมาสท่ี 3 ภายในวันท่ี 25  มิถุนายน 2562
ไตรมาสท่ี 4 ภายในวันท่ี 25  กันยายน 2562

14.แบบฟอรมท่ีใชประกอบดวย
14 .1  แบบฟอรมท่ี 1 แผนการประเมินความพึงพอใจของเครือขายระหวางประเทศ ท่ีมี

ความรวมมือ และ/หรือ ขอตกลงกับหนวยงานสังกัดกรมบนพ้ืนฐานของ
หลักคุณธรรมและจริยธรรม ท่ีโปรงใส ตรวจสอบได
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14 .2  แบบฟอรมท่ี 2 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการประเมินความพึงพอใจของ
เครือขายระหวางประเทศ ท่ีมีความรวมมือ และ/หรือ ขอตกลงกับ
หนวยงานสังกัดกรมบนพ้ืนฐานของหลักคุณธรรมและจริยธรรม
ท่ีโปรงใส ตรวจสอบได

15.ผูกํากับตัวช้ีวัด :ระดับกรม
ช่ือผูกํากับตัวช้ีวัด โทรศัพท E-mail

ผูอํานวยการสํานักงานความรวมมือระหวาง
ประเทศ

02  590 3835 soawapak@gmail.com

16.ผูกํากับตัวช้ีวัด : ระดับหนวยงาน
ช่ือผูกํากับตัวช้ีวัด โทรศัพท E-mail

1 .
2 .
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แบบฟอรมที่ 1
แผนการประเมินความพึงพอใจของเครือขายระหวางประเทศ ที่มีความรวมมือ และ/หรือ ขอตกลงกับหนวยงานสังกัดกรม

บนพ้ืนฐานของหลักคุณธรรมและจริยธรรม ที่โปรงใส ตรวจสอบได

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

กระบวนการ/กระบวนงาน................................................................................................................

เรื่องท่ีดําเนินการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผลผลิตของกระบวนการ/กระบวนงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 .............

กิจกรรม 1 .1 ...........

กิจกรรม 1 .2 ...........



166

แบบฟอรมที่ 2
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการประเมินความพึงพอใจของเครือขายระหวางประเทศ ที่มีความรวมมือ
และ/หรือ ขอตกลงกับหนวยงานสังกัดกรม บนพ้ืนฐานของหลักคุณธรรมและจริยธรรม ที่โปรงใส ตรวจสอบได

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

กระบวนการ/กระบวนงาน..........................................................................

เรื่องท่ีดําเนินการ/กิจกรรม รายละเอียดการดําเนินการ ปญหาอุปสรรค

1 .

2 .
3 .
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ตัวช้ีวัดระดับผูกํากับตัวช้ีวัด
1 .ตัวช้ีวัดท่ี 2 .2 .1 :รอยละความพึงพอใจของเครือขายระหวางประเทศ ท่ีมีความรวมมือ และ/หรือขอตกลงกับ

หนวยงานสังกัดกรม บนพ้ืนฐานของหลักคุณธรรมและจริยธรรม ท่ีโปรงใส ตรวจสอบได
2. หนวยวัด : รอยละ

3. น้ําหนัก : 5

4.คําอธิบายตัวช้ีวัด :

ภาคีเครือขาย (Partner Network)หมายถึง กลุมคน องคกร สถาบัน หนวยงานภาครัฐ
เอกชน องคกรระหวางประเทศ ภายนอกกรมควบคุมโรค ท่ีมีเปาหมาย วัตถุประสงค รวมกันดําเนินกิจกรรม
ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

เครือขายระหวางประเทศ หมายถึง ภาคีเครือขายในปงบประมาณพ.ศ.2562 ท่ีอยูใน
ภูมิภาค ASIAN

ความรวมมือ และ/หรือ ขอตกลง (Memorandum of Understanding : MOU) หมายถึง
การดําเนินงานความรวมมือทางวิชาการในแตละโครงการ ท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะผูบริหารของท้ังสองฝาย
ภายใตแนวทางการดําเนินการรวมกัน ความรวมมือจะตองเปนประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ และตั้งอยูบน
พ้ืนฐานของความจริงใจตอกัน ในการท่ีจะรวมกันแกไขปญหาและอุปสรรค และรวมดําเนินการทุกวิถีทางเพ่ือให
บรรลุตามขอตกลงความรวมมือตองไมขัดตอพระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบ และขอบังคับตลอดจนนโยบายท่ีท้ังสอง
ฝายถือปฏิบัติ

หลักคุณธรรม และจริยธรรม ท่ีโปรงใส ตรวจสอบได หมายถึง การปฏิบัติราชการตองมีจิตสํานึกความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปอยางมีศีลธรรม คุณธรรม และตรงตามความคาดหวังของสังคม รวมท้ัง
ยึดม่ันในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมตามหลัก จริยธรรมขาราชการพลเรือน และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ตลอดจนคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของ MOPH

ความพึงพอใจ หมายถึง ภาพรวมความพึงพอใจของเครือขายระหวางประเทศตอการสรางความรวมมือ
และหรือขอตกลง กับหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคท่ีใชหลักคุณธรรม และจริยธรรม ท่ีโปรงใส ตรวจสอบได
รวมดวยในการสรางความรวมมือและ/หรือขอตกลง

หนวยงาน หมายถึง หนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคสวนกลางและสวนภูมิภาค เฉพาะท่ีมีความรวมมือ
และ/หรือ ขอตกลงกับหนวยงานระหวางประเทศ ในปงบประมาณพ.ศ.2562

5. สูตรการคํานวณ :

คาเฉลี่ยความพึงพอใจของเครือขายระหวางประเทศท่ีมีความรวมมือ
และ/หรือ ขอตกลงกับหนวยงานสังกัดกรมฯ x 100

5

6.เกณฑการใหคะแนน : กําหนดเปนระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน
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5 ข้ันตอน พิจารณาจากความกาวหนาของข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมาย
แตละข้ันตอน ดังนี้

ชื่อตัวชี้วัด ระดับ
คะแนน

ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone)
ขั้นตอนท่ี

1
ขั้นตอนท่ี

2
ขั้นตอนท่ี

3
ขั้นตอนท่ี

4
ขั้นตอนท่ี

5
รอยละความพึงพอใจของเครือขาย
ระหวางประเทศ ท่ีมีความรวมมือ
และ/หรือขอตกลงกับหนวยงาน
สังกัดกรม บนพ้ืนฐานของหลัก
คุณธรรมและจริยธรรม ท่ีโปรงใส
ตรวจสอบได

1 
1  
1   
1    

1     

7. เง่ือนไขของตัวช้ีวัด :การรายงานเอกสาร/หลักฐานในทุกข้ันตอน ตองผานความเห็นชอบจากผูบริหารหนวยงาน
และสงรายงานเอกสาร/หลักฐานในระบบ Estimates SMตามท่ีกําหนด โดยผูกํากับตัวชี้วัดจะเขาไปดึงขอมูลใน
ระบบ ESM

8. ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด :

ตัวช้ีวัด หนวยวัด
ผลการดําเนินงานในอดีต

ปงบประมาณ พ.ศ.
2560 2561 2562

รอยละความพึงพอใจของ เครือข าย
ระหวางประเทศ ท่ีมีความรวมมือ และ/
หรือ ขอตกลง กับหนวยงานสังกัดกรม
บนพ้ืนฐานของหลักคุณธรรมและจริยธรรม
ท่ีโปรงใส ตรวจสอบได

รอยละ

- - เริ่มใชป
2562
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9. รายละเอียดการดําเนินงาน :
โดยรอบ 6 เดือนแรก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
(วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 – วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562)

ข้ันตอน
ท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล

1 จัดทําแผนการประเมินความพึงพอใจของ
เครือขายระหวางประเทศท่ีมีความรวมมือและ/
หรือ ขอตกลงกับหนวยงานสังกัดกรม บน
พ้ืนฐานของหลักคุณธรรมและจริยธรรม ท่ี
โปรงใส ตรวจสอบได

1 1 . รายงานการประชุมการจัดทําแผนการ
ประเมินความพึงพอใจของเครือขายระหวาง
ประเทศฯ (0 .5 คะแนน)
2 . แผนการประเมินความพึงพอใจของ
เครือข ายระหว างประเทศฯ(พรอมเสนอ
ผู บ ริห ารหน วยงาน  ตามแบบฟอรม  1
(0 .5 คะแนน)

2 ดําเนินการชี้แจง / ถายทอดแนวทางการ
ดําเนินงานตามแผนการประเมินความพึงพอใจ
ของเครือขายระหวางประเทศท่ีมีความรวมมือ
และ/หรือ ขอตกลงกับหนวยงานสังกัดกรม บน
พ้ืนฐานของหลักคุณธรรมและจริยธรรม ท่ี
โปร งใส ตรวจสอบได ให กับหน วยงาน ท่ี
เก่ียวของรับทราบ

1 เอกสาร และ/หรือ ภาพถาย ท่ีแสดงใหเห็น
วา
- มีการประชุมชี้แจง / ถายทอดแนวทาง

การดําเนินงานตามแผนการประเมินความ
พึงพอใจของเครือขายระหวางประเทศฯ
ใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของรับทราบและ
เขาใจ(1 .0 คะแนน)

3 หนวยงานดําเนินการตามแผนการประเมิน
ความพึงพอใจของเครือขายระหวางประเทศท่ีมี
ความรวมมือและ/หรือ ขอตกลงกับหนวยงาน
สังกัดกรม บนพ้ืนฐานของหลักคุณธรรมและ
จริยธรรม ท่ีโปรงใส ตรวจสอบได

1 - รายงานผลการดําเนินงานตามแผน
การประเมินความพึงพอใจของเครือขาย
ระหวางประเทศฯ รอบ 3 เดือน
ตามแบบฟอรม 2 (1 .0 คะแนน)

4 ดําเนินการการออกแบบประเมิน/ แนวทางการ
สํ า ร ว จแ บ บ ปร ะ เ มิ น  แ ล ะ รู ป แบ บ ก า ร
ประมวลผลเพ่ือประเมินความพึงพอใจของ
เครือขายระหวางประเทศท่ีมีความรวมมือ และ/
หรือ ขอตกลงกับหนวยงานสังกัดกรม บน
พ้ืนฐานของหลักคุณธรรมและจริยธรรม ท่ี
โปรงใส ตรวจสอบได

1 เอกสาร และ/หรือ ภาพถาย ท่ีแสดงใหเห็น
วา
1 . แบบประเมินความพึงพอใจของเครือขาย
ระหวางประเทศฯ (0 .5 คะแนน)
2 . แนวทางการสํารวจแบบประเมิน และ
รูปแบบการประมวลผล
รายงานและแนบหลักฐานในระบบ
Estimates SM
ภายในวันท่ี 25 มิถุนายน 2561
(ไมรายงานภายในระยะเวลาท่ีกําหนด
หัก 0 .05  คะแนน)
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ข้ันตอน
ท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล

5 หนวยงานดําเนินการสงแบบประเมินความพึง
พอใจของเครือขายระหวางประเทศฯ ใหกับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตอไป

1 เอกสาร และ/หรือ ภาพถาย ท่ีแสดงใหเห็น
วา
- รายงานผลการดําเนินงานตามแผน

แผนการประเมินความพึงพอใจของ
เครือขายระหวางประเทศฯ รอบ 6 เดือน
ตามแบบฟอรม 3 (1 .0 คะแนน)

โดยรอบ 6 เดือนหลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

(วันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2562 – วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2562)

ข้ันตอน
ท่ี

รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล

1 หนวยงานดําเนินการสํ ารวจความพึงพอใจของ
เครือขายระหวางประเทศท่ีมีความรวมมือ และ/หรือ
ขอตกลงกับหนวยงานสังกัดกรม บนพ้ืนฐานของหลัก
คุณธรรมและจริยธรรม ท่ีโปรงใส ตรวจสอบได

1 . ร า ย ง านคว ามก า วหน า ของก า ร
ดําเนินงานสํารวจฯ (0 .5 คะแนน)
2 . รายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน
ประเมินความพึงพอใจของเครือขาย
ระหวางประเทศฯ รอบ 9 เดือน ตาม
แบบฟอรม 1
(0 .5 คะแนน)
รายงานและแนบหลักฐานในระบบ
Estimates SM ภายในวันท่ี 2 5
มิถุนายน 2 56 1 (ไมรายงานภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดหัก 0 .05  คะแนน)

2 หนวยงานดําเนินการตามแผนการประเมินความพึง
พอใจของเครือขายระหวางประเทศท่ีมีความรวมมือ
และ/หรือ ขอตกลงกับหนวยงานสังกัดกรม บนพ้ืนฐาน
ของหลักคุณธรรมและจริยธรรม ท่ีโปรงใส ตรวจสอบได

1 - รายงานผลการดําเนินงานตามแผน
การประเมินความพึงพอใจของ
เครือขายระหวางประเทศฯ รอบ 12
เดือน
ตามแบบฟอรม 2 (1 .0 คะแนน)

4 . หนวยงานดําเนินการเก็บรวบรวมผลคะแนนความ
พึงพอใจของเครือขายระหวางประเทศท่ีมีความรวมมือ
และ/หรือ ขอตกลงกับหนวยงานสังกัดกรม บนพ้ืนฐาน
ของหลักคุณธรรมและจริยธรรม ท่ีโปรงใส ตรวจสอบได

1 ผลคะแนนความพึงพอใจของเครือขาย
ระหวางประเทศฯ (1 คะแนน)

รายงานในระบบ Estimates SM
ภายในวันท่ี 25กันยายน 2561
(ไมรายงานภายในระยะเวลาท่ีกําหนดหัก 0 .05
คะแนน)
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ข้ันตอน
ท่ี

รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน - เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล

ตัวชี้วัด คะแนน
0.2 0.4 0.6 0.8 1

รอยละความพึงพอใจ
ของเครือขายระหวาง
ประเทศ ที่มีความ
รวมมือ และ/หรือ
ขอตกลงกับหนวย งาน
สังกัดกรม บนพื้นฐาน
ของหลักคุณธรรมและ
จริยธรรม ที่โปรงใส
ตรวจสอบได

<74 74 75 76 >76

-

4 หนวยงานดําเนินการตามแผนการประเมินความพึง
พอใจของเครือขายระหวางประเทศท่ีมีความรวมมือ
และ/หรือ ขอตกลงกับหนวยงานสังกัดกรม บนพ้ืนฐาน
ของหลักคุณธรรมและจริยธรรม ท่ีโปรงใส ตรวจสอบได

1 - รายงานผลการดําเนินงานตามแผน
การประเมินความพึงพอใจของ
เครือขายระหวางประเทศฯ รอบ 12
เดือน
ตามแบบฟอรม 2 (1 คะแนน)

5 . สรุปผลการดําเนินการประเมินความพึงพอใจของ
เครือขายระหวางประเทศท่ีมีความรวมมือ และ/หรือ
ขอตกลงกับหนวยงานสังกัดกรม บนพ้ืนฐานของหลัก
คุณธรรมและจริยธรรม ท่ีโปรงใส ตรวจสอบได

1 . รายงานสรุปผลการประเมินความ
พึงพอใจของเครือขายระหวางประเทศฯฯ
(0 .8 คะแนน)
2 .  ขอมูลดิบการการประเมินความพึง
พอใจของเครือขายระหวางประเทศฯ (ไฟล
excel หรือ SPSS) (0 .2 คะแนน)

รายงานและแนบหลักฐานในระบบ
Estimates SM
ภายในวันท่ี 25 กันยายน 2561
(ไมรายงานภายในระยะเวลาท่ีกําหนดหัก
0 .05  คะแนน)

10.เปาหมาย :
รอบ   6  เดือนแรก ถึงข้ันตอนท่ี 5
รอบ   6  เดือนหลัง ถึงข้ันตอนท่ี 5

11.แหลงขอมูล :
หนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคสวนกลางและสวนภูมิภาค ท่ีมีความรวมมือ และ/หรือ

ขอตกลงระหวางประเทศ
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12 .วิธีการจัดเก็บขอมูล :จากเอกสารดังตอไปนี้
1 2 .1   จัดเก็บขอมูลจากเครือขายระหวางประเทศท่ีมีความรวมมือฯ กับหนวยงานในสังกัด

กรมควบคุมโรคสวนกลางและสวนภูมิภาคแบบประเมินท่ีกําหนด
12 .3 วิเคราะห สรุปผล ตามข้ันตอนและวิธีการท่ีกําหนด
12 .3 รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานเปนรายไตรมาส ในระบบ Estimates SM

13.ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล :
ไตรมาสท่ี 1 ภายในวันท่ี 25  ธันวาคม 2561
ไตรมาสท่ี 2 ภายในวันท่ี 25  มีนาคม 2562
ไตรมาสท่ี 3 ภายในวันท่ี 25  มิถุนายน 2562
ไตรมาสท่ี 4 ภายในวันท่ี 25 กันยายน 2562

14.แบบฟอรมท่ีใชประกอบดวย
14 .1  แบบฟอรมท่ี 1 แผนการประเมินความพึงพอใจของเครือขายระหวางประเทศ ท่ีมีความ

รวมมือ และ/หรือ ขอตกลงกับหนวยงานสังกัดกรมบนพ้ืนฐานของหลัก
คุณธรรมและจริยธรรม ท่ีโปรงใส ตรวจสอบได

14 .2  แบบฟอรมท่ี 2 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการประเมินความพึงพอใจของ
เครือขายระหวางประเทศ ท่ีมีความรวมมือ และ/หรือ ขอตกลงกับ
หนวยงานสังกัดกรมบนพ้ืนฐานของหลักคุณธรรมและจริยธรรม ท่ีโปรงใส
ตรวจสอบได

15.ผูกํากับตัวช้ีวัด :ระดับกรม

ช่ือผูกํากับตัวช้ีวัด โทรศัพท E-mail
ผูอํานวยการสํานักงานความรวมมือระหวาง
ประเทศ

soawapak@gmail.com

16.ผูกํากับตัวช้ีวัด :ระดับหนวยงาน

ช่ือผูกํากับตัวช้ีวัด โทรศัพท E-mail
10 .
11 .
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แบบฟอรมที่ 1
แผนการประเมินความพึงพอใจของเครือขายระหวางประเทศ ที่มีความรวมมือ และ/หรือ ขอตกลงกับหนวยงานสังกัดกรม

บนพ้ืนฐานของหลักคุณธรรมและจริยธรรม ที่โปรงใส ตรวจสอบได

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

กระบวนการ/กระบวนงาน................................................................................................................

เรื่องท่ีดําเนินการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผลผลิตของกระบวนการ/กระบวนงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 .............

กิจกรรม 1 .1 ...........

กิจกรรม 1 .2 ...........
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แบบฟอรมที่ 2
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการประเมินความพึงพอใจของเครือขายระหวางประเทศ ที่มีความรวมมือ
และ/หรือ ขอตกลงกับหนวยงานสังกัดกรม บนพ้ืนฐานของหลักคุณธรรมและจริยธรรม ที่โปรงใส ตรวจสอบได

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

กระบวนการ/กระบวนงาน..........................................................................

เรื่องท่ีดําเนินการ/กิจกรรม รายละเอียดการดําเนินการ ปญหาอุปสรรค

1 .

2 .
3 .



๑๗๕

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาความรวมมือระหวางเครือขายภายในประเทศและระหวางประเทศ บนพ้ืนฐานของ
หลักคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริต

เปาประสงคยุทธศาสตรท่ี 2 .3 รอยละของเครือขายภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุขที่เขารวม และ/หรือ
สนับสนุนกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย กับหนวยงานสังกัดกรม

ตัวชี้วัดระดับกรม
1) ตัวชี้วัดท่ี 2 .3 .1 รอยละของเครือขายภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุขที่เขารวม และ/หรือสนับสนุน
กิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย กับหนวยงานสังกัดกรม
2) หนวยวัด : รอยละ
3) น้ําหนัก :5
4) คําอธิบาย :

เครือขายภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุขหมายถึงหนวยงาน องคกร ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เขา
มารวมกิจกรรมและหรือโครงการ ที่กรมควบคุมโรคจัดข้ึนเพ่ือเปนการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย

กรมควบคุมโรคหมายถึง หนวยงานที่อยูภายใตสังกัดกรมควบคุมโรค ไดแก สํานัก สถาบัน กองและ สคร.1 -12

5) สูตรการคํานวณ /เกณฑการใหคะแนน

รายละเอียดตัวชี้วัด (MeasurementTemplate)
แผนยุทธศาสตร การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตอตานการทุจริต กรมควบคุมโรค

พ.ศ. 2560 – 2564
มิติท่ี 2 : ดานคุณภาพการใหบริการ

จํานวนเครือขายภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุขเขารวม และ/หรือสนับสนุนกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ
ศาสนาพระมหากษัตริยกับหนวยงานสังกัดกรมควบคุมโรค

จํานวนเครือขายเปาหมายภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข ในปงบประมาณพ.ศ.2562
X 100



๑๗๖

6) เกณฑการใหคะแนนพิจารณาจากความกาวหนาของการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

รอยละ 78 รอยละ 79 รอยละ 80 รอยละ 81 รอยละ 82

7) ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด :

ชื่อตัวชี้วัด หนวยวัด ผลการดําเนินงานปงบประมาณ
2559 2560 2561

รอยละของเครือขายภายในและภายนอกกระทรวง
สาธารณสุขที่เขารวม และ/หรือสนับสนุนกิจกรรมเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย กับหนวยงานสังกัด
กรม

รอยละ -เริ่มใชป 2562 -

8) รายละเอียดการดําเนินการ: -พิจารณาจากความกาวหนาของการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้
ขั้นตอน

ท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล

1. 1 .1 แตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
พิจารณารูปแบบการเขารวม และ/หรือสนับสนุน
กิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย ของกรมฯ กับเครือขายภายใน
และภายนอกกระทรวงสาธารณสุขในปที่ผานมา
และศึกษากิจกรรม วันและเวลาในปฏิทิน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ในสวนที่
เก่ียวของ เพ่ือจัดแนวทางการแผนการดําเนินงาน

1 เอกสาร และ/หรือ ภาพถายท่ีแสดงใหเห็นวา
1 .1 คําสั่งแตงตั้งฯ (0 .3คะแนน)
1 .2 แนวทางและแผนการดําเนินงานเขารวม
และ/หรือสนับสนุนกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน
ชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย ของกรมฯ กับ
เครือขายภายในและภายนอกกระทรวง
สาธารณสุขประจําป งบประมาณ พ.ศ.2562
(0 .5 คะแนน) เสนอผูบริหารลงนามรับทราบ
(0 .2คะแนน)

2 . 2 .1 สงแนวทางการแผนการเขารวม และ/หรือ
สนับสนุนกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย กับเครือขายภายในและ
ภายนอกกระทรวงสาธารณสุข ของกรมฯ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ใหหนวยงานใน
สังกัดกรมรับทราบใชเปนแนวทางการสนับสนุน
การดําเนินงานของกรม ภายในวันที่ 3 1 ตุลาคม
พ.ศ.2561

1 เอกสารและ/หรือ ภาพถาย ท่ีแสดงใหเห็นวา
2 .1 แนวทางและแผนการเขารวม และ/หรือ
สนับสนุนกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย กับเครือขายภายในและ
ภายนอกกระทรวงสาธารณสุข ของกรมฯ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ใหหนวยงาน
ในสังกัดกรมรับทราบใชเปนแนวทางการ
สนับสนุนการดําเนินงานของกรม ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด(1 .0 คะแนน)
หมายเหตุ: ถาเกินระยะเวลาที่กําหนด หัก
102คะแนน



๑๗๗

ขั้นตอน
ท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล

3. 3 .1 ดําเนินการตามแผนการดําเนินงานการเขา
รวม และ/หรือสนับสนุนกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน
ชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย ของกรมฯ กับ
เครือขายภายในและภายนอกกระทรวง
สาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

1 3 .1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผน
รอบ 3 เดือน, 6 เดือน,9 เดือน และ 12
เดือน
(0 .5คะแนน)
หมายเหตุ: รายงานไมครบทุกรอบท่ีกําหนด

หักคะแนน รอบละ0.1 คะแนน
4. 4 .1 กํากับ ติดตามแผนการดําเนินงานของ

หนวยงานในสังกัดกรมฯ ในการเขารวม และ/
หรือสนับสนุน กิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ
ศาสนาพระมหากษัตริย ของกรมฯ กับเครือขาย
ภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

1 4 .1 รายงานสรุปผลการดําเนินงานตาม
แผนการดําเนินงานการเขารวม และ/หรือ
สนับสนุนกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย ของกรมฯ กับเครือขาย
ภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ทุกรายไตร
มาส (0 .8คะแนน)เสนอผูบริหารลงนาม
รับทราบ
(0 .2 คะแนน)
หมายเหตุ:
-รายงานไมครบทุกรายไตรมาหัก ไตรมาละ
01 คะแนน
-ไมไดเสนอผูบริหารลงนามรับทราบ หัก ไตร
มาละ 01 คะแนน

5. 5 .1 สรุป ผลการประเมินตามตัวชี้วัดภาพรวม
กรมฯ ตามคะแนนที่กําหนด

1 5 .1 คะแนนประเมินผลภาพรวมที่กําหนด
(0 .5 คะแนน)

คะแนนประเมินผลภาพรวม
0 .6

คะแนน
0 .7

คะแนน
0 .8

คะแนน
0 .9

คะแนน
1 .0

คะแนน

รอยละ
78

รอยละ
79

รอยละ
80

รอยละ
81

รอยละ
82

9. เปาหมาย : รอบ 6  เดือนแรก ถึงข้ันตอนที่ 3
รอบ 6 เดือนหลัง ถึงข้ันตอนที่ 5



๑๗๘

10) เง่ือนไขของตัวชี้วัด : -
โดยที่ ในรอบ 6  เดือน ตองมี
1 ) แผนการทํางาน กิจกรรมและหรือโครงการ ที่หนวยงานจะจัดข้ึนเพ่ือเปนการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา

พระมหากษัตริย
2 ) จํานวนเครือขายเปาหมาย
3 ) เครื่องมือและแผนการจัดเก็บขอมูล

11) แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล:
11.1 แหลงขอมูล

1 ) แผนการทํางาน กิจกรรมและหรือโครงการ ที่หนวยงานจะจัดข้ึนเพ่ือเปนการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย จากหนวยงานที่อยูภายใตสังกัดกรมควบคุมโรค ไดแก สํานัก สถาบัน กองและ สคร.1 -12

2 ) ผลการดําเนินงานของหนวยงานที่อยูภายใตสังกัดกรมควบคุมโรค ไดแก สํานัก สถาบัน กองและ สคร.1 -12
11.2 วิธีจัดเก็บขอมูล

1) สํานัก สถาบัน กองและ สคร.1-12
- จัดทําแบบรายงาน SAR ในระบบ Estimate SM : ESM
- รายงานแผนและผลการดําเนินงาน ที่หนวยงานจัดข้ึนเพ่ือเปนการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา

พระมหากษัตริย ของหนวยงานในสังกัดกรม
2) กลุมคุมครองฯ
- รวบรวมขอมูลจากแบบรายงาน SAR ของหนวยงาน
- จัดทําสรุปผลการดําเนินงานภาพรวมโดยรายงาน SAR ในระบบ Estimates SM : ESM

12) ความถี่ในการจัดเก็บ: ปละ 2 ครั้ง
13) ผูกํากับตัวชี้วัด :

ชื่อผูกํากับตัวชี้วัด โทรศัพท E-mail
กลุมคุมครองจริยธรรม -

ผูกํากับตัวชี้วัดระดับหนวยงาน
ชื่อผูกํากับตัวชี้วัด โทรศัพท E-mail

-

14) ผูจัดเก็บตัวชี้วัดระดับกรม:
ชื่อผูจัดเก็บตัวชี้วัด โทรศัพท E-mail

-

ผูจัดเก็บตัวชี้วัดระดับหนวยงาน
ชื่อผูจัดเก็บตัวชี้วัด โทรศัพท E-mail

-



๑๗๙

ตัวชี้วัดระดับผูกํากับตัวชีว้ัด
1) ตัวชี้วัดท่ี 2 .3 .1 รอยละของเครือขายภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุขที่เขารวม และ/หรือสนับสนุน
กิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย กับหนวยงานสังกัดกรม
2) หนวยวัด : รอยละ
3) น้ําหนัก : 5
4) คําอธิบาย :

เครือขายภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข หมายถึงหนวยงาน องคกร ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เขา
มารวมกิจกรรมและหรือโครงการ ที่กรมควบคุมโรคจัดข้ึนเพ่ือเปนการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย

กรมควบคุมโรคหมายถึง หนวยงานที่อยูภายใตสังกัดกรมควบคุมโรค ไดแก สํานัก สถาบัน กองและ สคร.1 -12

5) สูตรการคํานวณ /เกณฑการใหคะแนน

6) เกณฑการใหคะแนนพิจารณาจากความกาวหนาของการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5
รอยละ 78 รอยละ 79 รอยละ 80 รอยละ 81 รอยละ 82

7) ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด :

ชื่อตัวชี้วัด หนวยวัด ผลการดําเนินงานปงบประมาณ
2559 2560 2561

รอยละของเครือขายภายในและภายนอกกระทรวง
สาธารณสุขที่เขารวม และ/หรือสนับสนุนกิจกรรมเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย กับหนวยงานสังกัด
กรม

รอยละ -เริ่มใชป 2562 -

จํานวนเครือขายภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุขเขารวม และ/หรือสนับสนุนกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ
ศาสนาพระมหากษัตริยกับหนวยงานสังกัดกรมควบคุมโรค

จํานวนเครือขายเปาหมายภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข ในปนั้น
X 100



๑๘๐

8) รายละเอียดการดําเนินการ: พิจารณาจากความกาวหนาของการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้
รอบ 6 เดือนแรก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

(วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2561– วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ.2562)

ขั้นตอ
นท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน คะแ

นน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล

1. 1 .1 แตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
พิจารณารูปแบบการเขารวม และ/หรือสนับสนุน
กิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย ของกรมฯ กับเครือขายภายใน
และภายนอกกระทรวงสาธารณสุข ในปที่ผานมา
และศึกษากิจกรรม วันและเวลาในปฏิทิน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ในสวนที่
เก่ียวของ เพ่ือจัดแนวทางการแผนการดําเนินงาน

1 เอกสาร และ/หรือ ภาพถายท่ีแสดงใหเห็นวา
1 .1 คําสั่งแตงตั้งฯ (0 .3คะแนน)
1 .2 แนวทางและแผนการดําเนินงานเขารวม
และ/หรือสนับสนุนกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ
ศาสนาพระมหากษัตริย ของกรมฯ กับเครือขาย
ภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข
ประจําป งบประมาณ พ.ศ.2562 (0 .5
คะแนน) เสนอผูบริหารลงนามรับทราบ
(0 .2คะแนน)

2 . 2 .1 สงแนวทางการแผนการเขารวม และ/หรือ
สนับสนุนกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย กับเครือขายภายในและ
ภายนอกกระทรวงสาธารณสุข ของกรมฯ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ใหหนวยงานใน
สังกัดกรมรับทราบใชเปนแนวทางการสนับสนุน
การดําเนินงานของกรม ภายในวันที่ 3 1 ตุลาคม
พ.ศ.2561

1 เอกสารและ/หรือ ภาพถาย ท่ีแสดงใหเห็นวา
2 .1 แนวทางและแผนการเขารวม และ/หรือ
สนับสนุนกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย กับเครือขายภายในและ
ภายนอกกระทรวงสาธารณสุข ของกรมฯ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ใหหนวยงานใน
สังกัดกรมรับทราบใชเปนแนวทางการสนับสนุน
การดําเนินงานของกรม ภายในระยะเวลาที่
กําหนด (1 .0 คะแนน)
หมายเหตุ: ถาเกินระยะเวลาที่กําหนด หัก102
คะแนน

3. 3 .1 ดําเนินการตามแผนการดําเนินงานการเขา
รวม และ/หรือสนับสนุนกิจกรรมเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย ของ
กรมฯ กับเครือขายภายในและภายนอก
กระทรวงสาธารณสุข รอบ 3 เดือน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562

1 3 .1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผน
รอบ 3 เดือน (0 .8คะแนน)
เสนอผูบริหารลงนามรับทราบ (0 .2 คะแนน)



๑๘๑

ขั้นตอ
นท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน คะแ

นน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล

4. 4 .1 ดําเนินการตามแผนการดําเนินงานการเขา
รวม และ/หรือสนับสนุนกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน
ชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย ของกรมฯ กับ
เครือขายภายในและภายนอกกระทรวง
สาธารณสุขรอบ 6 เดือน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2562

1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผน
รอบ 6 เดือน (0 .8คะแนน)
เสนอผูบริหารลงนามรับทราบ (0 .2 คะแนน)

5 . 5 .1 กํากับ ติดตามแผนการดําเนินงานของ
หนวยงานในสังกัดกรมฯ ในการเขารวม
และ/หรือสนับสนุนกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน
ชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย กับเครือขาย
ภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข
ภาพรวมกรมฯ รอบ 6 เดือน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562

1 5 .1 รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนการ
ดําเนินงานการเขารวม และ/หรือสนับสนุน
กิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย กับเครือขายภายในและ
ภายนอกกระทรวงสาธารณสุข ภาพรวมกรมฯ
รอบ 6 เดือน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2562 (0 .8คะแนน) เสนอผูบริหารลงนาม
รับทราบ
(0 .2 คะแนน)

รอบ 6 เดือนหลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
(วันท่ี 1 เมษายน พ.ศ.2562– วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ.2562)

ขั้นตอ
นท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน คะแ

นน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล

1. 1 .1 ดําเนินการตามแผนการดําเนินงานการเขา
รวม และ/หรือสนับสนุนกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน
ชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย ของกรมฯ กับ
เครือขายภายในและภายนอกกระทรวง
สาธารณสุขรอบ 9 เดือน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2562

1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผน
รอบ 9 เดือน (0 .8คะแนน)
เสนอผูบริหารลงนามรับทราบ (0 .2 คะแนน)

2 . 2 .1 กํากับ ติดตามแผนการดําเนินงานของ
หนวยงานในสังกัดกรมฯ ในการเขารวม
และ/หรือสนับสนุนกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน
ชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย กับเครือขาย

1 รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนการ
ดําเนินงานการเขารวม และ/หรือสนับสนุน
กิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย กับเครือขายภายในและ



๑๘๒

ขั้นตอ
นท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน คะแ

นน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล

ภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข
ภาพรวมกรมฯ รอบ 9 เดือน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562

ภายนอกกระทรวงสาธารณสุข ภาพรวมกรมฯ
รอบ 9 เดือน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2562 (0 .8คะแนน) เสนอผูบริหารลงนาม
รับทราบ
(0 .2 คะแนน)

3 . ดําเนินการตามแผนการดําเนินงานการเขารวม
และ/หรือสนับสนุนกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ
ศาสนาพระมหากษัตริย ของกรมฯ กับเครือขาย
ภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุขรอบ
12 เดือน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
3 .2

1 3 .1รายงานผลการดําเนินงานตามแผน
รอบ 12 เดือน (0 .8คะแนน)
เสนอผูบริหารลงนามรับทราบ (0 .2 คะแนน)

4 . 4 .1 กํากับ ติดตามแผนการดําเนินงานของ
หนวยงานในสังกัดกรมฯ ในการเขารวม และ/
หรือสนับสนุนกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย ของกรมฯ กับเครือขายภายใน
และภายนอกกระทรวงสาธารณสุข รอบ 12
เดือนประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

1 4 .1 รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนการ
ดําเนินงานการเขารวม และ/หรือสนับสนุน
กิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย กับเครือขายภายในและ
ภายนอกกระทรวงสาธารณสุข ภาพรวมกรมฯ
รอบ 9 เดือน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2562 (0 .8คะแนน) เสนอผูบริหารลงนาม
รับทราบ
(0 .2 คะแนน)

5 . 5 .1 สรุป ผลการประเมินตามตัวชี้วัดภาพรวม
กรมฯ ตามคะแนนที่กําหนด

1 5 .1 คะแนนประเมินผลภาพรวมกรมฯ ที่กําหนด
(1 .0คะแนน)

คะแนนประเมินผลภาพรวม
0 .6

คะแนน
0 .7

คะแนน
0 .8

คะแนน
0 .9

คะแนน
1 .0

คะแนน

รอยละ
78

รอยละ
79

รอยละ
80

รอยละ
81

รอยละ
82

9. เปาหมาย :รอบ 6  เดือนแรก ถึงข้ันตอนที่ 5
รอบ 6 เดือนหลัง ถึงข้ันตอนที่ 5

10) เง่ือนไขของตัวชี้วัด : -



๑๘๓

โดยที่ ในรอบ 6  เดือน ตองมี
1 ) แผนการทํางาน กิจกรรมและหรือโครงการ ที่หนวยงานจะจัดข้ึนเพ่ือเปนการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา

พระมหากษัตริย
2 ) จํานวนเครือขายเปาหมาย
3 ) เครื่องมือและแผนการจัดเก็บขอมูล

11) แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล:
11.1 แหลงขอมูล

1 ) แผนการทํางาน กิจกรรมและหรือโครงการ ที่หนวยงานจะจัดข้ึนเพ่ือเปนการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย จากหนวยงานที่อยูภายใตสังกัดกรมควบคุมโรค ไดแก สํานัก สถาบัน กองและ สคร.1 -12

2 ) ผลการดําเนินงานของหนวยงานที่อยูภายใตสังกัดกรมควบคุมโรค ไดแก สํานัก สถาบัน กองและ สคร.1 -12
11.2 วิธีจัดเก็บขอมูล

1) สํานัก สถาบัน กองและ สคร.1-12
- จัดทําแบบรายงาน SAR ในระบบ Estimate SM : ESM
- รายงานแผนและผลการดําเนินงาน ที่หนวยงานจัดข้ึนเพ่ือเปนการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา

พระมหากษัตริย ของหนวยงานในสังกัดกรม
2) กลุมคุมครองฯ
- รวบรวมขอมูลจากแบบรายงาน SAR ของหนวยงาน
- จัดทําสรุปผลการดําเนินงานภาพรวมโดยรายงาน SAR ในระบบ Estimates SM : ESM

12) ความถี่ในการจัดเก็บ: ปละ 2  ครั้ง
13) ผูกํากับตัวชี้วัด :

ชื่อผูกํากับตัวชี้วัด โทรศัพท E-mail
กลุมคุมครองจริยธรรม -

ผูกํากับตัวชี้วัดระดับหนวยงาน
ชื่อผูกํากับตัวชี้วัด โทรศัพท E-mail

-

14) ผูจัดเก็บตัวชี้วัดระดับกรม:
ชื่อผูจัดเก็บตัวชี้วัด โทรศัพท E-mail

-
ผูจัดเก็บตัวชี้วัดระดับหนวยงาน

ชื่อผูจัดเก็บตัวชี้วัด โทรศัพท E-mail
-



๑๘๔

ตัวชี้วัดระดับหนวยงาน
1) ตัวชี้วัดท่ี 2 .3 .1 รอยละของเครือขายภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุขที่เขารวม และ/หรือสนับสนุน
กิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย กับหนวยงานสังกัดกรม
2) หนวยวัด : รอยละ
3) น้ําหนัก : 5
4) คําอธิบาย :

เครือขายภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข หมายถึงหนวยงาน องคกร ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เขา
มารวมกิจกรรมและหรือโครงการ ที่กรมควบคุมโรคจัดข้ึนเพ่ือเปนการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย

กรมควบคุมโรคหมายถึง หนวยงานที่อยูภายใตสังกัดกรมควบคุมโรค ไดแก สํานัก สถาบัน กองและ สคร.1 -12

5) สูตรการคํานวณ /เกณฑการใหคะแนน

6) เกณฑการใหคะแนนพิจารณาจากความกาวหนาของการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5
รอยละ 78 รอยละ 79 รอยละ 80 รอยละ 81 รอยละ 82

7) ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด :

ชื่อตัวชี้วัด หนวยวัด ผลการดําเนินงานปงบประมาณ
2559 2560 2561

รอยละของเครือขายภายในและภายนอกกระทรวง
สาธารณสุขที่เขารวม และ/หรือสนับสนุนกิจกรรมเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย กับหนวยงานสังกัด
กรม

รอยละ -เริ่มใชป 2562 -

จํานวนเครือขายภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุขเขารวม และ/หรือสนับสนุนกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ
ศาสนาพระมหากษัตริยกับหนวยงานสังกัดกรมควบคุมโรค

จํานวนเครือขายเปาหมายภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุขที่เปนเปาหมาย
X 100



๑๘๕

8) รายละเอียดการดําเนินการ: พิจารณาจากความกาวหนาของการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้
รอบ 6 เดือนแรก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

(วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2561– วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ.2562)

ขั้นตอ
นท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน คะแ

นน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล

1. 1 .1 แตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
- พิจารณารูปแบบการเขารวม และ/หรือสนับ
สนุนกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย ของหนวยงาน กับเครือขาย
ภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุขในปที่
ผานมา
-ศึกษากิจกรรม วันและเวลาในปฏิทินประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562 ในสวนที่เก่ียวของ
-ศึกษาแนวทางและแผนการเขารวม และ/หรือ
สนับสนุนกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย กับเครือขายภายในและ
ภายนอกกระทรวงสาธารณสุข ของกรมฯ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
-กําหนดแนวทางการเขารวม และ/หรือสนับสนุน
กิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย กับเครือขายภายในและ
ภายนอกกระทรวงสาธารณสุข ของหนวยงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

1 เอกสาร และ/หรือ ภาพถายท่ีแสดงใหเห็นวา
1 .1 คําสั่งแตงตั้งฯ (0 .2คะแนน)
1 .2 แนวทางการดําเนินงานเขารวม และ/หรือ
สนับสนุนกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย ของหนวยงาน กับเครือขาย
ภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข
ประจําป งบประมาณ พ.ศ.2562
(0 .8คะแนน)

2 . 2 .1จัดทําแผนการเขารวม และ/หรือสนับสนุน
กิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย กับเครือขายภายในและ
ภายนอกกระทรวงสาธารณสุข ของหนวยงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

1 2 .1 แผนการเขารวม และ/หรือสนับสนุน
กิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย กับเครือขายภายในและ
ภายนอกกระทรวงสาธารณสุข ของหนวยงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 (0 .8คะแนน)
2 .2 ผูบริหารลงนามรับทราบ (0 .2 คะแนน)

3 . 3 .3 ดําเนินการตามแผนการดําเนินงานการเขา
รวม และ/หรือสนับสนุนกิจกรรมเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย ของ
หนวยงาน กับเครือขายภายในและภายนอก
กระทรวงสาธารณสุข รอบ 3 เดือน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562

1 3 .1จัดสงแผนฯ ของหนวยงานใหกลุมคุมครองฯ
กรม ภายในวันที่ 2 5 พฤศจิกายน
พ.ศ.2561 (0 .5คะแนน)
หมายเหตุ: ชากวาเวลาที่กําหนดหัก 0 .1 คะแนน
3 .2 รายงานผลการดําเนินงานตามแผน
รอบ 3 เดือน (0 .4คะแนน)



๑๘๖

ขั้นตอ
นท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน คะแ

นน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล

เสนอผูบริหารลงนามรับทราบ (0 .1คะแนน)
4 . 4 .1 ดําเนินการตามแผนการดําเนินงานการเขา

รวม และ/หรือสนับสนุนกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน
ชาติ ศาสนาพระมหากษัตริยของหนวยงาน กับ
เครือขายภายในและภายนอกกระทรวง
สาธารณสุขรอบ 6 เดือน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2562

1 4 .1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนฯ
รอบ 6 เดือน (0 .8คะแนน)
เสนอผูบริหารลงนามรับทราบ (0 .2 คะแนน)

5 . 5 .1 กํากับ ติดตามแผนการดําเนินงานของ
หนวยงาน ในการเขารวม และ/หรือ
สนับสนุนกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ
ศาสนาพระมหากษัตริย กับเครือขายภายใน
และภายนอกกระทรวงสาธารณสุข รอบ 6
เดือน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

1 5 .1 รายงานสรุปผลการดําเนินงานของหนวยงาน
ตามแผนการดําเนินงานการเขารวม และ/หรือ
สนับสนุนกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย กับเครือขายภายในและ
ภายนอกกระทรวงสาธารณสุข รอบ 6 เดือน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ในขอ 4 .1 สงให
กลุมคุมครองฯ กรม ภายในวันที่2 5 เมษายน
พ.ศ.2562 (1 .0คะแนน)
หมายเหตุ: ชากวาวันท่ีกําหนดหัก 0 .5 คะแนน

รอบ 6 เดือนหลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
(วันท่ี 1 เมษายน พ.ศ.2562– วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ.2562)

ขั้นตอ
นท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน คะแ

นน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล

1. 1 .1 ดําเนินการตามแผนการดําเนินงานการเขา
รวม และ/หรือสนับสนุนกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน
ชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย ของกรมฯ กับ
เครือขายภายในและภายนอกกระทรวง
สาธารณสุขรอบ 9 เดือน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2562

1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผน
รอบ 9 เดือน (0 .8คะแนน)
เสนอผูบริหารลงนามรับทราบ (0 .2 คะแนน)

2 . 2 .1ติดตามแผนการดําเนินงานของหนวยงาน ใน
การเขารวม และ/หรือสนับสนุนกิจกรรม
เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย
กับเครือขายภายในและภายนอกกระทรวง
สาธารณสุข ภาพรวมกรมฯ รอบ 9 เดือน

1 รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนการ
ดําเนินงานการเขารวม และ/หรือสนับสนุน
กิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย กับเครือขายภายในและ
ภายนอกกระทรวงสาธารณสุข ภาพรวมกรมฯ



๑๘๗

ขั้นตอ
นท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน คะแ

นน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 9 เดือน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2562 (0 .8คะแนน) เสนอผูบริหารลงนาม
รับทราบ
(0 .2 คะแนน)

3 . ดําเนินการตามแผนการดําเนินงานการเขารวม
และ/หรือสนับสนุนกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ
ศาสนาพระมหากษัตริย ของกรมฯ กับเครือขาย
ภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุขรอบ
12 เดือน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
3 .4

1 3 .1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผน
รอบ 12 เดือน (0 .8คะแนน)
เสนอผูบริหารลงนามรับทราบ (0 .2 คะแนน)

4 . 4 .สรุป ผลการประเมินตามตัวชี้วัดภาพรวมของ
หนวยงาน ตามคะแนนที่กําหนด

1 4 .1 คะแนนประเมินผลภาพรวมของหนวยงาน
ที่กําหนด (1 .0คะแนน)

คะแนนประเมินผลภาพรวม
0 .6

คะแนน
0 .7

คะแนน
0 .8

คะแนน
0 .9

คะแนน
1 .0

คะแนน

รอยละ
74

รอยละ
75

รอยละ
76

รอยละ
77

รอยละ
78

5. 5 .1 สรุป ผลการประเมินตามตัวชี้วัดของ
หนวยงาน ตามคะแนนที่กําหนด

1 5 .1 คะแนนประเมินผลภาพรวมของหนวยงาน
ที่กําหนด
(1 .0คะแนน)

คะแนนประเมินผลภาพรวม
0 .6

คะแนน
0 .7

คะแนน
0 .8

คะแนน
0 .9

คะแนน
1 .0

คะแนน

รอยละ
78

รอยละ
79

รอยละ
80

รอยละ
81

รอยละ
82

9. เปาหมาย :รอบ 6  เดือนแรก ถึงข้ันตอนที่ 5
รอบ 6 เดือนหลัง ถึงข้ันตอนที่ 5

10) เง่ือนไขของตัวชี้วัด : -



๑๘๘

โดยที่ ในรอบ 6  เดือน ตองมี
1 ) แผนการทํางาน กิจกรรมและหรือโครงการ ที่หนวยงานจะจัดข้ึนเพ่ือเปนการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา

พระมหากษัตริย
2 ) จํานวนเครือขายเปาหมาย
3 ) เครื่องมือและแผนการจัดเก็บขอมูล

11) แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล:
11.1 แหลงขอมูล

1 ) แผนการทํางาน กิจกรรมและหรือโครงการ ที่หนวยงานจะจัดข้ึนเพ่ือเปนการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย จากหนวยงานที่อยูภายใตสังกัดกรมควบคุมโรค ไดแก สํานัก สถาบัน กองและ สคร.1 -12

2 ) ผลการดําเนินงานของหนวยงานที่อยูภายใตสังกัดกรมควบคุมโรค ไดแก สํานัก สถาบัน กองและ สคร.1 -12
11.2 วิธีจัดเก็บขอมูล

1) สํานัก สถาบัน กองและ สคร.1-12
- จัดทําแบบรายงาน SAR ในระบบ Estimate SM : ESM
- รายงานแผนและผลการดําเนินงาน ที่หนวยงานจัดข้ึนเพ่ือเปนการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา

พระมหากษัตริย ของหนวยงานในสังกัดกรม
2) กลุมคุมครองฯ
- รวบรวมขอมูลจากแบบรายงาน SAR ของหนวยงาน
- จัดทําสรุปผลการดําเนินงานภาพรวมโดยรายงาน SAR ในระบบ Estimates SM : ESM

12) ความถี่ในการจัดเก็บ: ปละ 2  ครั้ง
13) ผูกํากับตัวชี้วัด :

ชื่อผูกํากับตัวชี้วัด โทรศัพท E-mail
กลุมคุมครองจริยธรรม -

ผูกํากับตัวชี้วัดระดับหนวยงาน
ชื่อผูกํากับตัวชี้วัด โทรศัพท E-mail

-

14) ผูจัดเก็บตัวชี้วัดระดับกรม:
ชื่อผูจัดเก็บตัวชี้วัด โทรศัพท E-mail

-
ผูจัดเก็บตัวชี้วัดระดับหนวยงาน

ชื่อผูจัดเก็บตัวชี้วัด โทรศัพท E-mail
-



๑๘๙

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การปฏิรูปกลไก พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร สินทรัพย การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ /การสื่อสาร และจัดการองคความรู /นวัตกรรม ใหมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานที่กําหนด โปรงใสตรวจสอบได

เปาประสงคยุทธศาสตรท่ี 3 .1 กลไกและระบบการบริหารจัดการทรัพยากรดานคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการ
ทุจริต มีมาตรฐาน โปรงใส ตรวจสอบได

ตัวชี้วัดระดับกรม
1. ตัวท่ีวัด 3 .1.1 รอยละความสําเร็จในการสนับสนุนใหหนวยงานดําเนินงานผานเกณฑคุณธรรมและความโปรงใสได

ตามเกณฑมาตรฐานที่กรมควบคุมโรคกําหนด

2. หนวยวัด : รอยละ

3. น้ําหนัก : 5

4. คําอธิบายตัวชี้วัด
การดําเนินงานคุณธรรมความโปรงใส หมายถึง การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร การสงเสริม

คุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริตกรมควบคุมโรค ปงบประมาณพ.ศ. 2560 -2564 เพ่ือสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน โดยการประเมินกระบวนการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน
ที่กรมควบคุมโรคกําหนด จากบุคลากรในสังกัดกรมควบคุมโรค ไดแก ขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางประจํา ที่มี
อายุงาน ตั้งแต1ปข้ึนไป

คุณธรรม หมายถึง ความประพฤติที่ดีงาม เพ่ือประโยชนสุขแกตนและสังคม ซึ่งมีพ้ืนฐานมาจากหลัก
ศีลธรรมทางศาสนา คานิยมทางวัฒนธรรม ประเพณี หลักกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ การรูจักไตรตรองวาอะไรควรทํา
ไมควรทํา นํามาปฏิบัติจนเปนนิสัย เชน ซื่อสัตย เสียสละ รับผิดชอบ ฯลฯ

ความโปรงใส หมายถึง การสรางความเปดเผย เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียทั้งจากภายในและ
ภายนอกหนวยงานสามารถเขาถึงขอมูลดวยวิธีการตางๆ มีการสื่อสาร การแสดงความรับผิดชอบ พรอมรับการตรวจสอบ
รวมทั้งมีกระบวนการในการติดตามและประเมินผลที่ไดรับการยอมรับวาเที่ยงตรงและเชื่อถือได

ความสําเร็จในการสนับสนุนใหหนวยงานดําเนินงานผานเกณฑคุณธรรมความโปรงใส หมายถึง
หนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคดําเนินงานผานเกณฑมาตรฐานที่ 85 ตามเกณฑมาตรฐานที่กรมควบคุมโรคกําหนด
รอยละ 85

หนวยงาน หมายถึง หนวยงานที่อยูภายในสังกัดกรมควบคุมโรค จํานวน 41 หนวยงาน ไดแก

รายละเอียดตัวชี้วัด (Measurement Template)
แผนยุทธศาสตร การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตอตานการทุจริต กรมควบคุมโรค

พ.ศ. 2560 - 2564
มิติท่ี 3 : ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ



๑๙๐

1 .กลุมตรวจสอบภายใน 2 .กลุมพัฒนาระบบบริหาร 3 .กองการเจาหนาที่ 4 .กองคลัง 5 .กองแผนงาน
6 .ศูนยสารสนเทศ 7 .สถาบันบําราศนราดูร 8 .สถาบันปองกันควบคุมโรคเขตเมือง 9 .สถาบันราชประชาสมาสัย
10 .สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ 11 .สํานักงานคณะกรรมควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 12 .สํานักงานความรวมมือ
ระหวางประเทศ 13 .สํานักงานเลขานุการกรม 14 .สถาบันวิจัย จัดการความรู และมาตรฐานการควบคุมโรค
15 .สํานักระบาดวิทยา 16 .สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม 17 .สํานักโรคติดตอทั่วไป
18 .สํานักโรคติดตอนําโดยแมลง 19 .กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 20 .สํานักโรคไมติดตอ
21 .สํานักโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 22 .สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
23 . สํานักวัณโรค 24 .สํานักงานบริหารโครงการกองทุนโลก 25 .สํานักงานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 26 .กลุมคุมครอง
จริยธรรม 27 .ศูนยกฎหมาย 28 .สถาบันเวชศาสตรปองกันการศึกษา 2 9  .กองโรคปองกันดวยวัคซีน และสํานักงาน
ปองกันควบคุมโรคที่ 1 - 12

5. สูตรการคํานวณ
ระดับหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค
สูตรที่ 1 รอยละของหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคผานเกณฑประเมินความโปรงใสในการดําเนินงาน
(รอยละ 85  )

= Y 100Z
A = รอยละของหนวยงานที่ดําเนินงานผานเกณฑมาตรฐานที่กรมควบคุมโรคกําหนด (รอยละ 86 )
Y = ผลคะแนนของหนวยงานทั้ง 5  ข้ันตอน
Z = คาคะแนนทั้ง 5  ข้ันตอน

หมายเหตุ ใชวัดรอยละความสําเร็จในการสนับสนุนใหหนวยงานดําเนินงานผานเกณฑคุณธรรมและความโปรงใสไดตาม
เกณฑมาตรฐานที่กรมควบคุมโรคกําหนด

ระดับกรม
สูตรที่ 2 รอยละของหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคผานเกณฑประเมินความโปรงใสในการดําเนินงาน
(ภาพรวมกรม) = A 100N
X = รอยละของหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคผานเกณฑประเมินความโปรงใสในการดําเนินงาน
A = จํานวนหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคผานเกณฑประเมินความโปรงใสในการดําเนินงาน
N = จํานวนหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค

6. เกณฑการใหคะแนน :



๑๙๑

ตัวชี้วัด
คะแนน

1 2 3 4 5
รอยละความสํา เร็จ ในการสนับสนุนใหหนวยงาน
ดําเนินงานผานเกณฑคุณธรรมและความโปรงใสได
ตามเกณฑมาตรฐานที่กรมควบคุมโรคกําหนด

รอยละ
84

รอยละ
85

รอยละ
86

รอยละ
87

รอยละ
88

ระดับความสําเร็จในการสนับสนุนใหหนวยงานดําเนินงาน
ผานเกณฑคุณธรรมและความโปรงใสไดตามเกณฑ
มาตรฐานที่กรมควบคุมโรคกําหนด

ระดับ
1

ระดับ
2

ระดับ
3

ระดับ
4

ระดับ
5

7 . เง่ือนไข : จํานวนบุคลากรในสังกัดกรมควบคุมโรค ประเภท ขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางประจําที่มีอายุงาน
ตั้งแต 1 ป ข้ึนไป เขาตอบแบบแบบสํารวจความคิดเห็นดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
จํานวน 41 หนวยงาน

8. ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด :

ชื่อตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงานท่ีผานมา (ปงบประมาณ พ.ศ.)

2559 2560 2561
รอยละความสําเร็จในการสนับสนุนใหหนวยงานดําเนินงาน
ผานเกณฑคุณธรรมและความโปรงใสไดตามเกณฑมาตรฐาน
ที่กรมควบคุมโรคกําหนด

89 .00 84 .29 อยูระหวาง
ดําเนินการ

9. รายละเอียดการดําเนินการ : 5 ขั้นตอน ระดับกรม (ท้ังปงบประมาณ)

ขั้นตอนท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล
1 1 .1วิเคราะหเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

ดานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน
ในสังกัดกรมควบคุมโรคระหวางปงบประมาณ
พ  .ศ . 2 5 6 0 กับปงบประมาณ พ  .ศ . 2 5 6 1
และเสนอผลการวิเคราะหใหผูบริหาร และ
หนวยงานที่เก่ียวของทราบเพ่ือนําไปสูการ
พัฒนา

1 1 .1 รายงานผลการเปรียบเทียบผลการ
ดําเนินงานดานคุณธรรมและความโปรงใส
ของหนวยในสังกัดกรมควบคุมโรคระหวาง
ป ง บ ป ร ะ ม า ณ พ  .ศ . 2 5 6 0  กั บ
ปงบประมาณ พ .ศ. 2561 (0 .5 คะแนน)
1.2 หนั ง สื อ นํ า ส ง ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห
เปรี ยบ เที ยบพร อมข อ เ สนอแนะแก
หนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคภายใน
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ขั้นตอนท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล
เดือนตุลาคม พ  .ศ .2 5 61  (0 .4คะแนน
 )พรอมเสนอผูบริหารลงนาม และหนังสือ
แจงหนวยงานทราบ (0 .1 คะแนน)

2 2 .1 ถายทอดแผนยุทธศาสตรการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริต
กรมควบคุมโรค ประจําป พ.ศ. 2562 –
2565 ให กับหนวยงานภายในสังกัดกรม
ควบคุมโรคทราบและนําไปจัดทําแผนปฏิบัติ
การของหนวยงานฯ
2.2 จัดทําแบบสํารวจความคิดเห็นดาน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงาน ครั้งที่ 1 พรอมแจงหนวยงาน
ทราบ

2 .3 สรุปผลการประเมินตามแบบสํารวจ
ความคิดเห็นดานคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงาน ครั้งที่ 1
พรอมเสนอใหกับผูบริหาร และหนวยงาน
ทราบ

1 2.1 หลักฐานการจัดประชุมชี้แจงถายทอด
แผนยุทธศาสตรการส งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และตอตานการทุจริต กรมควบคุม
โรค ประจําป พ.ศ. 2562 – 2565 เชน
อนุมัติจัดประชุม, รายงานการประชุม,
ภาพถาย (0 .3 คะแนน)
2.2 แบบสํารวจความคิดเห็นดานคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงาน ครั้งที่ 1 พรอมหนังสือแจงเวียน
หนวยงานทราบ (0.2 คะแนน)
2.3 ผลการวิเคราะหการประเมินตามแบบ
สํารวจความคิดเห็นดานคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ครั้งที่ 1 (0.3 คะแนน)พรอมเสนอผูบริหาร
ลงนาม (0.1 คะแนน)และหนังสือแจ ง
หนวยงานทราบ (0.1 คะแนน)

3 3 .1รวบรวมและวิเคราะหผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการของหนวยงานรอบ6 เดือน
แรกของปงบประมาณพ.ศ. 2562 ให
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริต กรม
ควบคุมโรค ประจําป พ.ศ. 2562 – 2565

1 3 .1สรุปผลการวิเคราะหแผนปฏิบัติการ
ของหนวยงานรอบ 6 เดือนแรกของ
ปงบประมาณพ.ศ. 2562 ที่สอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตรการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และตอตานการทุจรติ กรมควบคุม
โรค ประจําป พ.ศ. 2562 – 2565
(0.8คะแนน) เสนอผูบริหารลงนาม
(0. 2คะแนน)

4 4 .1 รอยละของคะแนนตามแบบสํารวจ
ความคิดเห็นดานคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงาน ครั้งที่ 2

คะแนน 0 .1 0 .2 0 .3 0 .4 0 .5

รอยละ <85 85 86 87 >87

4 .2 สรุปผลการประเมินตามแบบสํารวจ
ความคิดเห็นดานคุณธรรมและความโปรงใส

1 4 .1 .1 รอยละของคะแนนตามแบบสํารวจ
ความคิด เห็นด านคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
(0 .5 คะแนน)
4 .2 ผลการวิเคราะหการประเมินตนเอง
ตามแบบสํารวจความคิดเห็นดานคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงาน ครั้งที่ 2 (0 .3 คะแนน)พรอม
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ขั้นตอนท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล
ในการดําเนินงานของหนวยงาน ครั้งที่ 2 ของ
หนวยงาน พรอมเสนอใหกับผูบริหาร และ
แจงหนวยงานทราบ

ผูบริหารลงนาม (0 .1 คะแนน)และแจง
หนวยงานทราบ ภายในวันที่  1 3
กรกฎาคม 2562 (0 .1 คะแนน)

5 สรุปผลการดําเนินงานรอบ 12 เดือน ดาน
คุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานผาน
เกณฑมาตรฐานตามที่กรมควบคุมโรคกําหนด
พรอมปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ และ
แนวทางในการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาในป
ตอไป

1 เอกสารสรุ ปผลการดํ า เนิ น ง านด าน
คุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน
ผานเกณฑมาตรฐานตามที่กรมควบคุมโรค
กําหนด (0 .5  คะแนน)พรอมปญหา
อุปสรรค ขอเสนอแนะ และแนวทางในการ
ดําเนินงานเพ่ือพัฒนาในปตอไป (0 .4
คะแนน)พรอมเสนอผูบริหารลงนามและ
แจงหนวยงานทราบ (1 คะแนน)

10 . เปาหมายความสําเร็จ : ทุกหนวยงานภายในสังกัดกรมควบคุมโรคผานเกณฑการประเมินดานคุณธรรม และความ
โปรงใสในการดําเนินงานไดตามมาตรฐานที่กรมควบคุมโรคกําหนด

ชื่อตัวชี้วัด หนวยวัด
คาเปาหมาย (ปงบประมาณ พ.ศ.)

2560 2561 2562 2563 2564

รอยละความสําเร็จในการสนับสนุนให
หนวยงานดําเนินงานผานเกณฑคุณธรรมและ
ความโปรงใสไดตามเกณฑมาตรฐานที่กรม
ควบคุมโรคกําหนด

รอยละ 82 84 86 88 90

11. แหลงขอมูล : หนวยงานทุกหนวยงานที่สังกัดกรมควบคุมโรค จํานวน 41 หนวยงาน

12. วิธีการจัดเก็บขอมูล : แบบสํารวจความคิดเห็นดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
และระบบ Esm

13. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล : รายงานความกาวหนาในระบบ Esm ทุกไตรมาส
ไตรมาสที่ 1  : ภายในวันที่ 2 5 ธันวาคม 2561
ไตรมาสที่ 2  : ภายในวันที่ 2 5 มีนาคม 2562
ไตรมาสที่ 3  : ภายในวันที่ 2 5 มิถุนายน 2562
ไตรมาสที่ 4 : ภายในวันที่ 2 5 กันยายน 2562

14. แบบฟอรมท่ีใช : -
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15. ชื่อผูกํากับตัวชี้วัด :

ชื่อผูกํากับตัวชี้วัด โทรศัพท E-mail
1 .หัวหนากลุมคุมครองจริยธรรม 0  2590  3003 ypanumard@yahoo.com

16. ผูจัดเก็บตัวชี้วัด /ผูประสานงานตัวชี้วัด

ชื่อผูจัดเก็บตัวชี้วัด โทรศัพท E-mail
1 .นางสาวณิชารัศม  สิริวัชรศิลป 02 590 3044 - 45 w.dachkamon@gmail.com
2 .วาที่ร.ต.หญิงพรนภัส  แสงสวัสดิ์ 02 590 3044 - 45 Imim.pr@hotmail.com
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ตัวชี้วัดระดับผูกํากับตัวชีว้ัด
1. ตัวท่ีวัด 3 .1.1 ระดับความสําเร็จในการสนับสนุนใหหนวยงานดําเนินงานผานเกณฑคุณธรรมและความโปรงใสได

ตามเกณฑมาตรฐานที่กรมควบคุมโรคกําหนด

2. หนวยวัด : รอยละ

3. น้ําหนัก : 5

4. คําอธิบายตัวชี้วัด
การดําเนินงานคุณธรรมความโปรงใส หมายถึง การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร การสงเสริม

คุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริตกรมควบคุมโรค ปงบประมาณพ.ศ. 2560 -2564 เพ่ือสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน โดยการประเมินกระบวนการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน
ที่กรมควบคุมโรคกําหนด จากบุคลากรในสังกัดกรมควบคุมโรค ไดแก ขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางประจํา ที่มี
อายุงาน ตั้งแต1ปข้ึนไป

คุณธรรม หมายถึง ความประพฤติที่ดีงาม เพ่ือประโยชนสุขแกตนและสังคม ซึ่งมีพ้ืนฐานมาจากหลัก
ศีลธรรมทางศาสนา คานิยมทางวัฒนธรรม ประเพณี หลักกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ การรูจักไตรตรองวาอะไรควรทํา
ไมควรทํา นํามาปฏิบัติจนเปนนิสัย เชน ซื่อสัตย เสียสละ รับผิดชอบ ฯลฯ

ความโปรงใส หมายถึง การสรางความเปดเผย เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียทั้งจากภายในและ
ภายนอกหนวยงานสามารถเขาถึงขอมูลดวยวิธีการตางๆ มีการสื่อสาร การแสดงความรับผิดชอบ พรอมรับการตรวจสอบ
รวมทั้งมีกระบวนการในการติดตามและประเมินผลที่ไดรับการยอมรับวาเที่ยงตรงและเชื่อถือได

ความสําเร็จในการสนับสนุนใหหนวยงานดําเนินงานผานเกณฑคุณธรรมความโปรงใส หมายถึง
หนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคดําเนินงานผานเกณฑมาตรฐานที่ 86 ตามเกณฑมาตรฐานที่กรมควบคุมโรคกําหนด
รอยละ 86

หนวยงาน หมายถึง หนวยงานที่อยูภายในสังกัดกรมควบคุมโรค จํานวน 41 หนวยงาน ไดแก
1 .กลุมตรวจสอบภายใน 2 .กลุมพัฒนาระบบบริหาร 3 .กองการเจาหนาที่ 4 .กองคลัง 5 .กองแผนงาน

6 .ศูนยสารสนเทศ 7 .สถาบันบําราศนราดูร 8 .สถาบันปองกันควบคุมโรคเขตเมือง 9 .สถาบันราชประชาสมาสัย
10 .สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ 11 .สํานักงานคณะกรรมควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 12 .สํานักงานความรวมมือ
ระหวางประเทศ 13 .สํานักงานเลขานุการกรม 14 .สถาบันวิจัย จัดการความรู และมาตรฐานการควบคุมโรค
15 .สํานักระบาดวิทยา 16 .สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม 17 .สํานักโรคติดตอทั่วไป
18 .สํานักโรคติดตอนําโดยแมลง 19 .กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 20 .สํานักโรคไมติดตอ
21 .สํานักโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 22 .สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
23 . สํานักวัณโรค 24 .สํานักงานบริหารโครงการกองทุนโลก 25 .สํานักงานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 26 .กลุมคุมครอง
จริยธรรม 27 .ศูนยกฎหมาย 28 .สถาบันเวชศาสตรปองกันการศึกษา 2 9  .กองโรคปองกันดวยวัคซีน และสํานักงาน
ปองกันควบคุมโรคที่ 1–12
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5. สูตรการคํานวณ
ระดับหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค
สูตรที่ 1 รอยละของหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคผานเกณฑประเมินความโปรงใสในการดําเนินงาน
(รอยละ 85  )

= Y 100Z
A = รอยละของหนวยงานที่ดําเนินงานผานเกณฑมาตรฐานที่กรมควบคุมโรคกําหนด (รอยละ 86 )
Y = ผลคะแนนของหนวยงานทั้ง 5  ข้ันตอน
Z = คาคะแนนทั้ง 5  ข้ันตอน

หมายเหตุ ใชวัดรอยละความสําเร็จในการสนับสนุนใหหนวยงานดําเนินงานผานเกณฑคุณธรรมและความโปรงใสไดตาม
เกณฑมาตรฐานที่กรมควบคุมโรคกําหนด

ระดับกรม
สูตรที่ 2 รอยละของหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคผานเกณฑประเมินความโปรงใสในการดําเนินงาน
(ภาพรวมกรม) = A 100N
X = รอยละของหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคผานเกณฑประเมินความโปรงใสในการดําเนินงาน
A = จํานวนหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคผานเกณฑประเมินความโปรงใสในการดําเนินงาน
N = จํานวนหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค

6. เกณฑการใหคะแนน :

ตัวชี้วัด
คะแนน

1 2 3 4 5
รอยละความสํา เร็จ ในการสนับสนุนใหหนวยงาน
ดําเนินงานผานเกณฑคุณธรรมและความโปรงใสได
ตามเกณฑมาตรฐานที่กรมควบคุมโรคกําหนด

รอยละ
84

รอยละ
85

รอยละ
86

รอยละ
87

รอยละ
88

ระดับความสําเร็จในการสนับสนุนใหหนวยงานดําเนินงาน
ผานเกณฑคุณธรรมและความโปรงใสไดตามเกณฑ
มาตรฐานที่กรมควบคุมโรคกําหนด

ระดับ
1

ระดับ
2

ระดับ
3

ระดับ
4

ระดับ
5
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7 . เง่ือนไข : จํานวนบุคลากรในสังกัดกรมควบคุมโรค ประเภท ขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางประจําที่มีอายุงาน
ตั้งแต 1 ป ข้ึนไป เขาตอบแบบแบบสํารวจความคิดเห็นดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
จํานวน 41 หนวยงาน

8. ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด :

ชื่อตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงานท่ีผานมา (ปงบประมาณ พ.ศ.)

2559 2560 2561
รอยละความสําเร็จในการสนับสนุนใหหนวยงานดําเนินงาน
ผานเกณฑคุณธรรมและความโปรงใสไดตามเกณฑมาตรฐาน
ที่กรมควบคุมโรคกําหนด

89 .00 84 .29 อยูระหวาง
ดําเนินการ

9. รายละเอียดการดําเนินการ :
รอบ 6 เดือนแรก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

(วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2561 – วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ.2562)

ขั้นตอน
ท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสาร /หลักฐานการประเมินผล

1 1 .1 วิเคราะหผลการดําเนินงานของ
หนวยงานปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เสนอ
ผลการวิเคราะหใหผูบริหารลงนาม และแจง
ใหหนวยงานทราบภายในเดือนตุลาคม พ  .ศ.
2561
1 .2 จัดทําแนวทางการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ  .ศ .
2562

1 1 .1 .รายงานสรุปผลการวิเคราะหการดําเนินงาน
ของหนวยงานปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (0 .3
คะแนน) เสนอผลการวิเคราะหใหผูบริหารลงนาม
(0 .1 คะแนน) และมีหนังสือนําสงผลการวิเคราะห
พรอมขอเสนอแนะแกหนวยงานภายในเดือนตุลาคม
พ.ศ. 2561 (0 . 1 คะแนน)
1 .2 .แนวทางการประเมิน คุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน ประจําป
งบประมาณ พ .ศ. 2562 (0 .5 คะแนน)

2 2 .1จัดทําแนวทางการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ประจําป งบประมาณ พ  .ศ . 2562 พรอมแจง
เวียนใหหนวยงานทราบ

1 2 .1 แนวทางการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (0 .8  คะแนน)
2 .2หนังสือแจงเวียนหนวยงาน (0 .2  คะแนน)

3 3 .1ประสานขอขอมูลผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายในและภายนอกของหนวยงาน

1 3 .1หลักฐานขอมูลผูมีสวนไดสวนเสียภายในและ
ภายนอกของหนวยงาน (0 .1 คะแนน)

4 4 .1จัดทําเครื่องมือการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานของหน

1 4 .1แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence –
Based Integrity and Transparency
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ขั้นตอน
ท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสาร /หลักฐานการประเมินผล

วยงานภาครัฐ )Integrity and
Transparency Assessment: ITA) 3
เครื่องมือ
(1 )แบบสํ ารวจหลักฐานเชิ งประจักษ 
(Evidence – Based Integrity and
Transparency Assessment: EBIT)
(2 ) แบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวน
เสียภายใน (Internal Integrity and
Transparency Assessment: IIT)
เปนการสํารวจความคิดเห็น โดยจะจัดเก็บ
ข อมูลจากเจาหนาที่ของหนวยงาน
(3 ) แบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวน
เสียภายนอก (External Integrity and
Transparency Assessment: EIT)
เปนการสํารวจความคิดเห็น โดยจะจัดเก็บ
ขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงาน

Assessment: EBIT) (0 .4  คะแนน)
4 .2แบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายใน )Internal Integrity and Transparency
Assessment: IIT) (0 .3  คะแนน)

4 .3 แบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายนอก (External Integrity and Transparency
Assessment: EIT) (0 .3  คะแนน)

5 ดําเนินการจัดสงแบบประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานทั้ง
3เครื่องมือใหกับผูที่เก่ียวของดําเนินการตอบ
แบบสํารวจฯ (0.5 คะแนน)
ภายในระยะเวลาที่กําหนด (0.5 คะแนน)

1 หลักฐาน การจัดสงแบบประเมินคุณธรรมและความ
โปร  ง ใส ในการดํ า เนิ นงานของหน  วยงานทั้ ง
3 เครื่องมือใหกับผูที่เก่ียวของดําเนินการตอบแบบ

สํารวจฯ (0.5 คะแนน)
ภายในระยะเวลาที่กําหนด (0.5 คะแนน)
ระยะเวลาท่ีกําหนด

0 .1
คะแนน

0 .2
คะแนน

0 .3
คะแนน

0 .4
คะแนน

0 .5
คะแนน

หลังวันที่
กําหนด 3

วัน

หลังวันที่
กําหนด 2

วัน

หลังวันที่
กําหนด 1

วัน

ตามวันที่
กําหนด

กอนวันที่
กําหนด 1
วัน

รอบ 6 เดือนหลัง ปงบประมาณ พ.ศ.2562
(วันท่ี 1 เมษายน พ.ศ.2562 – วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2562)

ขั้นตอน
ท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสาร /หลักฐานการประเมินผล

1 1 .1 ใหคําปรึกษา /สนับสนุน /ชี้แจงแนวทางการ
ตอบแบบสํารวจการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน

1 1 .1หนั งสือแจ ง เ วียนหนวยงานการให
คําปรึกษา /สนับสนุน/ชี้แจงแนวทางการตอบ
แบบสํารวจการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
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ขั้นตอน
ท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสาร /หลักฐานการประเมินผล

(0 .5 คะแนน)
1 .2 หลักฐานที่แสดงถึงวิธีการใหคําปรึกษา/

สนับสนุน /ชี้แจงแนวทางการตอบแบบ
สํารวจการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
(0 .5  คะแนน)

2 2 .1 ติดตามการตอบแบบสํารวจประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ทั้ง 3 เครื่องมือ

1 2 .1หลักฐานการติดตามการตอบแบบ
สํารวจประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานของหนวยงาน ทั้ง 3
เครื่องมือ (1 .0  คะแนน)

3 3 .1รวบรวม วิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
คะแนนประเมินผลภาพรวม

1 3 .1รายงานผลการวิเคราะหผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงาน (1 .0  คะแนน)

4 4 .1สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงาน พรอมขอเสนอแนะ
ปญหาอุปสรรค พรอมเสนอใหกับผูบริหารลงนาม
เพ่ือแจงหนวยงานทราบ

4 .2 คะแนนภาพรวมผลการประเมิน
0 .1

คะแนน
0 .2

คะแนน
0 .3

คะแนน
0 .4

คะแนน
0 .5

คะแนน

คะแนน
ประเมนิ
<84

คะแนน
ประเมนิ
84

คะแนน
ประเมนิ
85

คะแนน
ประเมนิ
86

คะแนน
ประเมนิ
> 86

1 4 .1 เอกสารสรุปผลการประเมินคุณธรรมและ
ค ว า ม โ ป ร  ง ใ ส ใ น ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ข อ ง
หน วยงาน (0 .3  คะแนน) พรอมขอเสนอแนะ
ปญหาอุปสรรค (0 .1 คะแนน)
และเสนอใหกับผูบริหารลงนาม (0 .1 คะแนน)

4 .2 ผลการประเมินตามคะแนนที่กําหนดไว

5 5 .1สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงาน พรอมขอเสนอแนะ
ปญหาอุปสรรค พรอมเสนอใหกับผูบริหารลงนาม
เพ่ือแจงหนวยงานทราบ
4 .2 คะแนนภาพรวมผลการประเมิน

0 .1
คะแนน

0 .2
คะแนน

0 .3
คะแนน

0 .4
คะแนน

0 .5
คะแนน

คะแนน
ประเมนิ
<85

คะแนน
ประเมนิ
85

คะแนน
ประเมนิ
86

คะแนน
ประเมนิ
87

คะแนน
ประเมนิ
>87

1 5 .1 เอกสารสรุปผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร งใสในการดําเนินงานของ
ห น ว ย ง า น ( 0 . 3  ค ะ แ น น ) พ ร อ ม
ข อ เ สนอแนะ  ปญห า อุปสร รค ( 0 . 1
คะแนน)
แ ล ะ เ ส น อ ใ ห กั บ ผู บ ริ ห า ร ล ง น า ม
(0 .1 คะแนน)
5 .2 ผลการประเมินตามคะแนนที่กําหนดไว
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10. เปาหมายความสําเร็จ : ทุกหนวยงานภายในสังกัดกรมควบคุมโรคผานเกณฑการประเมินดานคุณธรรม และความ
โปรงใสในการดําเนินงานไดตามมาตรฐานที่กรมควบคุมโรคกําหนด

ชื่อตัวชี้วัด หนวยวัด
คาเปาหมาย (ปงบประมาณ พ.ศ.)

2560 2561 2562 2563 2564

รอยละความสําเร็จในการสนับสนุนให
หนวยงานดําเนินงานผานเกณฑคุณธรรมและ
ความโปรงใสไดตามเกณฑมาตรฐานที่กรม
ควบคุมโรคกําหนด

รอยละ 82 84 86 88 90

11. แหลงขอมูล : หนวยงานทุกหนวยงานที่สังกัดกรมควบคุมโรค จํานวน 41 หนวยงาน

12. วิธีการจัดเก็บขอมูล : แบบสํารวจความคิดเห็นดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
และระบบ Esm

13. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล : รายงานความกาวหนาในระบบ Esm ทุกไตรมาส
ไตรมาสที่ 1  : ภายในวันที่ 2 5 ธันวาคม 2561
ไตรมาสที่ 2  : ภายในวันที่ 2 5 มีนาคม 2562
ไตรมาสที่ 3  : ภายในวันที่ 2 5 มิถุนายน 2562
ไตรมาสที่ 4 : ภายในวันที่ 2 5 กันยายน 2562

14. แบบฟอรมท่ีใช : -

15. ชื่อผูกํากับตัวชี้วัด :

ชื่อผูกํากับตัวชี้วัด โทรศัพท E-mail
1 .หัวหนากลุมคุมครองจริยธรรม 0  2590  3003 ypanumard@yahoo.com

16. ผูจัดเก็บตัวชี้วัด /ผูประสานงานตัวชี้วัด

ชื่อผูจัดเก็บตัวชี้วัด โทรศัพท E-mail
1 .นางสาวณิชารัศม  สิริวัชรศิลป 02 590 3044 - 45 w.dachkamon@gmail.com
2 .วาที่ร.ต.หญิงพรนภัส  แสงสวัสดิ์ 02 590 3044 - 45 Imim.pr@hotmail.com
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ตัวชี้วัดระดับหนวยงาน
1. ตัวท่ีวัด 3 .1.1 ระดับความสําเร็จในการสนับสนุนใหหนวยงานดําเนินงานผานเกณฑคุณธรรมและความโปรงใสได

ตามเกณฑมาตรฐานที่กรมควบคุมโรคกําหนด

2. หนวยวัด : รอยละ

3. น้ําหนัก : 5

4. คําอธิบายตัวชี้วัด
การดําเนินงานคุณธรรมความโปรงใส หมายถึง การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร การสงเสริม

คุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริตกรมควบคุมโรค ปงบประมาณพ.ศ. 2560 -2564 เพ่ือสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน โดยการประเมินกระบวนการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน
ที่กรมควบคุมโรคกําหนด จากบุคลากรในสังกัดกรมควบคุมโรค ไดแก ขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางประจํา ที่มี
อายุงาน ตั้งแต1ปข้ึนไป

คุณธรรม หมายถึง ความประพฤติที่ดีงาม เพ่ือประโยชนสุขแกตนและสังคม ซึ่งมีพ้ืนฐานมาจากหลัก
ศีลธรรมทางศาสนา คานิยมทางวัฒนธรรม ประเพณี หลักกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ การรูจักไตรตรองวาอะไรควรทํา
ไมควรทํา นํามาปฏิบัติจนเปนนิสัย เชน ซื่อสัตย เสียสละ รับผิดชอบ ฯลฯ

ความโปรงใส หมายถึง การสรางความเปดเผย เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียทั้งจากภายในและ
ภายนอกหนวยงานสามารถเขาถึงขอมูลดวยวิธีการตางๆ มีการสื่อสาร การแสดงความรับผิดชอบ พรอมรับการตรวจสอบ
รวมทั้งมีกระบวนการในการติดตามและประเมินผลที่ไดรับการยอมรับวาเที่ยงตรงและเชื่อถือได

ความสําเร็จในการสนับสนุนใหหนวยงานดําเนินงานผานเกณฑคุณธรรมความโปรงใส หมายถึง
หนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคดําเนินงานผานเกณฑมาตรฐานที่ 86 ตามเกณฑมาตรฐานที่กรมควบคุมโรคกําหนด
รอยละ 86

หนวยงาน หมายถึง หนวยงานที่อยูภายในสังกัดกรมควบคุมโรค จํานวน 41 หนวยงาน ไดแก
1 .กลุมตรวจสอบภายใน 2 .กลุมพัฒนาระบบบริหาร 3 .กองการเจาหนาที่ 4 .กองคลัง 5 .กองแผนงาน

6 .ศูนยสารสนเทศ 7 .สถาบันบําราศนราดูร 8 .สถาบันปองกันควบคุมโรคเขตเมือง 9 .สถาบันราชประชาสมาสัย
10 .สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ 11 .สํานักงานคณะกรรมควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 12 .สํานักงานความรวมมือ
ระหวางประเทศ 13 .สํานักงานเลขานุการกรม 14 .สถาบันวิจัย จัดการความรู และมาตรฐานการควบคุมโรค
15 .สํานักระบาดวิทยา 16 .สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม 17 .สํานักโรคติดตอทั่วไป
18 .สํานักโรคติดตอนําโดยแมลง 19 .กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 20 .สํานักโรคไมติดตอ
21 .สํานักโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 22 .สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
23 . สํานักวัณโรค 24 .สํานักงานบริหารโครงการกองทุนโลก 25 .สํานักงานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 26 .กลุมคุมครอง
จริยธรรม 27 .ศูนยกฎหมาย 28 .สถาบันเวชศาสตรปองกันการศึกษา 2 9  .กองโรคปองกันดวยวัคซีน และสํานักงาน
ปองกันควบคุมโรคที่ 1–12
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5. สูตรการคํานวณ
ระดับหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค
สูตรที่ 1 รอยละของหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคผานเกณฑประเมินความโปรงใสในการดําเนินงาน
(รอยละ 85 )

= Y 100Z
A = รอยละของหนวยงานที่ดําเนินงานผานเกณฑมาตรฐานที่กรมควบคุมโรคกําหนด (รอยละ 86 )
Y = ผลคะแนนของหนวยงานทั้ง 5  ข้ันตอน
Z = คาคะแนนทั้ง 5  ข้ันตอน

หมายเหตุ ใชวัดรอยละความสําเร็จในการสนับสนุนใหหนวยงานดําเนินงานผานเกณฑคุณธรรมและความโปรงใสไดตาม
เกณฑมาตรฐานที่กรมควบคุมโรคกําหนด

ระดับกรม
สูตรที่ 2 รอยละของหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคผานเกณฑประเมินความโปรงใสในการดําเนินงาน
(ภาพรวมกรม) = A 100N
X = รอยละของหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคผานเกณฑประเมินความโปรงใสในการดําเนินงาน
A = จํานวนหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคผานเกณฑประเมินความโปรงใสในการดําเนินงาน
N = จํานวนหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค

6. เกณฑการใหคะแนน :

ตัวชี้วัด
คะแนน

1 2 3 4 5
รอยละความสํา เร็จ ในการสนับสนุนใหหนวยงาน
ดําเนินงานผานเกณฑคุณธรรมและความโปรงใสได
ตามเกณฑมาตรฐานที่กรมควบคุมโรคกําหนด

รอยละ
84

รอยละ
85

รอยละ
86

รอยละ
87

รอยละ
88

ระดับความสําเร็จในการสนับสนุนใหหนวยงานดําเนินงาน
ผานเกณฑคุณธรรมและความโปรงใสไดตามเกณฑ
มาตรฐานที่กรมควบคุมโรคกําหนด

ระดับ
1

ระดับ
2

ระดับ
3

ระดับ
4

ระดับ
5
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7 . เง่ือนไข : จํานวนบุคลากรในสังกัดกรมควบคุมโรค ประเภท ขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางประจําที่มอีายุงาน
ตั้งแต 1 ป ข้ึนไป เขาตอบแบบแบบสํารวจความคิดเห็นดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
จํานวน 41 หนวยงาน

8. ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด :

ชื่อตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงานท่ีผานมา (ปงบประมาณ พ.ศ.)

2559 2560 2561
รอยละความสําเร็จในการสนับสนุนใหหนวยงานดําเนินงาน
ผานเกณฑคุณธรรมและความโปรงใสไดตามเกณฑมาตรฐาน
ที่กรมควบคุมโรคกําหนด

89 .00 84 .29 อยูระหวาง
ดําเนินการ

รอบ 6 เดือนแรก ปงบประมาณ พ.ศ.2562
(วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2561 – วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ.2562)

ขั้นตอนท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล
1 1.1 หนวยงานในสังกัดกรมฯ เขาตอบแบบ

สํารวจความคิดเห็นดานคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน ครั้งที่
1 พรอมแนบรายชื่อผูเขาตอบแบบสํารวจฯ
เสนอผูบริหารลงนาม

1 1.1 รายชื่อผูเขาตอบแบบสํารวจฯ ครั้งที่ 1
(0 .8 คะแนน ) เสนอผู บริ หารลงนาม
(0 .2 คะแนน)

2 2 .1จัดทําแผนปฏิบัติการของหนวยงานฯที่
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริต
กรมควบคุมโรค ประจําป พ.ศ. 2560 –
2564 เสนอผูบริหารลงนาม

1 2 .1 แผนปฏิบัติการของหนวยงานฯที่
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริต
กรมควบคุมโรค ประจําป พ.ศ. 2560 –
2564 (0 .8 คะแนน) เสนอผูบริหารลง
นาม (0 .2 คะแนน)

3 3 .1 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการของ
หนวยงานฯที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และตอตาน
การทุจริต กรมควบคุมโรค ประจําป พ.ศ.
2560 – 2564

1 3 .1 รายงานสรุปผลการดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการของหนวยงานฯ รอบ 3
เดือน ที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการ
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และตอตาน
การทุจริต กรมควบคุมโรค ประจําป พ.ศ.
2560 – 2564

4 4.1 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการของ
หนวยงานฯที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และตอตาน
การทุจริต กรมควบคุมโรค ประจําป พ.ศ.

1 4.1 รายงานสรุปผลการดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการของหนวยงานฯ รอบ3
เดือนแรก ของปงบประมาณพ.ศ.2562 ที่
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการสงเสริม
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ขั้นตอนท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล
2560 – 2564 คุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริต

กรมควบคุมโรค ประจําป พ.ศ. 2560 –
2564 (0 .8 คะแนน) เสนอผูบริหารลง
นาม (0 .2 คะแนน)

5 5 .1 สรุปผลการดําเนินงานดานคุณธรรมและ
ความโปร ง ใสของหน วยงานผ านเกณฑ
มาตรฐานตามที่กรมควบคุมโรคกําหนด
พรอมปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ และ
แนวทางในการดําเนินงาน ในรอบ 6 เดือน
แรกของปงบประมาณพ.ศ.2562

1 5 .1 เอกสารสรุปผลการดําเนินงานดาน
คุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน
ในรอบ 6 เดือนแรก ของปงบประมาณ
พ.ศ.2562 (0 .5 คะแนน) พรอมปญหา
อุปสรรค ขอเสนอแนะ และแนวทางในการ
ดําเนินงานเพ่ือพัฒนาใน รอบ 6 เดือนหลัง
ของปงบประมาณพ.ศ.2562 (0 .3
คะแนน) พรอมเสนอผูบริหารลงนามและ
แจงหนวยงานทราบ (0 .2 คะแนน)

รอบ 6 เดือนหลัง ปงบประมาณ พ.ศ.2562
(วันท่ี 1 เมษายน พ.ศ.2562 – วันท่ี 30กันยายน พ.ศ.2562)

ขั้นตอนท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล
1 . 1.1 รวบรวมผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ

การของหนวยงานฯรอบ 6 เดือน แรกของ
ปงบประมาณพ.ศ.2562 ที่สอดคลองกับ
แผนยุทธ ศ าสตร การส ง เ สริ ม คุณธรรม
จริยธรรม และตอตานการทุจริต กรมควบคุม
โรค ประจําป พ.ศ. 2560 – 2564 สงให
กลุมคุมครองฯ ภายในวันที่ 2 0 เมษายน
พ.ศ. 2562

1 .1 เอกสารสรุปผลการดําเนินงานดาน
คุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานฯ
ในรอบ 6 เดือนแรก ของปงบประมาณ
พ.ศ.2562 (0 .2 คะแนน) พรอมปญหา
อุปสรรค ขอเสนอแนะ และแนวทางในการ
ดําเนินงานเพ่ือพัฒนาในรอบ 6 เดือนหลัง
ของปงบประมาณพ.ศ.2562 ( (0 .2
คะแนน) พรอมเสนอผูบริหารลงนาม
( 0 .2 คะแนน) สงใหกลุมคุมครองภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด (0 .4 คะแนน)
หมายเหตุ: สงชากวาเวลาที่กําหนดหัก 0.2
คะแนน

2 . 1.1 เขาตอบแบบสํารวจความคิดเห็นดาน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงาน ครั้งที่ 2 พรอมแนบรายชื่อผู
เขาตอบแบบสํารวจฯ เสนอผูบริหารลงนาม

1 1.1 รายชื่อผูเขาตอบแบบสํารวจฯ ครั้งที่ 2
(0 .8 คะแนน ) เสนอผู บริ หารลงนาม
(0 .2 คะแนน)
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ขั้นตอนท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล
3 . 2 .1 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการของ

หนวยงานฯที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และตอตาน
การทุจริต กรมควบคุมโรค ประจําป พ.ศ.
พ.ศ. 2560 – 2564 เสนอผูบริหารลงนาม

1 2 .1 รายงานสรุปผลการดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการของหนวยงานฯ รอบ 9
เดือนของป งบประมาณพ.ศ.2562 ที่
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริต
กรมควบคุมโรค ประจําป พ.ศ. 2560 –
2564 (0 .8 คะแนน) เสนอผูบริหารลง
นาม (0 .2 คะแนน)

4 . 3 .1 รายงานผลการดําเนินงาน ตาม
แผนปฏิบัติการของหนวยงานใหสอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตร การส ง เ สริ ม คุณธรรม
จริยธรรม และตอตานการทุจริต กรมควบคุม
โรค ประจําป พ.ศ. 2560 – 2564 เสนอ
ผูบริหารลงนาม

1 3 .1 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การของหนวยงานที่สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และตอตานการทุจริต กรมควบคุมโรค
ประจําป พ.ศ. 2560 – 2564 (0 .8
คะแนน) เสนอผูบริหารลงนาม (0 .2
คะแนน)

5 5 .1 สรุปผลการดําเนินงานดานคุณธรรมและ
ความโปร ง ใสของหน วยงานผ านเกณฑ
มาตรฐานตามที่กรมควบคุมโรคกําหนด
พรอมปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ และ
แนวทางในการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาในป
ตอไป

1 5 .1 เอกสารสรุปผลการดําเนินงานดาน
คุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน
ผานเกณฑมาตรฐานตามที่กรมควบคุมโรค
กํ าหนด (0 .3 คะแนน)พร อมปญหา
อุปสรรค ขอเสนอแนะ และแนวทางในการ
ดํา เนินงานเพ่ือพัฒนาในปตอไป (0 .2
คะแนน) พรอมเสนอผูบริหารลงนามและ
แจงหนวยงานทราบ (0 .1 คะแนน)
สงใหกลุมคุมครองภายในระยะเวลาที่
กําหนด (0 .4 คะแนน)
หมายเหตุ: สงชากวาเวลาที่กําหนดหัก 0.2
คะแนน

10. เปาหมายความสําเร็จ : ทุกหนวยงานภายในสังกัดกรมควบคุมโรคผานเกณฑการประเมินดานคุณธรรม และความ
โปรงใสในการดําเนินงานไดตามมาตรฐานที่กรมควบคุมโรคกําหนด

ชื่อตัวชี้วัด หนวยวัด
คาเปาหมาย (ปงบประมาณ พ.ศ.)

2560 2561 2562 2563 2564

รอยละความสําเร็จในการสนับสนุนใหหนวยงาน
ดําเนินงานผานเกณฑคุณธรรมและความโปรงใสได
ตามเกณฑมาตรฐานที่กรมควบคุมโรคกําหนด

รอยละ 82 84 86 88 90
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11. แหลงขอมูล : หนวยงานทุกหนวยงานที่สังกัดกรมควบคุมโรค จํานวน 41 หนวยงาน

12. วิธีการจัดเก็บขอมูล : แบบสํารวจความคิดเห็นดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
และระบบ Esm

13. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล : รายงานความกาวหนาในระบบ Esm ทุกไตรมาส
ไตรมาสที่ 1  : ภายในวันที่ 2 5 ธันวาคม 2561
ไตรมาสที่ 2  : ภายในวันที่ 2 5 มีนาคม 2562
ไตรมาสที่ 3  : ภายในวันที่ 2 5 มิถุนายน 2562
ไตรมาสที่ 4 : ภายในวันที่ 2 5 กันยายน 2562

14. แบบฟอรมท่ีใช : -

15. ผูกํากับตัวชี้วัด :
ระดับหนวยงาน

ชื่อผูกํากับตัวชี้วัด โทรศัพท E-mail

16 . ผูจัดเก็บตัวชี้วัด /ผูประสานงานตัวชี้วัด

ชื่อผูจัดเก็บตัวชี้วัด โทรศัพท E-mail
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การปฏิรูปกลไก พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร สินทรัพย การจัดการ
เทคโนโลยี สารสนเทศ  /การสื่อสาร และจัดการองคความรู  /นวัตกรรม ใหมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานท่ี
กําหนด โปรงใสตรวจสอบได

เปาประสงคยุทธศาสตรท่ี 3 .1 กลไกและระบบการบริหารจัดการทรัพยากรดานคุณธรรม จริยธรรม และ
ตอตานการทุจริต มีมาตรฐาน โปรงใส ตรวจสอบได

ตัวช้ีวัดระดับกรม

1. ตัวช้ีวัดท่ี 3 .1 .2 : รอยละความสําเร็จในการจัดทําเสนทางความกาวหนาสายอาชีพ (Career Path)
2. หนวยวัด : รอยละ
3. น้ําหนัก : 5
4. คําอธิบายตัวช้ีวัด :

เสนทางความกาวหนาสายอาชีพ (Career Path) หมายถึง เสนทางท่ีบงบอกถึงแนวทางและ
โอกาสความกาวหนาในการทํางานของบุคลากรในองคการ โดยจะแสดงใหเห็นถึงแนวทางการกาวหนาหรือ
การเลื่อนตําแหนงจากระดับบรรจุไปจนถึงระดับสูงสุด ซึ่งแสดงเสนทางการสั่งสมประสบการณและผลงาน
ผานการเลื่อนตําแหนงท้ังจากระดับลางสูระดับบนหรือระนาบเดียวกัน ท้ังนี้เพ่ือสรางเปาหมายและแรงจูงใจ
ในการทํางานของบุคลากรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

ความสําเร็จ หมายถึง การจัดทําเสนทางความกาวหนาสายอาชีพของแตละตําแหนงเสร็จสิ้นตาม
กระบวนการจัดทําและมีการประกาศใชอยางเปนทางการ โดยกําหนดเปาหมายความสําเรจ็เปนข้ันตอน ดังนี้

1 . จัดทํารายการตําแหนง สําคัญของกรม
2 . แตงตั้งคณะทํางานจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ/ผูแทนสายงาน
3 . จัดทําแผนความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path)
4 . นําเสนออธิบดีใหความเห็นชอบแผนความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) /

ประกาศใช
5 . สื่อสารแผนความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) และติดตามประเมินผลการรับรู

ของหนวยงาน

5. สูตรการคํานวณ : คิดคะแนนความสําเร็จเปนข้ันตอนท่ีกําหนด

รายละเอียดตัวช้ีวัด (Measurement Template)
แผนยุทธศาสตร การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตอตานการทุจริต กรมควบคุมโรค

พ.ศ. 2560 - 2564
มิติท่ี 3 : ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
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6. เกณฑการใหคะแนน :

ชื่อตัวชี้วัด ระดับ
คะแนน

ระดับข้ึนของความสําเร็จ
ข้ันตอนท่ี 1 ข้ันตอนท่ี 2 ข้ันตอนท่ี 3 ข้ันตอนท่ี 4 ข้ันตอนท่ี 5

รอยละความสําเร็จ
ในการจัดทําเสนทาง
ความกาวหนาสายอาชีพ
(Career Path)

1 
1  
1   
1    
1     

7 . เง่ือนไข :
8 . ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด :

ตัวช้ีวัด หนวยวัด ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
2562 2563 2564

รอยละ ความสําเร็จในการจัดทําเสนทาง
ความกาวหนาสายอาชีพ (Career Path)

ข้ันตอน เปนตัวชี้วัดใหม

9. รายละเอียดการดําเนินการ :

1 . จัดทํารายการตําแหนง สําคัญของกรม
2 . แตงตั้งคณะทํางานจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ/ผูแทนสายงาน
3 . จัดทําแผนความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path)
4 . นําเสนออธิบดีใหความเห็นชอบแผนความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) / ประกาศใช
5 . สื่อสารแผนความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) และติดตามประเมินผลการรับรู

10) เปาหมายความสําเร็จ : -
รอบ 3 เดือน แตงตั้งคณะทํางานและประชุมจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ
รอบ 6 เดือน จัดทําเสนทางความกาวหนา (Career Path)
รอบ 9 เดือน ประกาศใชเสนทางความกาวหนา
รอบ 12 เดือน สื่อสารและติดตามประเมินผลการรับรู

11) แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : -

12. วิธีการจัดเก็บขอมูล -
13. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล : ทุกไตรมาส
14. แบบฟอรมท่ีใช : -
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15. ผูกํากับตัวช้ีวัด : ระดับกรมควบคุมโรค
ชื่อผูกํากับตัวชี้วัด โทรศัพท E-mail

นายยุทธพงษ  เกียรติยุทธชาติ 0 -2590 -3041 yutthapong.k@gmail.com

16. ผูจัดเก็บขอมูล :
ชื่อผูกํากับตัวชี้วัด โทรศัพท E-mail
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ตัวช้ีวัดระดับผูกํากับตัวช้ีวัด

1. ตัวช้ีวัดท่ี 3 .1 .2 : ระดับความสําเร็จในการจัดทําเสนทางความกาวหนาสายอาชีพ (Career Path)
2. หนวยวัด : ข้ันตอน
3. น้ําหนัก :   5
4. คําอธิบายตัวช้ีวัด :

เสนทางความกาวหนาสายอาชีพ (Career Path) หมายถึง เสนทางท่ีบงบอกถึงแนวทางและ
โอกาสความกาวหนาในการทํางานของบุคลากรในองคการ โดยจะแสดงใหเห็นถึงแนวทางการกาวหนาหรือ
การเลื่อนตําแหนงจากระดับบรรจุไปจนถึงระดับสูงสุด ซึ่งแสดงเสนทางการสั่งสมประสบการณและผลงาน
ผานการเลื่อนตําแหนงท้ังจากระดับลางสูระดับบนหรือระนาบเดียวกัน ท้ังนี้เพ่ือสรางเปาหมายและแรงจูงใจ
ในการทํางานของบุคลากรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

ระดับความสําเร็จ หมายถึง การจัดทําเสนทางความกาวหนาสายอาชีพของแตละตําแหนงเสร็จสิ้น
ตามกระบวนการจัดทําและมีการประกาศใชอยางเปนทางการ โดยกําหนดเปาหมายความสําเร็จเปนข้ันตอน
ดังนี้

1 . จัดทํารายการตําแหนง สําคัญทางของกรม
2 . แตงตั้งคณะทํางานจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ/ผูแทนสายงาน
3 . จัดทําแผนความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path)
4 . นําเสนออธิบดีใหความเห็นชอบแผนความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) / ประกาศใช
5 . สื่อสารแผนความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) และติดตามประเมินผลการรับรู

ของหนวยงาน

5. สูตรการคํานวณ : คิดคะแนนเปนข้ันตอนท่ีกําหนด

6. เกณฑการใหคะแนน : กําหนดเปนระดับของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน
5  ข้ันตอน พิจารณาจากความกาวหนาของข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมาย
แตละข้ันตอน ดังนี้

ชื่อตัวชี้วัด ระดับ
คะแนน

ระดับข้ึนของความสําเร็จ
ข้ันตอนท่ี 1 ข้ันตอนท่ี 2 ข้ันตอนท่ี 3 ข้ันตอนท่ี 4 ข้ันตอนท่ี 5

ระดับความสําเร็จ
ในการจัดทําเสนทาง
ความกาวหนาสายอาชีพ
(Career Path)

1 
1  
1   
1    
1     
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7 . เง่ือนไข :
8 . ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด :

ตัวช้ีวัด หนวยวัด ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
2562 2563 2564

ระดับความสําเร็จในการจัดทําเสนทาง
ความกาวหนาสายอาชีพ (Career Path)

ข้ันตอน เปนตัวชี้วัดใหม

9. รายละเอียดการดําเนินการ :

รอบ 6 เดือนแรก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
(วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 – วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562)

ข้ันตอน
ท่ี รายละเอียดการดําเนินการ คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล

1 1 .1 ดําเนินการวิเคราะหเพ่ือจัดทํารายการ
ตําแหนงสําคัญของกรม และเลือกมาจัดทํา
เสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ

1 เอกสารท่ีแสดงใหเห็นวา
1 .1  มีการนําขอมูลท่ีเก่ียวของมา
ประกอบการวิเคราะหเพ่ือจัดทํารายการ
ตําแหนงสําคัญของกรม (0 .5 คะแนน)
1 .2 ผลสรุปการวิเคราะหเพ่ือจัดทํารายการ
ตําแหนงสําคัญของกรม (0 .5 คะแนน)

2 2 .1 แตงตั้งคณะทํางานจัดทําเสนทาง
ความกาวหนาในสายอาชีพ โดยเปนผูแทน
สายงานท่ีเก่ียวของ

1 2 .1 เอกสารท่ีแสดงวามีการแตงตั้ง
คณะทํางานจัดทําเสนทางความกาวหนาใน
สายอาชีพ

3 3 .1 แจงเวียนสําเนาคําสั่งแตงตั้ง
คณะทํางาน

1 3 .1 เอกสารท่ีแสดงวามีการแจงเวียนคําสั่ง
ใหคณะทํางานทราบ

4 4 .1 ประชุมคณะทํางานเพ่ือจัดทํา (ราง)
แผนความกาวหนาในสายอาชีพ (Career
Path)

1 เอกสารท่ีแสดงใหเห็นวา
4 .1  มีการจัดประชุมคณะทํางานเพ่ือจัดทํา
ราง (ราง) แผนความกาวหนาในสายอาชีพ
(Career Path) (0 .5 คะแนน)
4 .2  มี (ราง) แผนความกาวหนาในสายอาชีพ
(Career Path) (0 .5 คะแนน)
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ข้ันตอน
ท่ี รายละเอียดการดําเนินการ คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล

5 5 .1 ประชุมคณะทํางานเพ่ือจัดทําแผน
ความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path)

1 เอกสารท่ีแสดงใหเห็นวา
5 .1  มีการจัดประชุมคณะทํางานเพ่ือ
พิจารณา (ราง) แผนความกาวหนาในสาย
อาชีพ (Career Path) (0 .5 คะแนน)
5 .2 มีมติท่ีประชุมคณะทํางานเห็นชอบแผน
ความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path)
(0 .5 คะแนน)

รอบ 6 เดือนหลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
(วันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2562 – วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2562)

ข้ันตอน
ท่ี รายละเอียดการดําเนินการ คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล

1 1 .1 นําเสนออธิบดีใหความเห็นชอบแผน
ความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path)
/ ประกาศใช

1 1  .1 เอกสารท่ีแสดงใหเห็นวาอธิบดีเห็นชอบ
แผนความกาวหนาในสายอาชีพ (Career
Path) / ประกาศใช

2 2 .1 แจงเวียนความกาวหนาในสายอาชีพ
(Career Path) / ใหทุกหนวยงานทราบ

1 2 .1 เอกสารท่ีแสดงใหเห็นวามีการแจงเวียน
ความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) /
ใหทุกหนวยงานทราบ

3 3 .1 สื่อสารแผนความกาวหนาในสาย
อาชีพ (Career Path) ใหทุกหนวยงาน
เขาใจเพ่ือนําไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ

1 3 .1 เอกสารท่ีแสดงใหเห็นวามีการสื่อสาร
แผนความกาวหนาในสายอาชีพ (Career
Path) ใหทุกหนวยงานทราบ

4 4 .1 ติดตามและประเมินผลการรับรูของ
หนวยงาน

1 4 .1 เอกสารท่ีแสดงใหเห็นวามีการติดตาม
และประเมินผลการรับรูของหนวยงาน

5 5 .1 รายงานผลการรับรูของหนวยงานให
อธิบดีทราบ

1 5 .1 เอกสารท่ีแสดงใหเห็นวามีการรายงาน
ผลการรับรูของหนวยงานใหอธิบดีทราบ
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10. เปาหมาย : รอบ 6  เดือนแรก ถึงข้ันตอนท่ี 5
รอบ 6 เดือนหลัง ถึงข้ันตอนท่ี 5

11 แหลงขอมูล : กองการเจาหนาท่ี
12. วิธีการจัดเก็บขอมูล :
13 . ผูกํากับตัวช้ีวัด :

ชื่อผูกํากับตัวชี้วัด โทรศัพท E-mail
นายยุทธพงษ  เกียรติยุทธชาติ 0 -2590 -3041 yutthapong.k@gmail.com

14. ผูจัดเก็บขอมูล :
ชื่อผูกํากับตัวชี้วัด โทรศัพท E-mail

-
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รายละเอียดตัวช้ีวัด (Measurement Template)
แผนยุทธศาสตร การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตอตานการทุจริต กรมควบคุมโรค

พ.ศ. 2560 - 2564
มิติท่ี 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 . การปฏิรูปกลไก พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร สินทรัพย เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร ใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐานโปรงใสตรวจสอบได

เปาประสงคท่ี 3 .2 ระบบบริหารสินทรัพย การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดาน
คุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริตมีมาตรฐาน

ตัวช้ีวัดระดับกรม
1) ตัวช้ีวัดท่ี 3 .2 .1 รอยละของความสําเร็จการลดพลังงานในหนวยงานสังกัดกรม
2) หนวยวัด : รอยละ
3) น้ําหนัก : รอยละ 3
4) คําอธิบาย :

 พลังงาน หมายถึง พลังงานดานไฟฟา และพลังงานดานน้ํามันเชื้อเพลิง
 การลดพลังงาน คือการใชพลังงานไฟฟา/น้ํามันเชื้อเพลิง ลดลงในแตละดานรอยละ 10  เทียบกับ

คามาตรฐานจาก www.e-report.energy.go.th ซึ่งการวัดผลการประหยัดพลังงานของแตละหนวยงาน ใชผล
การประเมินจาก www.e-report.energy.go.th ของสํานักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

 ความสําเร็จการลดพลังงาน หมายถึง ความสําเร็จของมาตรการประหยัดพลังงานของกรมควบคุม
โรค ท่ีถูกกําหนดข้ึนโดยคณะทํางานดานการลดพลังงานของกรมควบคุมโรค เพ่ือตอบสนองตอการลดใชพลังงาน
ของกรมฯใหไดตามเปาหมายของการประหยัดพลังงาน และตอบสนองตอการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการ

 หนวยงานในสังกัดกรม หมายถึง ทุกหนวยงานภายในกรมควบคุมโรค จํานวน 41  หนวยงาน ดังนี้
- กองบริหาร จํานวน 7 หนวยงาน ไดแก กลุมตรวจสอบภายใน กลุมพัฒนาระบบบริหาร

สํานักงานเลขานุการกรม  กองการเจาหนาท่ี กองคลัง กองแผนงาน ศูนยสารสนเทศ
- สํานักและสถาบัน จํานวน 22 หนวยงาน ไดแก 1 ) สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรม

สุขภาพ 2 ) สํานักระบาดวิทยา 3 ) สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม 4 ) สํานักโรคติดตอท่ัวไป 5 )
สํานักโรคติดตอนําโดยแมลง 6 ) สํานักโรคติดตออุบัติใหม 7 ) สํานักโรคไมติดตอ 8 ) สํานักโรคเอดส วัณโรค และ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ 9 ) สํานักวัณโรค 1 0 ) สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 1 1 )
สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ 12 ) สํานักงานความรวมมือระหวางประเทศ 13 ) สถาบันวิจัยจัดการความรูและ
มาตรฐานการควบคุมโรค 1 4 ) สถาบันบําราศนราดูร 1 5 ) สถาบันราชประชาสมาสัย 1 6 ) สถาบันปองกัน
ควบคุมโรคในเขตเมือง 1 7 ) สํานักงานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 1 8 ) กลุมคุมครองจริยธรรม 1 9 ) ศูนย
กฎหมาย 20 ) กองโรคปองกันดวยวัคซีน 21 ) สถาบันเวชศาสตรปองกันศึกษา และ 22 ) สํานักงานบริหารโครงการ
กองทุนโลก

- สํานักงานปองกันควบคุมโรค จํานวน 12 หนวยงาน ไดแก สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 1 -12
5) สูตรการคํานวณ : ใชสูตรคํานวณจากกระทรวงพลังงานกําหนดการประเมินผล
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6) เปาหมายความสําเร็จ :

ตัวช้ีวัด หนวยวัด คาเปาหมาย ปงบประมาณ
2562 2563 2564 2565

รอยละความสําเร็จของการลดพลังงานในหนวยงาน
สังกัดกรม

รอยละ 10 10 10 10

7) เกณฑการใหคะแนน : กําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้

ตัวช้ีวัด น้ํา
หนัก

เกณฑการใหคะแนน ผลการ
ดําเนิน
งาน

คา
คะแนน
ท่ีได

คะแนน
ถวง

น้ําหนัก1 2 3 4 5

รอยละความสําเร็จของการ
ลดพลังงานในหนวยงานสังกัดกรม

2 6 7 8 9 10

8) เง่ือนไขของตัวช้ีวัด :
ใชผลการประหยัดพลังงานในแตละดานขอมูลจาก www.e-report.energy.go.th มาประเมินผล

ในข้ันตอนท่ี 5
กรณีท่ี www.e-report.energy.go.th ไมไดแจงผลการประหยัดพลังงานดานไฟฟา และพลังงาน

ดานน้ํามันเชื้อเพลิง ใหใชสูตรการคํานวณดังนี้

รอยละการประหยัดพลังงานแตละดาน =

หมายเหตุ: จะไมรวมการใชพลังงานของ ศูนยความรวมมือไทย-สหรัฐ ดานสาธารณสุข
9) รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :

ตัวช้ีวัด หนวยวัด
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.

2558 2559 2560 2561

รอยละความสําเร็จของการลดพลังงานใน
หนวยงานสังกัดกรม

รอยละ เปนตัวชี้วัดใหมของป 2561 รอยละ
10

ปริมาณการใชพลังงานคามาตรฐาน – ปริมาณการใชพลังงานจริง X 100
ปริมาณการใชพลังงานคามาตรฐาน



๒๑๖

10. รายละเอียดการดําเนินงาน : พิจารณาจากความกาวหนาของการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ
ดังนี้

ข้ันตอน
ท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล

1. 1 .1 แตงตั้งคณะทํางานการลดพลังงาน
1 .2 ทบทวน วิเคราะหผลการ
ดําเนินงานท่ีผานมา

1 1 .1 คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานการลดพลังงานกรมฯ
(0.5 คะแนน)

1 .2 ผลการทบทวน วิเคราะหผลการดําเนินงานท่ีผาน
มา หรือรายงานการประชุม (0.5 คะแนน)

2. 2 .1จัดทํามาตรการ/แนวทางการลด
พลังงาน และแผนปฏิบัติการลดพลังงาน
ของกรมควบคุมโรค
2 .2 สื่อสารมาตรการ/แนวการลด
พลังงานกรมฯ ใหหนวยงานภายในกรม
และหนวยงานในสังกัดกรมฯ ใชเปนแนว
ทางการปฏิบัติ

1 2 .1 มาตรการ/แนวทางการลดพลังงานของ
หนวยงาน และ แผนปฏิบัติการลดพลังงานของกรม
ควบคุมโรค (0.5 คะแนน)
2 .2 หลักฐานท่ีแสดงท่ีแสดงถึงการสื่อสารให
หนวยงานภายในกรมฯ รับทราบ เชนหนังสือแจง
เวียน การประชุม เปนตน (0.5 คะแนน)

3. 3.1 จัดเก็บขอมูลการใชพลังงานของ
หนวยงานในสังกัดกรมทุกเดือน
3.2 สรุปผลการลดพลังงานของทุก
หนวยงานในแตละเดือนสงใหกลุมพัฒนา
ระบบบริหาร

1 3 .1 ขอมูลผลการประหยัดพลังงานดานไฟฟาและดาน
น้ํามันขอมูลของแตละเดือน (0.5 คะแนน)
3 .2 ขอมูลผลการลดพลังงานของของทุกหนวยงานใน
แตละเดือนสงใหกลุมพัฒนาระบบบริหาร
(0.5 คะแนน)

4. 3.2 ดําเนินการตามแผนการลดพลังงาน
ของหนวยงาน ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4

3 .2 รายงานผลการดําเนินการตามแผนการลด
พลังงาน ไตรมาส 1 ,2 ,3 และ 4 (0.7 คะแนน)
พรอมปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ (0.2
คะแนน) เสนอผูบริหาร (0.1 คะแนน)
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ข้ันตอน
ท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล

5. 5 .1 ผลการลดพลังงาน รอบ 12  เดือน
(1 คะแนน)

1 5 .1  ผลการลดพลังงานโดยขอมูลการประหยัด
พลังงานในเว็บไซต
www.e-report.energy.go.th
- การลดพลังงานไฟฟา

เกณฑการใหคะแนน
รอยละ 2 4 6 8 10
คะแนน 0 .1 0 .2 0 .3 0 .4 0 .5

- การลดพลังงานน้ํามันเชื้อเพลิง
เกณฑการใหคะแนน

รอยละ 2 4 6 8 10
คะแนน 0 .1 0 .2 0 .3 0 .4 0 .5

หมายเหตุ :
- หนวยงานสวนกลางกรม ใชผลการประหยัดพลังงาน
ในภาพรวมกรม
- สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 1 -2  และสถาบัน
ปองกันควบคุมโรคเขตเมือง ใชคะแนนของหนวยงาน
ในเว็บไซต www.e-report.energy.go.th

11) แหลงขอมูล :
11 .1 ทุกหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค
11 .2 ใบแจงเรียกเก็บคาไฟฟาของกรมควบคุมโรค
11 .3. ขอมูลการใชพลังงานแตละหนวยงานของกรมควบคุมโรค

12) วิธีการจัดเก็บ :
12 .1 ) รายงานผลการประหยัดพลังงานไฟฟาของกรมควบคุมโรค
12 .2 ) แบบรายงานความกาวหนาการดําเนินงานของหนวยงาน (SAR) รายงานในระบบ Estimates

SM
12 .3 ) ผูจัดเก็บตัวชี้วัดสรุปและรายงาน SAR ในระบบ Estimates SM ทุกไตรมาส พรอมท้ังแนบไฟลท่ี

สมบูรณตามท่ีกําหนดในแตละข้ันตอน

13) ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล : หนวยงานรายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานทุกไตรมาส
ไตรมาสท่ี 1 ภายในวันท่ี 25  ธันวาคม พ.ศ.2561
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ไตรมาสท่ี 2 ภายในวันท่ี 25  มีนาคม พ.ศ.2562
ไตรมาสท่ี 3 ภายในวันท่ี 25  มิถุนายน พ.ศ.2562
ไตรมาสท่ี 4 ภายในวันท่ี 25  กันยายน พ.ศ.2562

14) ผูกํากับตัวช้ีวัด :
ระดับกรม : สํานักงานเลขานุการกรมควบคุมโรค

ช่ือผูกํากับตัวช้ีวัด โทรศัพท E-mail
1 . ชื่อนายเกรียงศักดิ์  เพาะโภชน

(เลขานุการกรมฯ)
0  2590  3021 ksak111@yahoo.com

15) ผูจัดเก็บตัวช้ีวัด :
ระดับกรม : ผูรับผิดชอบของกรมควบคุมโรค

ช่ือผูจัดเก็บตัวช้ีวัด โทรศัพท E-mail
1 .นายวัชระศักดิ์ คําดวง
(กลุมบริหารท่ัวไป)

0  2590  3273 kamduang58@hotmail.com

2 .นางสาวจุฑามาศ คงมนต
(กลุมยุทธศาสตรและพัฒนาองคกร)

0  2590  3005 jutamas3306@gmai.com
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ตัวช้ีวัดระดับผูกํากับตัวช้ีวัด

1) ตัวช้ีวัดท่ี 3 .2 .1 ระดับความสําเร็จการลดพลังงานของหนวยงาน
2) หนวยวัด : ระดับ
3) น้ําหนัก : รอยละ 3
4) คําอธิบาย :

 พลังงาน หมายถึง พลังงานดานไฟฟา และพลังงานดานน้ํามันเชื้อเพลิง
 การลดพลังงาน คือการใชพลังงานไฟฟา/น้ํามันเชื้อเพลิง ลดลงในแตละดานรอยละ 10  เทียบกับ

คามาตรฐานจาก www.e-report.energy.go.th ซึ่งการวัดผลการประหยัดพลังงานของแตละหนวยงาน ใชผล
การประเมินจาก www.e-report.energy.go.th ของสํานักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
(สวนกลางกรมใชคะแนนภาพรวมจากสํานักงานเลขานุการกรม)

 ความสําเร็จการลดพลังงาน หมายถึง ความสําเร็จของมาตรการประหยัดพลังงานของกรมควบคุม
โรค ท่ีถูกกําหนดข้ึนโดยคณะทํางานดานการลดพลังงานของกรมควบคุมโรค เพ่ือตอบสนองการลดใชพลังงาน
ของกรมใหไดตามเปาหมายของการประหยัดพลังงาน และตอบสนองการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
ของสวนราชการ

 หนวยงานในสังกัดกรม หมายถึง ทุกหนวยงานภายในกรมควบคุมโรค จํานวน 41  หนวยงาน ดังนี้
- กองบริหาร จํานวน 7 หนวยงาน ไดแก กลุมตรวจสอบภายใน กลุมพัฒนาระบบบริหาร

สํานักงานเลขานุการกรม  กองการเจาหนาท่ี กองคลงั กองแผนงาน ศูนยสารสนเทศ
- สํานักและสถาบัน จํานวน 22 หนวยงาน ไดแก 1 ) สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรม

สุขภาพ 2 ) สํานักระบาดวิทยา 3 ) สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม 4 ) สํานักโรคติดตอท่ัวไป 5 )
สํานักโรคติดตอนําโดยแมลง 6 ) สํานักโรคติดตออุบัติใหม 7 ) สํานักโรคไมติดตอ 8 ) สํานักโรคเอดส วัณโรค และ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ 9 ) สํานักวัณโรค 10 ) สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 11 )
สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ 12 ) สํานักงานความรวมมือระหวางประเทศ 13 ) สถาบันวิจัยจัดการความรูและ
มาตรฐานการควบคุมโรค 14 ) สถาบันบําราศนราดูร 15 ) สถาบันราชประชาสมาสัย 16 ) สถาบันปองกัน
ควบคุมโรคในเขตเมือง 17 ) สํานักงานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 18 ) กลุมคุมครองจริยธรรม 19 ) ศูนย
กฎหมาย 20 ) กองโรคปองกันดวยวัคซีน 21 ) สถาบันเวชศาสตรปองกันศึกษา และ 22 ) สํานักงานบริหารโครงการ
กองทุนโลก

- สํานักงานปองกันควบคุมโรค จํานวน 12 หนวยงาน ไดแก สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 1 -12
5) สูตรการคํานวณ : คิดคะแนนเปนระดับตามข้ันตอนท่ีกําหนด

6) เปาหมายความสําเร็จ :

ตัวช้ีวัด หนวยวัด คาเปาหมาย ปงบประมาณ
2562 2563 2564 2565

ระดับความสําเร็จการลดพลงังานของหนวยงาน ระดับ 5 5 5 5

7) เกณฑการใหคะแนน : กําหนดเปนระดับข้ันของความสําเร็จ แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ข้ันตอน
พิจารณาจากความกาวหนาของข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละข้ันตอน ดังนี้
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ช่ือตัวช้ีวัด ระดับ
คะแนน

ระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone)
ข้ันตอนท่ี 1 ข้ันตอนท่ี 2 ข้ันตอนท่ี 3 ข้ันตอนท่ี 4 ข้ันตอนท่ี 5

ระดับความสําเร็จการลด
พลังงานของหนวยงาน

1 
2  
3   
4    
5     

8) เง่ือนไขของตัวช้ีวัด :
ใชผลการประหยัดพลังงานในแตละดานขอมูลจาก www.e-report.energy.go.th มาประเมินผล

ในข้ันตอนท่ี 5
กรณีท่ี www.e-report.energy.go.th ไมไดแจงผลการประหยัดพลังงานดานไฟฟา และพลังงาน

ดานน้ํามันเชื้อเพลิง ใหใชสูตรการคํานวณดังนี้

รอยละการประหยัดพลังงานแตละดาน =

หมายเหตุ: จะไมรวมการใชพลังงานของ ศูนยความรวมมือไทย-สหรัฐ ดานสาธารณสุข

รายละเอียดการดําเนินงาน :
ข้ันตอน

ท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล

รอบ 6 เดือนแรก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
(วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2561 – วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ.2562)

1 1 .1 แตงตั้งคณะทํางานการลดพลังงาน
1 .2 ทบทวน วิเคราะหผลการดําเนินงานท่ี
ผานมา

1 .3 คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานการลดพลังงานกรมฯ (0.5
คะแนน)

1 .4 ผลการทบทวน วิเคราะหผลการดําเนินงานท่ีผานมา หรือ
รายงานการประชุม (0.5 คะแนน)

2 2 .1จัดทํามาตรการ/แนวทางการลดพลังงาน
และแผนปฏิบัติการลดพลังงานของหนวยงาน
(0.5 คะแนน)
2 .2 สื่อสารมาตรการ/แนวการลดพลังงาน
กรมฯ ใหหนวยงานภายในกรมและหนวยงาน
ในสังกัดกรมฯ ใชเปนแนวทางการปฏิบัติ

2 .1 มาตรการ/แนวทางการลดพลังงานของหนวยงาน และ
แผนปฏิบัติการลดพลังงานของกรมควบคุมโรค (0.5 คะแนน)
2 .2 หลักฐานท่ีแสดงท่ีแสดงถึงการสื่อสารใหหนวยงาน
ภายในกรมฯ รับทราบ เชนหนังสือแจงเวียน การประชุม เปน
ตน (0.5 คะแนน)

3 3.1 จัดเก็บขอมูลการใชพลังงานของหนวยงาน
ในสังกัดกรมทุกเดือน
3.2 สรุปผลการลดพลังงานของทุกหนวยงานใน

3 .1 ขอมูลผลการประหยัดพลังงานดานไฟฟาและดานน้ํามัน
ขอมูลของแตละเดือน (0.5 คะแนน)
3 .2 ขอมูลผลการลดพลังงานของของทุกหนวยงานในแตละ

ปริมาณการใชพลังงานคามาตรฐาน – ปริมาณการใชพลังงานจริง X 100
ปริมาณการใชพลังงานคามาตรฐาน
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ข้ันตอน
ท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล

แตละเดือนสงใหกลุมพัฒนาระบบบริหาร เดือนสงใหกลุมพัฒนาระบบบริหาร
(0.5 คะแนน)

4 4.1ดําเนินการตามแผนการลดพลังงานของ
หนวยงาน ไตรมาส 1

4 .1 รายงานผลการดําเนินการตามแผนการลดพลังงาน ไตร
มาส 1 (0.7 คะแนน) พรอมปญหา อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ (0.2 คะแนน) เสนอผูบริหาร (0.1 คะแนน)

5 5.1ดําเนินการตามแผนการลดพลังงานของ
หนวยงาน ไตรมาส 2

5 .1 รายงานผลการดําเนินการตามแผนการลดพลังงาน ไตร
มาส 2 (0.7 คะแนน) พรอมปญหา อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ (0.2คะแนน) เสนอผูบริหาร (0.1 คะแนน)

รอบ 6 เดือนหลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
(วันท่ี 1 เมษายน พ.ศ.2562 – วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ.2562)

1 1.1 จัดเก็บขอมูลการใชพลังงานของหนวยงาน
ในสังกัดกรมทุกเดือน
1.2 สรุปผลการลดพลังงานของทุกหนวยงานใน
แตละเดือนสงใหกลุมพัฒนาระบบบริหาร

1 .1 ขอมูลผลการประหยัดพลังงานดานไฟฟาและดานน้ํามัน
ขอมูลของแตละเดือน (0.5 คะแนน)
1 .2 ขอมูลผลการลดพลังงานของของทุกหนวยงานในแตละ
เดือนสงใหกลุมพัฒนาระบบบริหาร
(0.5 คะแนน)

2 2.1ดําเนินการตามแผนการลดพลังงานของ
หนวยงาน ไตรมาส 3

2 .1  รายงานผลการดําเนินการตามแผนการลดพลังงาน ไตร
มาส 3 (0.7 คะแนน) พรอมปญหา อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ (0.2 คะแนน) เสนอผูบริหาร (0.1 คะแนน)

3 3.1ดําเนินการตามแผนการลดพลังงานของ
หนวยงาน ไตรมาส 4

3 .1 รายงานผลการดําเนินการตามแผนการลดพลังงาน ไตร
มาส 4 (0.7 คะแนน) พรอมปญหา อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ (0.2 คะแนน) เสนอผูบริหาร (0.1 คะแนน)

4 4.1สรุปผลการลดพลังงานในภาพรวมรอบ
12 เดือน

4 .1 รายงานผลการลดพลังงานในภาพรวมรอบ 12  เดือน
พรอมปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ

5. 5 .1ผลการลดพลังงาน รอบ 12  เดือน
(1 คะแนน)

5 .1  ผลการลดพลังงานโดยขอมูลการประหยัดพลังงานใน
เว็บไซต
www.e-report.energy.go.th

- การลดพลังงานไฟฟา
เกณฑการใหคะแนน

รอยละ 2 4 6 8 10
คะแนน 0 .1 0 .2 0 .3 0 .4 0 .5
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ข้ันตอน
ท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล

- การลดพลังงานน้ํามันเชื้อเพลิง
เกณฑการใหคะแนน

รอยละ 2 4 6 8 10
คะแนน 0 .1 0 .2 0 .3 0 .4 0 .5

หมายเหตุ :
- หนวยงานสวนกลางกรม ใชผลการประหยัดพลังงานใน
ภาพรวมกรม
- สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 1 -2  และสถาบันปองกัน
ควบคุมโรคเขตเมือง ใชคะแนนของหนวยงาน ในเว็บไซต
www.e-report.energy.go.th

9) รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :

10) แหลงขอมูล : 1 . ทุกหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค
2. ใบแจงเรียกเก็บคาไฟฟาของกรมควบคุมโรค

11) วิธีการจัดเก็บ :
10 .1 ) รายงานผลการประหยัดพลังงานไฟฟาของหนวยงาน
10 .2 ) แบบฟอรมรายงานการใชพลังงาน
10 .3 ) แบบรายงานความกาวหนาการดําเนินงานของหนวยงาน (SAR) รายงานในระบบ EstimatesSM
10 .4 ) ผูจัดเก็บตัวชี้วัดสรุปและรายงาน SAR ในระบบ Estimates SM ทุกไตรมาส พรอมท้ังแนบไฟลท่ี

สมบูรณตามท่ีกําหนดในแตละข้ันตอน

12) ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล : หนวยงานรายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานทุกไตรมาส
ไตรมาสท่ี 1 ภายในวันท่ี 25  ธันวาคม พ.ศ.2561
ไตรมาสท่ี 2 ภายในวันท่ี 25  มีนาคม พ.ศ.2562
ไตรมาสท่ี 3 ภายในวันท่ี 25  มิถุนายน พ.ศ.2562
ไตรมาสท่ี 4 ภายในวันท่ี 25  กันยายน พ.ศ.2562

ตัวช้ีวัด หนวยวัด
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ

พ.ศ
2558 2559 2560 2561

ระดับความสําเร็จการลดพลังงานของหนวยงาน ระดับ -เริ่มใชป2561 -
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13) ผูกํากับตัวช้ีวัด :
ระดับกรม : สํานักงานเลขานุการกรมควบคุมโรค

ช่ือผูกํากับตัวช้ีวัด โทรศัพท E-mail
1 . ชื่อนายเกรียงศักดิ์  เพาะโภชน

(เลขานุการกรมฯ)
0  2590  3021 ksak111@yahoo.com

14) ผูจัดเก็บตัวช้ีวัด :
ระดับกรม : ผูรับผิดชอบของกรมควบคุมโรค

ช่ือผูจัดเก็บตัวช้ีวัด โทรศัพท E-mail
1 .นายวัชระศักดิ์ คําดวง
(กลุมบริหารท่ัวไป)

0  2590  3273 kamduang58@hotmail.com

2 .นางสาวจุฑามาศ คงมนต
(กลุมยุทธศาสตรและพัฒนาองคกร)

0  2590  3005 jutamas3306@gmai.com
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ตัวช้ีวัดระดับหนวยงานในสังกัดกรม

1) ตัวช้ีวัดท่ี 3 .2 .1 ระดับความสําเร็จการลดพลังงานของหนวยงาน
2) หนวยวัด : ระดับ
3) น้ําหนัก : รอยละ 3
4) คําอธิบาย :

 พลังงาน หมายถึง พลังงานดานไฟฟา และพลังงานดานน้ํามันเชื้อเพลิง
 การลดพลังงาน คือการใชพลังงานไฟฟา/น้ํามันเชื้อเพลิง ลดลงในแตละดานรอยละ 10  เทียบกับ

คามาตรฐานจาก www.e-report.energy.go.th ซึ่งการวัดผลการประหยัดพลังงานของแตละหนวยงาน ใชผล
การประเมินจาก www.e-report.energy.go.th ของสํานักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
(สวนกลางกรมใชคะแนนภาพรวมจากสํานักงานเลขานุการกรม)

 ความสําเร็จมาตรการประหยัดพลังงานของกรมควบคุมโรค หมายถึง ความสําเร็จของมาตรการ
ประหยัดพลังงานของกรมควบคุมโรค ท่ีถูกกําหนดข้ึนโดยคณะทํางานดานการลดพลังงานของกรมควบคุมโรค
เพ่ือตอบสนองตอการลดใชพลังงานของกรมใหไดตามเปาหมายของการประหยัดพลังงาน และตอบสนองตอการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของสวนราชการ

 หนวยงานในสังกัดกรม หมายถึง ทุกหนวยงานภายในกรมควบคุมโรค จํานวน 41  หนวยงาน ดังนี้
- กองบริหาร จํานวน 7 หนวยงาน ไดแก กลุมตรวจสอบภายใน กลุมพัฒนาระบบบริหาร

สํานักงานเลขานุการกรม  กองการเจาหนาท่ี กองคลัง กองแผนงาน ศูนยสารสนเทศ
- สํานักและสถาบัน จํานวน 22 หนวยงาน ไดแก 1 ) สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรม

สุขภาพ 2 ) สํานักระบาดวิทยา 3 ) สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม 4 ) สํานักโรคติดตอท่ัวไป 5 )
สํานักโรคติดตอนําโดยแมลง 6 ) สํานักโรคติดตออุบัติใหม 7 ) สํานักโรคไมติดตอ 8 ) สํานักโรคเอดส วัณโรค และ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ 9 ) สํานักวัณโรค 10 ) สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 11 )
สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ 12 ) สํานักงานความรวมมือระหวางประเทศ 13 ) สถาบันวิจัยจัดการความรูและ
มาตรฐานการควบคุมโรค 14 ) สถาบันบําราศนราดูร 15 ) สถาบันราชประชาสมาสัย 16 ) สถาบันปองกัน
ควบคุมโรคในเขตเมือง 17 ) สํานักงานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 18 ) กลุมคุมครองจริยธรรม 19 ) ศูนย
กฎหมาย 20 ) กองโรคปองกันดวยวัคซีน 21 ) สถาบันเวชศาสตรปองกันศึกษา และ 22 ) สํานักงานบริหารโครงการ
กองทุนโลก

- สํานักงานปองกันควบคุมโรค จํานวน 12 หนวยงาน ไดแก สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 1 -12

5) สูตรการคํานวณ : คิดคะแนนเปนระดับตามข้ันตอนท่ีกําหนด
6) เปาหมายความสําเร็จ :

ตัวช้ีวัด หนวยวัด คาเปาหมาย ปงบประมาณ
2562 2563 2564 2565

ระดับความสําเร็จการลดพลังงานของหนวยงาน ระดับ 5 5 5 5
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7) เกณฑการใหคะแนน : กําหนดเปนระดับข้ันของความสําเร็จ แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ข้ันตอน
พิจารณาจากความกาวหนาของข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละข้ันตอน ดังนี้

ช่ือตัวช้ีวัด ระดับ
คะแนน

ระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone)
ข้ันตอนท่ี 1 ข้ันตอนท่ี 2 ข้ันตอนท่ี 3 ข้ันตอนท่ี 4 ข้ันตอนท่ี 5

ระดับความสําเร็จการลด
พลังงานของหนวยงาน

1 
2  
3   
4    
5     

8) เง่ือนไขของตัวช้ีวัด :
ใชผลการประหยัดพลังงานในแตละดานขอมูลจาก www.e-report.energy.go.th มาประเมินผล

ในข้ันตอนท่ี 5
กรณีท่ี www.e-report.energy.go.th ไมไดแจงผลการประหยัดพลังงานดานไฟฟา และพลังงาน

ดานน้ํามันเชื้อเพลิง ใหใชสูตรการคํานวณดังนี้

รอยละการประหยัดพลังงานแตละดาน =

หมายเหตุ: จะไมรวมการใชพลังงานของ ศูนยความรวมมือไทย-สหรัฐ ดานสาธารณสุข

รายละเอียดการดําเนินงาน :

ข้ันตอน
ท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล

รอบ 6 เดือนแรก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
(วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2561 – วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ.2562)

1 1 .1 แตงตั้งคณะทํางานการลดพลังงาน
ของหนวยงาน
1 .2 ทบทวน วิเคราะหผลการ
ดําเนินงานท่ีผานมาของหนยงาน
1 .3 ศึกษา มาตรการ/แนวทางการลด
พลังงานของกรมและกําหนดเปน
มาตรการ/แนวทางของหนวยงาน

1 .1 คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน การลดพลังงานของหนวยงาน (0.2
คะแนน)
1 .2 รายงานผลการทบทวน วิเคราะหผลการดําเนินงานท่ีผานมา
ของหนวยงาน หรือรายงานการประชุม (0.3 คะแนน)
1.3 มาตรการ/แนวทางการลดพลังงานของหนวยงาน
(0.5 คะแนน)

2 2 .1 จัดทําแผนปฏิบัติการลดพลังงาน
ของหนวยงาน สงใหสํานักงาน
เลขานุการกรม ภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด (0.5 คะแนน)

2 .1 แผนปฏิบัติการลดพลังงานของหนวยงานสงให สํานักงาน
เลขานุการกรม ภายใน 30 ตุลาคม 2561 (0.5 คะแนน)
หากสงลาชากวาท่ีกําหนดไว หัก 0 .1 คะแนน

ปริมาณการใชพลังงานคามาตรฐาน – ปริมาณการใชพลังงานจริง X 100
ปริมาณการใชพลังงานคามาตรฐาน
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ข้ันตอน
ท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล

2.2 สื่อสารมาตรการ/แนวทางการลด
พลังงาน และแผนปฏิบัติการลดพลังงาน
ของหนวยงานใหบุคลากรไดรับทราบ

2 .2 หลักฐานท่ีแสดงท่ีแสดงถึงการสื่อสารใหหนวยงานรับทราบ เชน
หนังสือแจงเวียน การประชุม เปนตน (0.5 คะแนน)

3 3.1 จัดเก็บขอมูลการใชพลังงานของ
หน ว ย ง าน  และส ง ให สํ า นั ก ง าน
เลขานุการกรมทุกเดือน

3.1 ดําเนินการตามแผนการลดพลังงาน
ของหนวยงาน ไตรมาส 1

3 .1 ขอมูลผลการประหยัดพลังงานดานไฟฟาและดานน้ํามันขอมูล
ของแตละเดือน สงใหสํานักงานเลขานุการกรม (0.5คะแนน) โดย

- หนวยงานสวนกลางกรม สงขอมูลแบบฟอรมรายงานการ
ใชพลังงาน ภายในวันท่ี 20  ของเดือนถัดไป
- สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 1 -2  และสถาบันปองกัน

ควบคุมโรคเขตเมือง สงขอมูลผลการประหยัดพลังงานดานไฟฟา
และดานน้ํามันขอมูลจาก www.e-report.energy.go.th ภายใน
วันท่ี 25  ของเดือนถัดไป
หากสงลาชากวาท่ีกําหนด หัก 0 .1 คะแนน

3 .1 รายงานผลการดําเนินการตามแผนการลดพลังงาน ไตรมาส 1
(0.7 คะแนน) พรอมปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ (0.2
คะแนน) เสนอผูบริหาร (0.1 คะแนน)

4. 4.1 วิเคราะหผลการใชพลังงานของ
หนวยงานรอบ 6 เดือนแรกในท่ีประชุม
ประจําเดือนของหนวยงาน เพ่ือเรงรัด
การลดพลังงานในสวนท่ีเก่ียวของ

4 .1 เอกสารรายงานการประชุม หรือ ภาพถาย หรืออ่ืนๆ ท่ีแสดงให
เห็นการนําเสนอผลการใชพลังงานของหนวยงานรอบ 6 เดือนแรกใน
ท่ีประชุมประจําเดือนของหนวยงาน เพ่ือเรงรัดการลดพลังงานในสวนท่ี
เก่ียวของ
กรณีหนวยงานท่ีใชผลคะแนนในภาพรวมกรม ใหวิเคราะหผลการ
ดําเนินงานตามแผนการลดพลังงานของหนวยงาน

5. 5.1ดําเนินการตามแผนการลดพลังงาน
ของหนวยงาน ไตรมาส 2

5 .1 รายงานผลการดําเนินการตามแผนการลดพลังงาน ไตรมาส 2
(0.7 คะแนน) พรอมปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ (0.2
คะแนน) เสนอผูบริหาร (0.1 คะแนน)

รอบ 6 เดือนหลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
(วันท่ี 1 เมษายน พ.ศ.2562 – วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2562)

1. 1.1 จัดเก็บขอมูลการใชพลังงานของ
หน ว ย ง าน  และส ง ให สํ า นั ก ง าน
เลขานุการกรมทุกเดือน

1 .1 ขอมูลผลการประหยัดพลังงานดานไฟฟาและดานน้ํามันขอมูล
ของแตละเดือน สงใหสํานักงานเลขานุการกรม (0.5คะแนน) โดย

- หนวยงานสวนกลางกรม สงขอมูลแบบฟอรมรายงานการ
ใชพลังงาน ภายในวันท่ี 20  ของเดือนถัดไป
- สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 1 -2  และสถาบันปองกัน

ควบคุมโรคเขตเมือง สงขอมูลผลการประหยัดพลังงานดานไฟฟา
และดานน้ํามันขอมูลจาก www.e-report.energy.go.th ภายใน
วันท่ี 25  ของเดือนถัดไป
หากสงลาชากวาท่ีกําหนดไว หัก 0 .1 คะแนน
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ข้ันตอน
ท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล

2 2.1 ดําเนินการตามแผนการลดพลังงาน
ของหนวยงาน ไตรมาส 3

2 .1  รายงานผลการดําเนินการตามแผนการลดพลังงาน ไตรมาส 3
(0.7 คะแนน) พรอมปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ (0.2
คะแนน) เสนอผูบริหาร (0.1 คะแนน)

3 3.1 ดําเนินการตามแผนการลดพลงังาน
ของหนวยงาน ไตรมาส 4

3 .1 รายงานผลการดําเนินการตามแผนการลดพลังงาน ไตรมาส 4
(0.7 คะแนน) พรอมปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ (0.2
คะแนน) เสนอผูบริหาร (0.1 คะแนน)

4 4.1 สรุปผลการลดพลังงานในภาพรวม
ของหนวยงานรอบ 12 เดือน

4 .1 รายงานผลการลดพลังงานในภาพรวมของหนวยงานรอบ 12
เดือน พรอมปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ

5. 5 .1 ผลการลดพลั งงาน รอบ 1 2
เดือน

5 .1  ผลการลดพลังงานโดยขอมูลการประหยัดพลังงานในเว็บไซต
www.e-report.energy.go.th
- การลดพลังงานไฟฟา

เกณฑการใหคะแนน
รอยละ 2 4 6 8 10
คะแนน 0 .1 0 .2 0 .3 0 .4 0 .5

- การลดพลังงานน้ํามันเชื้อเพลิง
เกณฑการใหคะแนน

รอยละ 2 4 6 8 10
คะแนน 0 .1 0 .2 0 .3 0 .4 0 .5

หมายเหตุ :
- หนวยงานสวนกลางกรม ใชผลการประหยัดพลังงานในภาพรวม
กรม
- สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 1 -2  และสถาบันปองกันควบคุม
โรคเขตเมือง ใชคะแนนของหนวยงาน ในเวบ็ไซต www.e-
report.energy.go.th

9) รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :

ตัวช้ีวัด หนวยวัด ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ
2558 2559 2560 2561

ระดับความสําเร็จการลดพลังงานของหนวยงาน ระดับ เริ่มใชป 2561
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10) แหลงขอมูล : 10 .1 . ทุกหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค
10 .2. ใบแจงเรียกเก็บคาไฟฟาของกรมควบคุมโรค

11) วิธีการจัดเก็บ :
11 .1 ) รายงานผลการประหยัดพลังงานไฟฟาของหนวยงาน
11 .2 ) แบบฟอรมรายงานการใชพลังงาน
11 .3 ) แบบรายงานความกาวหนาการดําเนินงานของหนวยงาน (SAR) รายงานในระบบ Estimates

SM
11 .4 ) ผูจัดเก็บตัวชี้วัดสรุปและรายงาน SAR ในระบบ Estimates SM ทุกไตรมาส พรอมท้ังแนบไฟลท่ี

สมบูรณตามท่ีกําหนดในแตละข้ันตอน

12) ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล : หนวยงานรายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานทุกไตรมาส
ไตรมาสท่ี 1 ภายในวันท่ี 25  ธันวาคม 2561
ไตรมาสท่ี 2 ภายในวันท่ี 25  มีนาคม 2562
ไตรมาสท่ี 3 ภายในวันท่ี 25  มิถุนายน 2562
ไตรมาสท่ี 4 ภายในวันท่ี 25  กันยายน 2562

13) ผูกํากับตัวช้ีวัด :
ผูอํานวยการ/รองผูอํานวยการ ของทุกหนวยงานในสังกัดกรม

ช่ือผูกํากับตัวช้ีวัด เบอรโทรศัพท E-mail
1 .
(ผูอํานวยการ.............)

14) ผูจัดเก็บตัวช้ีวัด :
หัวหนากลุม/ผูรับผิดชอบ ของทุกหนวยงานในสังกัดกรม

ช่ือผูจัดเก็บตัวช้ีวัด เบอรโทรศัพท E-mail
1 . ชื่อ....................................
(กลุม …………………………………….)
2 . ชื่อ....................................
(กลุม…………………………………….)
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รายละเอียดตัวช้ีวัด (Measurement Template)
แผนยุทธศาสตร การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตอตานการทุจริต กรมควบคุมโรค

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564
มิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การปฏิรูปกลไก พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร สินทรัพย เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร ใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐานโปรงใสตรวจสอบได
เปาประสงค ท่ี 3 .2 ระบบบริหารสินทรัพย การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ดานคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริตมีมาตรฐาน

ตัวช้ีวัดระดับกรม
1) ตัวช้ีวัดท่ี 3 .2 .2 รอยละความสําเร็จของการลดกระดาษในหนวยงานสังกัดกรม
2) หนวยวัด : รอยละ
3) น้ําหนัก : รอยละ 2
4) คําอธิบาย :

 การลดกระดาษ หมายถึง การจัดทํามาตรการ/แนวทางลดการใชกระดาษ การนําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงานแทนการใชกระดาษ และกํากับ ติดตาม ประเมินผล
เพ่ือใหมีงบประมาณการจัดซื้อกระดาษ เม่ือเทียบกับแผนท่ีวางไว

ความสําเร็จของการลดกระดาษ หมายถึง ความสําเร็จ ของการลดกระดาษ โดยพิจารณาจากการท่ี
หนวยงานไดมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือวิธีการทํางาน เชน การถายเอกสารสองหนา การนํากระดาษกลับมาใช
ซ้ํา (reuse) การนําสงเอกสารวาระการประชุมผานระบบ e-mail ถายเอกสารเฉพาะสาระสําคัญๆ เปนตน
ซึ่งการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการทํางานดังกลาว สงผลใหจํานวนเงินงบประมาณท่ีใชจัดซื้อกระดาษลดลง
เม่ือเทียบกับจํานวนเงินท่ีตั้งไวสําหรับการซื้อกระดาษของปงบประมาณ พ.ศ.2562 โดย กําหนดคาเปาหมายจํานวน
เงินงบประมาณท่ีใชจัดซื้อกระดาษลดลง รอบ 6  เดือนแรก ลดลงรอยละ 5  รอบ 12  เดือน ลดลงรอยละ 1 0
(นับสะสม)

มาตรการการลดกระดาษ หมายถึง มาตรการท่ีถูกกําหนดข้ึนโดยคณะทํางานดานการลดกระดาษ
ของกรมควบคุมโรค เพ่ือตอบสนองการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของสวนราชการ

 หนวยงานในสังกัดกรม หมายถึง ทุกหนวยงานภายในกรมควบคุมโรค จํานวน 41  หนวยงาน ดังนี้
- กองบริหาร จํานวน 7 หนวยงาน ไดแก กลุมตรวจสอบภายใน กลุมพัฒนาระบบบริหาร สํานักงาน

เลขานุการกรม กองการเจาหนาท่ี กองคลัง กองแผนงาน ศูนยสารสนเทศ
- สํานักและสถาบัน จํานวน 22 หนวยงาน ไดแก 1 ) สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรม

สุขภาพ 2 ) สํานักระบาดวิทยา 3 ) สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม 4 ) สํานักโรคติดตอท่ัวไป
5 ) สํานักโรคติดตอนําโดยแมลง 6 ) สํานักโรคติดตออุบัติใหม 7 ) สํานักโรคไมติดตอ 8 ) สํานักโรคเอดส วัณโรค
และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 9 ) สํานักวัณโรค 1 0 ) สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล
11 ) สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ 12 ) สํานักงานความรวมมือระหวางประเทศ 13 ) สถาบันวิจัยจัดการความรู
และมาตรฐานการควบคุมโรค 1 4 ) สถาบันบําราศนราดูร 1 5 ) สถาบันราชประชาสมาสัย 1 6 ) สถาบันปองกัน
ควบคุมโรคในเขตเมือง 1 7 ) สํานักงานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  1 8 )  กลุม คุมครองจริยธรรม
19 ) ศูนยกฎหมาย 20 ) กองโรคปองกันดวยวัคซีน 2 1 ) สถาบันเวชศาสตรปองกันศึกษา และ 22 ) สํานักงาน
บริหารโครงการกองทุนโลก
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- สํานักงานปองกันควบคุมโรค จํานวน 12 หนวยงาน ไดแก สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 1 -12

5) สูตรการคํานวณ : สูตรการคิดคะแนนในข้ันตอนท่ี 3 และข้ันตอนท่ี 5

รอยละของการลดกระดาษ =

6) เปาหมายความสําเร็จ :

ตัวช้ีวัด หนวยวัด คาเปาหมาย ปงบประมาณ
2562 2563 2564 2565

รอยละความสําเร็จของการลดกระดาษในหนวยงาน
สังกัดกรม

รอยละ 10 12 14 16

7) เกณฑการใหคะแนน : กําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้

ตัวช้ีวัด น้ํา
หนัก

เกณฑการใหคะแนน ผลการ
ดําเนิน
งาน

คา
คะแนน
ท่ีได

คะแนน
ถวง

น้ําหนัก1 2 3 4 5

รอยละความสําเร็จของการลด
กระดาษในหนวยงานสังกัดกรม

2 8 9 10 11 12

8) เง่ือนไขของตัวช้ีวัด :
โดยกําหนดคาเปาหมายจํานวนเงินงบประมาณท่ีใชจัดซื้อกระดาษลดลง รอบ 6  เดือนแรก ลดลง

รอยละ 5 รอบ 12 เดือน ลดลงรอยละ 10  (นับสะสม)
9) รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :

ตัวช้ีวัด หนวยวัด ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ
2558 2559 2560 2561

รอยละความสําเร็จของการลดกระดาษใน
หนวยงานสังกัดกรม

รอยละ ตัวชี้วัดใหมในป 2561 รอยละ
10

งบประมาณการจัดซ้ือกระดาษท่ีประหยัดได (สะสม) x 100
งบประมาณของแผนการจัดซ้ือกระดาษท่ีต้ังไว
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รายละเอียดการดําเนินงาน : พิจารณาจากความกาวหนาของการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้
ข้ันตอน

ท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล

1 . 1 .1 แตงตั้งคณะทํางานการลดกระดาษ ใน
หนวยงานสังกัดกรม
1.2 ทบทวน วิเคราะหการใชกระดาษของป
ท่ีผานมา และจัดทํามาตรการ/แนวทางการ
ลดกระดาษของหนวยงานในสังกัดกรม
ควบคุมโรค
1 .3 สื่อสารมาตรการ/แนวการลดกระดาษ
ของหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ให
หน วยงานในสั ง กัดกรมฯ ใช เปนแนว
ทางการปฏิบัติ

1 1 .1 คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานการลดกระดาษใน
หนวยงานสังกัดกรม (0.1 คะแนน)
1 .2 ผลการทบทวน วิเคราะหผลการ
ดําเนินงานท่ีผานมา หรือรายงานการประชุม
(0.1 คะแนน)
มาตรการ/แนวทางการลดพลังงาน ของหนวย
ในสังกัดกรมควบคุมโรค (0.3 คะแนน)
1.3 เอกสาร หรือภาพถาย ท่ีแสดงใหเห็นการ
สื่อสารมาตรการ/แนวทางการลดกระดาษ ให
หนวยงานในสังกัดกรมฯ ใชเปนแนวทางการ
ปฏิบัติ (0.5 คะแนน)

2 . 2 .1 จัดทําแผนการจัดซื้อกระดาษในภาพ
กรมสงกลุมพัฒนาระบบบริหาร
2 .2 จัดเก็บขอมูลการจัดซื้อกระดาษของ
หนวยงานตามแผนการจัดซื้อรอบรอบ 6
เดือน

1 2 .1 แผนการจัดซื้อกระดาษในภาพกรมสงกลุม
พัฒนาระบบบริหาร (0.5 คะแนน)
2 .2 แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินงานการ
ลดกระดาษ พรอมหลักฐานการจัดซื้อรอบ 6
เดือน (โดยเม่ือมีการจัดซื้อหนวยงานสงขอมูล
การจัดซื้อกระดาษใหสํานักงานเลขานุการกรม
ภายในวัน ท่ี 25 ของ เดือน ท่ี มีการจัดซื้ อ
กระดาษ) (0.5 คะแนน)

3 . จัดเก็บขอมูลการจัดซื้อกระดาษของ
หนวยงานตามแผนการจัดซื้อรอบ 12 เดือน

1 แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินงานการลด
กระดาษ พรอมหลักฐานการจัดซื้อ รอบ 12
เดือน (โดยเม่ือมีการจัดซื้อหนวยงานสงขอมูล
การจัดซื้อกระดาษใหสํานักงานเลขานุการกรม
ภายในวัน ท่ี 25 ของ เดือน ท่ี มีการจัดซื้ อ
กระดาษ) (1 คะแนน)

4 . ผลการลดกระดาษ รอบ 6 เดือน 1 สรุปผลการลดกระดาษของหนวยงาน รอบ 6
เดือน (1 คะแนน)

เกณฑการใหคะแนน
รอยละ 1 2 3 4 5
คะแนน 0 .2 0 .4 0 .6 0 .8 1 .0

5 . ผลการลดกระดาษ รอบ 12 เดือน 1 สรุปผลการลดกระดาษของหนวยงาน รอบ 12
เดือน (1 คะแนน)

เกณฑการใหคะแนน
รอยละ 6 7 8 9 10
คะแนน 0 .2 0 .4 0 .6 0 .8 1 .0
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10) แหลงขอมูล : ทุกหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค
11) วิธีการจัดเก็บ :

11 .1 ) รายงานผลการลดกระดาษของหนวยงานในสังกัดกรม
11 .2 ) แบบรายงานความกาวหนาการดําเนินงานของหนวยงาน (SAR) รายงานในระบบ EstimatesSM
11 .3 ) ผูจัดเก็บตัวชี้วัดสรุปและรายงาน SAR ในระบบ Estimates SM ทุกไตรมาส พรอมท้ังแนบไฟลท่ี

สมบูรณตามท่ีกําหนดในแตละข้ันตอน
12) ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล : หนวยงานรายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานทุกไตรมาส

ไตรมาสท่ี 1 ภายในวันท่ี 25  ธันวาคม 2561
ไตรมาสท่ี 2 ภายในวันท่ี 25  มีนาคม 2562
ไตรมาสท่ี 3 ภายในวันท่ี 25  มิถุนายน 2562
ไตรมาสท่ี 4 ภายในวันท่ี 25  กันยายน 2562

13) ผูกํากับตัวช้ีวัด :

ช่ือผูกํากับตัวช้ีวัด โทรศัพท E-mail
1 . ชื่อนายเกรียงศักดิ์  เพาะโภชน

(เลขานุการกรมฯ)
0  2590  3021 ksak111@yahoo.com

14) ผูจัดเก็บตัวช้ีวัด :
ระดับกรม : ผูรับผิดชอบของกรมควบคุมโรค

ช่ือผูจัดเก็บตัวช้ีวัด โทรศัพท E-mail
1 .นายวัชระศักดิ์ คําดวง
(กลุมบริหารท่ัวไป)

0  2590  3273 kamduang58@hotmail.com

2 .นางสาวจุฑามาศ คงมนต
(กลุมยุทธศาสตรและพัฒนาองคกร)

0  2590  3005 jutamas3306@gmai.com



๒๓๓

ตัวช้ีวัดระดับผูกํากับตัวช้ีวัด
1) ตัวช้ีวัดท่ี 3 .2 .2 ระดับความสําเร็จการลดกระดาษของหนวยงาน
2) หนวยวัด : ระดับ
3) น้ําหนัก : รอยละ 2
4) คําอธิบาย :

 การลดกระดาษ หมายถึง การจัดทํามาตรการ/แนวทางลดการใชกระดาษ การนําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงานแทนการใชกระดาษ และกํากับ ติดตาม ประเมินผล
เพ่ือใหมีงบประมาณการจัดซื้อกระดาษ เม่ือเทียบกับแผนท่ีวางไว

ความสําเร็จของการลดกระดาษ หมายถึง ความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการการลด
กระดาษท่ีพิจารณาจากการท่ีหนวยงานไดมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือวิธีการทํางาน เชน การถายเอกสาร
สองหนา การนํากระดาษกลับมาใชซ้ํา (reuse) การนําสงเอกสารวาระการประชุมผานระบบ e-mail ถายเอกสาร
เฉพาะสาระสําคัญๆ เปนตน ซึ่งการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการทํางานดังกลาว สงผลใหจํานวนเงินงบประมาณท่ีใช
จัดซื้อกระดาษลดลง เม่ือเทียบกับจํานวนเงินท่ีตั้งไวสําหรับการซื้อกระดาษของปงบประมาณ พ.ศ.2 5 6 2
โดยกําหนดคาเปาหมายจํานวนเงินงบประมาณท่ีใชจัดซื้อกระดาษลดลง รอบ 6  เดือน ลดลงรอยละ 5  รอบ 12
เดือน ลดลงรอยละ 10  (นับสะสม)

มาตรการการลดกระดาษ หมายถึง มาตรการท่ีถูกกําหนดข้ึนโดยคณะทํางานดานการลดกระดาษ
ของกรมควบคุมโรค เพ่ือตอบสนองการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของสวนราชการ

 หนวยงานในสังกัดกรม หมายถึง ทุกหนวยงานภายในกรมควบคุมโรค จํานวน 41  หนวยงาน ดังนี้
- กองบริหาร จํานวน 7 หนวยงาน ไดแก กลุมตรวจสอบภายใน กลุมพัฒนาระบบบริหาร สํานักงาน

เลขานุการกรม กองการเจาหนาท่ี กองคลัง กองแผนงาน ศูนยสารสนเทศ
- สํานักและสถาบัน จํานวน 22 หนวยงาน ไดแก 1 ) สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรม

สุขภาพ 2 ) สํานักระบาดวิทยา 3 ) สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม 4 ) สํานักโรคติดตอท่ัวไป
5 ) สํานักโรคติดตอนําโดยแมลง 6 ) สํานักโรคติดตออุบัติใหม 7 ) สํานักโรคไมติดตอ 8 ) สํานักโรคเอดส วัณโรค
และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 9 ) สํานักวัณโรค 1 0 ) สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล
11 ) สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ 12 ) สํานักงานความรวมมือระหวางประเทศ 13 ) สถาบันวิจัยจัดการความรู
และมาตรฐานการควบคุมโรค 1 4 ) สถาบันบําราศนราดูร 1 5 ) สถาบันราชประชาสมาสัย 1 6 ) สถาบันปองกัน
ควบคุมโรคในเขตเมือง 1 7 ) สํานักงานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  1 8 )  กลุม คุมครองจริยธรรม
19 ) ศูนยกฎหมาย 20 ) กองโรคปองกันดวยวัคซีน 2 1 ) สถาบันเวชศาสตรปองกันศึกษา และ 22 ) สํานักงาน
บริหารโครงการกองทุนโลก

- สํานักงานปองกันควบคุมโรค จํานวน 12 หนวยงาน ไดแก สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 1 -12

5) สูตรการคํานวณ : สูตรการคิดคะแนนในข้ันตอนท่ี 3 และข้ันตอนท่ี 5

รอยละของการลดกระดาษ =
งบประมาณการจัดซ้ือกระดาษท่ีประหยัดได (สะสม) x 100

งบประมาณของแผนการจัดซ้ือกระดาษท่ีต้ังไว
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6) เปาหมายความสําเร็จ :

ตัวช้ีวัด หนวยวัด คาเปาหมาย ปงบประมาณ
2562 2563 2564 2565

ระดับความสําเร็จการลดกระดาษของหนวยงาน ระดับ 5 5 5 5

7 ) เกณฑการใหคะแนน : กําหนดเปนระดับข้ันของความสําเร็จ แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ข้ันตอน
พิจารณาจากความกาวหนาของข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละข้ันตอน ดังนี้

ช่ือตัวช้ีวัด ระดับ
คะแนน

ระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone)
ข้ันตอนท่ี 1 ข้ันตอนท่ี 2 ข้ันตอนท่ี 3 ข้ันตอนท่ี 4 ข้ันตอนท่ี 5

ระดับความสําเร็จการลด
กระดาษท่ีใชในการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของหนวยงาน

1 
2  
3   
4    
5     

8) เง่ือนไขของตัวช้ีวัด : กําหนดใหหนวยงานมีการจัดซื้อกระดาษท้ังรอบ 6 เดือนแรก และ 6 เดือนหลัง เม่ือมี
การจัดซื้อหนวยงานสงขอมูลการจัดซื้อกระดาษใหสํานักงานเลขานุการกรม ภายในวันท่ี 25 ของเดือนท่ีมีการ
จัดซื้อกระดาษ
รายละเอียดการดําเนินงาน :

รอบ 6 เดือนแรก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข้ันตอน

ท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล

1 1 .1 แตงตั้งคณะทํางานการลดกระดาษ
1.2 ทบทวน วิเคราะหการใชกระดาษของป
ท่ีผานมา

1 1 .1  คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานฯ (0.5 คะแนน)
1 .2 ผลการทบทวน วิเคราะหการใชกระดาษ
ของป ท่ีผ านมาหรื อรายงานการประชุ ม
(0.5 คะแนน)

2 2 .1  จัด ทํามาตรการ/แนวทางการลด
กระดาษ และสื่อสารใหบุคลากรรับทราบ
2 .2 สรุ ปแผนการจั ดซื้ อ กระดาษของ
หนวยงานในสังกัดกรม สงกลุมพัฒนาระบบ
บริหาร

1 2 .1  มาตรการ/แนวทางการลดกระดาษของ
หนวยงาน จัดสงใหหนวยงานใช เปนแนว
ทางการปฏิบัติ (0 .5 คะแนน)

2 .2  รายงานสรุปแผนการจัดซื้อกระดาษของ
หนวยงานในสังกัดกรม สงกลุมพัฒนาระบบ
บริหาร (0 .5 คะแนน)
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ข้ันตอน
ท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล

3 จั ด เ ก็ บข อ มู ล ก า ร จั ด ซื้ อ ก ร ะด าษของ
หนวยงานตามแผนการจัดซื้อรอบ 6 เดือน

1 แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินงานการลด
กระดาษ พรอมหลักฐานการจัดซื้อ (โดยเม่ือมี
การจัดซื้อหนวยงานสงขอมูลการจัดซื้อกระดาษ
ใหสํานักงานเลขานุการกรม ภายในวันท่ี 2 5
ของเดือนท่ีมีการจัดซื้อกระดาษ) หากสงลาชา
กวาท่ีกําหนด หัก 0 .1  คะแนน ตอการจัดซื้อ
กระดาษ 1  ครั้ง (1 คะแนน)

4 สรุปผลการลดกระดาษในภาพรวมกรมและ
รายหนวยงาน เม่ือมีการจัดซื้อกระดาษของ
หนวยงานตางๆ ในสังกัดกรมควบคุมโรค สง
กลุมพัฒนาระบบบริหาร

1 สรุปผลการลดกระดาษในภาพรวมกรมและราย
หนวยงาน สงกลุมพัฒนาระบบบริหาร
(1 คะแนน)

5 ผลการลดกระดาษ รอบ 6 เดือน 1 สรุปผลการลดกระดาษของหนวยงาน รอบ 6
เดือน (1 คะแนน)

เกณฑการใหคะแนน
รอยละ 1 2 3 4 5
คะแนน 0 .2 0 .4 0 .6 0 .8 1 .0
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รอบ 6 เดือนหลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข้ันตอน

ท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล

1 ดําเนินการในข้ันตอนท่ี 1 - 5 ของ 6 เดือน
แรก ไดครบถวน

1 เอกสา รหลั ก ฐ านต าม ข้ันตอน ท่ี  1 - 5
ของ 6  เดือนแรก ไดครบถวน (1 คะแนน)

2 จัด เ ก็บข อ มูลการจั ดซื้ อกระดาษของ
หนวยงานตามแผนการจัดซื้อรอบ 1 2
เดือน

1 แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินงานการลด
กระดาษ พรอมหลักฐานการจัดซื้อ (โดยเม่ือมี
การจัดซื้อหนวยงานสงขอมูลการจัดซื้อกระดาษ
ใหสํานักงานเลขานุการกรม ภายในวันท่ี 2 5
ของเดือนท่ีมีการจัดซื้อกระดาษ) หากสงลาชา
กวาท่ีกําหนด หัก 0 .1  คะแนน ตอการจัดซื้อ
กระดาษ 1  ครั้ง (1 คะแนน)

3 สรุปผลการลดกระดาษในภาพรวมกรมและ
รายหนวยงาน เม่ือมีการจัดซื้อกระดาษของ
หนวยงานตางๆ ในสังกัดกรมควบคุมโรค สง
กลุมพัฒนาระบบบริหาร

1 สรุปผลการลดกระดาษในภาพรวมกรมและราย
หน ว ย ง าน  ส ง กลุ ม พัฒนาระบบบริ ห า ร
(1 คะแนน)

4 สรุปผลการลดกระดาษในภาพรวมกรมและ
รายหนวยงาน รอบ 12 เดือน พรอมปญหา
อุปสรรค และขอเสนอแนะ เสนอผูบริหาร

1 รายงานผลการลดกระดาษในภาพรวมกรมและ
รายหนวยงาน รอบ 12  เดือน (0 .7  คะแนน)
พรอมปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
(0 .2 คะแนน) เสนอผูบริหาร (0 .1 คะแนน)

5 ผลการลดกระดาษ รอบ 12  เดือน 1 สรุปผลการลดกระดาษของหนวยงาน รอบ 12
เดือน (1 คะแนน)

เกณฑการใหคะแนน
รอยละ 6 7 8 9 10
คะแนน 0 .2 0 .4 0 .6 0 .8 1 .0
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9) รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :

10) แหลงขอมูล : ทุกหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค

11) วิธีการจัดเก็บ :
11 .1 ) รายงานผลการลดกระดาษของหนวยงาน
11 .2 ) แบบรายงานความกาวหนาการดําเนินงานของหนวยงาน (SAR) รายงานในระบบ EstimatesSM
11 .3 ) ผูจัดเก็บตัวชี้วัดสรุปและรายงาน SAR ในระบบ Estimates SM ทุกไตรมาส พรอมท้ังแนบไฟลท่ี

สมบูรณตามท่ีกําหนดในแตละข้ันตอน

12) ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล : หนวยงานรายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานทุกไตรมาส
ไตรมาสท่ี 1 ภายในวันท่ี 25  ธันวาคม 2561
ไตรมาสท่ี 2 ภายในวันท่ี 25  มีนาคม 2562
ไตรมาสท่ี 3 ภายในวันท่ี 25  มิถุนายน 2562
ไตรมาสท่ี 4 ภายในวันท่ี 25  กันยายน 2562

13) ผูกํากับตัวช้ีวัด :

ช่ือผูกํากับตัวช้ีวัด โทรศัพท E-mail
1 . ชื่อนายเกรียงศักดิ์  เพาะโภชน

(เลขานุการกรมฯ)
0  2590  3021 ksak111@yahoo.com

14) ผูจัดเก็บตัวช้ีวัด :

ช่ือผูจัดเก็บตัวช้ีวัด โทรศัพท E-mail
1 .นายวัชระศักดิ์ คําดวง
(กลุมบริหารท่ัวไป)

0  2590  3273 kamduang58@hotmail.com

2 .นางสาวจุฑามาศ คงมนต
(กลุมยุทธศาสตรและพัฒนาองคกร)

0  2590  3005 jutamas3306@gmai.com

ตัวช้ีวัด หนวยวัด ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ
2558 2559 2560 2561

ระดับความสําเร็จการลดกระดาษท่ีของ
หนวยงาน

ระดับ เปนตัวชี้วัดใหมของป 2561
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ตัวช้ีวัดระดับหนวยงานในสังกัดกรม
1) ตัวช้ีวัดท่ี 3 .2 .2 ระดับความสําเร็จการลดกระดาษของหนวยงาน
2) หนวยวัด : ระดับ
3) น้ําหนัก : รอยละ 2
4) คําอธิบาย :

 การลดกระดาษ หมายถึง การจัดทํามาตรการ/แนวทางลดการใชกระดาษ การนําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงานแทนการใชกระดาษ และกํากับ ติดตาม ประเมินผล
เพ่ือใหมีงบประมาณการจัดซื้อกระดาษ เม่ือเทียบกับแผนท่ีวางไว

ความสําเร็จการลดกระดาษ หมายถึง ความสําเร็จของการดําเนินงานตามมาตรการ ท่ีพิจารณา
จากการท่ีหนวยงานไดมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือวิธีการทํางาน เชน การถายเอกสารสองหนา การนํากระดาษ
กลับมาใชซ้ํา (reuse) การนําสงเอกสารวาระการประชุมผานระบบ e-mail ถายเอกสารเฉพาะสาระสําคัญๆ
เปนตน ซึ่งการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการทํางานดังกลาว สงผลใหจํานวนเงินงบประมาณท่ีใชจัดซื้อกระดาษ
ลดลง เม่ือเทียบกับจํานวนเงินท่ีตั้งไวสําหรับการซื้อกระดาษของปงบประมาณ พ.ศ.2 5 6 2  โดยกําหนดคา
เปาหมายจํานวนเงินงบประมาณท่ีใชจัดซื้อกระดาษลดลง รอบ 6  เดือน ลดลงรอยละ 5  รอบ 12  เดือน ลดลง
รอยละ 10  (นับสะสม)

มาตรการการลดกระดาษ หมายถึง มาตรการท่ีถูกกําหนดข้ึนโดยคณะทํางานดานการลดกระดาษ
ของกรมควบคุมโรค เพ่ือตอบสนองการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของสวนราชการ

 หนวยงานในสังกัดกรม หมายถึง ทุกหนวยงานภายในกรมควบคุมโรค จํานวน 41  หนวยงาน ดังนี้
- กองบริหาร จํานวน 7 หนวยงาน ไดแก กลุมตรวจสอบภายใน กลุมพัฒนาระบบบริหาร สํานักงาน

เลขานุการกรม กองการเจาหนาท่ี กองคลัง กองแผนงาน ศูนยสารสนเทศ
- สํานักและสถาบัน จํานวน 22 หนวยงาน ไดแก 1 ) สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรม

สุขภาพ 2 ) สํานักระบาดวิทยา 3 ) สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม 4 ) สํานักโรคติดตอท่ัวไป 5 )
สํานักโรคติดตอนําโดยแมลง 6 ) สํานักโรคติดตออุบัติใหม 7 ) สํานักโรคไมติดตอ 8 ) สํานักโรคเอดส วัณโรค และ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ 9 ) สํานักวัณโรค 10 ) สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 11 )
สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ 12 ) สํานักงานความรวมมือระหวางประเทศ 13 ) สถาบันวิจัยจัดการความรูและ
มาตรฐานการควบคุมโรค 14 ) สถาบันบําราศนราดูร 15 ) สถาบันราชประชาสมาสัย 16 ) สถาบันปองกัน
ควบคุมโรคในเขตเมือง 17 ) สํานักงานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 18 ) กลุมคุมครองจริยธรรม
19 ) ศูนยกฎหมาย 20 ) กองโรคปองกันดวยวัคซีน 21 ) สถาบันเวชศาสตรปองกันศึกษา และ 22 ) สํานักงาน
บริหารโครงการกองทุนโลก

- สํานักงานปองกันควบคุมโรค จํานวน 12 หนวยงาน ไดแก สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 1 -12
5) สูตรการคํานวณ : สูตรการคิดคะแนนในข้ันตอนท่ี 3 และข้ันตอนท่ี 5

รอยละของการลดกระดาษ =
งบประมาณการจัดซ้ือกระดาษท่ีประหยัดได (สะสม) x 100

งบประมาณของแผนการจัดซ้ือกระดาษท่ีต้ังไว
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6) เปาหมายความสําเร็จ :

ตัวช้ีวัด หนวยวัด คาเปาหมาย ปงบประมาณ
2562 2563 2564 2565

ระดับความสําเร็จการลดกระดาษของหนวยงาน ระดับ 5 5 5 5

7 ) เกณฑการใหคะแนน : กําหนดเปนระดับข้ันของความสําเร็จ แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ข้ันตอน
พิจารณาจากความกาวหนาของข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละข้ันตอน ดังนี้

ช่ือตัวช้ีวัด ระดับ
คะแนน

ระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone)
ข้ันตอนท่ี 1 ข้ันตอนท่ี 2 ข้ันตอนท่ี 3 ข้ันตอนท่ี 4 ข้ันตอนท่ี 5

ระดับความสําเร็จการลด
กระดาษท่ีใชในการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของหนวยงาน

1 
2  
3   
4    
5     

8) เง่ือนไขของตัวช้ีวัด : กําหนดใหหนวยงานมีการจัดซื้อกระดาษท้ังรอบ 6 เดือนแรก และ 6 เดือนหลัง เม่ือมี
การจัดซื้อหนวยงานสงขอมูลการจัดซื้อกระดาษใหสํานักงานเลขานุการกรม ภายในวันท่ี 25 ของเดือนท่ีมีการ
จัดซื้อกระดาษ
รายละเอียดการดําเนินงาน :

รอบ 6 เดือนแรก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข้ันตอน

ท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล

1 1 .1 แตงตั้งคณะทํางานการลดกระดาษ
1.2 ทบทวน วิเคราะหการใชกระดาษของ
ปท่ีผานมา

1 1 .1  คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานฯ(0.5 คะแนน)
1 .2 ผลการทบทวน วิเคราะหการใชกระดาษ
ของป ท่ี ผ านมาหรื อ รายงานการประชุ ม
(0.5 คะแนน)

2 2 .1  จัด ทํามาตรการ/แนวทางการลด
กระดาษ และสื่อสารใหบุคลากรรับทราบ
2 .2 จัดทําแผนการจัดซื้อกระดาษของ
หนวยงาน

1 2 .1  มาตรการ/แนวทางการลดกระดาษของ
หนวยงาน (0 .5 คะแนน)

2 .2  แผนการจัดซื้อกระดาษของหนวยงาน
เสนอหัวหนาหนวยงานลงนาม และจัดสงสํานัก
เลขานุการกรม กรมควบคุมโรค ภายในวันท่ี
30  ตุลาคม 2561 (0 .5 คะแนน)
หากส งล าช ากว า ท่ีกํ าหนดไว  หัก  0 .1
คะแนน
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ข้ันตอน
ท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล

3 จัด เ ก็บข อ มูลการจั ดซื้ อกระดาษของ
หนวยงานตามแผนการจัดซื้อรอบ
6  เดือน

1 แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินงานการลด
กระดาษ พรอมหลักฐานการจัดซื้อ
(โดยเม่ือมีการจัดซื้อหนวยงานสงขอมูลการ
จัดซื้อกระดาษใหสํานักงานเลขานุการกรม
ภายในวัน ท่ี  2 5  ของเดือน ท่ี มีการจัดซื้ อ
กระดาษ) หากสงลาชากวาท่ีกําหนด หัก 0 .1
คะแนน  ต อ การจั ดซื้ อ ก ระด าษ  1  ครั้ ง
(1 คะแนน)

4 สรุปผลการลดกระดาษในภาพรวมกรมและ
รายหนวยงาน เม่ือมีการจัดซื้อกระดาษของ
หนวยงานตางๆ ในสังกัดกรมควบคุมโรค สง
กลุมพัฒนาระบบบริหาร

1 สรุปผลการลดกระดาษในภาพรวมกรมและราย
หนวยงาน สงกลุมพัฒนาระบบบริหาร
(1 คะแนน)

5 ผลการลดกระดาษ รอบ 6  เดือน 1 สรุปผลการลดกระดาษของหนวยงาน รอบ 6
เดือน (1 คะแนน)

เกณฑการใหคะแนน
รอยละ 1 2 3 4 5
คะแนน 0 .2 0 .4 0 .6 0 .8 1 .0
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รอบ 6 เดือนหลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข้ันตอน

ท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล

1 วิเคราะหผลการดําเนินงานตามแผนการลด
กระดาษของหนวยงานเสนอแนวทางการเรงรัด
การลดกระดาษใหไดตามเปาหมายในท่ีประชุม
ประจําเดือนของหนวยงาน

1 เ อกส า รหลั ก ฐ านกา ร วิ เ ค ร า ะห ผ ลก า ร
ดํ า เนินงานตามแผนการลดกระดาษของ
หนวยงาน (0 .5คะแนน) และมีรายงานการ
เสนอแนวทางการเรงรัดการลดกระดาษใหได
ตามเปาหมายในท่ีประชุมประจําเดือนของ
หนวยงาน (0 .5คะแนน)

2 จัดเก็บขอมูลการจัดซื้อกระดาษของ
หนวยงานตามแผนการจัดซื้อรอบ 12  เดือน

1 แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินงานการลด
กระดาษ พรอมหลักฐานการจัดซื้อ (โดยเม่ือมี
การจัดซื้อหนวยงานสงขอมูลการจัดซื้อกระดาษ
ใหสํานักงานเลขานุการกรม ภายในวันท่ี 25
ของเดือนท่ีมีการจัดซื้อกระดาษ) หากสงลาชา
กวาท่ีกําหนด หัก 0 .1 คะแนน ตอการจัดซ้ือ
กระดาษ 1 ครั้ง (1 คะแนน)

3 สรุปผลการลดกระดาษในภาพรวมกรมและ
รายหนวยงาน เม่ือมีการจัดซื้อกระดาษของ
หนวยงานตางๆ ในสังกัดกรมควบคุมโรค สง
กลุมพัฒนาระบบบริหาร

1 สรุปผลการลดกระดาษในภาพรวมกรมและราย
หน ว ย ง าน  ส ง กลุ ม พัฒนาระบบบริ ห า ร
(1 คะแนน)

4 สรุปผลการลดกระดาษในภาพรวมกรมและ
รายหนวยงาน รอบ 12 เดือน พรอมปญหา
อุปสรรค และขอเสนอแนะ เสนอผูบริหาร

1 รายงานผลการลดกระดาษในภาพรวมกรมและ
รายหนวยงาน รอบ 12 เดือน (0.7 คะแนน)
พรอมปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
(0.2 คะแนน) เสนอผูบริหาร (0.1 คะแนน)

5 ผลการลดกระดาษ รอบ 12 เดือน 1 5 .1 สรุปผลการลดกระดาษของหนวยงาน
รอบ 12 เดือน (1 คะแนน)

เกณฑการใหคะแนน
รอยละ 6 7 8 9 10
คะแนน 0 .2 0 .4 0 .6 0 .8 1 .0
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9) รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :

10) แหลงขอมูล : ทุกหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค

11) วิธีการจัดเก็บ :
11 .1 ) รายงานผลการลดกระดาษของหนวยงาน
11 .2 ) แบบรายงานความกาวหนาการดําเนินงานของหนวยงาน (SAR) รายงานในระบบ Estimates SM
11 .3 ) ผูจัดเก็บตัวชี้วัดสรุปและรายงาน SAR ในระบบ Estimates SM ทุกไตรมาส พรอมท้ังแนบไฟลท่ี

สมบูรณตามท่ีกําหนดในแตละข้ันตอน

12) ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล : หนวยงานรายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานทุกไตรมาส
ไตรมาสท่ี 1 ภายในวันท่ี 25  ธันวาคม 2561
ไตรมาสท่ี 2 ภายในวันท่ี 25  มีนาคม 2562
ไตรมาสท่ี 3 ภายในวันท่ี 25  มิถุนายน 2562
ไตรมาสท่ี 4 ภายในวันท่ี 25  กันยายน 2562

13) ผูกํากับตัวช้ีวัด : ผูอํานวยการ/รองผูอํานวยการ ของทุกหนวยงานในสังกัดกรม

ช่ือผูกํากับตัวช้ีวัด โทรศัพท E-mail

14) ผูจัดเก็บตัวช้ีวัด : หัวหนากลุม/ผูรับผิดชอบ ของทุกหนวยงานในสังกัดกรม

ช่ือผูจัดเก็บตัวช้ีวัด โทรศัพท E-mail

ตัวช้ีวัด หนวยวัด ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ
2558 2559 2560 2561

ระดับความสําเร็จการลดกระดาษท่ีของ
หนวยงาน

ระดับ เปนตัวชี้วัดใหมของป 2561
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รายละเอียดตัวช้ีวัด (Measurement Template)
แผนยุทธศาสตร การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตอตานการทุจริต กรมควบคุมโรค

พ.ศ. 2560 - 2564
มิติท่ี 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

ประเด็นยุทธศาสตร ท่ี 3 . การปฏิรูปกลไก พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร สินทรัพย  เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร ใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐานโปรงใสตรวจสอบได

เปาประสงคท่ี 3 .2 ระบบบริหารสินทรัพย การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดาน
คุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริตมีมาตรฐาน

ตัวช้ีวัดระดับกรม
1. ตัวช้ีวัดท่ี 3 .2 .3 : รอยละความสําเร็จของการดําเนินนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัย
ดานสารสนเทศ

2. หนวยวัด : รอยละ
3. น้ําหนัก : 5
4. คําอธิบายตัวช้ีวัด :

การรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ หมายถึง การทําใหอุปกรณ Hardware Software และ
ระบบเครือขาย ท่ีหนวยงานใชงานอยูสามารถทํางานไดอยางตอเนื่อง และมีความปลอดภัย

แนวปฏิบัติ หมายถึง ข้ันตอนการดําเนินการสําหรับผูใชระบบสารสนเทศในการแกไขหรือดําเนินการในการ
รักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ

เจาหนาท่ีงาน IT หมายถึง เจาหนาท่ีท่ีดูแลรับผิดชอบหลักงานดานสารสนเทศ (เชน ดูแลงานดานระบบ
เครือขาย ดูแลจัดหาซอมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอรและระบบงานสารสนเทศตาง ๆ เปนตน ของหนวยงาน)

ความสําเร็จของการดําเนินนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ
หมายถึง ความสําเร็จของการดําเนินงานนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ ของ
หนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคดําเนินการท่ีสอดคลองกับนโยบายตามนท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดเปน
มาตรการข้ันต่ําท่ีชวยลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามของระบบสารสนเทศ ท่ีทุกหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคตองให
ความสําคัญ จัดใหมีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอ รวมท้ังมีการปรับปรุงมาตรการเพ่ือรักษา
ความม่ันคงปลอดภัยตามความเหมาะสม และถือเปนโครงสรางพ้ืนฐานสําคัญของประเทศในระดับเครงครัดตาม
ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส โดยมีข้ันตอนการดําเนินการตามระดับความสําเร็จ 5 ข้ันตอน โดย
มุงเนน

1 .วิเคราะหสถานการณการดําเนินการดานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ โดยจะตองมี
หัวขออยางนอย ดังนี้

1 .1 สถานการณปจจุบัน
1 .2 จุดออนท่ีพบ
1 .3 ปญหาอุปสรรค
1 .4 ขอเสนอแนะการจัดทําแผนปรับปรุง



๒๔๔

2 . สื่อสารใหบุคลากรภายในหนวยงานใหไดรับความรูดานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ ซึ่ง
กําหนดใหมีการทดสอบกอน และหลังการดําเนินการ

3 . จัดทําแนวปฏิบัติ เม่ือเกิดเหตุกระทบความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ เพ่ือการนําไปปฏิบัติจริง

4 . จัดทําหรือทบทวนแผนความพรอมใชงานระบบสารสนเทศในภาวะฉุกเฉินระดับหนวยงาน และซอมแผน
ความพรอมใชงานระบบสารสนเทศในภาวะฉุกเฉินระดับหนวยงาน

5 . ประเมินความเขาใจในการดําเนินงานดานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ

5. สูตรการคํานวณ :

จํานวนหนวยงานท่ีมีผลสําเรจ็ของกิจกรรมท่ีกําหนดในแผนปฏิบัติการ ฯ รอยละ 85 x 100
จํานวนหนวยงานในสังกัดกรมฯ ท้ังหมด

6. เกณฑการใหคะแนน : พิจารณาจากความกาวหนาของการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้

ช่ือตัวช้ีวัด หนวยวัด ความสําเร็จ
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

รอยละความสาํเร็จการดําเนิน
นโยบายและแนวปฏิบัติใน
การรักษาความมั่นคงปลอด
ภัยดานสารสนเทศ

รอยละ 83 84 85 86 87

7 .  เง่ือนไขของตัวช้ีวัด :
7 .1 หนวยงานท่ีไมมีเจาหนาท่ีสารสนเทศ หรือหนวยงานท่ีไมสามารถหาวิทยากรในการใหความรูดานการ

ดําเนินนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ ใหติดตอศูนยสารสนเทศ
7 .2 ศูนยสารสนเทศใหดําเนินการในภาพของกรม ตามหนาท่ีความรับผิดชอบโดยเปนผูสนับสนุนดาน

วิชาการใหทุกหนวยงาน
7 .3 กลุมคุมครองจริยธรรม ใหดําเนินการข้ันตอนท่ี2 ถึง ข้ันตอนท่ี5 รวมกับกองการเจาหนาท่ี
7 .4 สํานักงานบริหารโครงการกองทุนโลก ใหดําเนินการข้ันตอนท่ี1 ถึง ข้ันตอนท่ี3 รวมกับศูนยสารสนเทศ

8. รายละเอียดขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด:

ตัวช้ีวัด หนวยวัด ปงบประมาณ พ.ศ.
2558 2559 2560

ระดับความสําเร็จของการดําเนินนโยบายและ
แนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัย
ดานสารสนเทศ

ระดับ - - 5
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9. รายละเอียดการดําเนินงาน : ภาพรวมกรม
ข้ันตอน

ท่ี
รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล

1 1 .1  มีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานดานการรักษา
ความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศของ
หนวยงาน

1 .2  วิเคราะหสถานการณการดําเนินการดาน
การรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ
โดยจะตองมีหัวขออยางนอยดังนี้

(1 ) สถานการณปจจุบัน
(2 ) จุดออนท่ีพบ
(3 ) ปญหาอุปสรรค
(4 ) ขอเสนอแนะการจัดทําแผนปรับปรุง

0 .2

0 .8

1 .1 หนังสือคําสัง่แตงตั้งคณะทํางาน
ดานการรักษาความม่ันคงปลอดภัย
สารสนเทศของหนวยงาน (0 .1 คะแนน)
โดยมีผูบริหารระดับหนวยงาน ลงนาม
(0 .1 คะแนน)
1 .2 รายงานผลการวิเคราะห
สถานการณการดําเนินการดานการ
รักษาความม่ันคงปลอดภัยดาน
สารสนเทศ (0 .7 คะแนน)
พรอมสงผูบริหารลงนาม
(0 .1 คะแนน)

2 2 .1 สื่อสารใหบุคลากรภายในหนวยงานให
ไดรับความรูดานการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยดานสารสนเทศ ซึ่งกําหนดใหมีการ
ทดสอบกอน และ หลัง การดําเนินการโดยมี
หัวขอในการสื่อสารดังนี้
(1 ) ประกาศคณะกรรมการธุรกรรม

อิเล็กทรอนิกส เรื่องมาตรฐานการรักษาความ
ม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตาม
วิธีการแบบปลอดภัย
(2 ) แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา

ความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ กระทรวง
สาธารณสุข
(3 ) พระราชกฤษฎีกาวาดวยวิธีการแบบ

ปลอดภัยในการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.
2553
(4 ) พระราชบัญญัติวาดวยการกระทํา

ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550
(5 ) พระราชบัญญัติวาดวยการกระทํา

ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2560

1 2 .1  เอกสารการจัดประชุม/อบรม ให
ความรูดานการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยดานสารสนเทศ ใหแกบุคลากร
กรมควบคุมโรค
(1 .0 คะแนน)

3 3 .1จัดทํา / ปรับปรุง แผนความพรอมใชงาน
ระบบสารสนเทศในภาวะฉุกเฉิน

1 3 .1แผนคว ามพร อม ใ ช ง า น ร ะบบ
ส า ร ส น เ ท ศ ใ น ภ า ว ะ ฉุ ก เ ฉิ น
(1 .0 คะแนน)
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ข้ันตอน
ท่ี

รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล

4 4 .1ซอมแผนความพรอมใชงานระบบ
สารสนเทศในภาวะฉุกเฉินระดับหนวยงาน

1 4 .1สรุปผลการซอมแผน ความพรอมใช
งานระบบสารสนเทศในภาวะฉุกเฉิน
ระดับหนวยงาน (1 .0 คะแนน)

5 5 .1สรุปผลการดําเนินงานดานการรักษาความ
ม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ

5 .2 การประเมินดวยขอสอบออนไลน

1 5 .1 รายงานสรุปผลการดําเนินงานดาน
การรักษาความม่ันคงปลอดภัยดาน
สารสนเทศ
5 .2 การใหคะแนนระดับความเขาใจตอแนว
ปฏิบัติ

รอยละ
ของ
ความ
เขาใจ

< 60 60-
70

> 85

คะแนน 0 .1 0 .2 0 .5

หมายเหตุ : การประเมินในข้ันตอนท่ี 5 .2  จะเปนการประเมินดวยขอสอบออนไลนโดยศูนยสารสนเทศเปนผูประเมิน

10. เปาหมาย :
รอบ 6  เดือน ถึงข้ันตอนท่ี 2
รอบ 9  เดือน ถึงข้ันตอนท่ี 4
รอบ 12  เดือน ถึงข้ันตอนท่ี 5

11. แหลงขอมูล : ทุกหนวยงาน
12. วิธีการจัดเก็บขอมูล :

12 .1  รวบรวมขอมูลจากแบบรายงาน SAR ของหนวยงาน และเอกสารแนบ ในระบบ Estimates SM
12 .2 คณะทํางานดานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ

13. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล :
ไตรมาสท่ี 2 ภายในวันท่ี 25  มีนาคม 2562
ไตรมาสท่ี 3 ภายในวันท่ี 25  มิถุนายน 2562
ไตรมาสท่ี 4 ภายในวันท่ี 25  กันยายน 2562

14. แบบฟอรมท่ีใช :
-
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15. ผูกํากับตัวช้ีวัด : ระดับกรม
ช่ือผูกํากับตัวช้ีวัด โทรศัพท E-mail

นาย ยงเจือ เหลาศิริถาวร 0  2590  3093
ผูกํากับตัวช้ีวัด : ระดับหนวยงาน

ช่ือผูกํากับตัวช้ีวัด โทรศัพท E-mail
1 .
2 .

16. ผูจัดเก็บตัวช้ีวัด : ระดับกรม
ช่ือผูจัดเก็บตัวช้ีวัด โทรศัพท E-mail

1 . นายปรีชา  ภูมิพ้ืนผล 0  2590  3093
2 . นายวรวิทย พยุงเกียรติบวร 0  2590  3093

ผูจัดเก็บตัวช้ีวัด : ระดับหนวยงาน
ช่ือผูจัดเก็บตัวช้ีวัด โทรศัพท E-mail

1 . นายชัยรัตน ปรีขากร 0  2590  3093
2 .
17 . ประสานงานรายละเอียดตัวช้ีวัด : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมควบคุมโรค

ช่ือผูประสานงาน โทรศัพท E-mail
1 .นายชาญวิทย อมรสุรินทวงศ 0  2590  3093
2 .นางสาวสุพจนา คุมวงษ 0  2590  3093
3 . นางสาวจันทรเพ็ญ เอกมอญ 0 2590  3093
4 . นางสาวกนิษฐนาถ นรภัทรพงศ 0  2590  3093
5 . นายศุภเสกย ทิพยาวงษ 0  2590  3093
6 . นายอัษฎางค โชติมัย 0  2590  3093
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ตัวช้ีวัดระดับผูกํากับตัวช้ีวัด
1. ตัวช้ีวัดท่ี 3 .2 .3 : ระดับความสําเร็จของการดําเนินนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดาน

สารสนเทศ

2. หนวยวัด : ระดับ
3. น้ําหนัก : 5
4. คําอธิบายตัวช้ีวัด :

การรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ หมายถึง การทําใหอุปกรณ Hardware Software และ
ระบบเครือขาย ท่ีหนวยงานใชงานอยูสามารถทํางานไดอยางตอเนื่อง และมีความปลอดภัย

แนวปฏิบัติ หมายถึง ข้ันตอนการดําเนินการสําหรับผูใชระบบสารสนเทศในการแกไขหรือดําเนินการในการ
รักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ

เจาหนาท่ีงาน IT หมายถึง เจาหนาท่ีท่ีดูแลรับผิดชอบหลักงานดานสารสนเทศ (เชน ดูแลงานดานระบบ
เครือขาย ดูแลจัดหาซอมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอรและระบบงานสารสนเทศตาง ๆ เปนตน ของหนวยงาน)

ความสําเร็จของการดําเนินนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ
หมายถึง ความสําเร็จของการดําเนินงานนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ ของ
หนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคดําเนินการท่ีสอดคลองกับนโยบายตามนท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดเปน
มาตรการข้ันต่ําท่ีชวยลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามของระบบสารสนเทศ ท่ีทุกหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคตองให
ความสําคัญ จัดใหมีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอ รวมท้ังมีการปรับปรุงมาตรการเพ่ือรักษา
ความม่ันคงปลอดภัยตามความเหมาะสม และถือเปนโครงสรางพ้ืนฐานสําคัญของประเทศในระดับเครงครัดตาม
ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส โดยมีข้ันตอนการดําเนินการตามระดับความสําเร็จ 5 ข้ันตอน โดย
มุงเนน

1 .วิเคราะหสถานการณการดําเนินการดานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ โดยจะตองมี
หัวขออยางนอย ดังนี้

1 .5 สถานการณปจจุบัน
1 .6 จุดออนท่ีพบ
1 .7 ปญหาอุปสรรค
1 .8 ขอเสนอแนะการจัดทําแผนปรับปรุง

2 . สื่อสารใหบุคลากรภายในหนวยงานใหไดรับความรูดานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ ซึ่ง
กําหนดใหมีการทดสอบกอน และหลังการดําเนินการ

3 . จัดทําแนวปฏิบัติ เม่ือเกิดเหตุกระทบความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ เพ่ือการนําไปปฏิบัติจริง

4 . จัดทําหรือทบทวนแผนความพรอมใชงานระบบสารสนเทศในภาวะฉุกเฉินระดับหนวยงาน และซอมแผน
ความพรอมใชงานระบบสารสนเทศในภาวะฉุกเฉินระดับหนวยงาน

5 . ประเมินความเขาใจในการดําเนินงานดานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ
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5. สูตรการคํานวณ :

จํานวนหนวยงานท่ีมีผลสําเร็จของกิจกรรมท่ีกําหนดในแผนปฏิบัติการ ฯ รอยละ 85 x 100
จํานวนหนวยงานในสังกัดกรมฯ ท้ังหมด

6. เกณฑการใหคะแนน : พิจารณาจากความกาวหนาของการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้

ช่ือตัวช้ีวัด หนวยวัด ความสําเร็จ
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

รอยละความสาํเร็จการดําเนิน
นโยบายและแนวปฏิบัติใน
การรักษาความมั่นคงปลอด
ภัยดานสารสนเทศ

รอยละ 83 84 85 86 87

7 .  เง่ือนไขของตัวช้ีวัด :
7 .1 หนวยงานท่ีไมมีเจาหนาท่ีสารสนเทศ หรือหนวยงานท่ีไมสามารถหาวิทยากรในการใหความรูดานการ

ดําเนินนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ ใหติดตอศูนยสารสนเทศ
7 .2 ศูนยสารสนเทศใหดําเนินการในภาพของกรม ตามหนาท่ีความรับผิดชอบโดยเปนผูสนับสนุนดาน

วิชาการใหทุกหนวยงาน
7 .3 กลุมคุมครองจริยธรรม ใหดําเนินการข้ันตอนท่ี2 ถึง ข้ันตอนท่ี5 รวมกับกองการเจาหนาท่ี
7 .4 สํานักงานบริหารโครงการกองทุนโลก ใหดําเนินการข้ันตอนท่ี1 ถึง ข้ันตอนท่ี3 รวมกับศูนยสารสนเทศ

8. รายละเอียดขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด:

ตัวช้ีวัด หนวยวัด ปงบประมาณ พ.ศ.
2558 2559 2560

ระดับความสําเร็จของการดําเนินนโยบายและ
แนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัย
ดานสารสนเทศ

ระดับ - - 5

9. รายละเอียดการดําเนินงาน : ภาพรวมกรม
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รอบ 6 เดือนแรก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
(วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2561 – วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562)

ข้ันตอนท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมิน
1 . 1 .1 แตงตั้งคณะทํางานดานการรักษา

ความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ
ของกรมควบคุมโรค

1 . 1 .1 หนังสือคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานดานการ
รักษาความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศของ
กรมฯ ( 0 .5 คะแนน ) โดยมี ผูบริหาร ลง
นาม
( 0 .5 คะแนน )

2 . 2 .1ประชุมคณะทํางาน วิเคราะห
สถานการณการดําเนินการดานการ
รักษาความม่ันคงปลอดภัยดาน
สารสนเทศ โดยจะตองมีหัวขออยาง
นอย ดังนี้

สถานการณปจจุบัน
จุดออนท่ีพบ
ปญหาอุปสรรค
ขอเสนอแนะการจัดทําแผน

ปรับปรุง

1 . 2 .1 รายงานผลการวิเคราะหสถานการณ
การดําเนินการดานการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยดานสารสนเทศ ท่ีครอบคลุมตาม
เกณฑกําหนด ( 0 .9 คะแนน )
หมายเหตุ :ถาขาดเกณฑใดเกณฑหนึ่งหัก
เกณฑท่ีตองวิเคราะหเกณฑ ละ 0 .2คะแนน
โดยมีผูบริหารลงนาม ( 0 .1 คะแนน )

3 . 3 .1 จัดทําเอกสารการจัดประชุม/
อบรมใหความรูดานการรักษาความ
ม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ โดย
ผูเขารวมประชุม 50% ท่ียังไมไดรับ
การอบรมในป งบประมาณ 2560 (
0 .5 คะแนน )
3 .2 จัดทําแบบทดสอบ กอน และ
หลังการดําเนินงาน
( 0 .5 คะแนน )

1 . 3 .1 เอกสารการจัดประชุม/อบรม
ใหความรูดานการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยดานสารสนเทศโดยผูเขารวมประชุม
50% ท่ียังไมไดรับการอบรมในป
งบประมาณ 2561
( 0 .5 คะแนน )
3 .2 แบบทดสอบ กอน และ หลังการ
ดําเนินงาน ( 0 .5 คะแนน )
หมายเหตุ :
- ศูนยสารสนเทศดําเนินการจัดอบรมรวมท้ัง
กรม (สวนกลาง) โดยหนวยงานสวนภูมิภาค
อบรมผานระบบ
Video Conference หรือสามารถดําเนินการ
จัดอบรมเองภายในหนวยงาน
- แบบทดสอบใชของศูนยสารสนเทศ
เพ่ือเปนมาตรฐานเดียวกัน
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ข้ันตอนท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมิน
4 . สื่อสารใหบุคลากรภายในหนวยงาน

สังกัดกรมฯ ใหไดรับความรูดานการ
รักษาความม่ันคงปลอดภัยดาน
สารสนเทศ โดยมีหัวขอในการสื่อสารท่ี
เปนมาตรฐานเดียวกัน

1 . 4 .1 เอกสารหลักฐานการสื่อสารใหบุคลากร
ภายในหนวยงานสังกัดกรมฯ ใหไดรับความรู
ดานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดาน
สารสนเทศ โดยมีหัวขอในการสื่อสาร ดังนี้

4 .1 .1 ประกาศคณะกรรมการธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส เรื่องมาตรฐานการรักษาความ
ม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ( 0 .2
คะแนน )

4 .1 .2  แนวนโยบายและแนวปฏิบัติใน
การรักษาความม่ันคงปลอดภัยดาน
สารสนเทศ กระทรวงสาธารณสุข ( 0 .2
คะแนน )

4 .1 .3 . พระราชกฤษฎีกาวาดวยวิธีการ
แบบปลอดภัยในการทําธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2553 (0 .2 คะแนน)

4 .1 .4พระราชบัญญัติวาดวยการกระทํา
ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 (
0 .2 คะแนน )

4 .1 .5 พระราชบัญญัติวาดวยการกระทํา
ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2560 (
0 .2 คะแนน )

5 . 5 .1 ทําการทดสอบกอน และหลังการ
ดําเนินการ

1 5 .1 รายงานสรุปผลการทดสอบกอนการ
ดําเนินการของหนวยงานในสังกัดกรมฯ
( 0 .4 คะแนน )
5 .2 รายงานสรุปผลการทดสอบหลังการ
ดําเนินการของหนวยงานในสังกัดกรมฯ
( 0 .4 คะแนน )
5 .3 ผูบริหารลงนามรับทราบ
( 0 .2 คะแนน )
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โดย รอบ 6 เดือนหลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
(วันท่ี 1 เมษายน พ.ศ.2562 – วันท่ี 31 กันยายน พ.ศ. 2562)

ข้ันตอนท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมิน
1 . 1 .1 ประชุมคณะทํางานจัดทําแนวปฏิบัติ

เม่ือเกิดผลกระทบความม่ันคงปลอดภัยดาน
สารสนเทศ จํานวน 15 แนวปฏิบัติของกรมฯ

1 .1 รายงานสรุปผลการ จัดทําแนว
ปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุกระทบความม่ังคง
ปลอดภัยดานสารสนเทศของกรมฯ
จํานวน 15 แนวปฏิบัติ  (แบบฟอรม
ท่ี 1 )
( 0 .8 คะแนน )
1 .2 ผูบริหารลงนามรับทราบ
( 0 .2 คะแนน )

2 . 2 .1 จัดทําหรือทบทวนแผนความพรอมใช
งานระบบสารสนเทศในภาวะฉุกเฉินระดับ
กรมฯ
หมายเหตุ: ศูนยสารสนเทศจัดอบรมการทํา
แผนความพรอมใชงานระบบสารสนเทศใน
ภาวะฉุกเฉินดานสารสนเทศ

1 2 .1 แผนความพรอมใชงานระบบ
สาร-สนเทศในภาวะฉุกเฉินระดับ
กรมฯ
( 1 .0 คะแนน )

3 . 3 .1 ซอมแผนความพรอมใชงานระบบ
สารสนเทศในภาวะฉุกเฉินระดับ กรมฯ

1 . 3 .2 เอกสารสรุปการจัดการซอม
แผนตามขอ 2 .1 แผนความพรอม
ใชงานระบบสารสนเทศในภาวะ
ฉุกเฉินระดับกรมฯ ตามแบบฟอรมท่ี
2 ( 1 .0 คะแนน )

4 . 4 .1 สรุปผลการดําเนินงานดานการรักษา
ความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ รอบ
12 เดือน
4 .2 คะแนนประเมินผลความสําเร็จของ
หนวยงานในสังกัด ภาพรวมกรม

1 . 4 .1 รายงานสรุปผลการดําเนินงาน
ดาน
การรักษาความม่ันคงปลอดภัยดาน
สารสนเทศ รอบ 12 เดือน (0 . 5
คะแนน)
4 .2 คะแนนประเมินผลความสําเร็จ
ไดคะแนนตามเกณฑคะแนนท่ี
กําหนด
(คะแนนเต็ม 0 .5 คะแนน)
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ข้ันตอนท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมิน
5 . 5 .1 ประเมินความเขาใจในการดําเนินงาน

ดานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดาน
สารสนเทศ
5 .2 การใหคะแนนระดับความเขาใจตอแนว
ปฏิบัติ
หมายเหตุ : การประเมินในข้ันตอนนี้  จะ
เปนการประเมินดวยขอสอบออนไลนโดย
ศูนยสารสนเทศเปนผูประเมิน

1 5 .1 สรุปผลการประเมินจากขอสอบ
วัด
ผลความเขาใจจากการดําเนินงาน
(0 . 5คะแนน)
5 .2 ผลการประเมินตามคะแนนท่ี
กําหนด
(คะแนนเต็ม 0 .5 คะแนน)
การใหคะแนนระดับความเขาใจตอ
แนวปฏิบัติ
รอยละ
ของ
ความ
เขาใจ

< 60 60-
70

> 85

คะแนน 0 .1 0 .2 0 .5

10. เปาหมาย :
รอบ 6 เดือนแรก ถึงข้ันตอนท่ี 5
รอบ 6 เดือนหลัง ถึงข้ันตอนท่ี 5

11. แหลงขอมูล : ทุกหนวยงานในสังกัดกรมฯ
12. วิธีการจัดเก็บขอมูล :

12 .1 รวบรวมขอมูลจากแบบรายงาน SAR ของหนวยงาน และเอกสารแนบ ในระบบ Estimates SM
12 .2 คณะทํางานดานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศของหนวยงานในสังกัดกรมฯ

13. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล :
ไตรมาสท่ี 1 ภายในวันท่ี  25   ธันวาคม พ.ศ.2561
ไตรมาสท่ี 2 ภายในวันท่ี  25   มีนาคม พ.ศ. 2562
ไตรมาสท่ี 3 ภายในวันท่ี 25   มิถุนายน พ.ศ.2562
ไตรมาสท่ี 4 ภายในวันท่ี  25   กันยายน พ.ศ.2562

14. แบบฟอรมท่ีใช :
14 .1 แบบทดสอบ กอน และ หลังการดําเนินงาน
14 .2 แบบฟอรมท่ี 1 แบบฟอรมคัดเลือกแนวปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุกระทบความม่ังคงปลอดภัยดานสารสนเทศ
14 .3 แบบฟอรมท่ี 2 สรุปการจัดการซอมแผนความพรอมใชงานระบบสารสนเทศในภาวะฉุกเฉินระดับ

หนวยงาน
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15. ผูกํากับตัวช้ีวัด : ระดับกรม
ช่ือผูกํากับตัวช้ีวัด โทรศัพท E-mail

นาย ยงเจือ เหลาศิริถาวร 0  2590  3093
ผูกํากับตัวช้ีวัด : ระดับหนวยงาน

ช่ือผูกํากับตัวช้ีวัด โทรศัพท E-mail
1 .
2 .

16. ผูจัดเก็บตัวช้ีวัด : ระดับกรม
ช่ือผูจัดเก็บตัวช้ีวัด โทรศัพท E-mail

1 . นายปรีชา  ภูมิพ้ืนผล 0  2590  3093
2 . นายวรวิทย พยุงเกียรติบวร 0  2590  3093

ผูจัดเก็บตัวช้ีวัด : ระดับหนวยงาน
ช่ือผูจัดเก็บตัวช้ีวัด โทรศัพท E-mail

2 . นายชัยรัตน ปรีขากร 0  2590  3093
2 .
17 . ประสานงานรายละเอียดตัวช้ีวัด : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมควบคุมโรค

ช่ือผูประสานงาน โทรศัพท E-mail
1 .นายชาญวิทย อมรสุรินทวงศ 0  2590  3093
2 .นางสาวสุพจนา คุมวงษ 0  2590  3093
3 . นางสาวจันทรเพ็ญ เอกมอญ 0 2590  3093
4 . นางสาวกนิษฐนาถ นรภัทรพงศ 0  2590  3093
5 . นายศุภเสกย ทิพยาวงษ 0  2590  3093
6 . นายอัษฎางค โชติมัย 0  2590  3093
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ตัวช้ีวัดระดับหนวยงาน

1. ตัวช้ีวัดท่ี 3 .2 .3 : ระดับความสําเร็จของการดําเนินนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดาน
สารสนเทศ

2. หนวยวัด : ระดับ
3. น้ําหนัก : 5
4. คําอธิบายตัวช้ีวัด :

การรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ หมายถึง การทําใหอุปกรณ Hardware Software และ
ระบบเครือขาย ท่ีหนวยงานใชงานอยูสามารถทํางานไดอยางตอเนื่อง และมีความปลอดภัย

แนวปฏิบัติ หมายถึง ข้ันตอนการดําเนินการสําหรับผูใชระบบสารสนเทศในการแกไขหรือดําเนินการในการ
รักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ

เจาหนาท่ีงาน IT หมายถึง เจาหนาท่ีท่ีดูแลรับผิดชอบหลักงานดานสารสนเทศ (เชน ดูแลงานดานระบบ
เครือขาย ดูแลจัดหาซอมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอรและระบบงานสารสนเทศตาง ๆ เปนตน ของหนวยงาน)

ความสําเร็จของการดําเนินนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ
หมายถึง ความสําเร็จของการดําเนินงานนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ ของ
หนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคดําเนินการท่ีสอดคลองกับนโยบายตามนท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดเปน
มาตรการข้ันต่ําท่ีชวยลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามของระบบสารสนเทศ ท่ีทุกหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคตองให
ความสําคัญ จัดใหมีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอ รวมท้ังมีการปรับปรุงมาตรการเพ่ือรักษา
ความม่ันคงปลอดภัยตามความเหมาะสม และถือเปนโครงสรางพ้ืนฐานสําคัญของประเทศในระดับเครงครัดตาม
ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส โดยมีข้ันตอนการดําเนินการตามระดับความสําเร็จ 5 ข้ันตอน โดย
มุงเนน

1 .วิเคราะหสถานการณการดําเนินการดานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ โดยจะตองมี
หัวขออยางนอย ดังนี้

1 .9 สถานการณปจจุบัน
1 .10 จุดออนท่ีพบ
1 .11 ปญหาอุปสรรค
1 .12 ขอเสนอแนะการจัดทําแผนปรับปรุง

2 . สื่อสารใหบุคลากรภายในหนวยงานใหไดรับความรูดานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ ซึ่ง
กําหนดใหมีการทดสอบกอน และหลังการดําเนินการ

3 . จัดทําแนวปฏิบัติ เม่ือเกิดเหตุกระทบความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ เพ่ือการนําไปปฏิบัติจริง

4 . จัดทําหรือทบทวนแผนความพรอมใชงานระบบสารสนเทศในภาวะฉุกเฉินระดับหนวยงาน และซอมแผน
ความพรอมใชงานระบบสารสนเทศในภาวะฉุกเฉินระดับหนวยงาน

5 . ประเมินความเขาใจในการดําเนินงานดานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ
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5. สูตรการคํานวณ :

จํานวนหนวยงานท่ีมีผลสําเร็จของกิจกรรมท่ีกําหนดในแผนปฏิบัติการ ฯ รอยละ 85 x 100
จํานวนหนวยงานในสังกัดกรมฯ ท้ังหมด

6. เกณฑการใหคะแนน : พิจารณาจากความกาวหนาของการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้

ช่ือตัวช้ีวัด หนวยวัด ความสําเร็จ
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

รอยละความสาํเร็จการดําเนิน
นโยบายและแนวปฏิบัติใน
การรักษาความมั่นคงปลอด
ภัยดานสารสนเทศ

รอยละ 83 84 85 86 87

7 .  เง่ือนไขของตัวช้ีวัด :
7 .1 หนวยงานท่ีไมมีเจาหนาท่ีสารสนเทศ หรือหนวยงานท่ีไมสามารถหาวิทยากรในการใหความรูดานการ

ดําเนินนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ ใหติดตอศูนยสารสนเทศ
7 .2 ศูนยสารสนเทศใหดําเนินการในภาพของกรม ตามหนาท่ีความรับผิดชอบโดยเปนผูสนับสนุนดาน

วิชาการใหทุกหนวยงาน
7 .3 กลุมคุมครองจริยธรรม ใหดําเนินการข้ันตอนท่ี2 ถึง ข้ันตอนท่ี5 รวมกับกองการเจาหนาท่ี
7 .4 สํานักงานบริหารโครงการกองทุนโลก ใหดําเนินการข้ันตอนท่ี1 ถึง ข้ันตอนท่ี3 รวมกับศูนยสารสนเทศ

8. รายละเอียดขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด:

ตัวช้ีวัด หนวยวัด ปงบประมาณ พ.ศ.
2558 2559 2560

ระดับความสําเร็จของการดําเนินนโยบายและ
แนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัย
ดานสารสนเทศ

ระดับ - - 5
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9. รายละเอียดการดําเนินงาน
รอบ 6 เดือนแรก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

(วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2561 – วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562)

ข้ันตอน
ท่ี

รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมิน

1 . 1 .1 แตงตั้งคณะทํางานดานการรกัษาความมั่นคง
ปลอดภัยดานสารสนเทศของหนวยงาน

1 . 1 .1 หนังสือคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานดาน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
ของหนวยงาน
( 0 .5 คะแนน ) โดยมี ผูบริหารระดับ
หนวยงาน ลงนาม ( 0 .5 คะแนน )

2 . 2 .1ประชุมคณะทํางาน วิเคราะหสถานการณการ
ดําเนินการดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดาน
สารสนเทศ ของหนวยงาน
โดยจะตองมีหัวขออยางนอย ดังน้ี

 สถานการณปจจุบัน

 จุดออนท่ีพบ

 ปญหาอุปสรรค

 ขอเสนอแนะการจัดทําแผนปรับปรุง

1 . 2 .1 รายงานผลการวิเคราะหสถานการณ
การดําเนินการดานการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยดานสารสนเทศของหนวยงาน
ท่ีครอบคลุมตามเกณฑกําหนด (0 .9
คะแนน )
หมายเหตุ :ถาขาดเกณฑใดเกณฑหน่ึงหัก
เกณฑท่ีตองวิเคราะหเกณฑละ 0 .2
คะแนน
โดยมผีูบรหิารระดับหนวยงานลงนาม
( 0 .1 คะแนน )

3 . 3 .1 กําหนดใหบุคลากรของหนวยงานท่ียังไมไดรับ
การอบรมในป งบประมาณ 2560 เขารวมประชุม /
อบรม ใหความรูดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ดานสารสนเทศ ท่ีศูนยสารสนเทศดําเนินการจัด
อบรมผานระบบ Video Conferenceและ/หรือ
หนวยงานดําเนินการจัดอบรมเองภายในหนวยงาน (
0 .5 คะแนน )
3 .2 จัดทําแบบทดสอบกอน และหลังการดําเนินการ
โดยใชของศูนยสารสนเทศ กรมฯ กําหนด เพ่ือเปน
มาตรฐานเดียวกัน

1 . 3 .1 รายช่ือและ/หลักฐานท่ีบุคลากรท่ีเขา
รับการประชุม/อบรมใหความรูดานการ
รักษาความมั่นคงปลอดภยัดานสารสนเทศ
( 0 .5 คะแนน )
3 .2 แบบทดสอบกอน และหลังการ
ดําเนินการ ตามท่ีศูนยสารสนเทศ กรมฯ
กําหนด
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ข้ันตอน
ท่ี

รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมิน

4 . สื่อสารใหบุคลากรภายในหนวยงาน ใหไดรับความรู
ดานการรักษาความมั่นคงปลอดภยัดานสารสนเทศ
โดยมีหัวขอในการสื่อสารท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน

1 . 4 .1 เอกสารหลักฐานการสื่อสารให
บุคลากรภายในหนวยงานสังกัดกรมฯ ให
ไดรับความรูดานการรักษาความมัน่คง
ปลอดภัยดานสารสนเทศ โดยมี หัวขอ
ในการสื่อสาร ดังน้ี
4 .1 .1 ประกาศคณะกรรมการธุรกรรม

อิเล็กทรอนิกส เรื่องมาตรฐานการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
( 0 .2 คะแนน )

4 .1 .2  แนวนโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดาน
สารสนเทศ กระทรวงสาธารณสุข
( 0 .2 คะแนน )

4 .13 . พระราชกฤษฎีกาวาดวย
วิธีการแบบปลอดภัยในการทําธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2553 (0 .2 คะแนน)

4 .1 .4พระราชบัญญัติวาดวยการ
กระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.
2550 ( 0 .2 คะแนน )

4 .1 .5 พระราชบัญญัติวาดวยการ
กระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร
พ.ศ.2560 ( 0 .2 คะแนน )

5 . 5 .1 ทําการทดสอบกอน และหลังการดําเนินการ 1 5 .1 รายงานสรุปผลการทดสอบกอนการ
ดําเนินการของหนวยงาน( 0 .4 คะแนน )
5 .2 รายงานสรุปผลการทดสอบหลังการ
ดําเนินการของหนวยงาน( 0 .4 คะแนน )
5 .3 ผูบริหารหนวยงานลงนามรับทราบ (
0 .2 คะแนน )

\
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โดย รอบ 6 เดือนหลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
(วันท่ี 1 เมษายน พ.ศ.2562 – วันท่ี 31 กันยายน พ.ศ. 2562)

ข้ันตอน
ท่ี

รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมิน

1 . 1 .1 ประชุมคณะทํางานคัดเลือกแนวทางจัดทําแนว
ปฏิบัติ เมื่อเกิดผลกระทบความมัน่คงปลอดภัยดาน
สารสนเทศ ของหนวยงาน จํานวน 5 แนวปฏิบัติ โดย
คัดเลือกจาก 15 แนวปฏิบัติ ของกรมฯ
1 .2 จัดทําแนวปฏิบัติ 5 แนวปฏิบัติ เมื่อเกิดเหตุ
กระทบความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศเพ่ือการ
นําไปปฏิบตัิจริง

1 . 1 .1 รายงานสรุปผลการคัดเลือกแนว
ปฏิบัติเมือ่เกิดเหตุกระทบความมั่งคง
ปลอดภัยดานสารสนเทศของกรมฯ
จํานวน 5 แนวปฏิบัติ  ตามแบบฟอรมท่ี
1 ( 0 .4 คะแนน )
1 .2 เอกสาร 5 แนวปฏิบัติ เมื่อเกิดเหตุ
กระทบความมั่นคงปลอดภัยดาน
สารสนเทศเพ่ือการนําไปปฏิบัติจรงิ ( 0 .4
คะแนน )
1 .3 ผูบริหารหนวยงานลงนามรับทราบ (
0 .1 คะแนน )

2 . 2 .1 จัดทําหรือทบทวนแผนความพรอมใชงานระบบ
สารสนเทศในภาวะฉุกเฉินของหนวยงาน

1 2 .1 แผนความพรอมใชงานระบบสาร-
สนเทศในภาวะฉุกเฉินของหนวยงาน
(1 .0 คะแนน)

3 . 3 .1 ซอมแผนความพรอมใชงานระบบสารสนเทศใน
ภาวะฉุกเฉินของหนวยงาน

1 . 3 .1 เอกสารสรุปการจัดการซอมแผนตาม
ขอ 2 .1 แผนความพรอมใชงานระบบ
สารสนเทศในภาวะฉุกเฉินของหนวยงาน
ตามแบบฟอรมท่ี 2
(1 .0 คะแนน)

4 . 4 .1 สรุปผลการดําเนินงานดานการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยดานสารสนเทศของหนวยงานรอบ 12
เดือน

1 . 4 .1 รายงานสรุปผลการดําเนินงานดาน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยดาน
สารสนเทศ ของหนวยงานรอบ 12 เดือน
(0 . 5คะแนน)
4 .2 ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนางาน
ในปตอไป (0 . 3 คะแนน)
4 .3 ผูบริหารลงนามรับทราบ (0 .2
คะแนน)
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ข้ันตอน
ท่ี

รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมิน

5 . 5 .1 ประเมินความเขาใจในการดําเนินงานดานการ
รักษาความมั่นคงปลอดภยัดานสารสนเทศ
5 .2 การใหคะแนนระดับความเขาใจตอแนวปฏิบัติ
แนวปฏิบัติ
หมายเหตุ : การประเมินในข้ันตอนน้ี  จะเปนการ
ประเมินดวยขอสอบออนไลนโดยศูนยสารสนเทศเปน
ผูประเมิน

1
5 .1 สรุปผลการประเมินจากขอสอบ
วัดผลความเขาใจจากการดาํเนินงาน (0 .
5คะแนน)
(โดยศูนยสารสนเทศเปนผูประเมนิดวย
ขอสอบออนไลน)
5 .2 ผลการประเมินตามคะแนนท่ีกําหนด
(คะแนนเต็ม 0 .5 คะแนน)
การใหคะแนนระดับความเขาใจตอแนว

ปฏิบัติ
รอยละ
ของ
ความ
เขาใจ

< 60 60-
70

> 85

คะแนน 0 .1 0 .2 0 .5

10. เปาหมาย :
รอบ 6 เดือนแรก ถึงข้ันตอนท่ี 5
รอบ 6 เดือนหลัง ถึงข้ันตอนท่ี 5

11. แหลงขอมูล : หนวยงานในสังกัดกรมฯ
12. วิธีการจัดเก็บขอมูล :

12 .1 รวบรวมขอมูลจากแบบรายงาน SAR ของหนวยงาน และเอกสารแนบ ในระบบ Estimates SM
12 .2 คณะทํางานดานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศของหนวยงานในสังกัดกรมฯ

13. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล :
ไตรมาสท่ี 1 ภายในวันท่ี  25   ธันวาคม 2561
ไตรมาสท่ี 2 ภายในวันท่ี  25   มีนาคม   2562
ไตรมาสท่ี 3 ภายในวันท่ี  25   มิถุนายน 2562
ไตรมาสท่ี 4 ภายในวันท่ี  25   กันยายน 2562

14. แบบฟอรมท่ีใช :
14 .1 แบบทดสอบ กอน และ หลังการดําเนินงาน
14 .2 แบบฟอรมท่ี 1 แบบฟอรมคัดเลือกแนวปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุกระทบความม่ังคงปลอดภัยดานสารสนเทศ
14 .3 แบบฟอรมท่ี 2 สรุปการจัดการซอมแผนความพรอมใชงานระบบสารสนเทศในภาวะฉุกเฉินระดับ

หนวยงาน



๒๖๑

15.     ผูกํากับตัวช้ีวัด : ระดับหนวยงาน
ชื่อผูกํากับตัวชี้วัด โทรศัพท E-Mail

1 .

2 .

16     ผูจัดเก็บตัวช้ีวัด : ระดับหนวยงาน
ชื่อผูกํากับตัวชี้วัด โทรศัพท E-Mail

1 .

2 .

17 . ประสานงานรายละเอียดตัวช้ีวัด : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมควบคุมโรค
ชื่อผูกํากับตัวชี้วัด โทรศัพท E-Mail

1 .

2 .
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แบบฟอรมท่ี 1
แบบฟอรมคัดเลือกแนวปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุกระทบความม่ังคงปลอดภัยดานสารสนเทศ

เลือก 5 แนวปฏิบัติ จาก 15 แนวปฏิบัติ

ลําดับ ชื่อแนวปฏิบัติ หมายเหตุ

1 แนวปฏิบัติเม่ือพบวาเครื่องคอมพิวเตอรติดไวรัส เลือก

2 แนวปฏิบัติเก่ียวกับ Password เลือก

3 แนวปฏิบัติ การใช E-mail เลือก

4 แนวปฏิบัติการสํารองขอมูล เลือก

5 แนวปฏิบัติการคนหาขอมูลจาก internet เลือก

6 แนวทางปฏิบัติในการติดตั้งโปรแกรมสําเร็จรูป เลือก

7 แนวทางปฏิบัติในการนําอุปกรณสวนตัวเชื่อมตอเครือขายหนวยงาน เลือก

8 แนวทางปฏิบัติเม่ือพบวาเครื่องคอมพิวเตอรทํางานผิดปกติ เลือก

9 แนวทางปฏิบัติในการใช Handy drive เลือก

10 แนวทางปฏิบัติในการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรรวมกัน เลือก

11 แนวทางปฏิบัติในการแลกเปลี่ยนขอมูลผานเครือขาย เลือก

12 แนวทางปฏิบัติในการเขาถึงพ้ืนท่ีหวงหาม เลือก

13 แนวทางปฏิบัติเม่ือพบวา Website หนวยงานถูกโจมตี เลือก

14 แนวทางปฏิบัติเม่ือเชื่อมตอเครือขายนอกสถานท่ี เลือก

15 แนวทางปฏิบัติเม่ือพบวาระบบปฏิบัติการ (OS) เสียหาย เลือก

ลงนาม

(________________________________________)
ผูอํานวยการ หรือผูรับผิดชอบหลักดานสารสนเทศของหนวยงานลงนาม
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แบบฟอรมท่ี 2
แผนความพรอมใชงานระบบสารสนเทศในภาวะฉุกเฉินระดับหนวยงาน

ชื่อหนวยงาน ........................................................................................................ กรมควบคุมโรค
ชื่อแผน.............................................................................................................................................................................
ความสําคัญ/วัตถุประสงคของการจัดทําแผนนี้
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
การวิเคราะหภัยคุกคามและผลกระทบตอหนวยงาน
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
การจัดทําแผนบริหารความตอเนื่อง (BCP – Business Continuity Plan)
สําหรับกลุมกิจกรรมท่ีไดรับผลกระทบจากการหยุดชะงักของระบบสารสนเทศ
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
กลยุทธการกูคืนกิจกรรมท่ีสําคัญและข้ันตอนการปฏิบัติการ
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
กําหนดทรัพยากรและบุคลากรสําคัญหรือจําเปนตอการบริหารความตอเนื่อง
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

ทีมบริหารความตอเนื่อง

ชื่อ-สกุล

กลุมงาน/ตําแหนงงาน

โทรศัพท

ท่ีทํางาน

โทรศัพท

ท่ีบาน

โทรศัพท

มือถือ E-Mail
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วัน-เดือน-ป และสถานท่ี ท่ีจัดการซอมแผน
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
วิธีการซอมแผน
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

หมายเหตุ หนวยงานอาจนําเสนอขอมูลเปนขอๆ หรือเปน Flow Chart หรือในรูปแบบของตาราง รวมท้ังสามารถ
แทรกรูปภาพและเพ่ิมเติมหัวขออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของไดตามความเหมาะสม

.........................................................
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รายละเอียดตัวช้ีวัด (Measurement Template)
แผนยุทธศาสตร การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตอตานการทุจริต กรมควบคุมโรค

พ.ศ. 2560 - 2564
มิติท่ี 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 . การปฏิรูปกลไก พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร สินทรัพย เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร ใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐานโปรงใสตรวจสอบได

เปาประสงคท่ี 3 .2 ระบบบริหารสินทรัพย การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานคุณธรรม
จริยธรรม และตอตานการทุจริตมีมาตรฐาน

ตัวช้ีวัดระดับกรม
1. ตัวช้ีวัดท่ี 3 .3 .1 จํานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมดานการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพท่ีมี

คุณภาพ
2. หนวยวัด : เรื่อง
3. น้ําหนักของตัวช้ีวัด :
4 . คําอธิบายตัวช้ีวัด :

4 .1 การดําเนินงานวิจัย หมายถึง กระบวนการตั้งแต การวิเคราะหสถานการณ ปญหา ชองวางองค
ความรูเพ่ือมาจัดตั้งโจทยวิจัย หรือการวิเคราะหสถานการณ ปญหา ชองวางจากการทํางานประจํา เพ่ือตั้ง
โจทยวิจัยงานประจําสูงานวิจัย (Routine to Research: R2R) ในการพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนงาน
จากนั้นดําเนินงานพัฒนาโครงรางวิจัยท่ีระบุการนําไปใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม ตลอดจนสามารถ
ดําเนินการตามแผนการดําเนินงานวิจัยท่ีระบุไวในโครงรางวิจัย และจัดทํารายงานความกาวหนา (Progress
report) หรือรายงานฉบับสมบูรณ (Full paper) หรือนิพนธตนฉบับ (Manuscript)

4.2 งานวิจัยดานการปองกนั ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ หมายถึง
(1 ) วิจัยพ้ืนฐาน (Basic research หรือ Pure research หรือ Theoretical research) วิจัย

ประยุกต (Applied research) การพัฒนาทดลอง (Experimental development) และ การวิจัยประเมิน
เทคโนโลยีทางการแพทยและสาธารณสุข (Health Technology Assessment) ท่ีสงผลตอการปองกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพท่ีดําเนินการในปงบประมาณ 256 2 โดยใชงบประมาณจากทุกแหลงทุนท้ังภายในและ
ภายนอกกรมฯ ซึ่งเปนงานวิจัยท่ีหนวยงาน เปนผูวิจัยหลัก หรือผูวิจัยรวม หรือสนับสนุนงบประมาณ โดยผาน
การพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัย หรือ

(2 ) งานประจําสูงานวิจัย (Routine to Research: R2R) ท่ีสงผลตอการปองกันควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพท่ีหนวยงานดําเนินการเองและแลวเสร็จภายในปงบประมาณ 2562 โดยใชงบประมาณจากทุกแหลง
ทุนท้ังภายในและภายนอกกรมฯ โดยผานการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัย

4 .3 นวัตกรรม (Innovation) นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง แนวคิด กระบวนการ
หรือผลิตภัณฑท่ีเปนสิ่งใหม เกิดจากการใชความรู  ความคิดสรางสรรค สิ่งใหมในท่ีนี้คือไมเคยมีผูใดทํามากอน
หรือเคยทํามาแลวในอดีต แตนํามาพัฒนาจากของเกาท่ีมีอยูเดิม ซึ่งตองไมใชเกิดจากการลอกเลียนแบบหรือ
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การทําซ้ํา ชวยใหการทํางานนั้นไดผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกวาเดิม หรือนําไปใชในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือแกปญหาหรือปรับปรุง/พัฒนางาน หรือเพ่ือการพัฒนาบุคลากร แลวเกิดประโยชนท่ีเห็นเปน
รูปธรรมชัดเจนสามารถวัดวิเคราะหได แสดงใหเห็นหลักฐานเชิงประจักษในแงของการใชประโยชนของ
นวัตกรรมนั้นๆ หรืออาจวัดโดยใชแนวทางระเบียบวิธีวิจัยในเชิงปริมาณและคุณภาพ จําแนกประเภทของ
นวัตกรรมได 3  ประเภทดังนี้

4.3 .1 นวัตกรรมดานผลิตภัณฑ (Product Innovation ) คือผลิตภัณฑท่ีถูกผลิตข้ึนเพ่ือใช
ประโยชนในเชิงพานิชยท่ีไดปรับปรุงใหดีข้ึนหรือเปนสิ่งใหม หรือของใหมตอโลก ตอประเทศ องคกร หรือแม
แตตัวเราเอง

4 .3 .2  นวัตกรรมดานกระบวนการ/การจัดการ (Business Process Management
Innovation) คือ นวัตกรรมท่ีเกิดจากการพัฒนาระบบการดําเนินงานอยางใดอยางหนึ่งเพ่ือใหเกิด
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน เปนนวัตกรรมขบวนการทางองคกร

4 .3 .3  นวัตกรรมดานการบริการ ซ่ึงสงผลตองานปองกันควบคุมโรค (Service Model
Development Innovation) คือการเปลี่ยนแปลงบริการเดิม หรือการสรางบริการใหมท่ีเก่ียวของกับงาน
ปองกันควบคุมโรค เพ่ือใหผูใหและผูรับบริการไดใหและรับบริการท่ีสะดวกรวดเร็ว และใชประโยชนได
กวางขวางยิ่งข้ึน

โดยมีข้ันตอนการดําเนินงานพอสังเขปดังนี้

1 . การคิดคน (Innovation) ศึกษาเอกสารทฤษฎีท่ีเก่ียวกับนวัตกรรม การกําหนดโครงสราง
รูปแบบของนวัตกรรมท่ีจะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพมากข้ึนกวาเดิม

2 . การพัฒนา (Development) เปนข้ันตอนการลงมือสรางนวัตกรรมตามท่ียกรางไว การ
ตรวจสอบคุณภาพของนวัตกรรมและการปรับปรุงแกไข

3 . นําไปใชจริง (Implement) ในข้ันตอนนี้รวมถึงข้ันการทดลองใชนวัตกรรม และการประเมินผล
การใชนวัตกรรม

4 . ข้ันเผยแพร (Promotion) เปนข้ันของการเผยแพร การนําเสนอ หรือการจําหนาย
(ท่ีมา: สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)

4 .4 การดําเนินงานนวัตกรรมดานการปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ หมายถึง กระบวนการ
ตั้งแต การวิเคราะหสถานการณ ความพรอม ตนทุน ระบบงาน และฐานขอมูลของการดําเนินงานดาน
นวัตกรรมนวัตกรรมของกรมควบคุมโรค สถานการณ ปญหา ชองวางองคความรูเพ่ือสรางหัวขอนวัตกรรมของ
แตละหนวยงานจากการทํางานประจํา หรือการการพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนงาน การสรางผลิตภัณฑ
นวัตกรรม ในการเพ่ิมประสิทธิภาพประสิทธิผลดานงานปองกันควบคุมโรค มุงเนนการนําไปใชประโยชนอยาง
เปนรูปธรรม ตลอดจนสามารถดําเนินการตามแผนการดําเนินงานนวัตกรรมท่ีระบุไวในโครงการและแผนการ
ดําเนินงานนวัตกรรมของหนวยงาน และจัดทํารายงานความกาวหนา (Progress report) และสรุปผลการ
ดําเนินงานนวัตกรรม พรอมผลงานนวัตกรรมใหมของแตละหนวยงานภายใตสังกัดกรมควบคุมโรค
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5) สูตรการคํานวณ :
6) เกณฑการใหคะแนน :

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

38 เรื่อง 39 เรื่อง 35 เรื่อง 40เรื่อง 42 เรื่อง

(วิจัย 27+
นวัตกรรม41)

7) เง่ือนไข :

7 .1  นับผลงานจากตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานประจําป พ.ศ. 2562  (ตัวชี้วัดท่ี
1 .1 .2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานวิจัยดานการปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพและตัวชี้วัดท่ี 4 .1
ระดับความสําเร็จของนวัตกรรมท่ีหนวยงานสรางใหมแลวไดนําไปใชประโยชน) และตัวชี้วัดสํานักงบประมาณ
ผลผลิตท่ี 13  โครงการวิจัยและพัฒนาดานการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (SDA 1342 : จํานวน
ผลงานวิจัยดานการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ)

7 .2  งานวิจัย และนวัตกรรมท่ีตอยอดจากองคความรู เปนไปตามนิยามมาตรฐานผลิตภัณฑกรมควบคุมโรค
ท่ีเพ่ิมเติมในนิยามดานคุณธรรมและตอตานการทุจริตของกรมควบคุมโรค ป พ.ศ. 2562  (ตามเอกสารแนบ)

8) ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด:

9) รายละเอียดการดําเนินการ :

1. รวบรวมรายงานความกาวหนาของผลการดําเนินงานวิจัยและนวัตกรรมดานการปองกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพ ในระบบ Estimates SM

ตัวช้ีวัด (หนวยวัด)
ผลการดําเนินงาน  ปงบประมาณ

พ.ศ.
2559

พ.ศ.
2560

พ.ศ.
2561

จํานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมดานการ
ปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพแลวเสร็จ
ตามแผนท่ีกําหนด

เรื่อง
ผล 37 33 ………..

แผน 22 44 19

จํานวนผลงานนวัตกรรมดานการปองกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพแลวเสร็จตาม
แผนท่ีกําหนด

เรื่อง เปนตัวชี้วัดใหมป 2562
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2. ผู กํากับตัวชี้วัด ตรวจสอบขอมูลหนวยงานและสรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในระบบ
Estimates SM

10) เกณฑความสําเร็จ : ระบุเกณฑความสําเร็จภาพรวมเม่ือสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2562

เดือน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.
61

พ.ย.
61

ธ.ค.
61

ม.ค.
62

ก.พ.
62

มี.ค.
62

เม.ย.
62

พ.ค.
62

มิ.ย.
62

ก.ค.
62

ส.ค.
62

ก.ย.
62

จํานวนผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมดานการเฝา
ระวัง ปองกัน ควบคุม
โรคและภัยสุขภาพท่ีมี
คุณภาพ

40
เรื่อง

ระบุ Quick win รายไตรมาส

ไตรมาส ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รอยละการ
ดําเนินงานตาม
แผนงานวิจัยและ
นวัตกรรมฯ

จัดทําแผนงาน/
โครงการดําเนินงาน
พัฒนางานวิจัยและ
นวัตกรรมฯของ
หนวยงาน

ดําเนินงานตามแผน
งานวิจัยและ
นวัตกรรมท่ีระบุไว
ในโครงรางวิจัยได
รอยละ 40

ดําเนินงานตามแผน
งานวิจัยและ
นวัตกรรมท่ีระบุไว
ในโครงรางวิจัยได
รอยละ 70

ดําเนินงานแลวเสร็จ
ตามแผนงานวิจัย
และนวัตกรรมพรอม
จัดทํารายงานฉบับ
สมบูรณ/รายงาน
ความกาวหนา

11) แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : สถาบัน/สํานัก/หนวยงานสนับสนุน/สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี
1 -12

12) ประชากรกลุมเปาหมาย : สถาบัน/สํานัก/หนวยงานสนับสนุน/สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 1 -12

13) เอกสารสนับสนุน:

1 . รายละเอียดตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานประจําป พ.ศ. 2562

- ตัวชี้วัดท่ี 1 .1 .2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานวิจัยดานการปองกัน ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพ

- ตัวชี้วัดท่ี 4 .1 ระดับความสําเร็จของนวัตกรรมท่ีหนวยงานสรางใหมแลวไดนําไปใชประโยชน
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2 . และรายละเอียดตัวชี้วัดสํานักงบประมาณ ผลผลิตท่ี 13  โครงการวิจัยและพัฒนาดานการปองกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (SDA 1342 : จํานวนผลงานวิจยัดานการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ)

14) ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล :

ไตรมาส 1  ภายในวันท่ี 25  ธนัวาคม 2561

ไตรมาส 2  ภายในวันท่ี 25  มีนาคม 2562

ไตรมาส 3  ภายในวันท่ี 25  มิถุนายน 2562

ไตรมาส 4  ภายในวันท่ี 25  กันยายน 2562

15) ผูกํากับตัวช้ีวัด : ระดับกรม

ช่ือกํากับตัวช้ีวัด โทรศัพท E-mail

แพทยหญิงชีวนันท เลิศพิริยสุวัฒน 02  590  3251 -3 cheewananl@gmail.com

ผูกํากับตัวช้ีวัด : ระดับหนวยงาน

ช่ือกํากับตัวช้ีวัด โทรศัพท E-mail

16) ผูจัดเก็บตัวช้ีวัด: ระดับกรม

ช่ือจัดเก็บตัวช้ีวัด โทรศัพท E-mail

นายปวิตร  คตโคตร 0  2590  3175 Pawit2004@yahoo.com

นายอภิชาญ ทองใบ 0  2590 3149 api2526@hotmail.com

นางญาณี แสงสงา 0  2590  3251-3  ตอ 18 yaneetum@gmail.com

จัดเก็บตัวช้ีวัด: ระดับหนวยงาน

ช่ือจัดเก็บตัวช้ีวัด โทรศัพท E-mail
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เอกสารแนบ
นิยามมาตรฐานผลิตภัณฑกรมควบคุมโรคเพื่อใชในการพิจารณาผลการดําเนินงานผลิตภัณฑ

ดานการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ผลิตภัณฑกรมควบคุมโรคเพื่อใชในการพิจารณาผลการดําเนินงานผลิตภัณฑดานการเฝา

ระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ คือ ผลิตภัณฑเพื่อการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
หมายถึง สิ่งท่ีหนวยงานใน กรมควบคุมโรคทําการผลิต จัดหาใหไดมาและบรรจุลงในฐานขอมูลผลิตภัณฑ
ประกอบดวย กลุมผลิตภัณฑ 2  กลุม คือ

1 .1 ) ผลิตภัณฑหลัก คือ ผลิตภัณฑท่ีกรมมีภารกิจโดยตรงในการจัดหาใหไดมา หมายถึง
มาตรการ มาตรฐานของงานหรือมาตรฐานของมาตรการ คูมือ แนวทางและหลักสูตร สําหรับการเฝาระวังปองกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพ

1 .2 ) ผลิตภัณฑทางวิชาการ คือ ผลิตภัณฑท่ีกรมฯจําเปนตองจัดหาใหไดมาเพ่ือสราง
ผลิตภัณฑหลัก หมายถึง นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ องคความรู งานวิจัย ผลการสํารวจ ผลการประเมิน ผลการเฝา
ระวัง พยากรณโรค ขาวกรอง  ฐานขอมูลวิชาการ ฐานขอมูลเพ่ือการอางอิง ฐานขอมูลระบาดวิทยาและผลงาน
วิชาการอ่ืนๆ

มาตรฐานสากล หมายถึง มีกระบวนการจัดทําหรือตัวผลิตภัณฑมีคุณสมบัติ ดังนี้

ผลิตภัณฑแลความหมาย องคประกอบของมาตรฐานสําหรับผลิตภัณฑ

ผลิตภัณฑหลัก มีกระบวนการข้ันต่ําดังนี้
มาตรการ 1 . มีการวิเคราะหสถานการณวาจําเปนจะตองมีมาตรการในการ

ปองกัน ควบคุมโรค
2 . มีข้ันตอนการปรึกษาหารือหรือกลั่นกรองโดยผูเชี่ยวชาญวามาตรการ

ท่ีจัดทําสอดคลองกับสถานการณ
3 . มีข้ันตอนการตรวจสอบวามาตรการท่ีสรางมีหลักวิชาการสนับสนุน
4 . มีการกําหนดแนวทางการประเมินผลสําเร็จของมาตรการ

มาตรฐานของงานหรือ
มาตรฐานของมาตรการ

1 . มีการวางแผนตามมาตรฐานท่ีกรมควบคุมโรคกําหนด
2 . มีการทบทวนเอกสารและจัดทํารางเนื้อหา “มาตรฐานของงาน

หรือมาตรฐานของมาตรการ” ตามมาตรฐานท่ีกรมควบคุมโรค
กําหนด

3 . มีการทดสอบ “มาตรฐานของงาน หรือมาตรฐานของมาตรการ”
ตามมาตรฐานท่ีกรมควบคุมโรคกําหนด

4 . มีการประเมินผลตามมาตรฐานท่ีกรมควบคุมโรคกําหนด
หมายเหตุ: รายละเอียดเพ่ิมเติมดูจากคูมือการประเมินและรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑเพ่ือการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพสําหรับ
บุคลากร กรมควบคุมโรค



๒๗๑

ผลิตภัณฑแลความหมาย องคประกอบของมาตรฐานสําหรับผลิตภัณฑ

คูมือหรือแนวทาง 1. มีการวางแผนตามมาตรฐานท่ีกรมควบคุมโรคกําหนด
2. มีการทบทวนเอกสารทางวิชาการตามมาตรฐานท่ีกรมควบคุมโรค

กําหนด
3. มีกระบวนการพัฒนาคูมือหรือแนวทางตามมาตรฐานท่ีกรมควบคุม

โรคกําหนด
4. มีแผนการประเมินผลคูมือหรือแนวทางตามมาตรฐานท่ีกรมควบคุม

โรคกําหนด
หมายเหตุ :
รายละเอียดเพ่ิมเติมดูจากคูมือการประเมินและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
เพ่ือการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพสําหรับบุคลากร กรม
ควบคุมโรค

หลักสูตร 1 . 1 . มีการวางแผนตามมาตรฐานท่ีกรมควบคุมโรคกําหนด
2 . 2 . มีการออกแบบหลักสูตรตามมาตรฐานท่ีกรมควบคุมโรคกําหนด
3 . 3 . มีการทดสอบหลักสูตรตามมาตรฐานท่ีกรมควบคุมโรคกําหนด
4 . 4 . มีแผนการประเมินผลหลักสูตรตามมาตรฐานท่ีกรมควบคุมโรคกําหนด

หมายเหตุ: รายละเอียดเพ่ิมเติมดูจากคูมือการประเมินและรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑเพ่ือการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพสําหรับ
บุคลากร กรมควบคุมโรค

ผลิตภัณฑฯทางวิชาการ มีกระบวนการข้ันต่ําดังนี้

นวัตกรรม (Innovation)
หมายถึง แนวคิด กระบวนการ
หรือผลิตภัณฑท่ีเปนสิ่งใหม เกิด
จากการใชความรู  ความคิด
สรางสรรค  สิ่งใหมในท่ีนี้คือไม
เคยมีผูใดทํามากอน หรือเคยทํา
มาแลวในอดีต แตนํามาพัฒนา
จากของเกาท่ีมีอยูเดิม ชวยให
การทํางานนั้นไดผลดีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงกวาเดิม แตตอง ไมใชเกิด
จากการลอกเลียนแบบหรือการ
ทําซ้ํา

1 . การคิดคน (Innovation) ศึกษาเอกสารทฤษฎีท่ีเก่ียวกับนวัตกรรม การ
กําหนดโครงสรางรูปแบบของนวัตกรรมท่ีจะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพมาก
ข้ึนกวาเดิม

2 . การพัฒนา ( Development) เปนข้ันตอนการลงมือสรางนวัตกรรมตามท่ี
ยกรางไว การตรวจสอบคุณภาพของนวัตกรรมและการปรับปรุงแกไข

3 . นําไปใชจริง (Implement) ในข้ันตอนนี้รวมถึงข้ันการทดลองใชนวัตกรรม
และการประเมินผลการใชนวัตกรรม

4 . ข้ันเผยแพร (Promotion) เปนข้ันของการเผยแพร การนําเสนอ หรือการ
จําหนาย
หมายเหตุ : อางอิงจาก สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (สนช.)
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สิ่งประดิษฐ 1 . ศึกษาเอกสารความรูท่ีจําเปนในการสรางสิ่งประดิษฐ
2 . กําหนดโครงสรางรูปแบบของสิ่งประดิษฐท่ีจะสามารถแกไขปญหา

ท่ีตองการหรือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน
3 . ลงมือสรางสิ่งประดิษฐตามท่ีกําหนดไว ตรวจสอบคุณภาพของ

สิ่งประดิษฐและปรับปรุงแกไข
4 . ทดลองใชสิ่งประดิษฐ และประเมินผลการใชสิ่งประดิษฐ
5 . เผยแพรผลงานสิ่งประดิษฐใหกับกลุมเปาหมาย

องคความรู 1 . วิเคราะหความตองการ และความจําเปนในการผลิตองคความรู
(Need analysis)

2 . องคความรูท่ีจัดทําสอดคลองกันนโยบายและภารกิจของ
กรมควบคุมโรค

3 . มีการกําหนดกรอบแนวคิด
4 . มีการรวบรวมความรูจากการทบทวนวรรณกรรม ประชุม

ผูเชี่ยวชาญหรือผูปฏิบัติงาน

งานวิจัย 1 . ชื่อและวัตถุประสงคงานวิจัยสอดคลองกับกรอบนโยบายการทําวิจัย
ของกรมควบคุมโรค หรือ กรอบแนวทางการวิจัยของสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)

2 . แผนงานโครงการผานการพิจารณา และไดรับการพิจารณารับรอง
จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมควบคุมโรคหรือกระทรวง
สาธารณสุข หรือคณะกรรมการงานวิจัยของหนวยงาน

3 . มีการควบคุมกํากับ (Protocol compliance) รายงาน
ความกาวหนา (progress report) และสงรายงานฉบับสมบูรณ(full
paper)

4 . มีขอสรุปหรือขอเสนอแนะ มีการระบุการนําไปใชประโยชน เชน
มิตินโยบายมิติเชิงวิชาการ มิติเชิงสังคม/ชุมชน และมิติเชิงพาณิชย

5 . ผลงานไดรับการตีพิมพในวารสารหรือเผยแพร
หมายเหตุ: การระบุการนําไปใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม (อางอิงจาก
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)) ไดแก

1 . มิตินโยบาย หมายถึง การนําขอมูลและแนวทางแกไขซึ่งไดจาก
ผลงานวิจัย มาใชประกอบการแกไขประเด็นพัฒนาสําคัญและปญหา
เรงดวน ในเชิงนโยบายระดับประเทศระดับภูมิภาค ระดับจังหวัดระดับ
ทองถ่ินหรือระดับหนวยงาน
2 . มิติวิชาการ หมายถึง การถูกอางอิง (citation) บทความวิจัย ซึ่ง
ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ซึ่งมี



๒๗๓

ผลิตภัณฑแลความหมาย องคประกอบของมาตรฐานสําหรับผลิตภัณฑ

peer review

3 . มิติเชิงสังคมหรือชุมชน หมายถึง การถายทอดความรูใหชุมชน
ทองถ่ิน องคกร (ซึ่งมิใชหนวยงานตนสังกัดของนักวิจัยหรือหนวยงานให
ทุน) หรือการจัดกิจกรรมท่ีแสดงใหเห็นถึงการใชประโยชนและสามารถ
แสดงผลการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนตอชุมชน ทองถ่ินองคกร

4 . มิติพาณิชย หมายถึง การนําผลงานวิจัยไปพัฒนาหรือปรับปรุง
กระบวนการ หรือผลิตและจําหนาย ในภาคการผลิตและอุตสาหกรรม

ผลการสํารวจ 1 . เรื่องท่ีทําการสํารวจสอดคลองกับภารกิจของกรมควบคุมโรค
2 . ข้ันตอนการดําเนินงานถูกตองสอดคลองกับระเบียบวิธีวิจัย
3 . ผลการสํารวจมีการวิเคราะหวิจารณตามหลักวิชาการ หรือมีการรับ

ฟงความเห็นของผูเชี่ยวชาญในเรื่องท่ีสํารวจ
4 . มีเอกสารอางอิงและแหลงขอมูลท่ีนาเชื่อถือ
5 . บทสรุปผลการสํารวจสามารถนําไปพัฒนาการทํางานควบคุมโรค

ผลการประเมิน 1 . เรื่องท่ีทําการประเมินสอดคลองกับภารกิจของกรมควบคุมโรค
2 . ข้ันตอนการดําเนินงานถูกตองตามรูปแบบการประเมินโครงการ

(เชน ประเด็นการประเมิน,เครื่องมือท่ีใช, วิธีการรวบรวมขอมูล,
การวิเคราะหขอมูล, เกณฑการตัดสินผลการประเมิน)

3 . สรุปและอภิปรายผลการประเมินและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย โดย
เปรียบเทียบใหเห็นวาการมีโครงการกับไมมีโครงการไดผลตางกัน
อยางไร,ควรปรับโครงการในดานใดบางและปรับอยางไร

ขาวกรอง 1 . กําหนดขอมูลหลักของขาวกรอง
2 . ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
3 . ใหน้ําหนักความนาเชื่อถือของขอมูล
4 . เนื้อหาของขาวกรองสามารถระบุสภาพปญหาท้ัง เวลา บุคคล

และสถานท่ีได
5 . มีการปรับปรุงขอมูลนั้นใหเปนปจจุบันอยางสมํ่าเสมอ

พยากรณโรค
ผลการเฝาระวัง

1 . กําหนดหัวขอท่ีจะทําการพยากรณโรคหรือเฝาระวัง
2 . ตรวจสอบแหลงขอมูล และความถูกตองของขอมูล
3 . กําหนดวิธีการวิเคราะหและสถิติท่ีใช
4 . สังเคราะหเนื้อหาการพยากรณโรคหรือผลการเฝาระวัง โดย

เปรียบเทียบผลท่ีไดกับขอมูลในอดีต
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5 . จัดทําขอเสนอแนะสําหรับการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
6 . เผยแพรการพยากรณโรค ผลการเฝาระวังใหกับผูเก่ียวของ

เพ่ือใชดําเนินการตอไป
ฐานขอมูลอางอิง

ฐานขอมูลวิชาการ

หรือฐานขอมูลดาน
ระบาดวิทยา

1 . วิเคราะหความตองการ และความจําเปนในการสรางขอมูลอางอิง,
ฐานขอมูลโรคและภัยสุขภาพ (Need analysis) ท่ีสอดคลองกับ
นโยบายและภารกิจของกรมควบคุมโรค

2 . รวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของสําหรับจัดทําฐานขอมูล
3 . ตรวจสอบความถูกตองและความนาเชื่อถือของขอมูล

โดยผูเชี่ยวชาญ/คณะทํางาน
4 . วิเคราะหขอมูลท่ีไดโดยผูเชี่ยวชาญ/คณะทํางาน
5 . ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลท่ีจะทําการเผยแพร

กอนการเผยแพร
6 . ประเมินผล และติดตามพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพของฐานขอมูล

อยางตอเนื่อง

วารสารวิชาการ วารสารท่ีอยูในฐานขอมูลของศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย
(Thai-Journal Citation Index : TCI)
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รายละเอียดตัวชี้วัด (Measurement Template)
แผนยุทธศาสตร การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตอตานการทุจริต กรมควบคุมโรค

พ.ศ. 2560 - 2564
มิติท่ี 4 ดานการพัฒนาองคการ

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 : การยกระดับ พัฒนาศักยภาพองคการ เปนกรมคุณธรรม ใหมีคุณภาพ มีขีดสมรรถนะสูง
ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริต

เปาประสงคยุทธศาสตรท่ี 4 .1 : หนวยงานในสังกัดกรมเปนองคกรคุณธรรม

ตัวชี้วัดระดับกรม
1) ตัวชี้วัดท่ี 4 .1 .1 : รอยละความสําเร็จของการเสริมสรางความสุข (Happinometer) และความผูกพันตอองคกร

(Engagement) ของบุคลากรกรมควบคุมโรค
2) หนวยวัด : รอยละ
3) น้ําหนัก : 5
4) คําอธิบาย :

บุคลากรกรมควบคุมโรค หมายถึง บุคลากรทั้งหมด (ทุกประเภทการจาง) ไดแก 1 ) ขาราชการ 2 )
พนักงานราชการ 3 ) ลูกจางประจํา 4 ) พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 5 ) ลูกจางชั่วคราว (ยกเวน ลูกจางรายคาบ/
รายวัน/จางเหมาบริการ) ของทุกหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ทุกระดับ ทุกสายงาน

ความสุขของบุคลากร (Happinometer) หมายถึง การแสดงออกถึงความสุขของบุคลากร
ทั้งในเรื่องชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว ซึ่งประกอบดวย 9  ดาน คือ 1 ) สุขภาพกายดี (Happy Body) 2 ) ผอนคลายดี
(Happy Relax) 3 ) น้ําใจดี (Happy Heart) 4 ) จิตวิญญาณดี (Happy Soul) 5 ) ครอบครัวดี (Happy Family)
6 ) สังคมดี (Happy Society) 7 ) ใฝรูดี (Happy Brain) 8 ) สุขภาพเงินดี (Happy Money) และ 9 ) การทํางานดี
(Happy Work Life (Happy Plus))

ความผูกพันตอองคกร (Engagement) หมายถึง ทัศนคติ  ความรูสึก  หรือการแสดงออก
ของบุคลากรที่มีตอองคกร ประกอบดวย 3  ดาน คือ 1 ) พูดถึงองคกรในแงดี (Say)  2 ) อยากอยูกับองคกร (Stay)
3 ) มุงมั่นทุมเทเพ่ือองคกร (Strive)

สุขภาวะองคกร (Happy Public Organization Index : HPI) หมายถึง องคกรมีการสรางเสริม
คุณภาพชีวิตการทํางานโดยใชกระบวนการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ การจัดสิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอการสรางสุข สงเสริม
สุขภาพกาย ใจ จิตสังคม จิตวิญญาณ ปญญา และมีผลลัพธที่ทําใหบุคลากรเกิดความภาคภูมิใจและผูกพันองคกร
ซึ่งจะสงผลใหบุคลากรทํางานไดอยางเปนสุข และมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี

อัตราการคงอยูของบุคลากรกรมควบคุมโรค (Retention rate) หมายถึง จํานวนบุคลากร
สาธารณสุขทั้งหมด 5 ประเภทการจาง (ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว (ยกเวน ลูกจางราย
คาบ/รายวัน/จางเหมาบริการ) พนักงานกระทรวงสาธารณสุข) ที่ปฏิบัติงานในหนวยงานสังกัดกรมควบคุมโรค เปน
ระยะเวลา 1 ปข้ึนไป (นับตามปงบประมาณ) โดยเริ่มนับตั้งแตวันแรกที่เริ่มปฏิบัติงาน ณ หนวยงานเดิมในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข จนถึงวันที่เก็บขอมูล เทียบกับจํานวนบุคลากร 5 ประเภทการจางที่ปฏิบัติงานอยูจริงทั้งหมด ณ ตน
ปงบประมาณ (1 ตุลาคม)
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สาเหตุการสูญเสีย ประกอบดวย 1 ) การลาออก หมายถึง บุคลากรกรมควบคุมโรคที่ลาออกจากการ
ปฏิบัติงานในหนวยงานสังกัดกรมควบคุมโรค 2 ) การถูกใหออก หมายถึง บุคลากรกรมควบคุมโรคที่ถูกใหออกจากการ
ปฏิบัติงานโดยมีความผิด 3 ) การโอน หมายถึง การใหบุคลากรกรมควบคุมโรคโอนไปสังกัดใหมนอกกรมควบคุมโรค

ความสําเร็จการเสริมสรางความสุขและความผูกพันตอองคกรของบุคลากรกรมควบคุมโรค คือ การ
เสริมสรางใหบุคลากรของกรมควบคุมโรค มีคาดัชนีความสุข ความผูกพันตอองคกร สุขภาวะองคกร และอัตราการคงอยู
สูงข้ึน โดยดําเนินการ ดังนี้

1 . วิเคราะห สังเคราะหขอมูลความสุขและความผูกพันตอองคกรของบุคลากรกรมควบคุมโรค
2 . จัดตั้งหรือทบทวนคณะทํางานเสริมสรางความสุขและความผูกพันตอองคกรของบุคลากรกรมควบคุม

โรค เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการเสริมสรางความสุขและความผูกพันตอองคกรของบุคลากรกรมควบคุมโรค พรอม
แนวทางการดําเนินงานสื่อสาร ชี้แจงฯ ใหกับหนวยงาน

3 . ดําเนินการตามแผนฯ พรอมทั้งกํากับ ติดตาม และสรุปผลรอบ 6  เดือน
4 . ดําเนินการตามแผนฯ พรอมทั้งกํากับ ติดตาม และสรุปผล รอบ 9  เดือน
5 . สรุปผลการดําเนินการตามแผนฯ รอบ 1 2  เดือน และประเมินผลความสําเร็จของการเสริมสราง

ความสุข (Happinometer) และความผูกพันตอองคกร (Engagement) ของบุคลากรกรมควบคุมโรค ประกอบดวย
- ความสุขของบุคลากรกรมควบคุมโรค (Happinometer)
- ความผูกพันตอองคกรของบุคลากรกรมควบคุมโรค (Engagement)
- สุขภาวะองคกร (Happy Public Organization Index :HPI)
- อัตราการคงอยูของบุคลากรกรมควบคุมโรค (Retention rate)

5 ) สูตรการคํานวณ : คิดคะแนนเปนระดับข้ันตอนที่กําหนดโดยใหคะแนนตามข้ันตอนการดําเนินงานและผลลัพธ
สุดทายข้ันตอนที่5 (5 .2 )วาดัชนีความสุขของบุคลากรในหนวยงาน (Happinometer) เพ่ิมข้ึนอยูระหวางชวงคะแนน
คิดคะแนนดวยวิธีการเทียบบัญญัติไตรยางศ

๖) เกณฑการใหคะแนน:
ตัวชี้วัด หนวยวัด เปาหมาย

ป 62 ป 63 ป 64 ป 65
คาดัชนีความสุขของบุคลากรกรมควบคุมโรค
(Happinometer)

คะแนน 64 65 66 67

คาดัชนีความผูกพันตอองคกรของบุคลากร
กรมควบคุมโรค (Engagement)

คะแนน 68 69 70 71

คาดัชนีสุขภาวะองคกร (Happy Public
Organization Index :HPI)

คะแนน 64 65 66 67

รอยละอัตราการคงอยูของบุคลากรกรมควบคุม
โรค (Retention rate)

รอยละ 88 91 94 97

7) เง่ือนไข : -ไมมี



๒๗๗

8) รายละเอียดขอมูลพื้นฐานตัวชี้วัด :

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด

ผลการดําเนินงานท่ีผานมาปงบประมาณ พ.ศ.

2559 25๖0 2561

คาดัชนีความสุขของบุคลากรกรมควบคุมโรค
(Happinometer)

คะแนน - 62 .33 รอขอมูล

คาดัชนีความผูกพันของบุคลากรกรมควบคุม
โรค(Engagement)

คะแนน 80 .20
(เกณฑเดิม)

66 .12 รอขอมูล

คาดัชนีสุขภาวะองคกร (Happy Public
Organization Index :HPI)

คะแนน - 60 .36 รอขอมูล

รอยละอัตราการคงอยูของบุคลากรกรม
ควบคุมโรค (Retention rate)

รอยละ - - รอขอมูล

10) แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :
11 .1 จัดเก็บขอมูลจากหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคที่เก่ียวของ
11 .2 วิเคราะห สรุปผล ตามข้ันตอนและวิธีที่กําหนด

11) ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล : ทุกรายไตรมาส
ไตรมาสที่ 1 ภายในวันที่ 2 5 ธันวาคม 2561
ไตรมาสที่ 2 ภายในวันที่ 2 5 มีนาคม 2562
ไตรมาสที่ 3 ภายในวันที่ 2 5 มิถุนายน 2562
ไตรมาสที่ 4 ภายในวันที่ 2 5 กันยายน 2562

12) ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
ชื่อผูกํากับตัวชี้วัด โทรศัพท E-mail

นายยุทธพงษ  เกียรติยุทธชาติ 0 -2590 -3041 yutthapong.k@gmail.com

13) ผูจัดเก็บขอมูล :
ชื่อผูกํากับตัวชี้วัด โทรศัพท E-mail

หัวหนากลุมยุทธศาสตรและพฒันาองคกร 0 -2590 -3876 hr_plan@hotmail.com
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ตัวชี้วัดระดับผูกํากับตัวชีว้ัด
1) ตัวชี้วัดท่ี 4 .1 .1 : ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางความสุขและความผูกพันตอองคกรของบุคลากร

กรมควบคุมโรค
2) หนวยวัด : ระดับ
3) น้ําหนัก : 5
4) คําอธิบาย :

บุคลากรกรมควบคุมโรค หมายถึง บุคลากรทั้งหมด (ทุกประเภทการจาง) ไดแก 1 ) ขาราชการ 2 )
พนักงานราชการ 3 ) ลูกจางประจํา 4 ) พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 5 ) ลูกจางชั่วคราว (ยกเวน ลูกจางรายคาบ/
รายวัน/จางเหมาบริการ) ของทุกหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ทุกระดับ ทุกสายงาน

ความสุขของบุคลากร (Happinometer) หมายถึง การแสดงออกถึงความสุขของบุคลากร
ทั้งในเรื่องชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว ซึ่งประกอบดวย 9  ดาน คือ 1 ) สุขภาพกายดี (Happy Body) 2 ) ผอนคลายดี
(Happy Relax) 3 ) น้ําใจดี (Happy Heart) 4 ) จิตวิญญาณดี (Happy Soul) 5 ) ครอบครัวดี (Happy Family)
6 ) สังคมดี (Happy Society) 7 ) ใฝรูดี (Happy Brain) 8 ) สุขภาพเงินดี (Happy Money) และ 9 ) การทํางานดี
(Happy Work Life (Happy Plus))

ความผูกพันตอองคกร (Engagement) หมายถึง ทัศนคติ  ความรูสึก  หรือการแสดงออก
ของบุคลากรที่มีตอองคกร ประกอบดวย 3  ดาน คือ 1 ) พูดถึงองคกรในแงดี (Say)  2 ) อยากอยูกับองคกร (Stay)
3 ) มุงมั่นทุมเทเพ่ือองคกร (Strive)

สุขภาวะองคกร (Happy Public Organization Index : HPI) หมายถึง องคกรมีการสรางเสริม
คุณภาพชีวิตการทํางานโดยใชกระบวนการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ การจัดสิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอการสรางสุข สงเสริม
สุขภาพกาย ใจ จิตสังคม จิตวิญญาณ ปญญา และมีผลลัพธที่ทําใหบุคลากรเกิดความภาคภูมิใจและผูกพันองคกร
ซึ่งจะสงผลใหบุคลากรทํางานไดอยางเปนสุข และมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี

อัตราการคงอยูของบุคลากรกรมควบคุมโรค (Retention rate) หมายถึง จํานวนบุคลากร
สาธารณสุขทั้งหมด 5 ประเภทการจาง (ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว (ยกเวน ลูกจางราย
คาบ/รายวัน/จางเหมาบริการ) พนักงานกระทรวงสาธารณสุข) ที่ปฏิบัติงานในหนวยงานสังกัดกรมควบคุมโรค เปน
ระยะเวลา 1 ปข้ึนไป (นับตามปงบประมาณ) โดยเริ่มนับตั้งแตวันแรกที่เริ่มปฏิบัติงาน ณ หนวยงานเดิมในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข จนถึงวันที่เก็บขอมูล เทียบกับจํานวนบุคลากร 5 ประเภทการจางที่ปฏิบัติงานอยูจริงทั้งหมด ณ ตน
ปงบประมาณ (1 ตุลาคม)

สาเหตุการสูญเสีย ประกอบดวย 1 ) การลาออก หมายถึง บุคลากรกรมควบคุมโรคที่ลาออกจากการ
ปฏิบัติงานในหนวยงานสังกัดกรมควบคุมโรค 2 ) การถูกใหออก หมายถึง บุคลากรกรมควบคุมโรคที่ถูกใหออกจากการ
ปฏิบัติงานโดยมีความผิด 3 ) การโอน หมายถึง การใหบุคลากรกรมควบคุมโรคโอนไปสังกัดใหมนอกกรมควบคุมโรค

ความสําเร็จการเสริมสรางความสุขและความผูกพันตอองคกรของบุคลากรกรมควบคุมโรค คือ การ
ดําเนินการและสนับสนุนใหหนวยงานดําเนินการเสริมสรางใหบุคลากรของกรมควบคุมโรค มีความสุข ความผูกพันตอ
องคกร สุขภาวะองคกร และอัตราการคงอยูสูงข้ึน
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5 ) สูตรการคํานวณ : คิดคะแนนเปนระดับข้ันตอนที่กําหนดโดยใหคะแนนตามข้ันตอนการดําเนินงานและผลลัพธ
สุดทายข้ันตอนที่5 (5 .2 ) วาดัชนีความสุขของบุคลากรในหนวยงาน (Happinometer) เพ่ิมข้ึนอยูระหวางชวงคะแนน
คิดคะแนนดวยวิธีการเทียบบัญญัติไตรยางศ

๖) เกณฑการใหคะแนน: กําหนดเปนแบบผสมผสาน (Hybird) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน ๕ ระดับ พิจารณาจาก
ความกาวหนาของการดําเนินงานตามเปาหมายของแตละข้ันตอน ดังนี้

ชื่อตัวชี้วัด
ระดับ

คะแนน
เกณฑการใหคะแนน

๑ 2 3 4 5
ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางความสุขของ
คนทํางานในหนวยงาน

1 √
2 √ √
3 √ √ √
4 √ √ √ √
5 √ √ √ √ √

7) เง่ือนไข : -

8) รายละเอียดขอมูลพื้นฐานตัวชี้วัด :

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด

ผลการดําเนินงานท่ีผานมาปงบประมาณ พ.ศ.

2559 25๖0 2561

ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางความสุขของ
บุคลากรกรมควบคมุโรค (Happinometer)

ระดับ - - รอขอมูล

คาดัชนีความสุขของบุคลากรกรมควบคุมโรค
(Happinometer)

คะแนน - 62 .33 รอขอมูล

คาดัชนีความผูกพันของบุคลากรกรมควบคุมโรค
(Engagement)

คะแนน 80 .20
(เกณฑเดิม)

66 .12 รอขอมูล

คาดัชนีสุขภาวะองคกร (Happy Public
Organization Index :HPI)

คะแนน - 60 .36 รอขอมูล

รอยละอัตราการคงอยูของบุคลากรกรมควบคมุโรค
(Retention rate)

รอยละ - - รอขอมูล
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9. รายละเอียดการดําเนินงาน :
รอบ 6 เดือนแรก ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

(วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2561 – วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ.2562)
ระดับ

คะแนน รายละเอียดการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน
1 วิเคราะห สังเคราะหขอมูลผลการดําเนินงานท่ีผานมา และ

สถานการณความสุข (Happinometer) ความผูกพันตอองคกร
(Engagement) อัตราการสูญเสีย (Loss rate) บุคลากร และสุขภาวะ
องคกร (HPI)

จัดตั้งหรือทบทวนคณะทํางานเสริมสรางความสุขและความผูกพันตอ
องคกรของบุคลากรกรมควบคุมโรค

รายงานผลการวิเคราะห สังเคราะห
ขอมูล (0 .6 คะแนน) ท่ีผูบรหิารลงนาม
รับทราบ (0 .2 คะแนน)

คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานเสริมสราง
ความสุขและความผูกพันตอองคกรของ
บุคลากรกรมควบคมุโรค (0 .2 คะแนน)

2 จัดทําแผนปฏิบตัิการเสริมสรางความสุขและความผูกพันตอองคกรของ
บุคลากรกรมควบคมุโรค ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 พรอมท้ังแนว
ทางการจัดทําแผนของหนวยงาน (0 .5 คะแนน)

เผยแพร สื่อสารแผนฯ และแนวทางการจัดทําแผนใหทุกหนวยงาน
รับทราบ (0 .25 คะแนน)

สรุปผลการจัดทําแผนของหนวยงาน (0 .25 คะแนน)

แผนฯ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ท่ี
ผูบริหารลงนาม (0 .6 คะแนน)

เอกสารหลักฐานแสดงการเผยแพร
สื่อสารแผนฯ ใหทุกหนวยงานรับทราบ
(0 .2 คะแนน)

รายงานสรุปผลการจดัทําแผนของ
หนวยงาน(0 .2 คะแนน)

3 ดําเนินงานตามแผนฯ ไดอยางนอยรอยละ 30 และรายงาน
ความกาวหนาฯ รอบ 6 เดือน

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนของหนวยงาน รอบ 6 เดือน

เอกสารหลักฐานแสดงการ
ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนฯ
และรายงานสรุปผลความกาวหนาฯ
รอบ 6 เดือน (0 .4 คะแนน) ท่ีผูบริหาร
ลงนามรับทราบ (0 .1 คะแนน)

รายงานสรุปผลการดาํเนินงานตาม
แผนของหนวยงาน รอบ 6  เดือน (0 .5
คะแนน)

4 มีระดับคะแนน 3 และดําเนินงานตามแผนฯ อยางนอยรอยละ 40

5 มีระดับคะแนน 4 และดําเนินงานตามแผนฯ อยางนอยรอยละ 50
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รอบ 6 เดือนหลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
(วันท่ี 1 เมษายน – วันท่ี 31 กันยายน พ.ศ.2562)

ระดับคะแนน รายละเอียดการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน
1 ดําเนินงานตามแผนฯ อยางนอยรอยละ 80 และรายงาน

ความกาวหนา รอบ 9  เดือน
สรุปผลการดําเนินงานตามแผนของหนวยงาน รอบ 9 เดือน

เอกสารหลักฐานแสดงการดาํเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมตามแผน และรายงาน
ความกาวหนาฯ รอบ 9 เดือน (0 .4 คะแนน)
ท่ีผูบริหารลงนามรับทราบ(0 .1 คะแนน)

รายงานสรุปผลการดาํเนินงานตามแผน
ของหนวยงาน รอบ 9 เดือน (0 .5 คะแนน)

2 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนฯ รอบ 12  เดือน ของ
หนวยงาน (0 .5  คะแนน)

ประเมินความสําเร็จตามเปาหมายของแผนปฏิบัติการการ
เสรมิสรางความสุขและความผูกพันตอองคกรของบุคลากรกรม
ควบคุมโรค (0 .5 คะแนน)

ตัวชี้วัด คะแนน
0.1 0 .2 0 .3 0 .4 0 .5

รอยละความสาํเรจ็ตาม
เปาหมายของแผนฯ

60 70 80 90 10
0

รายงานสรุปผลการดาํเนินงานไดสําเรจ็
ตามเปาหมายของแผนหนวยงาน (0 .4
คะแนน) ท่ีผูบริหารลงนามรับทราบ(0 .1
คะแนน)

เอกสารหลักฐานแสดงความสําเรจ็ของ
โครงการ/กิจกรรมตามแผน และรายงาน
สรุปผลท่ีผูบริหารลงนามรับทราบ (0 .5
คะแนน)
หมายเหตุ:ไมไดเสนอผูบริหารรับทราบหัก
0 .1 คะแนน

3 ประเมินดัชนีความสุข ความผุกพัน สุขภาวะองคกร และอัตรา
การคงอยูของบุคลากรกรมควบคมุโรค

ตัวชี้วัด
คะแนน

0.0
5

0 .1
0

0 .1
5

0 .2
0

0 .2
5

ดัชนีความสุขของ
บุคลากรกรม

≤62 62 .
5

63 63 .
5

64

ดัชนีความผูกพันตอ
องคกรของบุคลากรกรม

≤66 65 66 67 68

ดัชนีสุขภาวะองคกรของ
กรม

≤60 61 62 63 64

รอยละอัตราการคงอยู
ของบุคลากรกรม

80 82 84 86 88

รายงานสรุปผลดัชนีความสุข ความผูกพันตอ
องคกร อัตราการคงอยู และสุขภาวะองคกรของ
กรมควบคุมโรค ท่ีผูบริหารลงนามรับทราบ
หมายเหตุ:ไมไดเสนอผูบริหารรับทราบหัก
0 .1 คะแนน

4 มีระดับคะแนน 3 และรายงานผลการดาํเนินการดําเนินงาน
ปจจัยแหงความสําเร็จ ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ เสนอ
ผูบริหารรับทราบ

รายงานสรุปผลการดาํเนินการดําเนินงาน
ปจจัยแหงความสําเร็จ ปญหาอุปสรรค
ขอเสนอแนะ ท่ีผูบรหิารลงนามรับทราบ
หมายเหตุ:
1 .ไมไดระบุ ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ

หัก 0 .1คะแนน
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ระดับคะแนน รายละเอียดการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน
2 .ไมไดเสนอผูบริหารรับทราบหัก 0 .1
คะแนน

5 มีระดับคะแนน 4 และ ขอเสนอเชิงนโยบายแนวทางการ
ดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ขอเสนอเชิงนโยบายแนวทางการ
ดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ท่ี
ผูบริหารลงนามรับทราบ
หมายเหตุ:
ไมไดเสนอผูบริหารรับทราบหัก 0 .1 คะแนน

10) แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :
11 .1 จัดเก็บขอมูลจากหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคที่เก่ียวของ
11 .2 วิเคราะห สรุปผล ตามข้ันตอนและวิธีที่กําหนด

11) ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล : ทุกรายไตรมาส
ไตรมาสที่ 1 ภายในวันที่ 2 5 ธันวาคม 2561
ไตรมาสที่ 2 ภายในวันที่ 2 5 มีนาคม 2562
ไตรมาสที่ 3 ภายในวันที่ 2 5 มิถุนายน 2562
ไตรมาสที่ 4 ภายในวันที่ 2 5 กันยายน 2562

12) ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
ชื่อผูกํากับตัวชี้วัด โทรศัพท E-mail

นายยุทธพงษ  เกียรติยุทธชาติ 0 -2590 -3041 yutthapong.k@gmail.com

13) ผูจัดเก็บขอมูล :
ชื่อผูกํากับตัวชี้วัด โทรศัพท E-mail

หัวหนากลุมยุทธศาสตรและพฒันาองคกร 0 -2590 -3876 hr_plan@hotmail.com
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ตัวชี้วัดระดับหนวยงาน
1) ตัวชี้วัดท่ี 4 .1 .1 : ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางความสุขและความผูกพันตอองคกรของบุคลากรในหนวยงาน
2) หนวยวัด : ระดับ
3) น้ําหนัก : 5
4) คําอธิบาย :

บุคลากรกรมควบคุมโรค หมายถึง บุคลากรทั้งหมด (ทุกประเภทการจาง) ไดแก 1 ) ขาราชการ 2 )
พนักงานราชการ 3 ) ลูกจางประจํา 4 ) พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 5 ) ลูกจางชั่วคราว (ยกเวน ลูกจางรายคาบ/
รายวัน/จางเหมาบริการ) ของทุกหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ทุกระดับ ทุกสายงาน

ความสุขของบุคลากร (Happinometer) หมายถึง การแสดงออกถึงความสุขของบุคลากร
ทั้งในเรื่องชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว ซึ่งประกอบดวย 9  ดาน คือ 1 ) สุขภาพกายดี (Happy Body) 2 ) ผอนคลายดี
(Happy Relax) 3 ) น้ําใจดี (Happy Heart) 4 ) จิตวิญญาณดี (Happy Soul) 5 ) ครอบครัวดี (Happy Family)
6 ) สังคมดี (Happy Society) 7 ) ใฝรูดี (Happy Brain) 8 ) สุขภาพเงินดี (Happy Money) และ 9 ) การทํางานดี
(Happy Work Life (Happy Plus))

ความผูกพันตอองคกร (Engagement) หมายถึง ทัศนคติ  ความรูสึก  หรือการแสดงออก
ของบุคลากรที่มีตอองคกร ประกอบดวย 3  ดาน คือ 1 ) พูดถึงองคกรในแงดี (Say)  2 ) อยากอยูกับองคกร (Stay)
3 ) มุงมั่นทุมเทเพ่ือองคกร (Strive)

สุขภาวะองคกร (Happy Public Organization Index : HPI) หมายถึง องคกรมีการสรางเสริม
คุณภาพชีวิตการทํางานโดยใชกระบวนการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ การจัดสิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอการสรางสุข สงเสริม
สุขภาพกาย ใจ จิตสังคม จิตวิญญาณ ปญญา และมีผลลัพธที่ทําใหบุคลากรเกิดความภาคภูมิใจและผูกพันองคกร
ซึ่งจะสงผลใหบุคลากรทํางานไดอยางเปนสุข และมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี

อัตราการคงอยูของบุคลากรกรมควบคุมโรค (Retention rate) หมายถึง จํานวนบุคลากร
สาธารณสุขทั้งหมด 5 ประเภทการจาง (ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว (ยกเวน ลูกจางราย
คาบ/รายวัน/จางเหมาบริการ) พนักงานกระทรวงสาธารณสุข) ที่ปฏิบัติงานในหนวยงานสังกัดกรมควบคุมโรค เปน
ระยะเวลา 1 ปข้ึนไป (นับตามปงบประมาณ) โดยเริ่มนับตั้งแตวันแรกที่เริ่มปฏิบัติงาน ณ หนวยงานเดิมในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข จนถึงวันที่เก็บขอมูล เทียบกับจํานวนบุคลากร 5 ประเภทการจางที่ปฏิบัติงานอยูจริงทั้งหมด ณ ตน
ปงบประมาณ (1 ตุลาคม)

สาเหตุการสูญเสีย ประกอบดวย 1 ) การลาออก หมายถึง บุคลากรกรมควบคุมโรคที่ลาออกจากการ
ปฏิบัติงานในหนวยงานสังกัดกรมควบคุมโรค 2 ) การถูกใหออก หมายถึง บุคลากรกรมควบคุมโรคที่ถูกใหออกจากการ
ปฏิบัติงานโดยมีความผิด 3 ) การโอน หมายถึง การใหบุคลากรกรมควบคุมโรคโอนไปสังกัดใหมนอกกรมควบคุมโรค

ความสําเร็จการเสริมสรางความสุขและความผูกพันตอองคกรของบุคลากรกรมควบคุมโรค คือ การ
ดําเนินการและสนับสนุนใหหนวยงานดําเนินการเสริมสรางใหบุคลากรของกรมควบคุมโรค มีความสุข ความผูกพันตอ
องคกร สุขภาวะองคกร และอัตราการคงอยูสูงข้ึน
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5) สูตรการคํานวณ : คิดคะแนนเปนระดับข้ันตอนที่กําหนดคิดคะแนนเปนระดับข้ันตอนที่กําหนดโดยใหคะแนนตาม
ข้ันตอนการดําเนินงานและผลลัพธสุดทายข้ันตอนที่5 (5 .2 )วาดัชนีความสุขของบุคลากรในหนวยงาน
(Happinometer)เพ่ิมข้ึนอยูระหวางชวงคะแนน คิดคะแนนดวยวิธีการเทียบบัญญัติไตรยางศ

๖) เกณฑการใหคะแนน: กําหนดเปนแบบผสมผสาน (Hybrid) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5  ระดับ พิจารณาจาก
ความกาวหนาของการดําเนินงานตามเปาหมายแตละข้ันตอน ดังนี้

ชื่อตัวชี้วัด ระดับ
คะแนน

เกณฑการใหคะแนน
ข้ันตอน

ที่ ๑
ข้ันตอน

ที่ 2
ข้ันตอน

ที่ 3
ข้ันตอน

ที่ 4
ข้ันตอน

ที่ 5
ระดับความสําเร็จของคาดัชนีความสุข
(Happinometer)

1 √
2 √ √
3 √ √ √
4 √ √ √ √
5 √ √ √ √ √

7) เง่ือนไข : -

8) รายละเอียดขอมูลพื้นฐานตัวชี้วัด :
หมายเหตุ : ใหแตละหนวยงานในสังกัดกรมฯ ระบุคะแนนท่ีกําหนดในแตปงบประมาณท่ีดําเนินการในเรื่องนี้

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด

ผลการดําเนินงานท่ีผานมาปงบประมาณ พ.ศ.

2559 25๖0 2561

ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางความสุขของ
บุคลากรกรมควบคมุโรค (Happinometer)

ระดับ

คาดัชนีความสุขของบุคลากรกรมควบคุมโรค
(Happinometer)

คะแนน

คาดัชนีความผูกพันของบุคลากรกรมควบคุมโรค
(Engagement)

คะแนน

คาดัชนีสุขภาวะองคกร (Happy Public
Organization Index :HPI)

คะแนน

รอยละอัตราการคงอยูของบุคลากรกรมควบคมุโรค
(Retention rate)

รอยละ
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9. รายละเอียดการดําเนินงาน :
รอบ 6 เดือนแรก ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

(วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ2561 – วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ2562)

ระดับ
คะแนน รายละเอียดการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน

1 วิเคราะห สังเคราะหขอมูลผลการดําเนินงานท่ีผานมา และ
สถานการณความสุข (Happinometer) ความผูกพันตอองคกร
(Engagement) อัตราการสูญเสีย (Loss rate) บุคลากร และสุขภาวะ
องคกรของหนวยงาน

จัดตั้งหรือทบทวนคณะทํางานเสริมสรางความสุขและความผูกพันตอ
องคกรของบุคลากรในหนวยงาน

รายงานผลการวิเคราะห สังเคราะห
ขอมูล (0 .6 คะแนน)ท่ีผูบริหารลงนาม
รับทราบ (0 .2 คะแนน)

คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานเสริมสราง
ความสุขและความผูกพันตอองคกรของ
บุคลากรในหนวยงาน (0 .2 คะแนน)

2 จัดทําแผนปฏิบตัิการเสริมสรางความสุขและความผูกพันตอองคกรของ
บุคลากรกรมควบคมุโรค ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (0 .75 คะแนน)

เผยแพร สื่อสารแผนฯ ใหบุคลากรรับทราบ (0 .25 คะแนน)

แผนฯ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ท่ี
(0 .6 คะแนน) ผูบริหารลงนาม (0 .2
คะแนน)

เอกสารหลักฐานแสดงการเผยแพร
สื่อสารแผนฯ ให บุคลากรรับทราบ
(0 .2 คะแนน)

3 ดําเนินงานตามแผนฯ ไดอยางนอยรอยละ 30 และรายงาน
ความกาวหนาฯ รอบ 6 เดือน

เอกสารหลักฐานแสดงการ
ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนฯ
(0 .6 คะแนน) และรายงานสรุปผล
ความกาวหนาฯ รอบ 6 เดือน (0 .2
คะแนน) ท่ีผูบริหารลงนามรับทราบ
(0 .2 คะแนน)
หมายเหตุ:
คะแนนท่ีกําหนดในแตละระดับคะแนน
ของ 3 ,4  5 คะแนน

4 มีระดับคะแนน 3 และดําเนินงานตามแผนฯ อยางนอยรอยละ 40

5 มีระดับคะแนน 4 และดําเนินงานตามแผนฯ อยางนอยรอยละ 50
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รอบ 6 เดือนหลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
(วันท่ี 1 เมษายน – วันท่ี 31 กันยายน พ.ศ2562)

ระดับคะแนน รายละเอียดการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน
1 ดําเนินงานตามแผนฯ อยางนอยรอยละ 80 และรายงาน

ความกาวหนา รอบ 9  เดือน
เอกสารหลักฐานแสดงการดาํเนินงาน

โครงการ/กิจกรรมตามแผน และรายงาน
ความกาวหนาฯ รอบ 9 เดือน (0 .8
คะแนน) ท่ีผูบริหารลงนามรับทราบ (0 .2
คะแนน)

2 ประเมินความสําเร็จตามเปาหมายของแผนปฏิบัติการการ
เสรมิสรางความสุขและความผูกพันตอองคกรของบุคลากรใน
หนวยงาน

ตัวชี้วัด คะแนน
0.1 0 .2 0 .3 0 .4 0 .5

รอยละความสาํเรจ็ตาม
เปาหมายของแผนฯ

60 70 80 90 10
0

รายงานสรุปผลการดาํเนินงานได
สําเรจ็ตามเปาหมายของแผนหนวยงาน
(0 .4 คะแนน) ท่ีผูบริหารลงนามรบัทราบ
(0 .1 คะแนน)

เอกสารหลักฐานแสดงความสําเรจ็ของ
โครงการ/กิจกรรมตามแผน และรายงาน
สรุปผลท่ีผูบริหารลงนามรับทราบ
หมายเหตุ:
ไมมผีูบริหารลงนามหัก 0 .1 คะแนน

3 ประเมินดัชนีความสุข ความผูกพัน สุขภาวะองคกร และอัตราการ
คงอยูของบุคลากรกรมควบคุมโรค

ตัวชี้วัด
คะแนน

0.05 0 .1
0

0 .1
5

0 .2
0

0 .2
5

ดัชนีความสุขของ
บุคลากร

เทาเดิม
หรือลดลง

เพ่ิม
0 .2

เพ่ิม
0 .3

เพ่ิม
0 .4

เพ่ิม
0 .5

ดัชนีความผูกพันตอ
องคกรของบุคลากร

เทาเดิม
หรือลดลง

เพ่ิม
0 .2

เพ่ิม
0 .3

เพ่ิม
0 .4

เพ่ิม
0 .5

ดัชนีสุขภาวะองคกร เทาเดิม
หรือลดลง

เพ่ิม
0 .2

เพ่ิม
0 .3

เพ่ิม
0 .4

เพ่ิม
0 .5

รอยละอัตราการคง
อยู

8 0 82 84 86 88

รายงานสรุปผลดัชนีความสุข ความ
ผูกพัน อัตราการคงอยู และสุขภาวะองคกร
ของหนวยงาน ท่ีผูบริหารลงนามรับทราบ
หมายเหตุ:
ไมมผีูบริหารลงนามหัก 0 .1 คะแนน

4 มีระดับคะแนน 3 และรายงานผลการดาํเนินการดําเนินงาน
ปจจัยแหงความสําเร็จ ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ เสนอผูบริหาร
รับทราบ

รายงานสรุปผลการดาํเนินการ
ดําเนินงาน ปจจัยแหงความสําเร็จ ปญหา
อุปสรรค ขอเสนอแนะ ท่ีผูบริหารลงนาม
รับทราบ
หมายเหตุ:
1 .ไมไดระบุ ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ
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ระดับคะแนน รายละเอียดการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน
หัก 0 .1คะแนน

2 .ไมไดเสนอผูบริหารรับทราบหัก 0 .1
คะแนน

5 มีระดับคะแนน 4 และ ขอเสนอเชิงนโยบายแนวทางการ
ดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ขอเสนอเชิงนโยบายแนวทางการ
ดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ท่ี
ผูบริหารลงนามรับทราบ
หมายเหตุ:
ไมมผีูบริหารลงนามหัก 0 .1 คะแนน

10) แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :
11 .1 จัดเก็บขอมูลจากหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค
11 .2 วิเคราะห สรุปผล ตามข้ันตอนและวิธีที่กําหนด

11) ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล : ทุกรายไตรมาส
ไตรมาสที่ 1 ภายในวันที่ 2 5 ธันวาคม 2561
ไตรมาสที่ 2 ภายในวันที่ 2 5 มีนาคม 2562
ไตรมาสที่ 3 ภายในวันที่ 2 5 มิถุนายน 2562
ไตรมาสที่ 4 ภายในวันที่ 2 5 กันยายน 2562

12) ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
ชื่อผูกํากับตัวชี้วัด โทรศัพท E-mail

ผูอํานวยการหนวยงาน

13) ผูจัดเก็บขอมูล :
ชื่อผูกํากับตัวชี้วัด โทรศัพท E-mail

หัวหนากลุมยุทธศาสตรและพฒันาองคกร
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รายละเอียดตัวช้ีวัด (Measurement Template)
แผนยุทธศาสตร การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตอตานการทุจริต กรมควบคุมโรค

พ.ศ. 2560 - 2564
มิติท่ี 4 : ดานการพัฒนาองคกร

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การยกระดับ พัฒนาศักยภาพองคการ เปนกรมคุณธรรม ใหมีคุณภาพ
มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย ยึดม่ันในหลักคุณธรรมจริยธรรมและตอตาน
การทุจริต

เปาประสงคยุทธศาสตรท่ี 4 .1 หนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค เปนองคกรคุณธรรม

ตัวช้ีวัดระดับกรม
1. ตัวช้ีวัดท่ี 4 .1 .2 : รอยละความสําเร็จของหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคเปนองคกรคุณธรรม
2. หนวยวัด : รอยละ
3. น้ําหนัก : 5
4 . คําอธิบายตัวช้ีวัด :

องคกรคุณธรรม หมายถึง หนวยงานคุณธรรมท่ีมีการบริหารจัดการดวยความโปรงใส ซื่อสัตย
ประหยัด ยึดม่ันในสิ่งท่ีถูกตองบนพ้ืนฐานทางศีลธรรม และหลักกฎหมาย ตลอดจนใหบริการดวยจรรยาบรรณ
แหงวิชาชีพ ดวยความมีน้ําใจ เคารพในศักดิ์และเสรีของผูรับบริการ และบุคคลอ่ืน ปฏิบัติงานดวยความสุขเพ่ือ
ประโยชนของประชาชน บนฐานคิดการยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน นําสูการ
เปน “องคกรคุณธรรม” ภายใตคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และคานิยมของบุคลากร
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข “MOPH” โดยใหคานิยม “MOPH” ฝงอยูในจิตวิญญาณของบุคลากร
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขทุกคน วาเปาหมายการทํางานจะเปนอยางไรก็จะประสบความสําเร็จ
เพ่ือใหเกิดการพัฒนาท่ีดีอยางยั่งยืน

หนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค หมายถึง หนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ในสวนกลาง
และ สวนภูมิภาค โดยแบงเปน 2  สวนคือ หนวยงานท่ีปรากฏในกฎกระทรวง และหนวยงานท่ีจัดตั้งข้ึนเปน
การภายใน รวมท้ังสิ้น 41  หนวยงาน โดยแบงเปน หนวยงานท่ีปรากฏในกฎกระทรวง จํานวน 27 หนวยงาน
ประกอบดวย กลุมตรวจสอบภายใน กลุมพัฒนาระบบบริหาร กองการเจาหนาท่ี กองคลัง กองแผนงาน
สํานักงานเลขานุการกรม สถาบันบําราศ นราดูร สถาบันราชประชาสมาสัย สํานักระบาดวิทยา สํานัก
โรคติดตอท่ัวไป สํานักโรคไมติดตอ สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล สํานักโรคติดตอนํา
โดยแมลง สํานักโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดลอม และสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 1 – 12 และหนวยงานท่ีจัดตั้งข้ึนเปนการภายใน จํานวน
1 4  หนวยงาน ประกอบดวย กลุมคุมครองจริยธรรม ศูนยกฎหมาย สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ สํานักงานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ สถาบันวิจัย จัดการความรู และมาตรฐานการควบคุม
โรค สถาบันเวชศาสตรปองกันศึกษาฯ ศูนยสารสนเทศ กองโรคปองกันดวยวัคซีน สถาบันปองกันควบคุมโรค



๒๘๙

เขตเมือง สํานักโรคติดตออุบัติใหม สํานักวัณโรค สํานักงานความรวมมือระหวางประเทศ สํานักควบคุมการ
บริโภคยาสูบ และสํานักงานบริหารโครงการกองทุนโลก

ความสําเร็จของหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคเปนองคกรคุณธรรม หมายถึง
ความสําเร็จในการดําเนินงานใหเปนองคกรคุณธรรมและ/หรือหนวยงานคุณธรรมของหนวยงานในสังกัดกรม
ควบคุมโรค โดยมีข้ันตอนการดําเนินการตามระดับความสําเร็จ 5 ข้ันตอน โดยมุงเนน

1 . นโยบายของผูนําองคกร
2 . การประกาศอัตลักษณ
3 . มีแผนและการดําเนินการตามแผน
4 . มีการติดตามประเมินผล
5 . มีการสรุปและวิเคราะหผลการดําเนินการรอบ 12 เดือน เปนขอมูลในการพัฒนาใน

ปตอไป
5. สูตรการคํานวณ :

จํานวนหนวยงานในสังกัดกรมฯ ท่ีผานการประเมินเปนองคกรคุณธรรม x 100
จํานวนหนวยงานในสังกัดกรมฯท้ังหมด

6. เกณฑการใหคะแนน : พิจารณาจากความกาวหนาของการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้

ช่ือตัวช้ีวัด หนวยวัด ความสําเร็จ
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

รอยละความสําเร็จของ
หนวยงานในสังกัดกรม
ควบคุมโรคเปนองคกร
คุณธรรม

รอยละ 78 79 80 81 82

7 .  เง่ือนไขของตัวช้ีวัด : ใชเกณฑการประเมิน ระดับความสําเร็จในการดําเนินการเปนหนวยงานคุณธรรม
โดยประเมินตามตัวชี้วัดท่ี 8 ระดับความสําเร็จในการดําเนินการเปนหนวยงานคุณธรรม ของสถาบันพระบรม
ราชชนก แกวกัลยาสิกขาลัย
8. ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด:

ตัวช้ีวัด หนวยวัด ผลการดําเนินงานในอดีต  ปงบประมาณ
พ.ศ.

2560 2561 2562
รอยละความสําเร็จของหนวยงานในสังกัด
กรมควบคุมโรค เปนองคกรคุณธรรม

รอยละ - - เริ่มใช
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9. รายละเอียดการดําเนินงาน : พิจารณาจากความกาวหนาของการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับดังนี้

ข้ันตอนท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล
1. 1 .1 ผูนําของหนวยงานประกาศ

เปนนโยบายดําเนินการ องคกร
คุณธรรมและ/หรือ หนวยงาน
คุณธรรม และประชุมชี้แจงนโยบาย
ใหบุคลากรทุกคนในหนวยงาน
รับทราบและเขาใจ
1 .2 แตงตั้งคณะกรรมการหรือ
คณะทํางาน เพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย
การดําเนินการ “องคกรคุณธรรม”
ตามแบบฟอรมท่ี 1

1 เอกสาร และ/หรือ ภาพถาย ท่ีแสดงใหเห็นวา
1 .1 ผูนําของหนวยงานประกาศเปนนโยบาย
ดําเนินการ องคกรคุณธรรมและ/หรือ
หนวยงานคุณธรรม (0 .5 คะแนน)
1.2 มีการประชุมชี้แจงนโยบายใหบุคลากรทุก
คนในหนวยงานรับทราบและเขาใจ
(0 .3 คะแนน)
1 .3 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการหรือ
คณะทํางาน เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายการ
ดําเนินการ “องคกรคุณธรรม” ตามแบบฟอรม
ท่ี 1 (0 .2 คะแนน)

2 . 2 .1 ประชุมคณะกรรมการหรือ
คณะทํางาน รวมกันวางแผนพัฒนา
“องคกรคุณธรรม” ของกรมฯ โดย
ใชอัตลักษณ และคานิยมหลัก
MOPH ของกรมฯ ท่ีไดตรวจสอบ
แลววาการกําหนดคานิยมหลัก
MOPH เปนท่ีมาของการกําหนดอัต
ลักษณของกรมฯ โดยบุคลากรทุก
คนในหนวยงานมีสวนรวม
2 .2 จัดทําแผนปฏิบัติ การสงเสริม
คุณธรรมระดับกรม โครงการ/
กิจกรรม ท่ีตอบสนองอัตลักษณ
โดยบุคลากรทุกคนในหนวยงานมี
สวนรวม โดยใชแบบฟอรมท่ี 2

1 เอกสารและ/หรือ ภาพถาย ท่ีแสดงใหเห็นวา
2 .1 คณะกรรมการหรือคณะทํางานรวมกัน
ประชุมวางแผนพัฒนา“องคกรคุณธรรม” ของ
กรมฯ โดยใชอัตลักษณ และคานิยมหลัก
MOPH ของกรมฯ ท่ีไดตรวจสอบแลววาการ
กําหนดคานิยมหลัก MOPH เปนท่ีมาของการ
กําหนดอัตลักษณของกรมฯ โดยบุคลากรทุกคน
ในหนวยงานมีสวนรวม
(0 .5 คะแนน)
2 .1 แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมระดับกรม
โครงการ/กิจกรรม ท่ีตอบสนองอัตลักษณ โดย
บุคลากรทุกคนในหนวยงานมีสวนรวม ตาม
แบบฟอรมท่ี 2
(0 .5 คะแนน)

3 . 3 .1 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
โครงการ/กิจกรรม การสงเสริม
คุณธรรมระดับกรม ท่ีตอบสนองอัต
ลักษณ โดยบุคลากรทุกคนใน
หนวยงานมีสวนรวม
3 .2 ติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติ
การสงเสริมคุณธรรมระดับกรม
ตามแบบฟอรมท่ี 3 รอบ 3 เดือน

1 3 .1 รายงานการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติ
การสงเสริมคุณธรรม ระดับกรม ตาม
แบบฟอรมท่ี 3
รอบ 3 เดือน 6 เดือน และ 9 (0 .5 คะแนน)
3 .2 รายงานผลการดําเนินงานตามแผน
แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม ระดับกรม
ตามแบบฟอรม
ท่ี 4 รอบ 3 เดือน 6 เดือน และ 9
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ข้ันตอนท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล
6 เดือน และ 9 เดือน
3 .3 รายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนแผนปฏิบัติการสงเสริม
คุณธรรมระดับกรม ตามแบบฟอรม
ท่ี 4 รอบ 3 เดือน 6 เดือน และ
9 เดือน

(0 .5 คะแนน)
หมายเหตุ: รายงานไมครบทุกรอบท่ีกําหนด
หักคะแนนในขอ 3 .1 และ 3.2 รอบละ 0.1
คะแนน

4. 4 .1 ประเมินหนวยงานในสังกัดกรม
ฯ ตามแบบฟอร มและ เกณฑ ท่ี
กําหนดเปน “องคกรคุณธรรม”
4 .2 สรุป และวิเคราะหผลการ
ดําเนินงานรอบ 12 เดือน เปน
ข อ มู ล ในการ พัฒนา “องค ก ร
คุณธรรม” ในปตอไป
4 .3 ผลการประเมินหนวยงานใน
สังกัดกรมฯ เปน “องคกร
คุณธรรม” ตามแบบฟอรมท่ี 5
และใหคะแนนตามคะแนน
ประเมินผลภาพรวมท่ีกําหนด

1 4 .1 รายงานสรุปผลการวิเคราะหการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาฯของหนวยงานใน
สังกัดกรมฯ เปน “องคกรคุณธรรม” รอบ 12
เดือน (0 .2 คะแนน)
และขอเสนอแนะในการพัฒนา “องคกร
คุณธรรม” ในปตอไป (0 .2 คะแนน)
4 .2 สรุปรายละเอียดของหนวยงานคุณธรรม
ตามแบบฟอรมท่ี 5 (0 .1 คะแนน)
และใหคะแนนตามคะแนนประเมินผลภาพรวม
ท่ีกําหนด (0 .5 คะแนน)
คะแนนประเมินผลภาพรวม

0 .1
คะแนน

0 .2
คะแนน

0 .3
คะแนน

0 .4
คะแนน

0 .5
คะแนน

รอยละ
77

รอยละ
78

รอยละ
79

รอยละ
80

รอยละ
81
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ข้ันตอนท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล
5. 5 .1 ประเมินหนวยงานในสังกัดกรม

ฯ ตามแบบฟอร มและ เกณฑ ท่ี
กําหนดเปน “องคกรคุณธรรม”
5 .2 สรุป และวิเคราะหผลการ
ดําเนินงานรอบ 12 เดือน เปน
ข อ มู ล ในการ พัฒนา “องค ก ร
คุณธรรม” ในปตอไป
5 .3 ผลการประเมินหนวยงานใน
สังกัดกรมฯ เปน “องคกร
คุณธรรม” ตามแบบฟอรมท่ี 5
และใหคะแนนตามคะแนน
ประเมินผลภาพรวมท่ีกําหนด

1 5 .1 รายงานสรุปผลการวิเคราะหการดําเนิน
งานตามแผนพัฒนาฯของหนวยงานในสังกัด
กรมฯ เปน “องคกรคุณธรรม” รอบ 12 เดือน
(0 .2 คะแนน)
และขอเสนอแนะในการพัฒนา “องคกร
คุณธรรม” ในปตอไป (0 .2 คะแนน)
5 .2 สรุปรายละเอียดของหนวยงานคุณธรรม
ตามแบบฟอรมท่ี 5 (0 .1 คะแนน) และให
คะแนนตามคะแนนประเมินผลภาพรวมท่ี
กําหนด
(0 .5 คะแนน)
คะแนนประเมินผลภาพรวม

0 .1
คะแนน

0 .2
คะแนน

0 .3
คะแนน

0 .4
คะแนน

0 .5
คะแนน

รอยละ
78

รอยละ
79

รอยละ
80

รอยละ
81

รอยละ
82

10. เปาหมาย : รอบ 6  เดือนแรก ถึงข้ันตอนท่ี 3
รอบ 6 เดือนหลัง ถึงข้ันตอนท่ี 5

11. แหลงขอมูล : ทุกหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค และกลุมคุมครองจริยธรรม
12.วิธีการจัดเก็บขอมูล : : จากเอกสารดังตอไปนี้

1 2 .1 แบบฟอรมท่ี 1 -5
12 .2 รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ของ

กรมฯ รอบ 6 เดือน (ต.ค. 61 - มี.ค. 62 ) และรายงานสรุปผลการปฏิบัติราชการ (SAR Card) พรอมแนบ
เอกสารหลักฐานการดําเนินงานลงในระบบ Estimates -SM

12 .3 รายงานสรุปผลการปฏิบัติราชการ (SAR Card) ของกรมฯ รอบ 9 เดือน (ต.ค.61 - มิ.ย. 62 )
ในระบบ Estimates -SM

12 .4 รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ของกรม
ฯ รอบ 12 เดือน (ต.ค. 6 1 - ก.ย. 6 2 ) และรายงานสรุปผลการปฏิบัติราชการ (SAR Card) พรอมแนบ
เอกสารหลักฐานการดําเนินงานลงในระบบ Estimates -SM
13. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล :

ไตรมาสท่ี 1 ภายในวันท่ี  25   ธันวาคม 2561
ไตรมาสท่ี 2 ภายในวันท่ี  25   มีนาคม   2562
ไตรมาสท่ี 3 ภายในวันท่ี  25   มิถุนายน 2562
ไตรมาสท่ี 4 ภายในวันท่ี  25   กันยายน 2562
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14. แบบฟอรมท่ีใชประกอบดวย แบบฟอรมความการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค
เปนองคกรคุณธรรม ตามท่ีกําหนด 5 แบบฟอรม ดังนี้

แบบฟอรมท่ี 1 การแตงตั้งคณะกรรมการ และ/หรือ คณะทํางานจัดทําและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
สงเสริมคุณธรรมระดับหนวยงาน

แบบฟอรมท่ี 2 แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมระดับหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
แบบฟอรมท่ี 3 การติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมระดับหนวยงาน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2562
แบบฟอรมท่ี 4 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมระดับหนวยงาน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
แบบฟอรมท่ี 5 รายละเอียดของหนวยงานคุณธรรมในสังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

หมายเหตุ : ตัวอยางการเขียนแบบฟอรม แนบทาย

15. ผูกํากับตัวช้ีวัด
ระดับกรม : กลุมคุมครองจริยธรรม

ช่ือผูกํากับตัวช้ีวัด โทรศัพท E-mail
1 .หัวหนากลุมคุมครองจริยธรรม 0  2590  3003 ypanumard@yahoo.com

16. ผูจัดเก็บตัวช้ีวัด :

ระดับกรม : กลุมคุมครองจริยธรรม
ช่ือผูจัดเก็บตัวช้ีวัด โทรศัพท E-mail

1 .นางสาวณิชารัศม  สิริวัชรศิลป 02 590 3044 - 45 w.dachkamon@gmail.com
2 .วาท่ีร.ต.หญิงพรนภัส  แสงสวัสดิ์ 02 590 3044 - 45 Imim.pr@hotmail.com
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ตัวช้ีวัดระดับผูกํากับตัวช้ีวัด

1. ตัวช้ีวัดท่ี 4 .1 .2 : ระดับความสําเร็จของหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคเปนองคกรคุณธรรม
2. หนวยวัด : ระดับ
3. น้ําหนัก : 5
4 . คําอธิบายตัวช้ีวัด :

องคกรคุณธรรม หมายถึง หนวยงานคุณธรรมท่ีมีการบริหารจัดการดวยความโปรงใส ซื่อสัตย
ประหยัด ยึดม่ันในสิ่งท่ีถูกตองบนพ้ืนฐานทางศีลธรรม และหลักกฎหมาย ตลอดจนใหบริการดวยจรรยาบรรณ
แหงวิชาชีพ ดวยความมีน้ําใจ เคารพในศักดิ์และเสรีของผูรับบริการ และบุคคลอ่ืน ปฏิบัติงานดวยความสุขเพ่ือ
ประโยชนของประชาชน บนฐานคิดการยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน นําสูการ
เปน “องคกรคุณธรรม” ภายใตคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และคานิยมของบุคลากร
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข “MOPH” โดยใหคานิยม “MOPH” ฝงอยูในจิตวิญญาณของบุคลากร
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขทุกคน วาเปาหมายการทํางานจะเปนอยางไรก็จะประสบความสําเร็จ
เพ่ือใหเกิดการพัฒนาท่ีดีอยางยั่งยืน

หนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค หมายถึง หนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ในสวนกลาง
และสวนภูมิภาค โดยแบงเปน 2  สวนคือ หนวยงานท่ีปรากฏในกฎกระทรวง และหนวยงานท่ีจัดตั้งข้ึนเปนการ
ภายใน รวมท้ังสิ้น 4 1  หนวยงาน โดยแบงเปน หนวยงานท่ีปรากฏในกฎกระทรวง จํานวน 2 7  หนวยงาน
ประกอบดวย กลุมตรวจสอบภายใน กลุมพัฒนาระบบบริหาร กองการเจาหนาท่ี กองคลัง กองแผนงาน
สํานักงานเลขานุการกรม สถาบันบําราศ   นราดูร สถาบันราชประชาสมาสัย สํานักระบาดวิทยา สํานัก
โรคติดตอท่ัวไป สํานักโรคไมติดตอ สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล สํานักโรคติดตอนํา
โดยแมลง สํานักโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดลอม และสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 1 – 12   และหนวยงานท่ีจัดตั้งข้ึนเปนการภายใน จํานวน
1 4  หนวยงาน ประกอบดวย กลุมคุมครองจริยธรรม ศูนยกฎหมาย สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ สํานักงานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ สถาบันวิจัย จัดการความรู และมาตรฐานการควบคุม
โรค สถาบันเวชศาสตรปองกันศึกษาฯ ศูนยสารสนเทศ กองโรคปองกันดวยวัคซีน สถาบันปองกันควบคุมโรค
เขตเมือง สํานักโรคติดตออุบัติใหม สํานักวัณโรค สํานักงานความรวมมือระหวางประเทศ สํานักควบคุมการ
บริโภคยาสูบ และสํานักงานบริหารโครงการกองทุนโลก

ความสําเร็จของหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคเปนองคกรคุณธรรม หมายถึง
ความสําเร็จในการดําเนินงานใหเปนองคกรคุณธรรมและ/หรือหนวยงานคุณธรรมของหนวยงานในสังกัดกรม
ควบคุมโรค โดยมีข้ันตอนการดําเนินการตามระดับความสําเร็จ 5 ข้ันตอน โดยมุงเนน

1 . นโยบายของผูนําองคกร
2 . การประกาศอัตลักษณ
3 . มีแผนและการดําเนินการตามแผน
4 . มีการติดตามประเมินผล
5 . มีการสรุปและวิเคราะหผลการดําเนินการรอบ 12 เดือน เปนขอมูลในการพัฒนาในปตอไป

5. สูตรการคํานวณ : ไมมี
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6. เกณฑการใหคะแนน : กําหนดเปนระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5
ข้ันตอน พิจารณาจากความกาวหนาของข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละข้ันตอน ดังนี้

ช่ือตัวช้ีวัด ระดับ
คะแนน

ระดับข้ันของความสําเร็จ
ข้ันตอนท่ี

1 ข้ันตอนท่ี 2 ข้ันตอนท่ี 3 ข้ันตอนท่ี
4

ข้ันตอนท่ี
5

ระดับความสําเร็จ
ของหนวยงานใน
สังกัดกรมควบคุมโรค
เปนองคกรคุณธรรม

1 
1  
1   
1    
1     

7 .  เง่ือนไขของตัวช้ีวัด : ใชเกณฑการประเมิน ระดับความสําเร็จในการดําเนินการเปนหนวยงานคุณธรรม
โดยประเมินตามตัวชี้วัดท่ี 8 ระดับความสําเร็จในการดําเนินการเปนหนวยงานคุณธรรม ของสถาบันพระบรม
ราชชนกแกวกัลยาสิกขาลัย
8. ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด :

9 . รายละเอียดการดําเนินงาน :

รอบ 6 เดือนแรก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)

ข้ันตอนท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล
1. 1 .1 ผูนําของหนวยงานประกาศเปน

นโยบายดําเนินการ องคกรคุณธรรม
และ/หรือ หนวยงานคุณธรรม และ
ประชุมชี้แจงนโยบายใหบุคลากรทุก
คนในหนวยงานรับทราบและเขาใจ
1 .2 แตงตั้งคณะกรรมการหรือ
คณะทํางาน เพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย
การดําเนินการ “องคกรคุณธรรม”
(แบบฟอรมท่ี 1 )

1 เอกสาร และ/หรือ ภาพถาย ท่ีแสดงใหเห็นวา
1 .1 ผูนําของหนวยงานประกาศเปนนโยบาย
ดําเนินการ องคกรคุณธรรมและ/หรือ หนวยงาน
คุณธรรม
(0 .5 คะแนน)
1.2 มีการประชุมชี้แจงนโยบายใหบุคลากรทุกคน
ในหนวยงานรับทราบและเขาใจ
(0 .3 คะแนน)
1 .3 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายการดําเนินการ “องคกร
คุณธรรม” ตามแบบฟอรมท่ี 1 (0 .2 คะแนน)

ตัวช้ีวัด หนวยวัด
ผลการดําเนินงานในอดีต  ปงบประมาณ

พ.ศ.
2560 2561 2562

ระดับความสําเร็จของหนวยงานในสังกัด
กรมควบคุมโรคเปนองคกรคุณธรรม

ระดับ - - เริ่มใชป
2562



๒๙๖

ข้ันตอนท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล
2. 2 .1 ประชุมคณะกรรมการหรือ

คณะทํางานรวมกัน ตรวจสอบขอมูล
หลักฐานท่ีแสดงการกําหนดคานิยม
หลัก MOPH เปนท่ีมาของการ
กําหนดอัตลักษณของกรมฯ โดย
บุคลากรทุกคนในหนวยงานมีสวน
รวม
2 .2 จัดสงขอมูลในขอ 2 .1 ให
หนวยงานสังกัดกรม ฯ รับทราบ
ภายในวันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ.2561

1 เอกสาร และ/หรือ ภาพถาย ท่ีแสดงใหเห็นวา
2 .1คณะกรรมการหรือคณะทํางาน ประชุม
ตรวจสอบขอมูล หลักฐานท่ีแสดงการกําหนด
คานิยมหลัก MOPH เปนท่ีมาของการกําหนดอัต
ลักษณของกรมฯ โดยบุคลากรทุกคนในหนวยงานมี
สวนรวม (0 .3 คะแนน)
2 .2 บทสรุปสําหรับผูบริหาร เรื่อง การตรวจสอบ
ขอมูล หลักฐานท่ีแสดงการกําหนดคานิยมหลัก
MOPH เปนท่ีมาของการกําหนดอัตลักษณของ
กรมฯ โดยบุคลากรทุกคนในหนวยงานมีสวนรวม
(0 .2 คะแนน)
2 .3 หนังสื่อนําสง เอกสารในขอ2 .2 ใหหนวยงาน
ในสังกัดกรมฯ ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด วันท่ี
31 ตุลาคม พ.ศ.2561
(0 .5 คะแนน)
ระยะเวลาท่ีกําหนด

0 .1
คะแนน

0 .2
คะแนน

0 .3
คะแนน

0 .4
คะแนน

0 .5
คะแนน

หลังวันท่ี
กําหนด
3 วัน

หลังวันท่ี
กําหนด
2 วัน

หลังวันท่ี
กําหนด
1 วัน

ตามวันท่ี
กําหนด

กอนวันท่ี
กําหนด
1 วัน

3. 3 .1 ประชุมคณะกรรมการหรือ
คณะทํางาน รวมกันวางแผนพัฒนา
“องคกรคุณธรรม” โดยใชอัตลักษณ
และคานิยมหลัก MOPH ของกรมฯ
ท่ีไดตรวจสอบแลววาการกําหนด
คานิยมหลัก MOPH เปนท่ีมาของ
การกําหนดอัตลักษณของกรมฯ โดย
บุคลากรทุกคนในหนวยงานมีสวน
รวม
2 .2จัดทําแผนปฏิบัติ การสงเสริม
คุณธรรม ของหนวยงาน  และ
กําหนดโครงการ/กิจกรรมท่ี
ตอบสนองอัตลักษณ โดยบุคลากรทุก

1 เอกสารและ/หรือ ภาพถาย ท่ีแสดงใหเห็นวา
3 .1 คณะกรรมการหรือคณะทํางานรวมกัน
ประชุมวางแผน จัดทําโครงการ /กิจกรรม พัฒนา
“องคกรคุณธรรม” โดยใชอัตลักษณ และคานิยม
หลัก MOPH ของกรมฯ ท่ีไดตรวจสอบแลววาการ
กําหนดคานิยมหลัก MOPH เปนท่ีมาของการ
กําหนดอัตลักษณของกรมฯ และตอบสนองอัต
ลักษณ โดยบุคลากรทุกคนในหนวยงานมีสวนรวม
(0 .3 คะแนน)
2 .1 แผนงาน โครงการ /กิจกรรม พัฒนา“องคกร
คุณธรรม” ตามแบบฟอรมท่ี 2 (0 .2 คะแนน)
ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ.
2561 (0 .5 คะแนน)



๒๙๗

ข้ันตอนท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล
คนในหนวยงานมีสวนรวม
โดยใชแบบฟอรมท่ี 2 ใหแลวเสร็จ
ภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ.
2561

ระยะเวลาท่ีกําหนด
0 .1

คะแนน
0 .2

คะแนน
0 .3

คะแนน
0 .4

คะแนน
0 .5

คะแนน

หลัง
วันท่ี

กําหนด
3  วัน

หลัง
วันท่ี

กําหนด
2  วัน

หลังวันท่ี
กําหนด
1  วัน

ตาม
วันท่ี

กําหนด

กอน
วันท่ี

กําหนด
1  วัน

4. 4 .1 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
โครงการ/กิจกรรม การสงเสริม
คุณธรรมระดับกรม ท่ีตอบสนองอัต
ลักษณ โดยบุคลากรทุกคนใน
หนวยงานมีสวนรวม
4 .2 ติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติ
การสงเสริมคุณธรรมระดับกรม ตาม
แบบฟอรมท่ี 3 รอบ 3 เดือน
4 .3 รายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม
ระดับกรม ตามแบบฟอรมท่ี 4 รอบ
3 เดือน

1 4 .1 รายงานการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการ
สงเสริมคุณธรรม ระดับกรม ตามแบบฟอรมท่ี 3
รอบ 3 เดือน (0 .5 คะแนน)
4 .2 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
สงเสริมคุณธรรม ระดับกรม ตามแบบฟอรม
ท่ี 4 รอบ 3 เดือน (0 .5 คะแนน)

5 . 5 .1 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
โครงการ/กิจกรรม การสงเสริม
คุณธรรมระดับกรม ท่ีตอบสนองอัต
ลักษณ โดยบุคลากรทุกคนใน
หนวยงานมีสวนรวม
5 .2 ติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติ
การสงเสริมคุณธรรมระดับกรม ตาม
แบบฟอรมท่ี 3 รอบ 6 เดือน
5 .3 รายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม
ระดับกรม ตามแบบฟอรมท่ี 4 รอบ
6 เดือน

1 5 .1 รายงานการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการ
สงเสริมคุณธรรม ระดับกรม ตามแบบฟอรมท่ี 3
รอบ 6 เดือน (0 .5 คะแนน)
5 .2 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนแผนปฏิบัติ
การสงเสริมคุณธรรม ระดับกรม ตามแบบฟอรม
ท่ี 4 รอบ 6 เดือน (0 .5 คะแนน)



๒๙๘

รอบ 6 เดือนหลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 เมษายน 2562 – 31 กันยายน 2562)

ข้ันตอนท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล
1 1 .1 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติ

โครงการ/กิจกรรม การสงเสริม
คุณธรรมระดับกรม ท่ีตอบสนองอัต
ลักษณ โดยบุคลากรทุกคนใน
หนวยงานมีสวนรวม
1 .2 ติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติ
การสงเสริมคุณธรรมระดับกรม ตาม
แบบฟอรมท่ี 3 รอบ 9 เดือน
1 .3 รายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม
ระดับกรม ตามแบบฟอรมท่ี 4 รอบ
9 เดือน

1 1 .1 รายงานการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการ
สงเสริมคุณธรรม ระดับกรม ตามแบบฟอรมท่ี 3
รอบ 9 เดือน (0 .5 คะแนน)
1 .2 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนแผนปฏิบัติ
การสงเสริมคุณธรรม ระดับกรม ตามแบบฟอรม
ท่ี 4 รอบ 9 เดือน (0 .5 คะแนน)

2 2 .1 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
โครงการ/กิจกรรม การสงเสริม
คุณธรรมระดับกรม ท่ีตอบสนองอัต
ลักษณ โดยบุคลากรทุกคนใน
หนวยงานมีสวนรวม
2 .2 ติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติ
การสงเสริมคุณธรรมระดับกรม ตาม
แบบฟอรมท่ี 3 รอบ 12 เดือน
2 .3 รายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม
ระดับกรม ตามแบบฟอรมท่ี 4 รอบ
12 เดือน

1 2 .1 รายงานการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการ
สงเสริมคุณธรรม ระดับกรม ตามแบบฟอรมท่ี 3
รอบ 12 เดือน (0 .5 คะแนน)
2 .2 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนแผนปฏิบัติ
การสงเสริมคุณธรรม ระดับกรม ตามแบบฟอรม
ท่ี 4 รอบ 12 เดือน (0 .5 คะแนน)



๒๙๙

ข้ันตอนท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล
3 3.1 จัดทํารายละเอียดของหนวยงาน

คุณธรรมของหนวยงานในสังกัดกรม
ตามแบบฟอรมท่ี 5
3.2 ใหคะแนนตามคะแนน
ประเมินผลภาพรวมท่ีกําหนด

1 3 .1 รายงานตามแบบแบบฟอรมท่ี 5 (0 .5 คะแนน)
3 .2 คะแนนประเมินผลภาพรวมท่ีกําหนด
คะแนนประเมินผลภาพรวม

0 .1
คะแนน

0 .2
คะแนน

0 .3
คะแนน

0 .4
คะแนน

0 .5
คะแนน

รอยละ
76

รอยละ
77

รอยละ
78

รอยละ
79

รอยละ
80

4 4.1 จัดทํารายละเอียดของหนวยงาน
คุณธรรมของหนวยงานในสังกัดกรม
ตามแบบฟอรมท่ี 5
4.1 ใหคะแนนตามคะแนน
ประเมินผลภาพรวมท่ีกําหนด

1 4 .1รายงานตามแบบแบบฟอรมท่ี 5 (0 .5 คะแนน)
4 .2 คะแนนประเมินผลภาพรวมท่ีกําหนด

คะแนนประเมินผลภาพรวม
0 .1

คะแนน
0 .2

คะแนน
0 .3

คะแนน
0 .4

คะแนน
0 .5

คะแนน

รอยละ
77

รอยละ
78

รอยละ
79

รอยละ
80

รอยละ
81

5 5 .1 จัดทํารายละเอียดของหนวยงาน
คุณธรรมของหนวยงานในสังกัดกรม
ตามแบบฟอรมท่ี 5
5.1 ใหคะแนนตามคะแนน
ประเมินผลภาพรวมท่ีกําหนด

1 5 .1รายงานตามแบบแบบฟอรมท่ี 5 (0 .5 คะแนน)
5 .2 คะแนนประเมินผลภาพรวมท่ีกําหนด

คะแนนประเมินผลภาพรวม
0 .1

คะแนน
0 .2

คะแนน
0 .3

คะแนน
0 .4

คะแนน
0 .5

คะแนน

รอยละ
78

รอยละ
79

รอยละ
80

รอยละ
81

รอยละ
82

10. เปาหมาย : รอบ 6  เดือนแรก ถึงข้ันตอนท่ี 5
รอบ 6 เดือนหลัง ถึงข้ันตอนท่ี 5

11. แหลงขอมูล : กลุมคุมครองจริยธรรม และทุกหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค



๓๐๐

12.วิธีการจัดเก็บขอมูล : จากเอกสารดังตอไปนี้
1 2 .1 แบบฟอรม ท่ี1 -5
12 .2 รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ของ

กรมฯ รอบ 6 เดือน (ต.ค. 61 - มี.ค. 62 ) และรายงานสรุปผลการปฏิบัติราชการ (SAR Card) พรอมแนบ
เอกสารหลักฐานการดําเนินงานลงในระบบ Estimates -SM

12 .3 รายงานสรุปผลการปฏิบัติราชการ (SAR Card) ของ กรมฯ รอบ 9 เดือน (ต.ค.61 - มิ.ย.
62 ) ในระบบ Estimates -SM

12 .4 รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ของ
กรมฯ รอบ 12 เดือน (ต.ค. 6 1 - ก.ย. 6 2 ) และรายงานสรุปผลการปฏิบัติราชการ (SAR Card) พรอม
แนบเอกสารหลักฐานการดําเนินงานลงในระบบ Estimates -SM
13. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล :

ไตรมาสท่ี 1 ภายในวันท่ี  25   ธันวาคม 2561
ไตรมาสท่ี 2 ภายในวันท่ี 25 มีนาคม 2562
ไตรมาสท่ี 3 ภายในวันท่ี 25 มิถุนายน 2562
ไตรมาสท่ี 4 ภายในวันท่ี 25 กันยายน 2562

14. แบบฟอรมท่ีใชประกอบดวย
แบบฟอรมความการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคเปนองคกรคุณธรรม ตามท่ี

กําหนด 5 แบบฟอรม ดังนี้
แบบฟอรมท่ี 1 การแตงตั้งคณะกรรมการ และ/หรือ คณะทํางานจัดทําและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ

สงเสริมคุณธรรมระดับหนวยงาน
แบบฟอรมท่ี 2 แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมระดับหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
แบบฟอรมท่ี 3 การติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมระดับหนวยงาน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2562
แบบฟอรมท่ี 4 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมระดับหนวยงาน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
แบบฟอรมท่ี 5 รายละเอียดของหนวยงานคุณธรรมในสังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
หมายเหตุ : ตัวอยางการเขียนแบบฟอรม แนบทาย
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15. ผูกํากับตัวช้ีวัด
ระดับหนวยงาน : กลุมคุมครองจริยธรรม

ช่ือผูกํากับตัวช้ีวัด โทรศัพท E-mail
1 .หัวหนากลุมคุมครองจริยธรรม 0  2590  3003 ypanumard@yahoo.com

16. ผูจัดเก็บตัวช้ีวัด :

ระดับหนวยงาน : กลุมคุมครองจริยธรรม
ช่ือผูจัดเก็บตัวช้ีวัด โทรศัพท E-mail

1 .นางสาวณิชารัศม  สิริวัชรศิลป 02 590 3044 - 45 w.dachkamon@gmail.com
2 .วาท่ีร.ต.หญิงพรนภัส  แสงสวัสดิ์ 02 590 3044 - 45 Imim.pr@hotmail.com
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ตัวช้ีวัดหนวยงาน

1. ตัวช้ีวัดท่ี 4 .1 .2 : ระดับความสําเร็จของหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคเปนองคกรคุณธรรม
2. หนวยวัด : ระดับ
3. น้ําหนัก : 5
4 . คําอธิบายตัวช้ีวัด :

องคกรคุณธรรม หมายถึง หนวยงานคุณธรรมท่ีมีการบริหารจัดการดวยความโปรงใส ซื่อสัตย
ประหยัด ยึดม่ันในสิ่งท่ีถูกตองบนพ้ืนฐานทางศีลธรรม และหลักกฎหมาย ตลอดจนใหบริการดวยจรรยาบรรณ
แหงวิชาชีพ ดวยความมีน้ําใจ เคารพในศักดิ์และศรีของผูรับบริการ และบุคคลอ่ืน ปฏิบัติงานดวยความสุขเพ่ือ
ประโยชนของประชาชน บนฐานคิดการยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน นําสูการ
เปน “องคกรคุณธรรม” ภายใตคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และคานิยมของบุคลากร
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข “MOPH” โดยใหคานิยม “MOPH” ฝงอยูในจิตวิญญาณของบุคลากร
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขทุกคน วาเปาหมายการทํางานจะเปนอยางไรก็จะประสบความสําเร็จ
เพ่ือใหเกิดการพัฒนาท่ีดีอยางยั่งยืน

หนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค หมายถึง หนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ในสวนกลาง
และสวนภูมิภาค โดยแบงเปน 2  สวนคือ หนวยงานท่ีปรากฏในกฎกระทรวง และหนวยงานท่ีจัดตั้งข้ึนเปนการ
ภายใน รวมท้ังสิ้น 4 1  หนวยงาน โดยแบงเปน หนวยงานท่ีปรากฏในกฎกระทรวง จํานวน 2 7  หนวยงาน
ประกอบดวย กลุมตรวจสอบภายใน กลุมพัฒนาระบบบริหาร กองการเจาหนาท่ี กองคลัง กองแผนงาน
สํานักงานเลขานุการกรม สถาบันบําราศ   นราดูร สถาบันราชประชาสมาสัย สํานักระบาดวิทยา สํานัก
โรคติดตอท่ัวไป สํานักโรคไมติดตอ สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล สํานักโรคติดตอนํา
โดยแมลง สํานักโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดลอม และสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 1 – 12   และหนวยงานท่ีจัดตั้งข้ึนเปนการภายใน จํานวน
1 4  หนวยงาน ประกอบดวย กลุมคุมครองจริยธรรม ศูนยกฎหมาย สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ สํานักงานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ สถาบันวิจัย จัดการความรู และมาตรฐานการควบคุม
โรค สถาบันเวชศาสตรปองกันศึกษาฯ ศูนยสารสนเทศ กองโรคปองกันดวยวัคซีน สถาบันปองกันควบคุมโรค
เขตเมือง สํานักโรคติดตออุบัติใหม สํานักวัณโรค สํานักงานความรวมมือระหวางประเทศ สํานักควบคุมการ
บริโภคยาสูบ และสํานักงานบริหารโครงการกองทุนโลก

ความสําเร็จของหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคเปนองคกรคุณธรรม หมายถึง
ความสําเร็จในการดําเนินงานใหเปนองคกรคุณธรรมและ/หรือหนวยงานคุณธรรมของหนวยงานในสังกัดกรม
ควบคุมโรค โดยมีข้ันตอนการดําเนินการตามระดับความสําเร็จ 5 ข้ันตอน โดยมุงเนน

6 . นโยบายของผูนําองคกร
7 . การประกาศอัตลักษณ
8 . มีแผนและการดําเนินการตามแผน
9 . มีการติดตามประเมินผล
10 .มีการสรุปและวิเคราะหผลการดําเนินการรอบ 12 เดือน เปนขอมูลในการพัฒนาในปตอไป
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5. สูตรการคํานวณ : ไมมี
6. เกณฑการใหคะแนน : กําหนดเปนระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5
ข้ันตอน พิจารณาจากความกาวหนาของข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละข้ันตอน ดังนี้

ช่ือตัวช้ีวัด ระดับ
คะแนน

ระดับข้ันของความสําเร็จ
ข้ันตอนท่ี

1 ข้ันตอนท่ี 2 ข้ันตอนท่ี 3 ข้ันตอนท่ี
4

ข้ันตอนท่ี
5

ระดับความสําเร็จ
ของหนวยงานใน
สังกัดกรมควบคุมโรค
เปนองคกรคุณธรรม

1 
1  
1   
1    
1     

7 .  เง่ือนไขของตัวช้ีวัด :
7 .1 ใชเกณฑการประเมิน ระดับความสําเร็จในการดําเนินการเปนหนวยงานคุณธรรม โดย

ประเมินตามตัวชี้วัดท่ี 8 ระดับความสําเร็จในการดําเนินการเปนหนวยงานคุณธรรม ของสถาบันพระบรม
ราชชนกแกวกัลยาสิกขาลัย

7 .2 คะแนนประเมินตนเองตามแบบฟอรมท่ี 4 ของหนวยงาน มีท้ังหมด 10 ขอ (นับจากขอ 2 -
ขอ10 ยกเวนขอ 1 ) คะแนนขอละ 10 คะแนน คะแนนเต็ม 100 คะแนน คิดคะแนนจากกิจกรรมท่ีระบุ
ในแบบฟอรมท่ี 4 ของหนวยงานดําเนินการตามตัวชี้วัดผลสําเร็จของกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานการ
สงเสริมคุณธรรมระดับหนวยงาน (แบบฟอรมท่ี 4 )

8. ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด :

9 . รายละเอียดการดําเนินงาน :

รอบ 6 เดือนแรก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)

ข้ันตอ
นท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล

1. 1 .1 ผูนําของหนวยงานสังกัดกรมฯ
ประกาศเปนนโยบายดําเนินการ
องคกรคุณธรรมและ/หรือ

1 เอกสาร และ/หรือ ภาพถาย ท่ีแสดงใหเห็นวา
1 .1 ผูนําของหนวยงานสังกัดกรมฯ ประกาศเปน
นโยบายดําเนินการ องคกรคุณธรรมและ/หรือ

ตัวช้ีวัด หนวยวัด
ผลการดําเนินงานในอดีต  ปงบประมาณ

พ.ศ.
2560 2561 2562

ระดับความสําเร็จของหนวยงานในสังกัด
กรมควบคุมโรคเปนองคกรคุณธรรม ระดับ - - เริ่มใชป

2562
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ข้ันตอ
นท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล

หนวยงานคุณธรรม และประชุม
ชี้แจงนโยบายใหบุคลากรทุกคนใน
หนวยงานรับทราบและเขาใจ
1 .2 แตงตัง้คณะกรรมการหรือ
คณะทํางาน เพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย
การดําเนินการ “องคกรคุณธรรม”
ของหนวยงาน ตามแบบฟอรมท่ี 1

หนวยงานคุณธรรม (0 .5 คะแนน)
1.2 มีการประชุมชี้แจงนโยบายใหบุคลากรทุกคนใน
หนวยงานรับทราบและเขาใจ
(0 .3 คะแนน)
1 .3 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายการดําเนินการ “องคกร
คุณธรรม” ของหนวยงาน ตามแบบฟอรมท่ี 1
(0 .2 คะแนน)

2 . 2 .1 ประชุมคณะกรรมการหรือ
คณะทํางานของหนวยงานรวมกัน
ศึกษาขอมูล บทสรุปสําหรับ
ผูบริหาร เรื่อง การตรวจสอบขอมูล
หลักฐานท่ีแสดงการกําหนดคานิยม
หลัก MOPH เปนท่ีมาของการ
กําหนดอัตลักษณของกรมฯ โดย
บุคลากรทุกคนในหนวยงานมีสวน
รวม ท่ีกลุมคุมครองฯ กรมควบคุม
โรคจัดสงให
2 .2 ประชุมคณะกรรมการหรือ
คณะทํางาน ของหนวยงาน รวมกัน
วางแผน พัฒนา“องคกรคุณธรรม”
โดยใชอัตลักษณ และคานิยมหลัก
MOPH ของกรมฯ ท่ีไดตรวจสอบ
แลววาการกําหนดคานิยมหลัก
MOPH เปนท่ีมาของการกําหนดอัต
ลักษณของกรมฯ โดยบุคลากรทุก
คนในหนวยงานมีสวนรวม
2 .3 จัดทําแผนงาน โครงการ/
กิจกรรมพัฒนา“องคกรคุณธรรม”
ของหนวยงานสังกัดกรมฯ ท่ี
ตอบสนองอัตลักษณ โดยบุคลากร
ทุกคนในหนวยงานมีสวนรวม โดย
ใชแบบฟอรมท่ี 2

1 เอกสาร และ/หรือ ภาพถาย ท่ีแสดง
2 .1 มีการประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
ของหนวยงานรวมกัน ศึกษาขอมูล บทสรุปสําหรับ
ผูบริหาร เรื่อง การตรวจสอบขอมูล หลักฐานท่ีแสดง
การกําหนดคานิยมหลัก MOPH เปนท่ีมาของการ
กําหนดอัตลักษณของกรมฯ โดยบุคลากรทุกคนใน
หนวยงานมีสวนรวม ท่ีกลุมคุมครองฯ กรมควบคุม
โรคจัดสงให (0 .2 คะแนน)
2 .2 มีการประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
รวมกันประชุมวางแผน จัดทําโครงการ /กิจกรรม
พัฒนา“องคกรคุณธรรม” โดยใชอัตลักษณ และ
คานิยมหลัก MOPH ของกรมฯ ท่ีไดตรวจสอบแลว
วาการกําหนดคานิยมหลัก MOPH เปนท่ีมาของการ
กําหนดอัตลักษณของกรมฯ และตอบสนองอัต
ลักษณ โดยบุคลากรทุกคนในหนวยงานมีสวนรวม
(0 .3 คะแนน)
2 .3 แผนงาน โครงการ /กิจกรรม พัฒนา“องคกร
คุณธรรม” ของหนวยงานสังกัดกรมฯ ตาม
แบบฟอรมท่ี 2 (0 .5 คะแนน)
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ข้ันตอ
นท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล

3. 3 .1 จัดสง แบบฟอรมท่ี1 และ 2
ของหนวยงาน ใหกลุมคุมครองฯ
กรมฯ ภายในวันท่ี 15 ธันวาคม
พ.ศ.2561

1 3 .1 หนังสือนําสงแบบฟอรมท่ี1 และ 2 ของ
หนวยงาน ใหกลุมคุมครองฯ กรมฯ ภายในวันท่ี 15
ธันวาคม พ.ศ.2561
ระยะเวลาท่ีกําหนด

0 .6
คะแนน

0 .7
คะแนน

0 .8
คะแนน

0 .9
คะแนน

1 .0
คะแนน

หลัง
วันท่ี

กําหนด
3  วัน

หลัง
วันท่ี

กําหนด
2  วัน

หลังวันท่ี
กําหนด
1  วัน

ตาม
วันท่ี

กําหนด

กอน
วันท่ี

กําหนด
1  วัน

4. 4 .1 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
โครงการ/กิจกรรม การสงเสริม
คุณธรรม ของหนวยงาน ท่ี
ตอบสนองอัตลักษณ โดยบุคลากร
ทุกคนในหนวยงานมีสวนรวม
4 .2 ติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติ
การสงเสริมคุณธรรม ของหนวยงาน
ตามแบบฟอรมท่ี 3 รอบ 3 เดือน
4 .3 รายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของ
หนวยงาน ตามแบบฟอรมท่ี 4
รอบ 3 เดือน
4 .4 จัดสงแบบฟอรมท่ี 3 -4 ให
กลุมคุมครองฯ กรมฯ ภายในวันท่ี
25 ธันวาคม พ.ศ.2561

1 4 .1 รายงานการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการ
สงเสริมคุณธรรมของหนวยงาน ตามแบบฟอรม
ท่ี 3 รอบ 3 เดือน (0 .2 คะแนน)
4 .2 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
สงเสริมคุณธรรม ของหนวยงาน ตามแบบฟอรม
ท่ี 4 รอบ 3 เดือน (0 .3 คะแนน)
4 .3 หนังสือนําสง แบบฟอรมท่ี 3 -4 ภายในวันท่ี
25 ธันวาคม พ.ศ.2561 (0 .5 คะแนน)
ระยะเวลาท่ีกําหนด

0 .1
คะแนน

0 .2
คะแนน

0 .3
คะแนน

0 .4
คะแนน

0 .5
คะแนน

หลัง
วันท่ี

กําหนด
3  วัน

หลัง
วันท่ี

กําหนด
2  วัน

หลังวันท่ี
กําหนด
1  วัน

ตาม
วันท่ี

กําหนด

กอน
วันท่ี

กําหนด
1  วัน

5. 5 .1 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
โครงการ/กิจกรรม การสงเสริม
คุณธรรมของหนวยงาน ท่ี
ตอบสนองอัตลักษณ โดยบุคลากร
ทุกคนในหนวยงานมีสวนรวม
5 .2 ติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติ
การสงเสริมคุณธรรมของหนวยงาน
ตามแบบฟอรมท่ี 3 รอบ 6 เดือน

1 5 .1 รายงานการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการ
สงเสริมคุณธรรมของหนวยงานตามแบบฟอรมท่ี 3
รอบ 6 เดือน (0 .2 คะแนน)
5 .2 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
สงเสริมคุณธรรมของหนวยงานตามแบบฟอรม
ท่ี 4 รอบ 6 เดือน (0 .3 คะแนน)
5 .3 หนังสือนําสง แบบฟอรมท่ี 3 -4 ใหกลุม
คุมครองฯ กรมฯภายในวันท่ี 25 มีนาคม



๓๐๖

ข้ันตอ
นท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล

5 .3 รายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนแผนปฏิบัติการสงเสริม
คุณธรรมของหนวยงานตาม
แบบฟอรมท่ี 4 รอบ 6 เดือน
5 .4 จัดสงแบบฟอรมท่ี 3 -4 ให
กลุมคุมครองฯ กรมฯ ภายในวันท่ี
25 ธันวาคม พ.ศ.2561

พ.ศ.2561 (0 .5 คะแนน)

ระยะเวลาท่ีกําหนด
0 .1

คะแนน
0 .2

คะแนน
0 .3

คะแนน
0 .4

คะแนน
0 .5

คะแนน

หลัง
วันท่ี

กําหนด
3  วัน

หลัง
วันท่ี

กําหนด
2  วัน

หลังวันท่ี
กําหนด
1  วัน

ตาม
วันท่ี

กําหนด

กอน
วันท่ี

กําหนด
1  วัน

รอบ 6 เดือนหลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 เมษายน 2562 – 31 กันยายน 2562)

ข้ันตอ
นท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล

1 1 .1 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
โครงการ/กิจกรรม การสงเสริม
คุณธรรมของหนวยงาน ท่ี
ตอบสนองอัตลักษณ โดยบุคลากรทุก
คนในหนวยงานมีสวนรวม
1 .2 ติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติ
การสงเสริมคุณธรรม ของหนวยงาน
ตามแบบฟอรมท่ี 3 รอบ 9 เดือน
1 .3 รายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม
ของหนวยงาน ตามแบบฟอรมท่ี 4
รอบ 9 เดือน
1 .4 จัดสงแบบฟอรมท่ี 3 -4 ใหกลุม
คุมครองฯ กรมฯ ภายในวันท่ี 25
มิถุนายน พ.ศ.2561

1 1 .1 รายงานการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการ
สงเสริมคุณธรรมของหนวยงานตามแบบฟอรมท่ี 3
รอบ 9 เดือน (0 .2 คะแนน)
1 .2 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนแผนปฏิบัติ
การสงเสริมคุณธรรมของหนวยงานตามแบบฟอรม
ท่ี 4 รอบ 9 เดือน (0 .3 คะแนน)
1.3 หนังสือนําสง แบบฟอรมท่ี 3 -4 ใหกลุม
คุมครองฯ กรมฯภายในวันท่ี 25 มิถุนายน
พ.ศ.2561 (0 .5 คะแนน)
ระยะเวลาท่ีกําหนด

0 .1
คะแนน

0 .2
คะแนน

0 .3
คะแนน

0 .4
คะแนน

0 .5
คะแนน

หลัง
วันท่ี

กําหนด
3  วัน

หลัง
วันท่ี

กําหนด
2  วัน

หลังวันท่ี
กําหนด
1  วัน

ตาม
วันท่ี

กําหนด

กอน
วันท่ี

กําหนด
1  วัน

2 2 .1 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
โครงการ/กิจกรรม การสงเสริม

1 2 .1 รายงานการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการ
สงเสริมคุณธรรมของหนวยงานตามแบบฟอรมท่ี 3



๓๐๗

ข้ันตอ
นท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล

คุณธรรมของหนวยงาน ท่ี
ตอบสนองอัตลักษณ โดยบุคลากรทุก
คนในหนวยงานมีสวนรวม
2 .2 ติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติ
การสงเสริมคุณธรรมของหนวยงาน
ตามแบบฟอรมท่ี 3 รอบ 12 เดือน
2 .3 รายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม
ของหนวยงาน ตามแบบฟอรมท่ี 4
รอบ 12 เดือน
2 .4 สรุปผลงานของหนวยงานตาม
แบบฟอรมท่ี 5 ของหนวยงาน รอบ
12 เดือน

รอบ 12 เดือน (0 .2 คะแนน)
2 .2 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนแผนปฏิบัติ
การสงเสริมคุณธรรมของหนวยงานตามแบบฟอรม
ท่ี 4 รอบ 12 เดือน (0 .3 คะแนน)
2 .3 รายงานตามแบบฟอรมท่ี 5 รอบ 12 เดือน

3 3 .1 จัดสงแบบฟอรมท่ี 3 -5 ให
กลุมคุมครองฯ กรมฯ ภายในวันท่ี
25 กันยายน พ.ศ.2561

3 .2 หนวยงานประเมินตนเองจาก
แบบฟอรมท่ี 4 ของหนวยงาน ให
คะแนนตามท่ีกําหนด

1 3 .1 หนังสือนําสงแบบฟอรมท่ี 3 -5 ใหกลุม
คุมครองฯ กรมฯ ภายในวันท่ี 25 กันยายน
พ.ศ.2561 (0 .5 คะแนน)
ระยะเวลาท่ีกําหนด

0 .1
คะแนน

0 .2
คะแนน

0 .3
คะแนน

0 .4
คะแนน

0 .5
คะแนน

หลัง
วันท่ี

กําหนด
3  วัน

หลัง
วันท่ี

กําหนด
2  วัน

หลังวันท่ี
กําหนด
1  วัน

ตาม
วันท่ี

กําหนด

กอน
วันท่ี

กําหนด
1  วัน

3 .2 คะแนนประเมินตนเองจากแบบฟอรมท่ี 4 ของ
หนวยงาน ใหคะแนนตามคะแนนประเมินผล
ภาพรวมท่ีกําหนด (0 .5 คะแนน)
คะแนนประเมินผลภาพรวม

0 .1
คะแนน

0 .2
คะแนน

0 .3
คะแนน

0 .4
คะแนน

0 .5
คะแนน

รอยละ
40

รอยละ
50

รอยละ
60

รอยละ
70

รอยละ
80



๓๐๘

ข้ันตอ
นท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล

4 4.1 จัดสงแบบฟอรมท่ี 3 -5 ใหกลุม
คุมครองฯ กรมฯ ภายในวันท่ี 25
กันยายน พ.ศ.2561

4 .2 หนวยงานประเมินตนเองจาก
แบบฟอรมท่ี 4 ของหนวยงาน ให
คะแนนตามท่ีกําหนด

1 4 .1 หนังสือนําสงแบบฟอรมท่ี 3 -5 ใหกลุม
คุมครองฯ กรมฯ ภายในวันท่ี 25 กันยายน
พ.ศ.2561 (0 .5 คะแนน)
ระยะเวลาท่ีกําหนด

0 .1
คะแนน

0 .2
คะแนน

0 .3
คะแนน

0 .4
คะแนน

0 .5
คะแนน

หลัง
วันท่ี

กําหนด
3  วัน

หลัง
วันท่ี

กําหนด
2  วัน

หลังวันท่ี
กําหนด
1  วัน

ตาม
วันท่ี

กําหนด

กอน
วันท่ี

กําหนด
1  วัน

4 .2 คะแนนประเมินตนเองจากแบบฟอรมท่ี 4 ของ
หนวยงาน ใหคะแนนตามคะแนนประเมินผล
ภาพรวมท่ีกําหนด (0 .5 คะแนน)
คะแนนประเมินผลภาพรวม

0 .1
คะแนน

0 .2
คะแนน

0 .3
คะแนน

0 .4
คะแนน

0 .5
คะแนน

รอยละ
50

รอยละ
60

รอยละ
70

รอยละ
80

รอยละ
90

5 5.1 จัดสงแบบฟอรมท่ี 3 -5 ใหกลุม
คุมครองฯ กรมฯ ภายในวันท่ี 25
กันยายน พ.ศ.2561

5 .2 หนวยงานประเมินตนเองจาก
แบบฟอรมท่ี 4 ของหนวยงาน ให
คะแนนตามท่ีกําหนด

1 4 .1 หนังสือนําสงแบบฟอรมท่ี 3 -5 ใหกลุม
คุมครองฯ กรมฯ ภายในวันท่ี 25 กันยายน
พ.ศ.2561 (0 .5 คะแนน)
ระยะเวลาท่ีกําหนด

0 .1
คะแนน

0 .2
คะแนน

0 .3
คะแนน

0 .4
คะแนน

0 .5
คะแนน

หลัง
วันท่ี

กําหนด
3  วัน

หลัง
วันท่ี

กําหนด
2  วัน

หลังวันท่ี
กําหนด
1  วัน

ตาม
วันท่ี

กําหนด

กอน
วันท่ี

กําหนด
1  วัน

4 .2 คะแนนประเมินตนเองจากแบบฟอรมท่ี 4 ของ
หนวยงาน ใหคะแนนตามคะแนนประเมินผล
ภาพรวมท่ีกําหนด (0 .5 คะแนน)
คะแนนประเมินผลภาพรวม



๓๐๙

ข้ันตอ
นท่ี รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล

0 .1
คะแนน

0 .2
คะแนน

0 .3
คะแนน

0 .4
คะแนน

0 .5
คะแนน

รอยละ
60

รอยละ
70

รอยละ
80

รอยละ
90

รอยละ
100

10. เปาหมาย : รอบ 6  เดือนแรก ถึงข้ันตอนท่ี 5
รอบ 6 เดือนหลัง ถึงข้ันตอนท่ี 5

11. แหลงขอมูล : ทุกหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค

12.วิธีการจัดเก็บขอมูล : จากเอกสารดังตอไปนี้
1 2 .1 แบบฟอรม ท่ี1 -5
12 .2 รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ของ

หนวยงานสังกัดกรมฯ รอบ 6 เดือน (ต.ค. 6 1 - มี.ค. 6 2 ) และรายงานสรุปผลการปฏิบัติราชการ (SAR
Card) พรอมแนบเอกสารหลักฐานการดําเนินงานลงในระบบ Estimates -SM

12 .3 รายงานสรุปผลการปฏิบัติราชการ (SAR Card) รอบ 9 เดือน (ต.ค.61 - มิ.ย. 62 ) ของ
หนวยงานสังกัด กรมฯ ในระบบ Estimates -SM

12 .4 รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ของ
หนวยงานสังกัดกรมฯ รอบ 12 เดือน (ต.ค. 6 1 - ก.ย. 6 2 ) และรายงานสรุปผลการปฏิบัติราชการ (SAR
Card) พรอมแนบเอกสารหลักฐานการดําเนินงานลงในระบบ Estimates -SM

13. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล :
ไตรมาสท่ี 1 ภายในวันท่ี  25   ธันวาคม 2561
ไตรมาสท่ี 2 ภายในวันท่ี  25   มีนาคม   2562
ไตรมาสท่ี 3 ภายในวันท่ี  25   มิถุนายน 2562
ไตรมาสท่ี 4 ภายในวันท่ี  25   กันยายน 2562

14. แบบฟอรมท่ีใชประกอบดวย
แบบฟอรมความการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคเปนองคกรคุณธรรม ตามท่ี

กําหนด 5 แบบฟอรม ดังนี้



๓๑๐

แบบฟอรมท่ี 1 การแตงตั้งคณะกรรมการ และ/หรือ คณะทํางานจัดทําและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
สงเสริมคุณธรรมระดับหนวยงาน
แบบฟอรมท่ี 2 แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมระดับหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
แบบฟอรมท่ี 3 การติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมระดับหนวยงาน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562
แบบฟอรมท่ี 4 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมระดับหนวยงาน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
แบบฟอรมท่ี 5 รายละเอียดของหนวยงานคุณธรรมในสังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
หมายเหตุ : ตัวอยางการเขียนแบบฟอรม แนบทาย

15. ผูกํากับตัวช้ีวัด
ระดับหนวยงาน : หนวยงานในสังกัดกรมฯ (หนวยงานระบุ)

ช่ือผูกํากับตัวช้ีวัด โทรศัพท E-mail

16 . ผูจัดเก็บตัวช้ีวัด :

ระดับหนวยงาน : หนวยงานในสังกัดกรมฯ (หนวยงานระบุ)
ช่ือผูจัดเก็บตัวช้ีวัด โทรศัพท E-mail
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แบบฟอรมท่ี 1 การแตงตั้งคณะทํางานจัดทําและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม

ระดับหนวยงาน

คําสั่ง………(ช่ือองคกร หนวยงาน)

ท่ี…………../2562

เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานจัดทําและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม……………(ชื่อองคกร หนวยงาน)

ตามท่ีกรมควบคุมโรค ไดทบทวนพัฒนาแผนยุทธศาสตร การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และตอตาน
การทุจริต กรมควบคุมโรค พ.ศ. 2562 - 2565 ท่ีสอดคลองกับ แผนแมบทสงเสริมคุณธรรม กระทรวง
สาธารณสุข ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2559 - 2564 ) และสอดคลองกับแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับท่ี
1 (พ.ศ. 2559 - 2564 ) ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เม่ือวันท่ี 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ดังนั้น
เพ่ือใหทุกหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคใชเปนกรอบและทิศทางในการปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของทุก
หนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ดังกลาว เปนไปตามแนวทางการขับเคลื่อนแผนแมบทสงเสริมคุณธรรม
แหงชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2559 - 2564 ) และแผนแมบทสงเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 1
(พ.ศ. 2559 - 2564 ) นั้น

ฉะนั้น เพ่ือใหการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม……………(ชื่อองคกร หนวยงาน) เปนไป
ดวยความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพ จึงแตงตั้งคณะทํางานจัดทําและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสงเสริม
คุณธรรม……………(ชื่อองคกร หนวยงาน) โดยมีองคประกอบและอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้

1. องคประกอบ

1 .1……………………………………………………………………………………ประธานคณะทํางาน

1 .2……………………………………………………………………………………รองประธานคณะทํางาน
1 .3……………………………………………………………………………………คณะทํางาน

1 .4……………………………………………………………………………………คณะทํางาน

1 .5……………………………………………………………………………………คณะทํางาน

1 .6 เจาหนาท่ีองคกร หนวยงาน คณะทํางานและเลขานุการ

1 .7 เจาหนาท่ีองคกร หนวยงาน คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ

1 .8 เจาหนาท่ีองคกร หนวยงาน คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ



๓๑๒

2 . อํานาจหนาท่ี

2 .1 ใหคณะทํางานมีหนาท่ีรวบรวมขอมูล ศึกษา วิเคราะหรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมใน
หนวยงานภายในองคกรหนวยงาน กับท้ังกลุมเปาหมายตามภารกิจใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร การ
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริต กรมควบคุมโรค พ.ศ. 2562 - 2565 และแผนปฏิบัติการ
สงเสริมคุณธรรม…………………………. (ชื่อองคกร หนวยงาน) ใหแกบุคลากรในหนวยงาน

2 .2 ดําเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวของตามท่ีคณะกรรมการสงเสริมคุณธรรม กรมควบคุมโรค มอบหมาย
พรอมท้ังรายงานผลตอคณะอนุกรรมการสงเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข

ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

สั่ง ณ วันท่ี ……………..เดือน……………………..พ.ศ…………………………….

……………………………………………………………

(…………………………………………………………)

ผูบริหารของ……………………………………………………(ชื่อองคกร หนวยงาน)
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แบบฟอรมท่ี 2 แผนปฏบัิติการสงเสริมคุณธรรมระดับหนวยงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ช่ือหนวยงาน.....................................................................สถานท่ีตั้ง…………………………………………………….
ข่ือผูประสานงาน…………………………………………………….. โทร………………………………………………………………..
ขอมูลพืน้ฐาน

ชื่อหนวยงานในสังกัดท่ี
รับผิดชอบโครงการใน

แผนปฏิบัติการ
ปงบประมาณพ.ศ.

2562

จํานวนบุคลากรใน
หนวยงาน

จํานวนกลุมเปาหมาย
และภาคีเครือขาย

จํานวนประชาชน
เปาหมาย

1 .
2 .
3 .
จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2562…………………………………….โครงการ
จํานวนงบประมาณท่ีใชดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวม……………………………… บาท

 จากงบปกติหนวยงาน รวมทุกโครงการจํานวน
 จากงบอ่ืนๆรวมทุกโครงการจํานวน

เปาหมายปงบประมาณ พ.ศ. 2562
 จํานวนบุคลากรท้ังภายในและภายนอกท่ีไดรับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและสรางภูมิคุมกัน

ใหเขมแข็งมีจํานวนรวม…………………คน
 จํานวนหนวยงานท้ังภายในและภายนอกท่ีใหการสนับสนุนใหมีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

……………………..แหง
 จํานวนหนวยงานท้ังภายในและภายนอกเขารวมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย

………………………………..คน
 จํานวนองคกรคุณธรรม ตนแบบเครือขาย รวม ………………………..แหง

รยะเวลาดําเนินการ……………………………….เดือน
ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการดําเนินการในโครงการ/กิจกรรมตางๆตามแผนปฏิบัติการของกรมควบคุมโรค/
หนวยงาน

1……………………………………………………………….

2………………………………………………………………..
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รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมท่ีจะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเด็นยุทธศาสตร/
โครงการ

วัตถุประสงค
ของ

โครงการ

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ

เปาหมาย งบประมาณ
ท่ีใช

ระยะเวลาท่ีดาํเนินการปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผลการดําเนินการ

ผลลัพธ
เชิง

ปริมาณ

ผลลัพธ
เชิง

คุณภาพ

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

1 .ประเด็น
ยุทธศาสตร.............
1 .1 โครงการ
2 .ประเด็น)
ยุทธศาสตร.............
2 .1 โครงการ
3 .ประเด็น)
ยุทธศาสตร.............
3 .1 โครงการ
4 .ประเด็น
ยุทธศาสตร.............
4 .1 โครงการ
รวม
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แบบฟอรมท่ี 3 การติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมระดับหนวยงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

ช่ือหนวยงาน………………………………………………………………..สถานท่ีตั้ง……………………………………………………
ช่ือผูประสานงาน……………………………………………………………โทร…………………………………………………………..
จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการจริงในปงบประมาณพ.ศ.2562 …………………………………….โครงการ
จํานวนงบประมาณท่ีใชดําเนินการจริงในปงบประมาณ พ.ศ.2562 รวม……………………………… บาท

 จากงบปกติหนวยงาน รวมทุกโครงการจํานวน……………………………… บาท
 จากงบอ่ืนๆรวมทุกโครงการจํานวน……………………………… บาท

โครงการ ผลสําเร็จ งบประมาณ
ท่ีใช

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

ระยะเวลาท่ีดาํเนินการปงบประมาณ พ.ศ.2562 ผลการดําเนินการ

ผลลัพธเชิง
ปริมาณ

ผลลัพธเชิง
คุณภาพ

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
หมายเหตุ:

ผลสําเร็จเชิงปริมาณ คือ จํานวนคน จํานวนหนวยงาน จํานวนชุมชน

ผลงานเชิงคุณภาพ คือ คือ คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคโครงการ
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ผลท่ีไดรับจากการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมระดับองคกร/หนวยงานในประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

 จํานวนบุคลากรท้ังภายในและภายนอกท่ีไดรับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและสรางภูมิคุมกันใหเขมแข็งมีจํานวนรวม…………………คน
 จํานวนหนวยงานท้ังภายในและภายนอกท่ีใหการสนับสนุนใหมีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ……………………..แหง
 จํานวนหนวยงานท้ังภายในและภายนอกเขารวมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ………………………………..คน
 จํานวนองคกรคุณธรรม ตนแบบเครือขาย รวม ………………………..แหง

รยะเวลาดําเนินการ……………………………….เดือน
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แบบฟอรมท่ี 4 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมระดับหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ช่ือหนวยงาน………………………………………………………………..สถานท่ีตั้ง……………………………………………………
ช่ือผูประสานงาน……………………………………………………………โทร…………………………………………………………..
ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมระดับหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

ตัวชี้วัดผลสําเร็จ การดําเนินงาน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ

มี / ทํา ไม/ไมทํา

1 .แตตั้งคณะทํางานจัดทําและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
สงเสริมคุณธรรมหนวยงาน…………………………….

ไมมีคะแนน ไมมีคะแนน

2 .จัดทําแผนแผนปฏิบตัิการสงเสริมคุณธรรมหนวยงาน
…………………………………ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

10

3 . สรางความรูความเขาใจในแผนยุทธสาสตรการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริต กรมควบคุมโรค
พ.ศ.2562 -2565 และแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม
ของหนวยงาน………………………….ประจาํปงบประมาณ
พ.ศ.2562 ใหแกบุคลากรและเครือขาย

10

4 . มีการกาํหนดนโยบายสําคัญ โดยสอดแทรกการสงเสริม
คุณธรรม (ยึดหลักศาสนา หลักเสรษฐกจิพอเพียงและ
วัฒนธรรมไทย) ลงในโครงการกิจกรรมตางๆของหนวยงาน
ในสังกัดกรมควบคุมโรค ตามความเหมาะสม

10

5 .มีหนวยงาน/องคกรภาคัฐ/องคกรเอกชน/ภาคีเครือขาย 10
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รวมมือสนับสนุนสงเสริมคุณธรรมเพิ่มขึ้น

6 .มีการพัฒนากลไกการบริหารจัดการการดําเนินการ
สงเสริมคุณธรรมในหนวยงานสังกัดกรมควบคุมโรค

10

7 .มีบุคลากรกลุมเปาหมายในสังกัด ไดรับการอบรมพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมและสรางภูมิคุมกนั

10

8 .มีหนวยงาน/องคกรในเคือขาย ใหความสําคัญกับการจัด
อบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มมากขึ้น

10

9 .มีหนวยงานในเครือขาย ใหการสนับสนุนจัดกิจกรรม
เทิดทูนสถาบันชาตื ศาสนา พระมาหกษัตริย

10

10 .มีบุคลากรและประชาชนกลุมเปาหมายในสังกัด เขารวม
หรือสนับสนุนจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบนัชาตื ศาสนา พระมา
หกษัตริย

10

11 .มีเครือขาย ไดรับการพัฒนาใหเปน หนวยงานคุณธรรม 10

รวม 100

หมายเหตุ :

1 . กลุมคุมครองฯ กรมควบคุมโรค รับผิดชอบขอมูลภาพรวมกรมฯ รายงานแบบฟอรท่ี ท้ัง 11 ขอ ไมตองใหคะแนนในแตละขอ
2 . หนวยงานในสังกัดกรม รายงานทุกขอของแบบฟอรมท่ี 4 และไมตองใหคะแนนชอ 1 ใหคิดคะแนนผลการดําเนินงานจากคะแนนเต็มและคะแนนท่ีได

ในขอ2--ขอ11
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แบบฟอรมท่ี 5 รายละเอียดของหนวยงานคุณธรรมในสังกัด กรมควบคุมโรค

จํานวนองคกรคุณธรรม รวม ……………………………….. แหง

รายช่ือ
องคกร /
หนวยงาน
คุณธรรม

สถานท่ีตั้ง

ตําบล
อําเภอ
จังหวัด

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

ความโดเดน ผานเกณฑการประเมิน
ระดับ

ยึดมั่นในหลัก
ศาสนา

ปฏิบัติตาม
หลักเศรษฐกิจ

พอเพียง

ดํารงชีวิตตามวิถี
วัฒนธรรมไทย

คะแนน ระดับ

หมายเหตุ :

1 . กลุมคุมครองฯ กรมควบคุมโรค รับผิดชอบภาพรวมกรมฯ รายงานผานเกณฑการประเมินตามคะแนนท่ีได
ของตัวชี้วัดระดับกรม เม่ือเทียบกับเปาหมานท่ีกรมควบคุมโรคกําหนด ของตัวชี้วัดท่ี 4 .1 .2 รอยละ
ความสําเร็จของหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคเปนองคกรคุณธรรม และระดับในสวนของตัวชี้วัดผูกํากับ
ตัวชี้วัด ในแตละป

2 . หนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค รายงานผานเกณฑการประเมินตามคะแนนท่ีไดของตัวชี้วัดระดับ
หนวยงาน ตัวชี้วัด ท่ี 4 .1 .2 ระดับความสําเร็จของหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคเปนองคกรคุณธรรม
ในแตละป
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รายละเอียดตัวชี้วัด (Measurement Template)
แผนยุทธศาสตร การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตอตานการทุจริต กรมควบคุมโรค

พ.ศ. 2560 - 2564
มิติท่ี 4 : ดานการพัฒนาองคกร

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การยกระดับ พัฒนาศักยภาพองคการ เปนกรมคุณธรรม ใหมีคุณภาพ มีขีดสมรรถนะสูง
ทันสมัย ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริต
เปาประสงคท่ี 4 .2 บุคลากรกรมควบคุมโรคทุกระดับมีขีดสมรรถนะสูง เปนมืออาชีพ บนพ้ืนฐานของคุณธรรม จริยธรรม
และตอตาน

การทุจริต
ตัวชี้วัดระดับกรม

1) ตัวชี้วัดท่ี 4 .2 .1 : รอยละของบุคลากรทีม่ีพฤติกรรมตามคานิยม MOPH กรมควบคุมโรค
2) หนวยวัด : รอยละ
3) น้ําหนัก : 5
4) คําอธิบาย :

บุคลากรกรมควบคุมโรค หมายถึง บุคลากรทั้งหมด (ทุกประเภทการจาง) ไดแก 1 ) ขาราชการ
2 ) พนักงานราชการ 3 ) ลูกจางประจํา 4 ) พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 5 ) ลูกจางชั่วคราว (ยกเวน ลูกจางรายคาบ/
รายวัน/จางเหมาบริการ) ของทุกหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ทุกระดับ ทุกสายงาน

คานิยมองคกร MOPH (Core value : MOPH) หมายถึง คุณลักษณะพ้ืนฐานและคุณลักษณะที่เปน
ลักษณะเฉพาะของบุคลากรในองคกรนั้นๆ ซึ่งสงผลตอพฤติกรรมของบุคลากร เพ่ือเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ
ของบุคลากรในองคกร ประกอบดวย

บุคลากรกรมควบคุมโรคมีคานิยม MOPH หมายถึง คุณลักษณะ และพฤติกรรมที่บุคลากรกรมควบคุมโรค
แสดงออกมา เปนสิ่งที่ดีมีคุณคาควรแกการถือปฏิบัติเปนแนวทาง เพ่ือผลลัพธที่ เกิดจากการปฏิบัติงานทําใหมี
ประสิทธิภาพ เปนประโยชนตอตนเองและสวนรวม
5) สูตรการคํานวณ :

จํานวนบุคลากรท่ีมีพฤติกรรมตามคานิยม MOPH กรมควบคมุโรค

M : Mastery หมายถึง เปนนายตนเอง หมั่นฝกฝนตนเองใหมีศักยภาพ ยึดมั่นในความ
ถูกตอง มีวินัย ปฏิบัติตาม กฎระเบียบบนพ้ืนฐานของการมีสํานึก
รับผิดชอบ คุณธรรมและจริยธรรม

O : Originality หมายถึง สรางสรรคนวัตกรรม/สิ่งใหม ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพ่ือให
เกิดประโยชนตอระบบสุขภาพ

P :People Centered หมายถึง ยึดประชาชนเปนศูนยกลางในการทํางาน เพ่ือประโยชนอันดีแก
ประชาชน โดยใชหลัก เขาใจ เขาถึง พ่ึงได

H : Humility หมายถึง ถอมตน ออนนอม มีน้ํ าใจ ใหอภัย รับฟงความเห็น เสียสละ
เพ่ือประโยชนสวนรวม

×100
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จํานวนบุคลากรท้ังหมด

๖) เกณฑการใหคะแนน:

ชื่อตัวชี้วัด หนวยวัด ความสําเร็จ
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

รอยละของบุคลากรที่มี
พฤติกรรมตามคานิยม
MOPH กรมควบคุมโรค

รอยละ 78 79 80 81 82

7) เง่ือนไข : -
8) รายละเอียดขอมูลพื้นฐานตัวชี้วัด :

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด

ผลการดําเนินงานท่ีผานมาปงบประมาณ พ.ศ.

2559 2560 2561

รอยละบุคลากรกรมควบคุมโรคมีคานิยม MOPH รอยละ ตัวช้ีวัดใหม ป 2562
9) รายละเอียดการดําเนินงาน :

9 .1 แตงตั้งหรือทบทวนคณะกรรมการขับเคลื่อนคานิยม MOPH กรมควบคุมโรค
9 .2  กําหนดนโยบาย แนวทางเสริมสรางคานิยม และรายละเอียดพฤติกรรมของบุคลากรตามคานิยม MOPH

กรมควบคุมโรค พรอมทั้งเผยแพร สื่อสาร ใหหนวยงานและบุคลากรรับทราบ
9 .3  จัดทําแผนเสริมสรางคานิยม MOPH ของบุคลากรกรมควบคุมโรค ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
9 .4 ดําเนินการตามแผนเสริมสรางคานิยม MOPH ของกรมควบคุมโรค ปงบประมาณ พ.ศ.2562 พรอมทั้งสรุปผล

รอบ 6  9  และ 12  เดือน
9 .5  ประเมินความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนฯ และประเมินพฤติกรรมตามคานิยม MOPH ของบุคลากร

กรมควบคุมโรค ปงบประมาณ พ.ศ.2562
10) แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :

10 .1  จัดเก็บขอมูลจากหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคที่เก่ียวของ
10 .2 วิเคราะห สรุปผล ตามข้ันตอนและวิธีที่กําหนด

11) ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล : ทุกรายไตรมาส
ไตรมาสที่ 1 ภายในวันที่ 2 5 ธันวาคม พ.ศ.2561
ไตรมาสที่ 2 ภายในวันที่ 2 5 มีนาคม พ.ศ2562
ไตรมาสที่ 3 ภายในวันที่ 2 5 มิถุนายน พ.ศ2562
ไตรมาสที่ 4 ภายในวันที่ 2 5 กันยายน พ.ศ2562

12) ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
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ชื่อผูกํากับตัวชี้วัด โทรศัพท E-mail
นายยุทธพงษ  เกียรติยุทธชาติ 0 -2590 -3041 yutthapong.k@gmail.com

13) ผูจัดเก็บขอมูล :
ชื่อผูกํากับตัวชี้วัด โทรศัพท E-mail

หัวหนากลุมยุทธศาสตรและพฒันาองคกร 0 -2590 -3876 hr_plan@hotmail.com
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ตัวชี้วัดระดับผูกํากับตัวชีว้ัด
1) ตัวชี้วัดท่ี 4 .2 .1 : ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคานิยม MOPH บุคลากรกรมควบคุมโรค
2) หนวยวัด : ระดับ
3) น้ําหนัก : 5
4) คําอธิบาย :

บุคลากรกรมควบคุมโรค หมายถึง บุคลากรทั้งหมด (ทุกประเภทการจาง) ไดแก 1 ) ขาราชการ
2 ) พนักงานราชการ 3 ) ลูกจางประจํา 4 ) พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 5 ) ลูกจางชั่วคราว (ยกเวน ลูกจางรายคาบ/
รายวัน/จางเหมาบริการ) ของทุกหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ทุกระดับ ทุกสายงาน

คานิยมองคกร MOPH (Core value : MOPH) หมายถึง คุณลักษณะพ้ืนฐานและคุณลักษณะที่เปน
ลักษณะเฉพาะของบุคลากรในองคกรนั้นๆ ซึ่งสงผลตอพฤติกรรมของบุคลากร เพ่ือเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ
ของบุคลากรในองคกร ประกอบดวย

บุคลากรกรมควบคุมโรคมีคานิยม MOPH หมายถึง คุณลักษณะ และพฤติกรรมที่บุคลากรกรมควบคุมโรค
แสดงออกมา เปนสิ่งที่ดีมีคุณคาควรแกการถือปฏิบัติเปนแนวทาง เพ่ือผลลัพธที่ เกิดจากการปฏิบัติงานทําใหมี
ประสิทธิภาพ เปนประโยชนตอตนเองและสวนรวม
5) สูตรการคํานวณ : คิดคะแนนเปนระดับข้ันตอนที่กําหนด
๖) เกณฑการใหคะแนน: กําหนดเปนแบบผสมผสาน (Hybird) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน ๕ ระดับ พิจารณาจาก

ความกาวหนาของการดําเนินงานตามเปาหมายของแตละข้ันตอน ดังนี้

ชื่อตัวชี้วัด
ระดับ

คะแนน
เกณฑการใหคะแนน

๑ 2 3 4 5
ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคานิยม
MOPH บุคลากรกรมควบคุมโรค

1 √
2 √ √
3 √ √ √
4 √ √ √ √
5 √ √ √ √ √

7) เง่ือนไข : -

8) รายละเอียดขอมูลพื้นฐานตัวชี้วัด :

M : Mastery หมายถึง เปนนายตนเอง หมั่นฝกฝนตนเองใหมีศักยภาพ ยึดมั่นในความ
ถูกตอง มีวินัย ปฏิบัติตาม กฎระเบียบบนพ้ืนฐานของการมีสํานึก
รับผิดชอบ คุณธรรมและจริยธรรม

O : Originality หมายถึง สรางสรรคนวัตกรรม/สิ่งใหม ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพ่ือให
เกิดประโยชนตอระบบสุขภาพ

P :People Centered หมายถึง ยึดประชาชนเปนศูนยกลางในการทํางาน เพ่ือประโยชนอันดีแก
ประชาชน โดยใชหลัก เขาใจ เขาถึง พ่ึงได

H : Humility หมายถึง ถอมตน ออนนอม มีน้ํ าใจ ใหอภัย รับฟงความเห็น เสียสละ
เพ่ือประโยชนสวนรวม
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ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด

ผลการดําเนินงานท่ีผานมาปงบประมาณ พ.ศ.

2559 2560 2561

ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคานิยม
MOPH บุคลากรกรมควบคุมโรค ข้ันตอน ตัวช้ีวัดใหม ป 2562

9. รายละเอียดการดําเนินงาน :
รอบ 6 เดือนแรก ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

(วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 – วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ.2562)

ระดับ
คะแนน รายละเอียดการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน

1 แตงตั้งหรือทบทวนคณะกรรมการขับเคลื่อน
คานิยม MOPH ของบุคลากรกรมควบคุมโรค
พรอมทั้งชี้แจงอํานาจหนาที่ใหคณะกรรมการทุก
คนรับทราบ

คําสั่งแตงตั้งหรือทบทวนคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนคานิยม MOPH ของบุคลากรกรม
ควบคุมโรค (0 .5 คะแนน)

เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการชี้แจงอํานาจ
หนาที่ใหคณะกรรมการฯ ทุกคนรับทราบ เชน
รายงานการประชุม หนังสือแจงเวียน เปนตน
(0 .5 คะแนน)

2 กําหนดนโยบาย แนวทางเสริมสรางคานิยม
และรายละเอียดพฤติกรรมของบุคลากรตาม
คานิยม MOPH กรมควบคุมโรค (0 .75  คะแนน)

เผยแพร สื่อสาร นโยบาย แนวทางเสริมสราง
คานิยม และรายละเอียดพฤติกรรมของบุคลากร
ตามคานิยม MOPH กรมควบคุมโรค ใหหนวยงาน
และบุคลากรรับทราบ (0 .25 คะแนน)

นโยบายเสริมสรางคานิยม MOPH
กรมควบคุมโรค (0 .25 คะแนน)

แนวทางเสริมสรางคานิยมเสริมสรางคานิยม
MOPH กรมควบคุมโรค (0 .25 คะแนน)

รายละเอียดพฤติกรรมตามคานิยม MOPH ของ
บุคลากรกรมควบคุมโรค (0 .25 คะแนน)

เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร สื่อสารฯ
เชน ภาพถาย หนังสือแจงเวียน เปนตน
(0 .25 คะแนน)

3 จัดทําแผนเสริมสรางคานิยม MOPH ของ
บุคลากรกรมควบคุมโรค ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ดําเนินการตามแผนฯ สรุปผล รอบ 6  เดือน

แผนเสริมสรางคานิยม MOPH ของบุคลากร
กรมควบคุมโรค ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (0 .5
คะแนน)

รายงานสรุปผลการดําเนินการตามแผนฯ รอบ
6  เดือน (0 .5 คะแนน)

4 ดําเนินการตามแผนฯ ไดอยางนอยรอยละ 30 เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการดําเนินงานตาม
แผนฯ ไดอยางนอยรอยละ 30 (1 .0 คะแนน)
หมายเหตุ:นอยกวารอยละ 30 หัก0 .5 คะแนน

5 ดําเนินการตามแผนฯ ไดอยางนอยรอยละ 40 เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการดําเนินงานตาม
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ระดับ
คะแนน รายละเอียดการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน

แผนฯ ไดอยางนอยรอยละ 40 (1 .0 คะแนน)
หมายเหตุ:นอยกวารอยละ 40 หัก 0 .5 คะแนน

รอบ 6 เดือนหลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 เมษายน – 31 กันยายน พ.ศ. 2562)
ระดับ

คะแนน รายละเอียดการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน

1 ดําเนินการตามแผนฯ สรุปผล รอบ 9  เดือน รายงานสรุปผลการดําเนินการตามแผนฯ
รอบ 9 เดือน (1 .0 คะแนน)

2 ดําเนินการตามแผนฯ สรุปผล รอบ 12 เดือน รายงานสรุปผลการดําเนินการตามแผนฯ
รอบ 12  เดือน (1 .0 คะแนน)

3 ประเมินและสรุปผลความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามแผนเสริมสรางคานิยม MOPH ของ
กรมควบคุมโรค

ประเมินและสรุปผลพฤติกรรมตามคานิยม
MOPH ของบุคลากรกรมควบคุมโรค

รายงานสรุปผลความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามเปาหมายของแผนฯ ( 0 .5 คะแนน)

รายงานสรุปผลประเมินพฤติกรรมตามคานิยม
MOPH ของบุคลากรกรมควบคุมโรค
(0 .5 คะแนน)

4 ผลความสําเร็จของการดําเนินการตาม
เปาหมายแผนเสริมสรางคานิยม MOPH โดยคิด
คะแนนตามเกณฑ ดังนี้

ตัวชี้วัด
คะแนน

0.2 0 .4 0 .6 0 .8 1 .0
รอยละความสาํเร็จ
ตามเปาหมายของ
แผนฯ

60 70 80 90 100

เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการดําเนินการได
ตามเปาหมายแผนฯ
พิจารณาคะแนนตามเกณฑการใหคะแนนที่กําหนด

5 พฤติกรรมตามคานิยม MOPH ของบุคลากร
กรมควบคุมโรค โดยคิดคะแนนตามเกณฑ ดังนี้

ตัวชี้วัด
คะแนน

0.2 0 .4 0 .6 0 .8 1 .0
รอยละ ของ
บุคลากรกรมฯมี
คานิยมMOPH

78 79 80 81 82

รายงานสรุปผลประเมินพฤติกรรมตามคานิยม
MOPH ของบุคลากรกรมควบคุมโรค พิจารณา
คะแนนตามเกณฑการใหคะแนนที่กําหนด

10) แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :
10 .1  จัดเก็บขอมูลจากหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคที่เก่ียวของ
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10 .2 วิเคราะห สรุปผล ตามข้ันตอนและวิธีที่กําหนด

11) ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล : ทุกรายไตรมาส
ไตรมาสที่ 1 ภายในวันที่ 2 5 ธันวาคม 2561
ไตรมาสที่ 2 ภายในวันที่ 2 5 มีนาคม 2562
ไตรมาสที่ 3 ภายในวันที่ 2 5 มิถุนายน 2562
ไตรมาสที่ 4 ภายในวันที่ 2 5 กันยายน 2562

12)ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
ชื่อผูกํากับตัวชี้วัด โทรศัพท E-mail

นายยุทธพงษ  เกียรติยุทธชาติ 0 -2590 -3041 yutthapong.k@gmail.com

13) ผูจัดเก็บขอมูล :
ชื่อผูกํากับตัวชี้วัด โทรศัพท E-mail

หัวหนากลุมยุทธศาสตรและพฒันาองคกร 0 -2590 -3876 hr_plan@hotmail.com
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ตัวชี้วัดระดับหนวยงาน
1) ตัวชี้วัดท่ี 4 .2 .1 : ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคานิยม MOPH ของบุคลากรภายในหนวยงาน
2) หนวยวัด : ระดับ
3) น้ําหนัก : 5
4) คําอธิบาย :

บุคลากรกรมควบคุมโรค หมายถึง บุคลากรทั้งหมด (ทุกประเภทการจาง) ไดแก 1 ) ขาราชการ
2 ) พนักงานราชการ 3 ) ลูกจางประจํา 4 ) พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 5 ) ลูกจางชั่วคราว (ยกเวน ลูกจางรายคาบ/
รายวัน/จางเหมาบริการ) ของทุกหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ทุกระดับ ทุกสายงาน

คานิยมองคกร MOPH (Core value : MOPH) หมายถึง คุณลักษณะพ้ืนฐานและคุณลักษณะที่เปน
ลักษณะเฉพาะของบุคลากรในองคกรนั้นๆ ซึ่งสงผลตอพฤติกรรมของบุคลากร เพ่ือเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ
ของบคุลากรในองคกร ประกอบดวย

บุคลากรกรมควบคุมโรคมีคานิยม MOPH หมายถึง คุณลักษณะ และพฤติกรรมที่บุคลากรกรมควบคุมโรค
แสดงออกมา เปนสิ่งที่ดีมีคุณคาควรแกการถือปฏิบัติเปนแนวทาง เพ่ือผลลัพธที่ เกิดจากการปฏิบัติงานทําใหมี
ประสิทธิภาพ เปนประโยชนตอตนเองและสวนรวม
5) สูตรการคํานวณ : คิดคะแนนเปนระดับข้ันตอนที่กําหนด
๖) เกณฑการใหคะแนน: กําหนดเปนแบบผสมผสาน (Hybird) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน ๕ ระดับ พิจารณาจาก

ความกาวหนาของการดําเนินงานตามเปาหมายของแตละข้ันตอน ดังนี้

ชื่อตัวชี้วัด
ระดับ

คะแนน
เกณฑการใหคะแนน

๑ 2 3 4 5
ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคานิยม
MOPH ของบุคลากรภายในหนวยงาน

1 √
2 √ √
3 √ √ √
4 √ √ √ √
5 √ √ √ √ √

7) เง่ือนไข : -

M : Mastery หมายถึง เปนนายตนเอง หมั่นฝกฝนตนเองใหมีศักยภาพ ยึดมั่นในความ
ถูกตอง มีวินัย ปฏิบัติตาม กฎระเบียบบนพ้ืนฐานของการมีสํานึก
รับผิดชอบ คุณธรรมและจริยธรรม

O : Originality หมายถึง สรางสรรคนวัตกรรม/สิ่งใหม ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพ่ือให
เกิดประโยชนตอระบบสุขภาพ

P :People Centered หมายถึง ยึดประชาชนเปนศูนยกลางในการทํางาน เพ่ือประโยชนอันดีแก
ประชาชน โดยใชหลัก เขาใจ เขาถึง พ่ึงได

H : Humility หมายถึง ถอมตน ออนนอม มีน้ํ าใจ ใหอภัย รับฟงความเห็น เสียสละ
เพ่ือประโยชนสวนรวม
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8) รายละเอียดขอมูลพื้นฐานตัวชี้วัด :

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด

ผลการดําเนินงานท่ีผานมาปงบประมาณ พ.ศ.

2559 2560 2561

ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคานิยม
MOPH ของบุคลากรภายในหนวยงาน ข้ันตอน ตัวช้ีวัดใหม ป 2562

9. รายละเอียดการดําเนินงาน :
รอบ 6 เดือนแรก ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)

ระดับ
คะแนน รายละเอียดการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน

1 แตงตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนคานิยม MOPH
ของหนวยงาน

คําสั่งคณะทํางานขับเคลื่อนคานิยม MOPH
ของหนวยงาน (1 .0 คะแนน)

2 กําหนดนโยบาย แนวทางเสริมสรางคานิยม
และรายละเอียดพฤติกรรมของบุคลากรตาม
คานิยม MOPH กรมควบคุมโรค (0 .75  คะแนน)

เผยแพร สื่อสาร นโยบาย แนวทางเสริมสราง
คานิยม และรายละเอียดพฤติกรรมของบุคลากร
ตามคานิยม MOPH กรมควบคุมโรค ใหบุคลากร
ภายในหนวยงานรับทราบ (0 .25  คะแนน)

นโยบายเสริมสรางคานิยม MOPH
บุคลากรภายในหนวยงาน (0 .25 คะแนน)

แนวทางเสริมสรางคานิยมเสริมสรางคานิยม
MOPH บุคลากรภายในหนวยงาน (0 .25 คะแนน)

รายละเอียดพฤติกรรมตามคานิยม MOPH ของ
บุคลากรภายในหนวยงาน (0 .25 คะแนน)

เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร สื่อสารฯ
เชน ภาพถาย หนังสือแจงเวียน เปนตน
(0 .25 คะแนน)

3 จัดทําแผนเสริมสรางคานิยม MOPH ของ
บุคลากรหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ดําเนินการตามแผนฯ สรุปผล รอบ 6  เดือน

แผนเสริมสรางคานิยม MOPH ของบุคลากร
หนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
(0 .5 คะแนน)

รายงานสรุปผลการดําเนินการตามแผนฯ รอบ
6  เดือน (0 .5 คะแนน)

4 ดําเนินการตามแผนฯ ไดอยางนอยรอยละ 30 เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการดําเนินงานตาม
แผนฯ ไดอยางนอยรอยละ 30 (1 .0 คะแนน)
หมายเหตุ:นอยกวารอยละ 30 หัก 0 .5 คะแนน

5 ดําเนินการตามแผนฯ ไดอยางนอยรอยละ 40 เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการดําเนินงานตาม
แผนฯ ไดอยางนอยรอยละ 40 (1 .0 คะแนน)
หมายเหตุ:นอยกวารอยละ 40 หัก 0 .5 คะแนน
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รอบ 6 เดือนหลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 เมษายน – 31 กันยายน 2562)
ระดับ

คะแนน รายละเอียดการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน

1 ดําเนินการตามแผนฯ สรุปผล รอบ 9  เดือน รายงานสรุปผลการดําเนินการตามแผนฯ
รอบ 9  เดือน (1 .0 คะแนน)

2 ดําเนินการตามแผนฯ สรุปผล รอบ 12  เดือน รายงานสรุปผลการดําเนินการตามแผนฯ
รอบ 12  เดือน (1 .0 คะแนน)

3 ประเมินและสรุปผลความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามแผนเสริมสรางคานิยม MOPH ของ
หนวยงาน

ประเมินและสรุปผลพฤติกรรมตามคานิยม
MOPH บุคลากรภายในหนวยงาน

รายงานสรุปผลความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามเปาหมายของแผนฯ (0 .5 คะแนน)

รายงานสรุปผลประเมินพฤติกรรมตามคานิยม
MOPH ของบุคลากรภายในหนวยงาน (0 .5
คะแนน)

4 ผลความสําเร็จของการดําเนินการตาม
เปาหมายแผนเสริมสรางคานิยม MOPH โดยคิด
คะแนนตามเกณฑ ดังนี้

ตัวชี้วัด
คะแนน

0.2 0 .4 0 .6 0 .8 1
รอยละความสาํเร็จ
ตามเปาหมายของ
แผนฯ

60 70 80 90 100

เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการดําเนินการได
ตามเปาหมายแผนฯ (1 .0 คะแนน)
พิจารณาคะแนนตามเกณฑการใหคะแนนที่กําหนด

5 พฤติกรรมตามคานิยม MOPH ของบุคลากร
ภายในหนวยงาน โดยคิดคะแนนตามเกณฑ ดังนี้

ตัวชี้วัด
คะแนน

0.2 0 .4 0 .6 0 .8 1
รอยละความสาํเร็จ
ตามเปาหมายของ
แผนฯ

78 79 80 81 82

รายงานสรุปผลประเมินพฤติกรรมตามคานิยม
MOPH ของบุคลากรภายในหนวยงาน
(1 .0 คะแนน)
พิจารณาคะแนนตามเกณฑการใหคะแนนที่กําหนด

10) แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :
10 .1  จัดเก็บขอมูลจากหนวยงาน
10 .2 วิเคราะห สรุปผล ตามข้ันตอนและวิธีที่กําหนด
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11) ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล : ทุกรายไตรมาส
ไตรมาสที่ 1 ภายในวันที่ 2 5 ธันวาคม 2561
ไตรมาสที่ 2 ภายในวันที่ 2 5 มีนาคม 2562
ไตรมาสที่ 3 ภายในวันที่ 2 5 มิถุนายน 2562
ไตรมาสที่ 4 ภายในวันที่ 2 5 กันยายน 2562

12)ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
ชื่อผูกํากับตัวชี้วัด โทรศัพท E-mail

13) ผูจัดเก็บขอมูล :
ชื่อผูกํากับตัวชี้วัด โทรศัพท E-mail
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รายละเอียดตัวช้ีวัด (Measurement Template)
แผนยุทธศาสตร การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตอตานการทุจริต กรมควบคุมโรค

พ.ศ. 2560 - 2564
มิติท่ี 4 : ดานการพัฒนาองคกร

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การยกระดับ พัฒนาศักยภาพองคการ เปนกรมคุณธรรม ใหมีคุณภาพ มีขีดสมรรถนะสูง
ทันสมัย ยึดม่ันในหลักคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริต
เปาประสงคท่ี 4 .2 บุคลากรกรมควบคุมโรคทุกระดับมีขีดสมรรถนะสูง เปนมืออาชีพ บนพ้ืนฐานของคุณธรรม
จริยธรรม และตอตานการทุจริต

ตัวช้ีวัดระดับกรม
1) ตัวช้ีวัดท่ี 4 .2 .2 : รอยละของบุคลากรตนแบบดานคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริตของหนวยงาน
ในสังกัดกรมท่ีเพ่ิมข้ึนในแตละป
2) หนวยวัด : รอยละ
3) น้ําหนัก : 5
4) คําอธิบาย :

หนวยงาน หมายถึง หนวยงานทุกหนวยงานภายใตกรมควบคุมโรค
รอยละของบุคลากรตนแบบท่ีเพิ่มข้ึนในแตละป หมายถึง รอยละของบุคลากรตนแบบท่ีเพ่ิมข้ึนในแต

ละปท่ีไดกําหนดคาไว
บุคลากรตนแบบดานคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริต หมายถึง บุคลากรท้ังขาราชการ

พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ท่ีเปนแบบอยางท่ีดี จากการประกอบคุณงามความดี ดานคุณธรรม
จริยธรรมและตอตานการทุจริต  เปนตัวอยาง แกบุคคลอ่ืนในหนวยงานไดยึดถือเปนแบบอยางสรางแรงบันดาลใจให
เปนคนดี โดย เปนบุคลากรท่ีไดรับการยกยองเชิดชู ท้ังในระดับ กรม กอง สํานักฯ รวมถึงไดรับการยกยองเชิดชูใน
ระดับหนวยงานภายนอก โดยมีองคประกอบดังนี้

1 . บุคลากรปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ขาราชการพลเรือน และจรรยาขาราชการ ยึดตามคานิยม
กรมควบคุมโรค MOPH

2 .ไดรับการยกยองเชิดชู ไดรับรางวัล เพ่ือเปนการยกยองผลการประกอบคุณงามความดีในดาน
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา จากหนวยงานท้ังในระดับ กรม กอง สํานักฯ รวมถึงไดรับการยกยองเชิดชูในระดับ
หนวยงานภายนอกจากสภาวิชาชีพ องคกรภาครัฐและเอกชนท่ีไดรับการยอมรับ

5) สูตรการคํานวณ :
การคํานวณคารอยละของการเพ่ิมข้ึนของบุคลากรตนแบบของหนวยงาน

จํานวนบุคลากรตนแบบปปจจุบัน - จํานวนบุคลากรตนแบบของหนวยงานในปท่ีผานมา x 100
จํานวนบุคลากรตนแบบของหนวยงานในปท่ีผานมา
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6) เปาหมายความสําเร็จ :

ตัวช้ีวัด หนวยวัด เปาหมาย (พ.ศ.)
2560 2561 2562 2563 2564

รอยละของบุคลากรตนแบบดานคุณธรรม
จริยธรรม และตอตานการทุจริตของ
หนวยงานในสังกัดกรมท่ีเพ่ิมข้ึนในแตละป

รอยละ 40 50 60 70 80

7) เกณฑการใหคะแนน : พิจารณาจากความกาวหนาของการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ
หนวย
วัด

เกณฑการใหคะแนนปงบประมาณ 2562
1 2 3 4 5

รอยละของบุคลากรตนแบบดานคุณธรรม จริยธรรม
และตอตานการทุจริตของหนวยงานในสังกัดกรมท่ี
เพ่ิมข้ึนในแตละป

รอย
ละ

<รอย
ละ
59

รอยละ
59

รอยละ
60

รอยละ
61

>
รอยละ

61

หมายเหตุ : รอยละของบุคลากรตนแบบดานคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริตของหนวยงานในสังกัดกรมท่ี
เพ่ิมข้ึนในแตละปและมีประเมินบุคลากรตนแบบตามเกณฑ

8) รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.

2559 2560 2561
รอยละของบุคลากรตนแบบดานคุณธรรม จริยธรรม
และตอตานการทุจริตของหนวยงานในสังกัดกรมท่ี
เพ่ิมข้ึนในแตละป

รอยละ เริ่มใชตัวชี้วัดนี้ในปงบประมาณ พ.ศ.2562

๙) รายละเอียดการดําเนินงาน : พิจารณาจากความกาวหนาของการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้
ข้ันตอน

ท่ี
รายละเอียดการดําเนินงาน หลักฐานประกอบการประเมิน

1 1 .1 วิเคราะหลักษณะของบุคลากรตนแบบ วิธีการประเมิน
และแนวทางการดําเนินงานเพ่ือเพ่ิมบุคลากรตนแบบดาน
คุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริตของหนวยงาน
(1 .0 คะแนน)

1 .1 สรุปรายงานท่ีแสดงถึงผลการ
วิเคราะหลักษณะของบุคลากร
ตนแบบ วิธีการประเมิน และ
แนวทางการดําเนินงานเพ่ือเพ่ิม
บุคลากรตนแบบดานคุณธรรม
จริยธรรม และตอตานการทุจริตของ
หนวยงาน

2 2 .1 จัดทําแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม (1 .0 คะแนน) 2 .1 แผนงาน โครงการ หรือ
กิจกรรม (0 .8 คะแนน)
2 .2 ผูบริหารลงนามรับทราบ
(0 .2 คะแนน)
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ข้ันตอน
ท่ี

รายละเอียดการดําเนินงาน หลักฐานประกอบการประเมิน

๓ 3 .3 รอยละของการดําเนินงานตามแผนงานและระยะเวลาท่ี
กําหนด
คะแนนท่ีได 0 .1 0 .2 0 .3 0 .4 0 .5

รอยละ 20 40 60 80 100

(1 .0 คะแนน)

3 .1 หากไมมีสรุปผลการดําเนินงาน
รอบ 6  เดือนแรก และขอเสนอแนะ
(หัก 0 .25  คะแนน)
3 .2 สงเอกสารรายงานโดยแนบกับ
รายงาน SAR ในระบบ Estimate
ภายในวันท่ี 2 5 มีนาคม 2563
(กรณีสงหลังเวลาท่ีกําหนด หัก
0 .25  คะแนน)
3 .3 ผลการดําเนินงานตามแผนงาน
ตามคะแนนท่ีกําหนด (0 .5คะแนน)

4 4 .1 รอยละของการดําเนินงานตามแผนงานและระยะเวลาท่ี
กําหนด
คะแนนท่ีได 0 .1 0 . 2 0 .3 0 .4 0 .5

รอยละ 20 40 60 80 100

4 .1 สรุปรายงานผลการดําเนินงาน
รอบ 1 2  เดือนพรอมขอเสนอแนะ
ฉบับสมบูรณ  โดยมีบันทึกเสนอ
ผูบริหารหนวยงานสรุปรายงานผล
หากไมมีหัก 0 .1 คะแนน
4 .2 หากไมมีสรุปผลการดําเนินงาน
ฉบับสมบูรณ หัก 0 .1 คะแนน
4 .3 สงเอกสารรายงานโดยแนบกับ
รายงาน SAR ในระบบ Estimate
ภายในวันท่ี 2 5  กันยายน 2 5 6 3
กรณีสงหลังเวลาท่ีกําหนด หัก 0 .1
คะแนน
4 .4 ผลการดําเนินงานตามแผนงาน
ตามคะแนนท่ีกําหนด (0 .5คะแนน)

5 5 .1 รอยละของบุคลากรตนแบบดานคุณธรรม จริยธรรม
และตอตานการทุจริตของหนวยงานท่ีเพ่ิมข้ึน

คะแนน
ท่ีได 0 .2 0 .4 0 .6 0 .8 1 .0

รอยละ ≤
รอยละ

30

รอยละ
40

รอยละ
50

รอยละ
60

มากกวา
รอยละ

60

5 .1 คะแนนรอยละของบุคลากร
ตนแบบฯ ตามเกณฑการใหคะแนน
ท่ีกําหนด (1 คะแนน)

10) เปาหมาย : รอบ 6  เดือนแรก ถึงข้ันตอนท่ี 3
รอบ 6 เดือนหลัง ถึงข้ันตอนท่ี 5

๑1) แหลงขอมูล
หนวยงานสังกัดกรมควบคุมโรค ไดแก สํานักวิชาการ / สถาบันและสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 1 - 12
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12) วิธีการจัดเก็บขอมูล :
12.1 หนวยงานรวบรวมขอมูลตามเกณฑการประเมินบุคลากร

-หลักฐานรางวัลท่ีไดรับจากการยกยองเชิดชูในการประกอบคุณงามความดีในดาน พอเพียง วินัย
สุจริต จิตอาสา จากหนวยงานท้ังในระดับ กรม กอง สํานักฯ รวมถึงไดรับการยกยองเชิดชูในระดับหนวยงานภาย
นอกจากสภาวิชาชีพ องคกรภาครัฐและเอกชนท่ีไดรับการยอมรับ (ถามี)

1๒.2 รายงานความกาวหนาและการดําเนินกิจกรรม ในระบบ Estimates รายไตรมาส
12.๓ จัดทําแบบรายงาน SAR และจัดทําสรุปรายงานในภาพรวม

หมายเหตุ :
กองการเจาหนาท่ี รวบรวมขอมูลจากแบบรายงาน SAR และจัดทําสรุปรายงานในภาพรวม

13) ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล : ทุกรายไตรมาส
ไตรมาสท่ี 1 ภายในวันท่ี  25   ธันวาคม 2561
ไตรมาสท่ี 2 ภายในวันท่ี  25   มีนาคม   2562
ไตรมาสท่ี 3 ภายในวันท่ี  25   มิถุนายน 2562
ไตรมาสท่ี 4 ภายในวันท่ี  25   กันยายน 2562

14) ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :
ระดับกรม : กองการเจาหนาท่ี

ช่ือผูกํากับตัวช้ีวัด โทรศัพท E-mail
นายยุทธพงษ เกียรติยุทธชาติ
(ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี)

0  2590  3041 yutthapong.k@gmail.com

15) ผูจัดเก็บตัวช้ีวัด :
ระดับกรม : ผูรับผิดชอบของกรมควบคุมโรค

ช่ือผูจัดเก็บตัวช้ีวัด โทรศัพท E-mail

16) เอกสารประกอบคําอธิบายตัวช้ีวัดเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรท่ี 4 .2 .2
“ราง” เกณฑการประเมินบุคลากรตนแบบดานคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริตของหนวยงาน

องคประกอบการประเมิน
การ

ดําเนินงาน เอกสาร/
หลักฐานมี ไมมี

-หลักฐานรางวัลท่ีไดรับจากการยกยองเชิดชูในการประกอบคุณงามความดีใน
ดานพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา จากหนวยงานท้ังในระดับ กรม กอง
สํานักฯ รวมถึงไดรับการยกยองเชิดชูในระดับหนวยงานภายนอกจากสภา
วิชาชีพ องคกรภาครัฐและเอกชนท่ีไดรับการยอมรับ (ถามี)

ภาพถาย โล ใบ
ประกาศฯ

หมายเหตุ ใสเครื่องหมายถูก ( / ) ขอท่ีมี และใสเครื่องหมายผิด ( x ) ขอท่ีไมมี  รวมท้ังแนบเอกสารอางอิงในขอท่ีมี
ทุกขอ
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ตัวช้ีวัดระดับผูกํากับตัวช้ีวัด
1) ตัวช้ีวัดท่ี 4 .2 .2 : รอยละของบุคลากรตนแบบดานคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริตของหนวยงาน
ในสังกัดกรมท่ีเพ่ิมข้ึนในแตละป
2) หนวยวัด : รอยละ
3) น้ําหนัก : 5
4) คําอธิบาย :

หนวยงาน หมายถึง หนวยงานทุกหนวยงานภายใตกรมควบคุมโรค
รอยละของบุคลากรตนแบบท่ีเพิ่มข้ึนในแตละป หมายถึง รอยละของบุคลากรตนแบบท่ีเพ่ิมข้ึนในแต

ละปท่ีไดกําหนดคาไว
บุคลากรตนแบบดานคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริต หมายถึง บุคลากรท้ังขาราชการ

พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ท่ีเปนแบบอยางท่ีดี จากการประกอบคุณงามความดี ดานคุณธรรม
จริยธรรมและตอตานการทุจริต  เปนตัวอยาง แกบุคคลอ่ืนในหนวยงานไดยึดถือเปนแบบอยางสรางแรงบันดาลใจให
เปนคนดี โดย เปนบุคลากรท่ีไดรับการยกยองเชิดชู ท้ังในระดับ กรม กอง สํานักฯ รวมถึงไดรับการยกยองเชิดชูใน
ระดับหนวยงานภายนอก โดยมีองคประกอบดังนี้

1 . บุคลากรปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ขาราชการพลเรือน และจรรยาขาราชการ ยึดตามคานิยม
กรมควบคุมโรค MOPH

2 .ไดรับการยกยองเชิดชู ไดรับรางวัล เพ่ือเปนการยกยองผลการประกอบคุณงามความดีในดาน
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา  จากหนวยงานท้ังในระดับ กรม กอง สํานักฯ รวมถึงไดรับการยกยองเชิดชูในระดับ
หนวยงานภายนอกจากสภาวิชาชีพ องคกรภาครัฐและเอกชนท่ีไดรับการยอมรับ

5) สูตรการคํานวณ :
การคํานวณคารอยละของการเพ่ิมข้ึนของบุคลากรตนแบบของหนวยงาน

จํานวนบุคลากรตนแบบปปจจุบัน - จํานวนบุคลากรตนแบบของหนวยงานในปท่ีผานมา x 100
จํานวนบุคลากรตนแบบของหนวยงานในปท่ีผานมา

6) เปาหมายความสําเร็จ :

ตัวช้ีวัด หนวยวัด เปาหมาย (พ.ศ.)
2560 2561 2562 2563 2564

รอยละของบุคลากรตนแบบดานคุณธรรม
จริยธรรม และตอตานการทุจริตของ
หนวยงานในสังกัดกรมท่ีเพ่ิมข้ึนในแตละป

รอยละ 40 50 60 70 80

7) เกณฑการใหคะแนน : พิจารณาจากความกาวหนาของการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ
หนวย
วัด

เกณฑการใหคะแนนปงบประมาณ 2562
1 2 3 4 5

รอยละของบุคลากรตนแบบดานคุณธรรม จริยธรรม
และตอตานการทุจริตของหนวยงานในสังกัดกรมท่ี
เพ่ิมข้ึนในแตละป

รอย
ละ

<59 59 60 61 >61
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หมายเหตุ : รอยละของบุคลากรตนแบบดานคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริตของหนวยงานในสังกัดกรมท่ี
เพ่ิมข้ึนในแตละปและมีประเมินบุคลากรตนแบบตามเกณฑ

8) รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.

2559 2560 2561
รอยละของบุคลากรตนแบบดานคุณธรรม จริยธรรม
และตอตานการทุจริตของหนวยงานในสังกัดกรมท่ี
เพ่ิมข้ึนในแตละป

รอยละ เริ่มใชตัวชี้วัดนี้ในปงบประมาณ พ.ศ.2562

๙) รายละเอียดการดําเนินงาน : พิจารณาจากความกาวหนาของการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้
รอบ 6 เดือนแรก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)

ข้ันตอน
ท่ี

รายละเอียดการดําเนินงาน หลักฐานประกอบการประเมิน

1 1 .1 วิเคราะหลักษณะของบุคลากรตนแบบ วิธีการประเมิน
และแนวทางการดําเนินงานเพ่ือเพ่ิมบุคลากรตนแบบดาน
คุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริตของหนวยงาน
(1 .0 คะแนน)

1 .1 สรุปรายงานท่ีแสดงถึงผลการ
วิเคราะหลักษณะของบุคลากร
ตนแบบ วิธีการประเมิน และ
แนวทางการดําเนินงานเพ่ือเพ่ิม
บุคลากรตนแบบดานคุณธรรม
จริยธรรม และตอตานการทุจริตของ
หนวยงาน

2 2 .1 จัดทําแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม (1 .0 คะแนน) 2 .1 แผนงาน โครงการ หรือ
กิจกรรม (0 .8 คะแนน)
2 .2 ผูบริหารลงนามรับทราบ
(0 .2 คะแนน)

๓ 3 .1 ดําเนินการแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม
(1 .0 คะแนน)

3 .1 รายงานสรุปผลการดําเนินงาน
รอบ 3 เดือนแรก (หัก 0 .3
คะแนน) และขอเสนอแนะ (0 .1
คะแนน) ผูบริหารลงนามรับทราบ
(0 .1 คะแนน)
3 .2 สงเอกสารรายงานโดยแนบกับ
รายงาน SAR ในระบบ Estimate
ภายในวันท่ี 2 5 มีนาคม 2563
(0 .5 คะแนน) (กรณีสงหลังเวลาท่ี
กําหนด หัก 0 .25  คะแนน)
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ข้ันตอน
ท่ี

รายละเอียดการดําเนินงาน หลักฐานประกอบการประเมิน

4 4 .1 ดําเนินการแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม
(1 .0 คะแนน)

4 .1 รายงานสรุปผลการดําเนินงาน
รอบ 6  เดือนแรก (หัก 0 .3
คะแนน) และขอเสนอแนะ (0 .1
คะแนน) ผูบริหารลงนามรับทราบ
(0 .1 คะแนน)
4 .2 สงเอกสารรายงานโดยแนบกับ
รายงาน SAR ในระบบ Estimate
ภายในวันท่ี 2 5 มีนาคม 2563
(0 .5 คะแนน) (กรณีสงหลังเวลาท่ี
กําหนด หัก 0 .25  คะแนน)

5 . 5 .1 รอยละของการดําเนินงานตามแผนงานและระยะเวลาท่ี
กําหนด
คะแนนท่ีได 0 .1 0 .2 0 .3 0 .4 0 .5

รอยละ 20 40 60 80 100

(1 .0 คะแนน)

5 .1 ผลการดําเนินงานตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนดในแผนฯ รอบ
6 เดือน (0 .5คะแนน)
5 .1 ผลการดําเนินงานตามแผนงาน
ตามคะแนนท่ีกําหนด (0 .5คะแนน

รอบ 6 เดือนหลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 เมษายน 2562 – 30 กันยายน 2562)
1 . 1 .1ประชุมคณะทํางานกรมฯกําหนดเกณฑการคัดเลือกและ

แนวทางการประเมินบุคคลตนแบบของบุคลากรกรมควบคุม
โรค (1 .0 คะแนน)

1 .1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกรม
ฯ (0 .2 คะแนน)
1 .2 เกณฑการคัดเลือกและแนว
ทางการประเมินบุคคลตนแบบของ
บุคลากรกรม (0 .6 คะแนน)
1 .3 ผูบริหารลงนามรับทราบ
(0 .2 คะแนน)

2 . 2 .1 จัดสงหลักเกณฑการคัดเลือกและแนวทางการประเมินให
หนวยงานสังกัดกรมฯไดใชเปนแนวทางปฏิบัติ (1 .0 คะแนน)

2 .1 หนังสือนําสงหลักเกณฑการ
คัดเลือกและแนวทางการประเมินให
หนวยงานสัง กัดกรมฯได ใช เปน
แนวทางปฏิบัติ (1 .0 คะแนน)

3 . 3 .1จัดประชุมประกาศเกียรติคุณบุคลากรตนแบบของ
หนวยงานในสังกัดกรม

3 .1หลักฐานการจัดประชุมประกาศ
เกียรติ คุณบุคลากรตนแบบของ
หนวยงานในสังกัดกรม
(1 .0 คะแนน)
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ข้ันตอน
ท่ี

รายละเอียดการดําเนินงาน หลักฐานประกอบการประเมิน

4 4 .1 รอยละของการดําเนินงานตามแผนงานและระยะเวลาท่ี
กําหนด
คะแนนท่ีได 0 .1 0 . 2 0 .3 0 .4 0 .5

รอยละ 20 40 60 80 100

4 .1 สรุปรายงานผลการดําเนินงาน
รอบ 1 2  เดือนพรอมขอเสนอแนะ
ฉบับสมบูรณ  โดยมีบันทึกเสนอ
ผูบริหารหนวยงานสรุปรายงานผล
หากไมมีหัก 0 .1 คะแนน
4 .2 หากไมมีสรุปผลการดําเนินงาน
ฉบับสมบูรณ หัก 0 .1 คะแนน
4 .3 สงเอกสารรายงานโดยแนบกับ
รายงาน SAR ในระบบ Estimate
ภายในวันท่ี 2 5  กันยายน 2 5 6 3
กรณีสงหลังเวลาท่ีกําหนด หัก 0 .1
คะแนน
4 .4 ผลการดําเนินงานตามแผนงาน
ตามคะแนนท่ีกําหนด (0 .5คะแนน)

5 5 .1 รอยละของบุคลากรตนแบบดานคุณธรรม จริยธรรม
และตอตานการทุจริตของหนวยงานท่ีเพ่ิมข้ึน

คะแนน
ท่ีได 0 .2 0 .4 0 .6 0 .8 1 .0

รอยละ ≤
รอยละ

30

รอยละ
40

รอยละ
50

รอยละ
60

มากกวา
รอยละ

60

5 .1 คะแนนรอยละของบุคลากร
ตนแบบฯ ตามเกณฑการใหคะแนน
ท่ีกําหนด (1 คะแนน)

10) เปาหมาย : รอบ 6  เดือนแรก ถึงข้ันตอนท่ี 5
รอบ 6 เดือนหลัง ถึงข้ันตอนท่ี 5

๑1) แหลงขอมูล
หนวยงานสังกัดกรมควบคุมโรค ไดแก สํานักวิชาการ / สถาบันและสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 1 - 12

12) วิธีการจัดเก็บขอมูล :
12.1 หนวยงานรวบรวมขอมูลตามเกณฑการประเมินบุคลากร

- หลักฐานรางวัลท่ีไดรับจากการยกยองเชิดชูในการประกอบคุณงามความดีในดาน พอเพียง วินัย
สุจริต จิตอาสา จากหนวยงานท้ังในระดับ กรม กอง สํานักฯ รวมถึงไดรับการยกยองเชิดชูในระดับหนวยงานภาย
นอกจากสภาวิชาชีพ องคกรภาครัฐและเอกชนท่ีไดรับการยอมรับ (ถามี)

1๒.2 รายงานความกาวหนาและการดําเนินกิจกรรม ในระบบ Estimates รายไตรมาส
12.๓ จัดทําแบบรายงาน SAR และจัดทําสรุปรายงานในภาพรวม
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หมายเหตุ :
กองการเจาหนาท่ี รวบรวมขอมูลจากแบบรายงาน SAR และจัดทําสรุปรายงานในภาพรวม

13) ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล : ทุกรายไตรมาส
ไตรมาสท่ี 1 ภายในวันท่ี  25   ธันวาคม 2561
ไตรมาสท่ี 2 ภายในวันท่ี  25   มีนาคม   2562
ไตรมาสท่ี 3 ภายในวันท่ี  25   มิถุนายน 2562
ไตรมาสท่ี 4 ภายในวันท่ี  25   กันยายน 2562

14) ผูกํากับตัวช้ีวัด :
ระดับกรม : กองการเจาหนาท่ี

ช่ือผูกํากับตัวช้ีวัด โทรศัพท E-mail
นายยุทธพงษ เกียรติยุทธชาติ
(ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี)

0  2590  3041 yutthapong.k@gmail.com

15) ผูจัดเก็บตัวช้ีวัด :
ระดับกรม : ผูรับผิดชอบของกรมควบคุมโรค

ช่ือผูจัดเก็บตัวช้ีวัด โทรศัพท E-mail

16) เอกสารประกอบคําอธิบายตัวช้ีวัดเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรท่ี 4 .2 .2
“ราง” เกณฑการประเมินบุคลากรตนแบบดานคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริตของหนวยงาน

องคประกอบการประเมิน
การ

ดําเนินงาน เอกสาร/
หลักฐานมี ไมมี

-หลักฐานรางวัลท่ีไดรับจากการยกยองเชิดชูในการประกอบคุณงามความดีใน
ดานพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา จากหนวยงานท้ังในระดับ กรม กอง
สํานักฯ รวมถึงไดรับการยกยองเชิดชูในระดับหนวยงานภายนอกจากสภา
วิชาชีพ องคกรภาครัฐและเอกชนท่ีไดรับการยอมรับ (ถามี)

ภาพถาย โล ใบ
ประกาศฯ

หมายเหตุ ใสเครื่องหมายถูก ( / ) ขอท่ีมี และใสเครื่องหมายผิด ( x ) ขอท่ีไมมี  รวมท้ังแนบเอกสารอางอิงในขอท่ีมี
ทุกขอ
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ตัวช้ีวัดระดับหนวยงาน (สคร. กอง/สํานัก และสถาบัน)

ตัวช้ีวัดท่ี 4 .2 .2 : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการเพิ่มบุคลากรตนแบบดานคุณธรรม จริยธรรม และ
ตอตานการทุจริตของหนวยงาน

2) หนวยวัด : ระดับ
3) น้ําหนัก :
4) คําอธิบาย :

หนวยงาน หมายถึง หนวยงานทุกหนวยงานภายใตกรมควบคุมโรค
บุคลากรตนแบบดานคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริต หมายถึง บุคลากรท้ังขาราชการ พนักงาน

ราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ท่ีเปนแบบอยางท่ีดี จากการประกอบคุณงามความดี ดานคุณธรรม
จริยธรรมและตอตานการทุจริต  เปนตัวอยาง แกบุคคลอ่ืนในหนวยงานไดยึดถือเปนแบบอยางสรางแรงบันดาลใจให
เปนคนดี โดย เปนบุคลากรท่ีไดรับการยกยองเชิดชู ท้ังในระดับ กรม กอง สํานักฯ รวมถึงไดรับการยกยองเชิดชูใน
ระดับหนวยงานภายนอก โดยมีองคประกอบดังนี้

1 . บุคลากรปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ขาราชการพลเรือน และจรรยาขาราชการ ยึดตามคานิยม
กรมควบคุมโรค MOPH

2 .ไดรับการยกยองเชิดชู ไดรับรางวัลเพ่ือเปนการยกยองผลการประกอบคุณงามความดีในดานพอเพียง วินัย
สุจริต จิตอาสา จากหนวยงานท้ังในระดับ กรม กอง สํานักฯ รวมถึงไดรับการยกยองเชิดชูในระดับหนวยงานภาย
นอกจากสภาวิชาชีพ องคกรภาครัฐและเอกชนท่ีไดรับการยอมรับ

บุคลากรตนแบบท่ีเพิ่มข้ึนในแตละป หมายถึง บุคลากรตนแบบท่ีเพ่ิมข้ึนในแตละปท่ี กรมควบคุมโรค
กําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกและประเมินบุคคลตนแบบฯท่ีไดกําหนดคาเปาหมายไวในแตละป

ความสําเร็จของการดําเนินการเพิ่มบุคลากรตนแบบดานคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริตของ
หนวยงาน หมายถึง ความสําเร็จของข้ันตอนแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมการดําเนินงานของหนยงานในสังกัด
กรมฯ เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรสามารถเปนตนแบบดานคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริตของหนวยงานท่ี
เพ่ิมข้ึนตามคาเปาหมายท่ีกําหนดไวในแตละป

5) สูตรการคํานวณ : ไมมี

6) เปาหมายความสําเร็จ : กําหนดเปนระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5
ข้ันตอน พิจารณาจากความกาวหนาของข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละข้ันตอน ดังนี้

ช่ือตัวช้ีวัด ระดับ
คะแนน

ระดับข้ันของความสําเร็จ

ข้ันตอนท่ี 1 ข้ันตอนท่ี 2 ข้ันตอนท่ี 3 ข้ันตอนท่ี 4 ข้ันตอนท่ี
5

ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินการเพ่ิม
บุคลากรตนแบบดาน
คุณธรรมจริยธรรม และ
ตอตานการทุจริตของ
หนวยงาน

1 
1  
1   
1    

1     
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7) เกณฑการใหคะแนน : กําหนดเปนรอยละของการดําเนินงานและคารอยละของบุคลากรตนแบบท่ีเพ่ิมข้ึน แบง
เกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจากความกาวหนาของข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายของแตละ
ระดับ
8) ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด :

9) รายละเอียดการดําเนินงาน :
รอบ 6 เดือนแรก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)

ข้ันตอน
ท่ี

รายละเอียดการดําเนินงาน หลักฐานประกอบการประเมิน

1 1 .1 ประชุมคณะทํางานของหนวยงาน ศึกษาหลักเกณฑการ
คัดเลือกและแนวทางการประเมินบุคลากรตนแบบท่ีกรม
ควบคุมโรคกําหนด เพ่ือเพ่ิมบุคลากรตนแบบดานคุณธรรม
จริยธรรม และตอตานการทุจริตของหนวยงาน

1 .2 สรุปหลักเกณฑการคัดเลือกและแนวทางการประเมิน
บุคลากรตนแบบของหนวยงาน

1 .3 สื่อสารใหบุคลากรของหนวยงานรับทราบ

(คะแนนรวม 1 .0 คะแนน)

1 .1 คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน
(0 .2 คะแนน)
1 .2 หลักเกณฑการคัดเลือกและ
แนวทางการประเมินบุคลากร
ตนแบบของหนวยงานท่ีสอดคลอง
กับกรมฯ (0 .5 คะแนน)
1 .3 ประกาศ หรือหลักฐานท่ีแสดง
การสื่อสารใหบุคลากรของหนวยงาน
รับทราบ (0 .3 คะแนน)

2 2 .1 จัดทําแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมสงเสริมการเพ่ิม
บุคลากรตนแบบดานคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการ
ทุจริตของหนวยงาน
(1 .0 คะแนน)

2 .1 แผนงาน โครงการ หรือ
กิจกรรมสงเสริมการเพ่ิมบุคลากร
ตนแบบดานคุณธรรม จริยธรรม
และตอตานการทุจริตของหนวยงาน
(0 . 8 คะแนน)
2 .2ผูบริหารหนวยงานลงนาม
รับทราบ (0 .2 คะแนน)

ตัวช้ีวัด หนวยวัด
ผลการดําเนินงานในอดีต  ปงบประมาณ

พ.ศ.
2560 2561 2562

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการเพ่ิม
บุคลากรตนแบบดานคุณธรรมจริยธรรม และ
ตอตานการทุจริตของหนวยงาน

ระดับ - - เริ่มใชป
2562
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ข้ันตอน
ท่ี

รายละเอียดการดําเนินงาน หลักฐานประกอบการประเมิน

3 3 .1 จัดทําฐานขอมูลบุคลากรตนแบบ และบุคลากรท่ีไดรับ
การพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริตของ
หนวยงาน
(1 .0 คะแนน)

3 .1 ตัวอยางฐานขอมูลบุคลากร
ตนแบบ และบุคลากรท่ีไดรับการ
พัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม และ
ตอตานการทุจริตของหนวยงาน โดย
นําเสนอขอมูลตั้งแตปงบประมาณ
พ.ศ.2560-2562
(1 .0 คะแนน)
หมายเหตุ: ถาไมครบท้ังสามปหักป
ละ 0 .25 คะแนน)

4 4 .1 ดําเนินการตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมสงเสริม
การเพ่ิมบุคลากรตนแบบดานคุณธรรม จริยธรรม และตอตาน
การทุจริตของหนวยงาน
(1 .0 คะแนน)

4 .1 สรุปรายงานผลการดําเนินงาน
รอบ 3 เดือน
(0 .5 คะแนน)
4 .2 สรุปรายงานผลการดําเนินงาน
รอบ 6  เดือน
(0 .5 คะแนน)

5 รอยละของการดําเนินงานตามแผนงานและระยะเวลาท่ี
กําหนด
คะแนนท่ีได 0 .2 0 .4 0 .6 0 .8 1 .0

รอยละ 20 40 60 80 100

(1 .0 คะแนน)

5 .1 หากไมมีสรุปผลการดําเนินงาน
รอบ 6  เดือนแรก พรอม
ขอเสนอแนะ หัก 0 .25  คะแนน
5 .2 สงเอกสารรายงานโดยแนบกับ
รายงาน SAR ในระบบ Estimate
ภายในวันท่ี 2 5 มีนาคม 2563
กรณีสงหลังเวลาท่ีกําหนด หัก 0 .25
คะแนน
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รอบ 6 เดือนหลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 เมษายน 2562 – 31 กันยายน 2562)

ข้ันตอน
ท่ี

รายละเอียดการดําเนินงาน หลักฐานประกอบการประเมิน

1 1 .1 ดําเนินการปรับปรุงตามแผนการดําเนินงานท่ีไดวิเคราะห
ปญหาและแนวทางแกไขตามสรุปผลรอบ 6  เดือนแรก
(1 .0 คะแนน)

1 .1สรุปกิจกรรมการปรับปรุง (ถา
มี) (1 .0 คะแนน)

2 2 .1 ดําเนินตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมฯ และจัดทํา
แบบสํารวจความพึงพอใจในการดําเนินตามแผนงาน โครงการ
หรือกิจกรรมของหนวยงาน (1 .0 คะแนน)

2 .1 แบบรายงาน SAR รอบ 9
เดือน ตามระยะเวลาท่ีกําหนด
(0 .5 คะแนน) (หากเกินระยะเวลา
ท่ีกําหนด หัก 0 .2 คะแนน)
2 .1 แบบสํารวจความพึงพอใจ
(0 .5 คะแนน)

3 3 .1 ประเมินและวิเคราะหความพึงพอใจ ในการดําเนินตาม
แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมสงเสริมการเพ่ิมบุคลากร
ตนแบบดานคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริตของ
หนวยงาน (1 .0 คะแนน)

3 .1 รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจของหนวยงาน
(0 .7 คะแนน)
3 .2 แบบรายงาน SAR รอบ 12
เดือน (0 .3 คะแนน)

4 4 .1 รอยละของการดําเนินงานตามแผนงานและระยะเวลาท่ี
กําหนด (1 .0 คะแนน)

คะแนนท่ีได 0 .2 0 .4 0 .6 0 .8 1 .0
รอยละ 20 40 60 80 100

4 .1 สรุปรายงานผลการดําเนินงาน
รอบ 12  เดือนพรอมขอเสนอแนะ
ฉบับสมบูรณ โดยมีบันทึกเสนอ
ผูบริหารหนวยงานสรุปรายงานผล
หากไมมีหัก 0 .25  คะแนน
4 .2 หากไม มีสรุปผลการ
ดําเนินงานฉบับสมบูรณ หัก 0 .25
คะแนน
4 .3 สงเอกสารรายงานโดยแนบกับ
รายงาน SAR ในระบบ Estimate
ภายในวันท่ี 2 5  กันยายน 25 6 3
กรณีส งหลัง เวลา ท่ี กําหนด หัก
0 .25  คะแนน
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ข้ันตอน
ท่ี

รายละเอียดการดําเนินงาน หลักฐานประกอบการประเมิน

5 5 .1 รอยละของบุคลากรตนแบบดานคุณธรรม จริยธรรม
และตอตานการทุจริตของหนวยงานท่ีเพ่ิมข้ึน (1 .0 คะแนน)

คะแนน
ท่ีได 0 .2 0 .4 0 .6 0 .8 1 .0

รอยละ ≤
รอยละ

30

รอยละ
40

รอยละ
50

รอยละ
60

มากกวา
รอยละ

60

5 .1 คะแนนรอยละของบุคลากร
ต น แบบฯ  ต าม เ ก ณฑ ก า ร ใ ห
คะแนนท่ีกําหนด (1 คะแนน)

10) เปาหมาย : รอบ 6  เดือนแรก ถึงข้ันตอนท่ี 5
รอบ 6 เดือนหลัง ถึงข้ันตอนท่ี 5

11) แหลงขอมูล
สคร. กอง/สํานักและสถาบัน ท่ีเก่ียวของ และกองการเจาหนาท่ี

12) วิธีการจัดเก็บขอมูล :
สคร. กอง/สํานักและสถาบัน ท่ีเก่ียวของ และกองการเจาหนาท่ี ดําเนินการดังนี้

1 3 .1 รายงานความกาวหนาการดําเนินการ ในระบบ Estimates
13 .2 รายงาน SAR

13) ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล : ทุกรายไตรมาส

ไตรมาสท่ี 1 ภายในวันท่ี  25   ธันวาคม 2561
ไตรมาสท่ี 2 ภายในวันท่ี  25   มีนาคม   2562
ไตรมาสท่ี 3 ภายในวันท่ี  25   มิถุนายน 2562
ไตรมาสท่ี 4 ภายในวันท่ี  25   กันยายน 2562

14) ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :
ช่ือผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด โทรศัพท E-mail

นายยุทธพงษ เกียรติยุทธชาติ
(ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี)

0  2590  3041 yutthapong.k@gmail.com

15) ผูจัดเก็บขอมูล :
ช่ือผูจัดเก็บขอมูล โทรศัพท E-mail

1 .
2 .
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รายละเอียดตัวชี้วัด (Measurement Template)
แผนยุทธศาสตร การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตอตานการทุจริต กรมควบคุมโรค

พ.ศ. 2560 - 2564
มิติท่ี 4 : ดานการพัฒนาองคกร

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การยกระดับ พัฒนาศักยภาพองคการ เปนกรมคุณธรรม ใหมีคุณภาพ มีขีดสมรรถนะสูง
ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริต

เปาประสงคยุทธศาสตรท่ี 4 .3 ฐานขอมูลขาวสาร ดานคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริต มีคุณภาพ ไดตาม
มาตรฐานที่กรมกําหนด

ตัวชี้วัดระดับกรม
1) ตัวชี้วัดท่ี 4 .3 .1 รอยละความพึงพอใจของบุคลากรกรมควบคุมโรคที่มีตอขอมูลขาวสารดานคุณธรรม จริยธรรม

และตอตานการทุจริตของหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค
2) หนวยวัด : รอยละ
3) น้ําหนัก : 5
4) คําอธิบาย :

บุคลากร หมายถึง บุคลากรทุกระดับในสังกัดกรมควบคุมโรคทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค
ขอมูลขาวสาร หมายถึง สิ่งที่สื่อความหมายใหรูเรื่องราวขอเท็จจริง ขอมูล หรือสิ่งใดๆ ไมวาการสื่อความหมาย

นั้นจะทําไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผานวิธีการใดๆ และไมวาจะไดจัดทําไวในรูปของเอกสาร แฟม รายงาน
หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถาย ฟลม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอรหรือวิธีอ่ืนใด
ที่ทําใหสิ่งที่บันทึกไวปรากฏได

ขอมูลขาวสารดานคุณธรรม หมายถึง ขอมูลเก่ียวกับความประพฤติที่ดีงาม เพ่ือประโยชนสุขแกตนและสังคม
ซึ่งมีพ้ืนฐานมาจากหลักศีลธรรมทางศาสนา คานิยมทางวัฒนธรรม ประเพณี หลักกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ การรูจัก
ไตรตรองวาอะไรควรทํา ไมควรทํา นํามาปฏิบัติจนเปนนิสัย เชน ซื่อสัตย เสียสละ รับผิดชอบ ฯลฯ

ขอมูลขาวสารดานจริยธรรม หมายถึง ขอมูลเก่ียวกับแนวทางซึ่งเปนกฎเกณฑในการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่
ถูกตองดีงาม และเปนลักษณะที่สังคมตองการเปนสิ่งที่เกิดประโยชนตอตนเองและสังคมสวนรวม บุคคลที่มีจริยธรรมอยู
ในตนเอง ยอมเปนที่ยอมรับนับถือของคนในสังคมและสามารถดําเนินชีวิตไดอยางเปนปกติสุข เปนคนที่มีคุณภาพและ
เปนที่ยอมรับของสังคมสวนรวม

ขอมูลขาวสารดานตอตานการทุจริต หมายถึง ขอมูลเก่ียวกับการไมยอมรับการไดมาซึ่งอํานาจหรือการใช
ทรัพยสินที่มีอยูในทางมิชอบ เพ่ือประโยชนตอ ตนเอง ครอบครัว เพ่ือน คนรูจัก หรือประโยชนอ่ืนใดอันมิควรได ซึ่ง
กอใหเกิดความเสียหายตอประโยชนของผูอ่ืน

ความพึงพอใจของบุคลากรกรมควบคุมโรคท่ีมีตอขอมูลขาวสารดานคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการ
ทุจริตของหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค หมายถึง ความรูสึกหรือความคิดเห็นทางบวกของบุคลากรทุกระดับใน
สังกัดกรมควบคุมโรคทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาคที่มีตอขอมูลขาวสารดานคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริต
ของหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ซึ่งดําเนินการจัดสงและ /หรือ จัดทําผานชองทางตางๆ เพ่ือการเผยแพรให
บุคลากรกรมควบคุมโรครับทราบ



๓๕๘

5. สูตรการคํานวณ : ผลรวมของบุคลากรทุกระดับในหนวยงานสังกักกรมฯ ที่ตอบแบบสอบถามที่มีความพึงพอใจตอ
ขอมูลขาวสารดานคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริตของหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค คูณ 100 หารดวย
ผลรวมของบุคลากรทุกระดับของหนวยงานในสังกัดกรมฯที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
ตัวอยางเชน

ขอมูลขาวสารดานคุณธรรม ประเมิน 100 คน มีความพึงพอใจ 70 คน
ขอมลูขาวสารดานจริยธรรม ประเมิน 200 คน มีความพึงพอใจ 130 คน
ขอมูลขาวสารดานการตอตานการทุจริต ประเมิน 300 คน มีความพึงพอใจ 150 คน
เพราะฉะนั้น ความพึงพอใจเทากับ

70+130+150              X 100   =     58 .33            %

100+200+300

6. เกณฑการใหคะแนน: พิจารณาจากความกาวหนาของการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้
ชื่อตัวชี้วัด ระดับ

คะแนน
ระดับขั้นตอนของความสําเร็จ (Milestone)

ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นตอนท่ี 5
รอยละความพึงพอใจของบุคลากร
กรมควบคุมโรคที่มีตอขอมูล
ขาวสารดานคุณธรรม จริยธรรม
และตอตานการทุจริตของ
หนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค

1 /
2 / /
3 / / /
4 / / / /
5 / / / / /

7 . เง่ือนไข:
7 .1หนวยงานที่ดําเนินการตัวชี้วัดนี้ คือ ทุกหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคทั้งที่เปนทางการและไมเปน

ทางการรวมทั้งสิ้น 41หนวยงาน
7 .2 ทุกหนวยงานในสังกัดกรมใชแบบประเมินกลางซึ่งคณะกรรมการฯระดับกรมกําหนด จัดทําและกลุม

คุมครองจริยธรรมจัดสงใหหนวยงานในสังกัดกรมดําเนินการประเมิน
8. ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด:

9 . รายละเอียดการดําเนินงาน: ภาพรวมกรมฯ พิจารณาจากความกาวหนาของการดําเนินงานตามเปาหมายของแตละ
ข้ันตอน ดังนี้

ตัวชี้วัด หนวยวัด ผลการดําเนินงานในอดีต  ปงบประมาณ พ.ศ.
2559 2560 2561

รอยละความพึงพอใจของบุคลากรกรมควบคุมโรค
ที่มีตอขอมูลขาวสารดานคุณธรรม จริยธรรม และ
ตอตานการทุจริตของหนวยงานในสังกัดกรม
ควบคุมโรค

รอยละ เริ่มใชป พ.ศ. 2562
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ขั้นตอน
ท่ี

รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน หลักฐานประกอบการประเมิน

๑ 1 .1 แตงตั้งคณะกรรมการระดับกรมจัดทํา
รูปแบบขอมูลขาวสารดานคุณธรรม จริยธรรม
และต อ ต านกา รทุ จ ริ ต และแนวทากา ร
ประเมินผลความพึงพอใจฯ

๑ 1 .1 คํ า สั่ ง แ ต ง ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ฯ ร ะ ดั บ ก ร ม
(0 . 2 คะแนน)

1 .2 รายงานสรุปการจัดทําและการเผยแพรรูปแบบ
ขอมูลขาวสารดานคุณธรรม จริยธรรม และตอตาน
การทุจริต (0 . 4 คะแนน)

1 .3 แ น ว ท า ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ฯ
(0 . 4 คะแนน)

๒ 2 .1 วิเคราะหรูปแบบและชองทางการเผยแพร
ขอมูลขาวสารดานคุณธรรม จริยธรรม และ
ตอตานการทุจริต ของปที่ผานมา

๑ 2 .1 รายงานสรุปผลการวิเคราะหรูปแบบ(0 . 5
คะแนน) และชองทางการเผยแพร (0 .5 คะแนน)
ขอมูลขาวสารดานคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการ
ทุจริตของปที่ผานมา

๓ 3 .1 จัดทํารูปแบบขอมูลขาวสารดานคุณธรรม
จริยธรรม และตอตานการทุจริต และเผยแพร

๑ 3 .1 จํานวนรูปแบบขอมูลขาวสารดานคุณธรรม
จริยธรรม และตอตานการทุจริต ระดับกรมที่จัดทํา (0 .
4 คะแนน)
3 .2 จํานวนรูปแบบขอมูลขาวสารดานคุณธรรม
จริยธรรม และตอตานการทุจริต ระดับกรมที่เผยแพร
(0 .4 คะแนน)
3 .3 รายงานสรุปผลการดําเนิน รอบ 6 เดือนแรก
(0 .2 คะแนน)

4 4 .1 จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจฯ จัดสง
ใหหนวยงานในสังกัดกรมฯใชเปนแนวทางการ
ประเมินฯ
4 .2 รายงานผลการดําเนินงานรอบ 12 เดือน
ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะในการดําเนินงาน
ในปถัดไป เสนอผูบริหารรับทราบ

1 4 .1 เอกสารการจัดสงแบบประเมินความพึงพอใจฯ
จัดสงใหหนวยงานในสังกัดกรมฯใชเปนแนวทางการ
ประเมินฯ (0 .2 คะแนน)
4 .2 รายงานสรุปผลการดําเนินงานรอบ 12 เดือน (๐.

4 คะแนน) พรอมปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ ในการ
พัฒนางานดานนี้ในปตอไปเสนอ (๐.3 คะแนน)
ผูบริหารลงนามรับทราบ (๐.1 คะแนน)
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ขั้นตอน
ท่ี

รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน หลักฐานประกอบการประเมิน

๕ 5 .1 ประเมินความพึงพอใจของบุคลากรกรม
ควบคุมโรคที่มีตอขอมูลขาวสารดานคุณธรรม
จริยธรรม และตอตานการทุจริตของหนวยงาน
ในสังกัดกรมควบคุมโรค

๑ 5 .1 สรุปผลการประเมิน ความพึงพอใจของบุคลากร
กรมควบคุมโรคที่มีตอขอมูลขาวสารดานคุณธรรม
จริยธรรม และตอตานการทุจริตของหนวยงานในสังกัด
กรมควบคุมโรค พิจารณาผลการประเมินที่ได
ตามคะแนนประเมินผลภาพรวมที่กําหนด
คะแนนประเมินผลภาพรวม
รอยละ 83 84 ๘5 86 87

คะแนน ๐.๒ ๐.๔ ๐.๖ ๐.๘ ๑.0

10. เปาหมาย

ตัวชี้วัด หนวยวัด เปาหมาย (พ.ศ.)
2562 2563 2564 2565

รอยละความพึงพอใจของบุคลากรกรมควบคุมโรคที่มีตอ
ขอมูลขาวสารดานคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการ
ทุจริตของหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค

รอยละ 85 88 91 94

11. เปาหมายการดําเนินงาน รอบ 6  เดือนแรก ถึงข้ันตอนที่ 3
รอบ 6 เดือนหลัง ถึงข้ันตอนที่ 5

12. แหลงขอมูล: ทุกหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค

13. วิธีการจัดเก็บขอมูล : กลุมคุมครองจริยธรรม กรมฯ รวบรวมรายงานผลการดําเนินของหนวยงานในสังกัดกรมฯ
สรุปภาพรวมการดําเนินงานของกรมฯ

14. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล : ทุกรายไตรมาส

ไตรมาสที่ 1 ภายในวันที่ 2 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ไตรมาสที่ 2 ภายในวันที่ 2 5 มีนาคม พ.ศ. 2562
ไตรมาสที่ 3 ภายในวันที่ 2 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ไตรมาสที่ 4 ภายในวันที่ 2 5 กันยายน พ.ศ. 2562
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15. แบบฟอรมท่ีใช : แบบประเมินความพึงพอใจฯ

16. ผูกํากับตัวชี้วัดระดับกรม :
ชื่อผูกํากับตัวชี้วัด โทรศัพท E-mail

กลุมคุมครองจริยธรรม -

ผูกํากับตัวชี้วัดระดับหนวยงาน
ชื่อผูกํากับตัวชี้วัด โทรศัพท E-mail

-

16 . ผูจัดเก็บตัวชี้วัดระดับกรม
ชื่อผูจัดเก็บตัวชี้วัด โทรศัพท E-mail

-

ผูจัดเก็บตัวชี้วัดระดับหนวยงาน
ชื่อผูจัดเก็บตัวชี้วัด โทรศัพท E-mail

-
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ตัวชี้วัดระดับผูกํากับตัวชีว้ัด

1) ตัวชี้วัดท่ี 4 .3 .1 รอยละความพึงพอใจของบุคลากรกรมควบคุมโรคที่มีตอขอมูลขาวสารดานคุณธรรม จริยธรรม
และตอตานการทุจริตของหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค
2) หนวยวัด : รอยละ
3) น้ําหนัก : 5
4) คําอธิบาย :

บุคลากร หมายถึง บุคลากรทุกระดับในสังกัดกรมควบคุมโรคทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค

ขอมูลขาวสาร หมายถึง สิ่งที่สื่อความหมายใหรูเรื่องราวขอเท็จจริง ขอมูล หรือสิ่งใดๆ ไมวาการสื่อความหมาย
นั้นจะทําไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผานวิธีการใดๆ และไมวาจะไดจัดทําไวในรูปของเอกสาร แฟม รายงาน
หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถาย ฟลม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอรหรือวิธีอ่ืนใด
ที่ทําใหสิ่งที่บันทึกไวปรากฏได

ขอมูลขาวสารดานคุณธรรม หมายถึง ขอมูลเก่ียวกับความประพฤติที่ดีงาม เพ่ือประโยชนสุขแกตนและสังคม
ซึ่งมีพ้ืนฐานมาจากหลักศีลธรรมทางศาสนา คานิยมทางวัฒนธรรม ประเพณี หลักกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ การรูจัก
ไตรตรองวาอะไรควรทํา ไมควรทํา นํามาปฏิบัติจนเปนนิสัย เชน ซื่อสัตย เสียสละ รับผิดชอบ ฯลฯ

ขอมูลขาวสารดานจริยธรรม หมายถึง ขอมูลเก่ียวกับแนวทางซึ่งเปนกฎเกณฑในการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่
ถูกตองดีงาม และเปนลักษณะที่สังคมตองการเปนสิ่งที่เกิดประโยชนตอตนเองและสังคมสวนรวม บุคคลที่มีจริยธรรมอยู
ในตนเอง ยอมเปนที่ยอมรับนับถือของคนในสังคมและสามารถดําเนินชีวิตไดอยางเปนปกติสุข เปนคนที่มีคุณภาพและ
เปนที่ยอมรับของสังคมสวนรวม

ขอมูลขาวสารดานตอตานการทุจริต หมายถึง ขอมูลเก่ียวกับการไมยอมรับการไดมาซึ่งอํานาจหรือการใช
ทรัพยสินที่มีอยูในทางมิชอบ เพ่ือประโยชนตอ ตนเอง ครอบครัว เพ่ือน คนรูจัก หรือประโยชนอ่ืนใดอันมิควรได ซึ่ง
กอใหเกิดความเสียหายตอประโยชนของผูอ่ืน

ความพึงพอใจของบุคลากรกรมควบคุมโรคท่ีมีตอขอมูลขาวสารดานคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการ
ทุจริตของหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค หมายถึง ความรูสึกหรือความคิดเห็นทางบวกของบุคลากรทุกระดับใน
สังกัดกรมควบคุมโรคทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาคที่มีตอขอมูลขาวสารดานคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริต
ของหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ซึ่งดําเนินการจัดสงและ /หรือ จัดทําผานชองทางตางๆ เพ่ือการเผยแพรให
บุคลากรกรมควบคุมโรครับทราบ

5. สูตรการคํานวณ : ผลรวมของบุคลากรทุกระดับในหนวยงานสังกัดกรมฯ ที่ตอบแบบสอบถามที่มีความพึงพอใจตอ
ขอมูลขาวสารดานคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริตของหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค คูณ 100 หารดวย
ผลรวมของบุคลากรทุกระดับของหนวยงานในสังกัดกรมฯที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

ตัวอยางเชน
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ขอมูลขาวสารดานคุณธรรม ประเมิน 100 คน มีความพึงพอใจ 70 คน
ขอมูลขาวสารดานจริยธรรม ประเมิน 200 คน มีความพึงพอใจ 130 คน
ขอมูลขาวสารดานการตอตานการทุจริต ประเมิน 300 คน มีความพึงพอใจ 150 คน
เพราะฉะนั้น ความพึงพอใจเทากับ

70+130+150 X 100 = 58 .33            %

100+200+300

6. เกณฑการใหคะแนน:
พิจารณาจากความกาวหนาของการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้

ชื่อตัวชี้วัด ระดับ
คะแนน

ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone)
ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นตอนท่ี 5

รอยละความพึงพอใจ
ของบุคลากรกรม
ควบคุมโรคที่มีตอขอมูล
ขาวสารดานคุณธรรม
จริยธรรม และตอตาน
การทุจริตของหนวยงาน
ในสังกัดกรมควบคุมโรค

1 
2  
3   
4    

5     

7 . เง่ือนไข:
7 .1หนวยงานที่ดําเนินการตัวชี้วัดนี้ คือ ทุกหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคทั้งที่เปนทางการและไมเปน

ทางการรวมทั้งสิ้น 41หนวยงาน
7 .2 ทุกหนวยงานในสังกัดกรมใชแบบประเมินกลางซึ่งคณะกรรมการฯระดับกรมกําหนด จัดทําและกลุม

คุมครองจริยธรรมจัดสงใหหนวยงานในสังกัดกรมดําเนินการประเมิน

8. ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด:

9 . รายละเอียดการดําเนินงาน

ตัวชี้วัด หนวยวัด ผลการดําเนินงานในอดีต  ปงบประมาณ พ.ศ.
2559 2560 2561

รอยละความพึงพอใจของบุคลากรกรมควบคุมโรค
ที่มีตอขอมูลขาวสารดานคุณธรรม จริยธรรม และ
ตอตานการทุจริตของหนวยงานในสังกัดกรม
ควบคุมโรค

รอยละ เริ่มใชป พ.ศ. 2562



๓๖๔

รอบ 6 เดือนแรก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
(วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2561 – วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562)

ขั้นตอน
ท่ี

รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน หลักฐานประกอบการประเมิน

๑ 1 .1 แตงตั้งคณะทํางานระดับกรมจัดทํา
รูปแบบขอมูลขาวสารดานคุณธรรม จริยธรรม
และตอต านการทุจริตและแนวทางการ
ประเมินผลความพึงพอใจฯ

๑ 1 .1 คํ า สั่ ง แ ต ง ตั้ ง ค ณ ะ ทํ า ง า น ฯ ร ะ ดั บ ก ร ม
(0 . 2 คะแนน)

1 .2 รายงานสรุปการจัดทําและการเผยแพรรูปแบบ
ขอมูลขาวสารดานคุณธรรม จริยธรรม และตอตาน
การทุจริต (0 . 4 คะแนน)

1 .3 แ น ว ท า ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ฯ
(0 . 4 คะแนน)

๒ 2 .1 วิเคราะหรูปแบบและชองทางการ
เผยแพรขอมูลขาวสารดานคุณธรรม จริยธรรม
และตอตานการทุจริต ของปที่ผานมา

๑ 2 .1 รายงานสรุปผลการวิเคราะหรูปแบบ(0 . 5 คะแนน)
และชองทางการเผยแพร (0 .5 คะแนน) ขอมูลขาวสาร
ดานคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริตของปที่
ผานมา

๓ 3 .1 ประชุมคณะทํางานจัดทํารูปแบบขอมูล
ขาวสารดานคุณธรรม จริยธรรม และตอตาน
การทุจริต

๑ 3 .1 สรุปรายงานการประชุม/หลักฐานการประชุม
(1 .0 คะแนน)

๔ 4 .1 จัดทํารูปแบบขอมูลขาวสารดานคุณธรรม
จริยธรรม และตอตานการทุจริต

๑ 4 .1 จํานวนรูปแบบขอมูลขาวสารดานคุณธรรม
จริยธรรม และตอตานการทุจริต (1 .0 คะแนน)

๕ 5 .1 เผยแพรขอมูลขาวสารดานคุณธรรม
จริยธรรม และตอตานการทุจริต พรอมแจง
เวียนใหหนวยงานในสัง กัดกรมรับทราบ
รูปแบบขาวสารฯและชองทางการเผยแพร

๑ 5 .1 หลักฐานการเผยแพรขอมูลขาวสารดานคุณธรรม
จริยธรรม และตอตานการทุจริต (0 .5 คะแนน)
5 .2 รายงานสรุปผลการดําเนิน รอบ 3 เดือน(0 . 2
คะแนน) และรอบ 6 เดือน (0 . 2 คะแนน) เสนอ
ผูบริหารลงนามรับทราบ (0 . 1 คะแนน)
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รอบ 6 เดือนหลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
(วันท่ี 1 เมษายน พ.ศ.2562 – วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2562)

ขั้นตอน
ท่ี

รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน หลักฐานประกอบการประเมิน

1 1 .1 ประชุมคณะทํางานกรมฯจัดทําแนวทาง
ประเมินฯและแบบประเมินความพึง
พอใจฯ

1 1 .1 หลักฐานรายงานการประชุมคณะทํางานกรมฯ (1 .0
คะแนน)

2 2 .1 จัดสงแนวทางการประเมินฯและแบบ
ประเมินความพึงพอใจฯ ใหหนวยงานใน
สังกัดกรมฯใชเปนแนวทางการประเมินฯ

1 2 .1 หลักฐานการการจัดสงแนวทางและแบบประเมิน
ความพึงพอใจฯ ใหหนวยงานในสังกัดกรมฯใชเปนแนว
ทางการประเมินฯ
(1 .0 คะแนน)

3 3 .1 กํากับ ติดตามผลการดําเนินงานของ
หนวยงานในสังกัดกรมฯ รอบ 9  เดือน

1 3 .1 รายงานสรุปผลการดําเนิน รอบ 9 เดือน (0 . 8
คะแนน) เสนอผูบริหารลงนามรับทราบ (0 . 2 คะแนน)

4 4 .1 สรุปผลการดําเนินงานรอบ 12 เดือน 1 4 .1 รายงานสรุปผลการดําเนิน รอบ 12 เดือน (0 . 8
คะแนน) เสนอผูบริหารลงนามรับทราบ (0 . 2 คะแนน)

5 สรุปคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจ
ภาพรวมกรมของบุคลากรกรมควบคุมโรคที่มี
ตอขอมูลขาวสารดานคุณธรรม จริยธรรม
และตอตานการทุจริตของหนวยงานในสังกัด
กรมควบคุมโรค

1 5 .1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจภาพรวมกรม ของ
บุคลากรกรมควบคุมโรคที่มีตอขอมูลขาวสารดาน
คุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริตของหนวยงาน
ในสังกัดกรมควบคุมโรค พิจารณาผลการประเมินที่ได
ตามคะแนนประเมินผลภาพรวมที่กําหนด
คะแนนประเมินผลภาพรวม

รอยละ 83 84 ๘5 86 87

คะแนน ๐.๒ ๐.๔ ๐.๖ ๐.๘ ๑.0

10. เปาหมาย

ตัวชี้วัด หนวยวัด เปาหมาย (พ.ศ.)
2562 2563 2564 2565

รอยละความพึงพอใจของบุคลากรกรมควบคุมโรคที่มีตอ
ขอมูลขาวสารดานคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการ
ทุจริตของหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค

รอยละ 85 88 91 94



๓๖๖

11. เปาหมายการดําเนินงาน รอบ 6  เดือนแรก ถึงข้ันตอนที่ 5
รอบ 6 เดือนหลัง ถึงข้ันตอนที่ 5

12. แหลงขอมูล: ทุกหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค

13. วิธีการจัดเก็บขอมูล : กลุมคุมครองจริยธรรม กรมฯ รวบรวมรายงานผลการดําเนินของหนวยงานในสังกัดกรมฯ
สรุปภาพรวมการดําเนินงานของกรมฯ

14. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล : ทุกรายไตรมาส

ไตรมาสที่ 1 ภายในวันที่ 2 5 ธันวาคม 2561
ไตรมาสที่ 2 ภายในวันที่ 2 5 มีนาคม 2562
ไตรมาสที่ 3 ภายในวันที่ 2 5 มิถุนายน 2562
ไตรมาสที่ 4 ภายในวันที่ 2 5 กันยายน 2562

15. แบบฟอรมท่ีใช : แบบประเมินความพึงพอใจฯ

16. ผูกํากับตัวชี้วัดระดับกรม :

17 . ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล : ทุกรายไตรมาส

ไตรมาสที่ 1 ภายในวันที่ 2 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ไตรมาสที่ 2 ภายในวันที่ 2 5 มีนาคม พ.ศ.2562
ไตรมาสที่ 3 ภายในวันที่ 2 5 มิถุนายน พ.ศ.2562
ไตรมาสที่ 4 ภายในวันที่ 2 5 กันยายน พ.ศ.2562

18 . แบบฟอรมท่ีใช : แบบประเมินความพึงพอใจฯ

19 . ผูกํากับตัวชี้วัดระดับกรม :

ชื่อผูกํากับตัวชี้วัด โทรศัพท E-mail
ศูนยสารสนเทศ -

ผูกํากับตัวชี้วัดระดับหนวยงาน

ชื่อผูกํากับตัวชี้วัด โทรศัพท E-mail
-
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16. ผูจัดเก็บตัวชี้วัดระดับกรม

ชื่อผูจัดเก็บตัวชี้วัด โทรศัพท E-mail
0  2590  3003 -

ผูจัดเก็บตัวชี้วัดระดับหนวยงาน

ชื่อผูจัดเก็บตัวชี้วัด โทรศัพท E-mail
-



๓๖๘

ตัวชี้วัดระดับหนวยงาน

1) ตัวชี้วัดท่ี 4 .3 .1 รอยละความพึงพอใจของบุคลากรกรมควบคุมโรคที่มีตอขอมูลขาวสารดานคุณธรรม จริยธรรม
และตอตานการทุจริตของหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค

2) หนวยวัด : รอยละ
3) น้ําหนัก : 5
4) คําอธิบาย :

บุคลากร หมายถึง บุคลากรทุกระดับในสังกัดกรมควบคุมโรคทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค

ขอมูลขาวสาร หมายถึง สิ่งที่สื่อความหมายใหรูเรื่องราวขอเท็จจริง ขอมูล หรือสิ่งใดๆ ไมวาการสื่อความหมาย
นั้นจะทําไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผานวิธีการใดๆ และไมวาจะไดจัดทําไวในรูปของเอกสาร แฟม รายงาน
หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถาย ฟลม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอรหรือวิธีอ่ืนใด
ที่ทําใหสิ่งที่บันทึกไวปรากฏได

ขอมูลขาวสารดานคุณธรรม หมายถึง ขอมูลเก่ียวกับความประพฤติที่ดีงาม เพ่ือประโยชนสุขแกตนและสังคม
ซึ่งมีพ้ืนฐานมาจากหลักศีลธรรมทางศาสนา คานิยมทางวัฒนธรรม ประเพณี หลักกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ การรูจัก
ไตรตรองวาอะไรควรทํา ไมควรทํา นํามาปฏิบัติจนเปนนิสัย เชน ซื่อสัตย เสียสละ รับผิดชอบ ฯลฯ

ขอมูลขาวสารดานจริยธรรม หมายถึง ขอมูลเก่ียวกับแนวทางซึ่งเปนกฎเกณฑในการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่
ถูกตองดีงาม และเปนลักษณะที่สังคมตองการเปนสิ่งที่เกิดประโยชนตอตนเองและสังคมสวนรวม บุคคลที่มีจริยธรรมอยู
ในตนเอง ยอมเปนที่ยอมรับนับถือของคนในสังคมและสามารถดําเนินชีวิตไดอยางเปนปกติสุข เปนคนที่มีคุณภาพและ
เปนที่ยอมรับของสังคมสวนรวม

ขอมูลขาวสารดานตอตานการทุจริต หมายถึง ขอมูลเก่ียวกับการไมยอมรับการไดมาซึ่งอํานาจหรือการใช
ทรัพยสินที่มีอยูในทางมิชอบ เพ่ือประโยชนตอ ตนเอง ครอบครัว เพ่ือน คนรูจัก หรือประโยชนอ่ืนใดอันมิควรได ซึ่ง
กอใหเกิดความเสียหายตอประโยชนของผูอ่ืน

ความพึงพอใจของบุคลากรกรมควบคุมโรคท่ีมีตอขอมูลขาวสารดานคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการ
ทุจริตของหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค หมายถึง ความรูสึกหรือความคิดเห็นทางบวกของบุคลากรทุกระดับใน
สังกัดกรมควบคุมโรคทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาคที่มีตอขอมูลขาวสารดานคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริต
ของหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ซึ่งดําเนินการจัดสงและ /หรือ จัดทําผานชองทางตางๆ เพ่ือการเผยแพรให
บุคลากรกรมควบคุมโรครับทราบ

5. สูตรการคํานวณ : ผลรวมของบุคลากรทุกระดับในหนวยงานสังกัดกรมฯ ที่ตอบแบบสอบถามที่มีความพึงพอใจตอ
ขอมูลขาวสารดานคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริตของหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค คูณ 100 หารดวย
ผลรวมของบุคลากรทุกระดับของหนวยงานในสังกัดกรมฯที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
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ตัวอยางเชน
ขอมูลขาวสารดานคุณธรรม ประเมิน 100 คน มีความพึงพอใจ 70 คน
ขอมูลขาวสารดานจริยธรรม ประเมิน 200 คน มีความพึงพอใจ 130 คน
ขอมูลขาวสารดานการตอตานการทุจริต ประเมิน 300 คน มีความพึงพอใจ 150 คน
เพราะฉะนั้น ความพึงพอใจเทากับ

70+130+150              X 100   =     58 .33            %

100+200+300

6. เกณฑการใหคะแนน: พิจารณาจากความกาวหนาของการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้

ชื่อตัวชี้วัด ระดับ
คะแนน

ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone)
ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นตอนท่ี 5

รอยละความพึงพอใจ
ของบุคลากรกรม
ควบคุมโรคที่มีตอขอมูล
ขาวสารดานคุณธรรม
จริยธรรม และตอตาน
การทุจริตของหนวยงาน
ในสังกัดกรมควบคุมโรค

1 
2  
3   
4    

5     

7 . เง่ือนไข:
7 .1หนวยงานที่ดําเนินการตัวชี้วัดนี้ คือ ทุกหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคทั้งที่เปนทางการและไมเปน

ทางการรวมทั้งสิ้น 41หนวยงาน
7 .2 ทุกหนวยงานในสังกัดกรมใชแบบประเมินกลางซึ่งคณะกรรมการฯระดับกรมกําหนด จัดทําและกลุม

คุมครองจริยธรรมจัดสงใหหนวยงานในสังกัดกรมดําเนินการประเมิน

8. ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด:

ตัวชี้วัด หนวยวัด ผลการดําเนินงานในอดีต  ปงบประมาณ พ.ศ.
2559 2560 2561

รอยละความพึงพอใจของบุคลากรกรมควบคุมโรค
ที่มีตอขอมูลขาวสารดานคุณธรรม จริยธรรม และ
ตอตานการทุจริตของหนวยงานในสังกัดกรม
ควบคุมโรค

รอยละ เริ่มใชป พ.ศ. 2562
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9. รายละเอียดการดําเนินงาน:
รอบ 6 เดือนแรก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

(วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 – วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562)

ขั้นตอน
ท่ี

รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน หลักฐานประกอบการประเมิน

๑ 1 .1 แต งตั้ งคณะทํ างานระดับหน วยงาน
วิ เ ค ราะห รู ป แบบและช องทางการ
เผยแพรขอมูลขาวสารดานคุณธรรม
จริยธรรม และตอตานการทุจริต ของ
หนวยงานในปที่ผานมา

1 .2 ศึกษารูปแบบและชองทางการเผยแพร
ขอมูลขาวสารดานคุณธรรม จริยธรรม และ
ตอตานการทุจริต ของคณะทํางานกรมควบคุม
โรค

๑ 1 .1 คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานฯระดับหนวยงาน
(0 . 2 คะแนน)
1 .2 หลักฐาน รายงานสรุปการประชุมคณะทํางานฯ
ระดับหนวยงาน (0 . 2 คะแนน)

๒ 2 .1 จัดทําแผนปฏิบัติงานการประเมินความ
พึงพอใจของบุคลากรที่มีตอขอมูลขาวสารดาน
คุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริตของ
หนวยงาน
2 .2ชี้แจงใหบุคลากรของหนวยงานรับทราบ
แนวทางการประเมิน

๑ 2 .1 หลักฐานแผนฯ (0 . 5 คะแนน) และการชี้แจงให
บุคลากรของหนวยงานรับทราบแนวทางการประเมิน (0 .
5 คะแนน)

๓ 3 .1 จัดทํารูปแบบขอมูลขาวสารดานคุณธรรม
จริ ย ธ ร รม  แล ะต อ ต า นกา รทุ จ ริ ต ขอ ง
หนวยงาน

๑ 3 .1 หลักฐานรูปแบบขอมูลขาวสารดานคุณธรรม
จริยธรรม และตอตานการทุจริตของหนวยงาน (1 .0
คะแนน)

๔ 4 .1 เผยแพรรูปแบบขอมูลขาวสารดาน
คุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริตให
บุคลากรของหนวยงานรับทราบ

๑ 4 .1 หลักฐานการเผยแพรรูปแบบขอมูลขาวสารดาน
คุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริตใหบุคลากร
ของหนวยงานรับทราบ (1 .0 คะแนน)

๕ 5 .1 ดําเนินการตามแผนฯของหนวยงาน ๑ 5 .1 รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนรอบ 3
เดือน(0 .4 คะแนน) และรอบ 6 เดือน (0 .4 คะแนน)
เสนอผูบริหารลงนามรับทราบ (0 .2 คะแนน)
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รอบ 6 เดือนหลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
(วันท่ี 1 เมษายน พ.ศ.2562 – วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2562)

ขั้นตอน
ท่ี

รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนน หลักฐานประกอบการประเมิน

1 1 .1 ดําเนินการตามแผนฯของหนวยงาน และ
เผยแพรขอมูลขาวสารดานคุณธรรม จริยธรรม
และตอตานการทุจริตใหบุคลากรของ
หนวยงานรับทราบ

1 1 .1 จัดสงรายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนรอบ 3
เดือน (0 .2 คะแนน) และรอบ 6 เดือน (0 .2 คะแนน)
ใหกลุมคุมครองจริยธรรมกรม ภายในวันที่2 0 เมษายน
พ.ศ.2561 (0 .6 คะแนน)
หมายเหตุ:ถาจัดสงใหกลุมคุมครองจริยธรรมกรมฯ ชา
กวาเวลาที่กําหนดหักคะแนน 0 .3 คะแนน

2 2 .1 จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีตอขอมูลขาวสารดานคุณธรรม
จริ ย ธ ร รม และต อ ต า นกา รทุ จ ริ ต ขอ ง
หนวยงาน
2 .2 ชี้แจงใหบุคลากรของหนวยงานรับทราบ
แนวทางการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีตอขอมูลขาวสารดานคุณธรรม
จริ ย ธ ร รม และต อ ต า นกา รทุ จ ริ ต ขอ ง
หนวยงาน

1 2 .1 หลักฐานแบบประเมินฯของหนวยงาน(0 .5
คะแนน) และการชี้แจงใหบุคลากรของหนวยงาน
รับทราบแนวทางการประเมินฯ (0 .5 คะแนน)

3 3 .1 ดําเนินการตามแผนการประเมินความพึง
พอใจของบุคลากรที่มีตอขอมูลขาวสารดาน
คุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริตของ
หนวยงาน

1 3 .1 รายงานสรุปผลการดําเนิน รอบ 9 เดือน (0 . 8
คะแนน) เสนอผูบริหารลงนามรับทราบ (0 . 2 คะแนน)

4 4 .1 ดําเนินการตามแผนการประเมินความพึง
พอใจของบุคลากรที่มีตอขอมูลขาวสารดาน
คุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริตของ
หนวยงาน

1 4 .1 รายงานสรุปผลการดําเนิน รอบ 12 เดือน (0 . 8
คะแนน) เสนอผูบริหารลงนามรับทราบ (0 . 2 คะแนน)

5 5 .1 สรุปคะแนนผลการประเมินความพึง
พอใจฯของหนวยงาน

1 5 .1 หลักฐานการสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ฯ
ของหนวยงานและ พิจารณาผลการประเมินที่ไดตาม
คะแนนประเมินผลภาพรวมที่กําหนด
คะแนนประเมินผลภาพรวม
รอยละ 83 84 ๘5 86 87

คะแนน ๐.๒ ๐.๔ ๐.๖ ๐.๘ ๑.0
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10. เปาหมาย

ตัวชี้วัด หนวยวัด เปาหมาย (พ.ศ.)
2562 2563 2564 2565

รอยละความพึงพอใจของบุคลากรกรมควบคุมโรคที่มีตอ
ขอมูลขาวสารดานคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการ
ทุจริตของหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค

รอยละ 85 88 91 94

11. เปาหมายการดําเนินงาน รอบ 6  เดือนแรก ถึงข้ันตอนที่ 5
รอบ 6 เดือนหลัง ถึงข้ันตอนที่ 5

12. แหลงขอมูล: ทุกหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค

13. วิธีการจัดเก็บขอมูล : หนวยงานรวบรวมรายงานผลการดําเนินของหนวยงาน และ สรุปภาพรวมการดําเนินงานของ
หนวยงานใหกลุมคุมครองจริยธรรมกรมควบคุมโรครับทราบเพ่ือรวบรวมเปนภาพรวมกรมฯตอไป

14. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล : ทุกรายไตรมาส

ไตรมาสที่ 1 ภายในวันที่ 2 5 ธันวาคม   พ.ศ.2561
ไตรมาสที่ 2 ภายในวันที่ 2 5 มีนาคม    พ.ศ.2562
ไตรมาสที่ 3 ภายในวันที่ 2 5 มิถุนายน  พ.ศ.2562
ไตรมาสที่ 4 ภายในวันที่ 2 5 กันยายน  พ.ศ.2562

15. แบบฟอรมท่ีใช : แบบประเมินความพึงพอใจฯ

16 . ผูกํากับตัวชี้วัดระดับกรม :

ชื่อผูกํากับตัวชี้วัด โทรศัพท E-mail
ศูนยสารสนเทศ -

ผูกํากับตัวชี้วัดระดับหนวยงาน
ชื่อผูกํากับตัวชี้วัด โทรศัพท E-mail

-
17 . ผูจัดเก็บตัวชี้วัดระดับกรม

ชื่อผูจัดเก็บตัวชี้วัด โทรศัพท E-mail
0  2590  3003 -

ผูจัดเก็บตัวชี้วัดระดับหนวยงาน
ชื่อผูจัดเก็บตัวชี้วัด โทรศัพท E-mail

-
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