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พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั 
พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน 

เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 2558 
 
 

งานราชการนั้น คืองานของแผ่นดิน  
มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ของบ้านเมืองและประชาชนทุกคน 

 งานทุกอย่างจึงต้องมีผู้ปฏิบัติและมีผู้รับช่วง เพ่ือให้งานด าเนินต่อเนื่องไปไม่ขาดสาย  
ดังนั้น ผู้ปฏิบัติบริหารงานราชการทุกฝ่ายทุกระดับ 

 จึงไม่ควรยกเอาเรื่องใครเป็นผู้ท ามาก่อน หรือใครเป็นผู้รับช่วงงาน  
ขึ้นเป็นข้อส าคัญนักจะต้องถือประโยชน์ที่จะเกิดจากงาน เป็นหลักใหญ่  

แล้วร่วมกันคิดร่วมกันท า ด้วยความอุตสาหะเสียสละ และด้วยความสุจริตจริงใจ  
งานทุกอย่างจึงจะด าเนินไปได้อย่างราบร่ืน ไม่ติดขัด  

และส าเร็จผลเป็นประโยชน์ได้แท้จริงและยั่งยืนตลอดไป 
 
 

วันท่ี 1 เมษายน 2558 
 วันข้าราชการพลเรือน 
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ค าน า 

  

 รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 255๘ ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือ
เผยแพร่ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 255๘ ให้แก่หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค และผู้สนใจ
ทั่วไปทราบ ซึ่งในรายงานฉบับนี้ จะแสดงถึงข้อมูลผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของ        
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานของหน่วยงาน และผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงาน ในการที่จะก่อให้เกิดประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังแสดง    
ให้เห็นถึงผลของการพัฒนากระบวนงานต่าง ๆ ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง        
ในปี ๒๕๕๘ 

 คณะผู้จัดท ามีความคาดหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการ ผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป 
รายงานฉบับนี้ด าเนินการส าเร็จ ลุล่วง โดยได้รับความร่วมมือร่วมใจจากบุคลากรของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
ทีไ่ด้ร่วมรวบรวมและเรียบเรียง พร้อมทั้งสรุปผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘   

 

 
                                                                        กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
                                                                                  กรมควบคุมโรค 
                                                                               กระทรวงสาธารณสุข 
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สารบัญ 

 
                                                                                                    หน้า 

 
 หน้า 

พระบรมราโชวาท ก 
ค าน า  ข 
สารบัญ  ค 
สารบัญตาราง  ง 
สารบัญแผนภูมิ 
 

 จ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
 - วิสัยทัศน์ , พันธกิจ , ประเด็นยุทธศาสตร์ , เป้าประสงค์ กลยุทธ์และค่านิยม 2 
 - ความเป็นมา และอ านาจหน้าที่  ๓ 

 - โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบ     ๔ 
 - อัตราก าลังกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปี 255๗ ๕ 
 

ส่วนที่ 2 สถานการณ์หรือปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน 
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ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไข  
 - ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค 

- ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของกลุ่มพัฒนา 
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14 
๑๗ 

 - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 20 
 - ผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 21 
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ตารางท่ี ๑ แสดงจ านวนบุคลากรของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารจ าแนกตามประเภทและเพศ ๖ 
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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลทั่วไป 
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วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ 

กลยุทธ ์

ค่านิยม (I SMART) 

  
  

 เป็นองค์กรน ำด้ำนกำรพัฒนำระบบรำชกำรระดับกรมของประเทศ ภำยในปี พ.ศ. 2563 

 
   

 ส่งเสริม ประสำน และติดตำมกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำระบบรำชกำรของกรมควบคุมโรคให้
เป็นไปตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
 

 
  
 

 1. ส่งเสรมิ กำรพฒันำระบบรำชกำรให้มปีระสิทธิภำพ 
 2. พัฒนำควำมร่วมมือของเครือข่ำยในกำรพฒันำระบบรำชกำร 
 

 
 
 

 1. มีเครือข่ำยในกำรพัฒนำระบบรำชกำรทุกหน่วยงำนในสังกัด 
 2. กรมควบคุมโรคมีกำรยกระดับกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรตำมเกณฑ์กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
 

 
   

 
 

 1. สร้ำงและพฒันำเครือข่ำยกำรพฒันำระบบรำชกำรกรมควบคุมโรค 
 2. สนับสนุน ผลกัดัน ให้กรมควบคุมโรค มีกำรพฒันำระบบรำชกำรใหม้ีประสทิธิภำพ 
 3. ผลักดันให้กรมควบคุมโรคมีกำรด ำเนินกำรตำมเกณฑ์กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
 4. พัฒนำขีดสมรรถนะของบุคลำกรในกลุ่มพัฒนำระบบบรหิำร ให้มีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำน 
 5. พัฒนำฐำนข้อมลูด้ำนกำรพฒันำระบบรำชกำร  
 
 

 
 

 

 I ย่อมำจำก Integrity หมำยถึง ปฏิบัตหิน้ำที่อย่ำงซื่อสัตย์ สจุรติ โดยยึดถือประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำร
พลเรือนและจรรยำข้ำรำชกำร กรมควบคุมโรค ในกำรด ำรงตนและประพฤต ิปฏิบัติอย่ำงถูกต้อง เหมำะสม 
 S ย่อมำจำก Service Mind หมำยถึง กำรสร้ำงควำมรู้สึกพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้มำรับบริกำร โดย
กำรตอบสนองควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของผู้รับบริกำรได้อย่ำงถูกต้องตรงตำมประเภทของ
ผู้รับบริกำร ด้วยควำมสุภำพ อัธยำศัยไมตรีที่ดี พร้อมทั้งสำมำรถแก้ไขปัญหำทั้งที่เป็นของผู้รับบริกำรหรือปัญหำ    
ที่เกิดข้ึนระหว่ำงกำรรับบริกำรด้วยควำมรับผิดชอบและป้องกันมิให้ปัญหำดังกล่ำวเกิดข้ึนอีกด้วยควำมรอบคอบ 
 M ย่อมำจำก Mastery หมำยถึง เป็นผู้ที่มีควำมสำมำรถในกำรแก้ไขปัญหำและกำรปฏิบัติงำน เชิงรุก
ด้วยกำรน ำข้อมูลมำประยุกต์ใช้ในกำรตัดสินใจและหำควำมรู้ใหม่ ๆ เพื่อพัฒนำตนเองให้มีควำมเช่ียวชำญ
ในต ำแหน่งหน้ำที่ของตนเองและพัฒนำองค์กร 



๓ 

 

 ความเป็นมาของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

  A ย่อมำจำก Achievement Motivation หมำยถึง ควำมมุ่งมั่นในกำรปฏิบัติงำนใน
หน้ำที่ให้มีคุณภำพ โดยกำรก ำหนดเป้ำหมำยที่ทำ้ทำย เพื่อสร้ำงสรรค์ผลงำนให้คุณภำพเพิ่มข้ึน  ตลอดจน
สำมำรถตัดสินใจเลือกแนวทำงกำรปฏิบัติงำนที่เหมำะสมกับควำมสำมำรถของตนเองและเป้ำหมำยกำร
ปฏิบัติงำนที่ก ำหนดไว้เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธ์ิของงำน 
  R ย่อมำจำก Relationship หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของ
บุคคลรอบข้ำงที่เกี่ยวข้อง โดยใช้หลักมนุษยส์ัมพันธ์ ทักษะกำรสื่อสำร ควำมมีน้ ำใจ เปิดกว้ำงทำงควำมคิด 
และควำมเป็นพี่เป็นน้อง เพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินงำนให้บรรลุเป้ำหมำยขององค์กร 
  T ย่อมำจำก Teamwork หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนร่วมกับผู้อื่น โดยกำร
ประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงบุคคล ระหว่ำงหน่วยงำน ระหว่ำงองค์กร โดยใช้ศิลปะในกำรท ำงำนเป็นทีม บน
พื้นฐำนของกำรเคำรพสิทธิส่วนบุคคล ควำมสำมคัคี และควำมเสมอภำค เพื่อน ำไปสู่เป้ำหมำยร่วมกันของหน่วยงำน 

 
 

  
 
 

 กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร เป็นหน่วยงำนที่ขึ้นตรงต่ออธิบดี  ท ำหน้ำที่ในกำรพัฒนำกำรบริหำรของกรม
ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ  มีประสิทธิภำพ  คุ้มค่ำ  และรองรับกำรน ำนโยบำยของรัฐบำลไปสู่กำรปฏิบัติให้เกิด
ประสิทธิผลอย่ำงมีประสิทธิภำพ  ให้ระบบรำชกำรปรับตัว  รู้เท่ำทัน  ตอบสนองทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง  
โดยน ำวิธีกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี  และนวัตกรรมทำงเทคโนโลยีมำประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำระบบรำชกำร
เพื่อประโยชน์สุขของประชำชน 

 
 

อ านาจหน้าท่ีของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร  ท ำหน้ำที่ ในกำรพัฒนำกำรบริหำรของกรมให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ มี
ประสิทธิภำพ คุ้มค่ำ รับผิดชอบงำนข้ึนตรงต่ออธิบดีกรมควบคุมโรค  มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 

๑)  เสนอแนะและให้ค ำปรึกษำแก่อธิบดีกรมควบคุมโรค เกี่ยวกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบ
รำชกำรภำยในกรม 

๒)  ติดตำม ประเมินผล และจัดท ำรำยงำนเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบรำชกำรในกรม 
๓)  ประสำนและด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบรำชกำรร่วมกับหน่วยงำนกลำงต่ำงๆ  และ

หน่วยงำนในสังกัดกรม 
๔)  ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 
 

                                               โครงสร้างกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 

 แผนภูมิท่ี 1 โครงสร้างกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มงำน และ 2 ฝ่ำย ดังนี้ 
 

 

 

 ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 

ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

ฝ่ำยแผนงำนและพัฒนำองค์กร กลุ่มงำนพัฒนำระบบคุณภำพ 

 

กลุ่มงำนพัฒนำระบบรำชกำร 

 



๔ 

 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ   

 

      1. ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี ้
  1) ศึกษำ วิเครำะห์ และพฒันำระบบกำรบรหิำรจัดกำรของหน่วยงำน  
  2) ปฏิบัติงำนบริหำรทั่วไป ได้แก่ งำนสำรบรรณ กำรเงินและบัญชี กำรพสัดุ งำนกำร
เจ้ำหน้ำที่ งำนอำคำรสถำนที ่
  3) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รบัมอบหมำย 
 

      2. กลุ่มงานพัฒนาระบบราชการ มีหน้ำที่และควำมรบัผิดชอบ ดังนี ้
  1) ให้ค ำปรึกษำ เสนอแนะ และประสำนงำนเกี่ยวกับกำรจัดท ำค ำรับรอง และกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของกรมควบคุมโรคและหน่วยงำนในสังกัด  
  2) พัฒนำระบบกลไกและจัดท ำกรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของกรม
ควบคุมโรคและหน่วยงำนในสังกัด 
  3) นิเทศ ติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของกรมควบคุมโรค 
  4) ปฏิบัติหน้ำที่เลขำนุกำรคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำรของกรมควบคุมโรค (CCO) 
  5) พิจำรณำเสนอควบคุมก ำกับ นโยบำยกำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ดี (OG) 
  6) เสนอแนะ ให้ค ำปรึกษำและประสำนงำนเกี่ยวกับกำรพัฒนำภำรกิจ กำรจัดโครงสร้ำง 
โครงสร้ำงองค์กรระบบงำน   ปรับปรุงรูปแบบ กลไก บทบำท กระบวนกำรท ำงำน และส่งเสริมกำรบริหำร
รำชกำรแบบมีส่วนร่วมของกรมควบคุมโรค  
  7) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

      3. กลุ่มงานพัฒนาระบบคุณภาพ มีหน้ำที่และควำมรบัผิดชอบ ดงันี ้
  1) ขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำระบบคุณภำพ 
  2) ผลักดันกำรยกระดับและพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA) 
  3) ยกระดับพัฒนำนวัตกรรมของหน่วยงำนในสังกัดกรมควบคุมโรค (ขอรับรำงวัลรำยหมวด 
รำงวัลบริกำรภำครัฐแห่งชำติ , รำงวัล United Nations Public Service Awards , TQA , HA , โปร่งใส , 
ข้อตกลงกำรให้บริกำร (SLA) และกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้สถำนบริกำรสุขภำพ กรมควบคุมโรค(Better 
Service)) 
  4) ปฏิบัติหน้ำที่เลขำนุกำรคณะกรรมกำรก ำกับนโยบำยยุทธศำสตร์ที่ 6 กรมควบคุมโรค 
  5) นิเทศ ติดตำมประเมินผลกำรพัฒนำระบบคุณภำพ กรมควบคุมโรค 
  6) เสนอ ให้ค ำปรึกษำและประสำนงำนเกี่ยวกับรำงวัลรำยหมวด รำงวัลบริกำรภำครัฐ
แห่งชำติ,รำงวัล United Nations Public Service Awards,TQA,HA,โปร่งใส, ข้อตกลงกำรให้บริกำร 
(SLA) และกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้สถำนบริกำรสุขภำพ กรมควบคุมโรค(Better Service) 
  7) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย   
 

      4. ฝ่ายแผนงานและพัฒนาองค์กร มีหน้ำที่และควำมรบัผิดชอบ ดงันี ้
  1) ศึกษำ วิเครำะห์ และจัดท ำแผนงำน แผนปฏิบัติรำชกำร แผนพัฒนำบุคลำกร และ
แผนพัฒนำองค์กรของหน่วยงำน 
  2) จัดท ำแผนและติดตำมแผนพัฒนำองค์กร ของกรมควบคุมโรค ในด้ำนต่ำงๆ (GES) 



๕ 

 

  3) พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศ กำรสื่อสำรและกำรเผยแพร่เกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบรำชกำร (IT) 
  4) กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (HRD) 
  5) จัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 
  6) พัฒนำกำรจัดกำรควำมรู้ของหน่วยงำน 
  7) งำนพัฒนำศักยภำพเครือข่ำยพัฒนำองค์กร/ประเมินผล (ภำพรวม) 

   8) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รบัมอบหมำย 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 

 

 
อัตราก าลังกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข 

   

 ปัจจุบันกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร  มีอัตรำก ำลังทั้งสิ้น  จ ำนวน ๑8 คน  ประกอบด้วย 
 
 

 ๑.  ข้ำรำชกำร  จ ำนวน 7 คน  จ ำแนกเป็น 
 ๑.๑  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนเช่ียวชำญ            ๑  คน 
 ๑.๒  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ ๒  คน  
 ๑.๓  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร  ๒  คน   
 ๑.4  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  1  คน  (สคร. 2 ช่วยรำชกำร กพร.) 
 ๑.5  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร  ๑  คน   
 

 ๒.  พนักงำนรำชกำร จ ำนวน ๖ คน จ ำแนกเป็น 
 ๑.๑  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน   ๒  คน 
 ๑.๒  นักจัดกำรงำนทั่วไป    ๒  คน    
 ๑.๓  นักทรัพยำกรบุคคล    ๑  คน  
 ๑.๔  เจ้ำพนักงำนคอมพิวเตอร์กำร   ๑  คน 
 

 ๓.  ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน ๑ คน  (ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม  ช่วยรำชกำรกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร) 
 

 ๔.  พนักงำนกระทรวง  จ ำนวน ๑ คน (สถำบันรำชประชำสมำสัย ช่วยรำชกำรกลุ่มพัฒนำระบบ
บริหำร) 
 
ตารางท่ี ๑ : จ านวนบุคลการของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารจ าแนกตามประเภทและเพศ 
 
 

ประเภทบุคลากร ชาย หญิง 
 

รวม (คน) 

ข้ำรำชกำร - 7 7 
พนักงำนรำชกำร ๒ ๔ ๖ 
ลูกจ้ำงประจ ำ - ๑ ๑ 
พนักงำนกระทรวง   ๑ - ๑ 
ลูกจ้ำงช่ัวครำว - ๓ ๓ 

รวม 
 

๓ ๑5 ๑8 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
สถานการณ์หรือปัจจัยภายนอก  
ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน 
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1. ปัจจัยภายนอก 

    1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2556 – พ.ศ. 2561)    
  ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2556 – พ.ศ. 2561)   ได้ก าหนด
วิสัยทัศน์ไว้ว่า “ระบบราชการไทยมุ่งเน้นพัฒนาการท างานเพ่ือประชาชน และรักษาผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติภายใต้หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยกระดับขีดสมรรถนะไปสู่ความ 
เป็นเลิศ บูรณาการและเพ่ิมประสิทธิภาพงานของภาครัฐ ประสานการท างานกับทุกภาคส่วน สร้างความ
โปร่งใสต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้เป็นที่น่าเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน” และระบบราชการ
ไทยจะต้องให้คุณค่า ความส าคัญยึดมั่นในปรัชญา หลักการและแนวทาง ดังนี้ 
  •ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ผลักดันให้หน่วยงานของรัฐก าหนดทิศทางการท างานใน
ระยะยาวให้ชัดเจน สอดคล้องนโยบายรัฐบาล ค านึงถึงประโยชน์สุขของประชาชน เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม 
และรับฟังความคิดเห็นเพ่ือไปปรับปรุงบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน อ านวยประโยชน์ 
วางระบบการจัดการข้อร้องเรียน และแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนเตรียมระบบการบริหาร 
ในภาวะฉุกเฉินเพ่ือเป็นที่พ่ึงของประชาชนในภาวะวิกฤติ 
  •ลดบทบาทภารกิจของภาครัฐให้ด าเนินการเฉพาะส่วนที่เป็นภารกิจที่รัฐควรด าเนินการ
ลดความซ้ าซ้อน ปรับปรุงขั้นตอนการท างาน และเพ่ิมขีดสมรรถนะของหน่วยงาน พัฒนารูปแบบการบริหาร 
และกระบวนการท างานใหม่ สร้างขีดสมรรถนะ ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ      
ที่ทันสมัยมาสนับสนุนในการท างาน ท างานด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง 
  •บูรณาการการท างานของภาครัฐและในระดับต่าง ๆ พัฒนารูปแบบการท างานให้มีความ
สอดคล้องเชื่อมโยงกัน เพ่ือรองรับการด าเนินงานนโยบายส าคัญของประเทศ และระดมสรรพก าลังบุคลากร 
ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา เพ่ือผลักดันการน านโยบายสู่การปฏิบัติ รวมถึงเพ่ิมบทบาทของภาคส่วนอ่ืน ๆ 
ในสังคมที่มีความพร้อม เช่นภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และภาคเอกชนเข้ามาร่วมด าเนินการ  
  •เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในระดับพ้ืนที่ ให้เป็นศูนย์ความเจริญในระดับ
ภูมิภาคเชื่อมโยงอาเซียน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการท างาน การใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ เกิดความ
คุ้มค่า เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยยึดพ้ืนที่เป็นหลัก 
  •ลดการควบคุมที่ก่อให้เกิดภาระ อุปสรรคหรือความยุ่งยากต่อการประกอบกิจการ หรือ
การด าเนินชีวิตของประชาชน สร้างความโปร่งใส และความเชื่อมั่นศรัทธา เป็นที่พ่ึ งของประชาชน และ
ร่วมมือกับภาคส่วนอ่ืนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  •พัฒนาและสรรหาผู้ที่มีความสามารถสูงเข้ามารับราชการ สร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลง   
ในทุกระดับเสริมสร้างทัศนคติที่ดี สร้างคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิต จัดสวัสดิการ ทบทวนระบบ
ค่าตอบแทนที่เหมาะสม 
  •สร้างความพร้อมและขับเคลื่อนระบบราชการไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเวทีโลก 
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการในช่วงระยะปี พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561 สามารถ
แยกออกได้เป็น3 หัวข้อ รวม 7 ประเด็น โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

สถานการณ์หรือปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน 
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  •ยกระดับองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
     1. การสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน  
     2. การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ  
     3. การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ของภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
     4. การวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 
 

  •พัฒนาอย่างยั่งยืน 
     5. การส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกัน ระหว่างภาครัฐ  
                         ภาคเอกชนและภาคประชาชน  
     6. การยกระดับความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน                           

  •ก้าวสู่สากล 
     7. การสร้างความพร้อมของระบบราชการไทยเพ่ือเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน  
 
    1.2 การปรับบทบาทภารกิจ กรมควบคุมโรค 
 

  ๑) ด้านโครงสร้าง  
  ในปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๘ กรมควบคุมโรคมีการทบทวนบทบาทภารกิจและ
โครงสร้าง เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข โดยมี
หน่วยงานที่มีการปรับปรุงภารกิจและโครงสร้าง จ านวน 7 หน่วยงาน ได้แก่ 1) กองโรคติดต่ออุบัติใหม่ 
ตอบโต้ภาวะวิกฤติ ฉุกเฉินและภัยสุขภาพ 2) กองควบคุมการบริโภคยาสูบ 3) กองสื่อสารความเสี่ยง 4) 
กองวัณโรค 5) กองประเมินเทคโนโลยีและมาตรฐานการควบคุมโรค 6) กองความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ และ 7) กองกฎหมาย 
 
 ๒) ด้านการปฏิบัติการ  
   ด าเนินการจัดท ากระบวนงาน (work flow) ตามภารกิจการเป็น NHA 11 บทบาท โดย
หน่วยงานที่เป็น Focal Point ในแต่ละบทบาท จัดท ากระบวนงานและก าหนดตัวชี้วัดประสิทธิผล ประกอบด้วย 
 

หน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบหลัก บทบาทที่รับผิดชอบ 
- กองแผนงาน ๑, ๘, ๙, ๑๐ 
- ส านักจัดการความรู้ ๒, ๓, ๔ 
- ส านักระบาดวิทยา ๕ 
- ส านักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ๗ 
- กองแผนงาน/กองคลัง ๙ 
- ศูนย์สารสนเทศ/ส านักระบาดวิทยา ๑๐ 
- กองการเจ้าหน้าที่ ๖, ๑๑ 
- ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ ๑๒ 

 

 การปรับบทบาทภารกิจ NHA ที่ เกี่ ยวข้องกับมาตรการพัฒนาด้านสาธารณสุข มีดั งนี้         
   บทบาทที่ ๕  การพัฒนาระบบกลไกการเฝ้าระวังโรค ภัยสุขภาพและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน  
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  บทบาทท่ี 6  การพัฒนาและบังคับใช้กฎหมาย        
  บทบาทที่ 10 การพัฒนาข้อมูลข่าวสารให้เป็นระบบเดียว มีคุณภาพใช้งานได้  
  บทบาทที่ 11 ก าหนดนโยบายและจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ  
  บทบาทที่ 1๒ การสนับสนุนเขตบริการสุขภาพ ซ่ึงอยู่ระหว่างการรอความชัดเจนของกระทรวงสาธารณสุข 
 ผลการด าเนินงานการปรับบทบาทภารกิจของกรมควบคุมโรค ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ 

 จัดท าค าชี้แจงประกอบค าขอจัดตั้งส านักงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
 จัดตั้งหน่วยงานเป็นการภายใน คือ ศูนย์ฝึกอบรมกรมควบคุมโรค จังหวัดสระบุรี  

 

 2. ปัจจัยภายใน 
 ๒.๑. ยุทธศาสตร์ที่ 6  บริหารจัดการองค์การแนวใหม่ 

กรมควบคุมโรคได้มีนโยบายการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์กร ปี พ.ศ. 2556 – 
2560 ก าหนดกรอบการด าเนินงาน ยุทธศาสตร์ที่ 6 ประจ าปี พ.ศ. 2558 โดยน าเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐประจ าปี พ.ศ.2558 ที่ ส านักงาน ก.พ.ร. ปรับปรุงใหม่ (จากเดิม ปี พ.ศ.2550) 
ในการประเมินองค์การด้วยตนเอง (Self Assessment) และเป็นบรรทัดฐานการติดตามและประเมินผล
การบริหารจัดการของกรมควบคุมโรค 
 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรมได้ก าหนดให้มีการทบทวนยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค ทั้ง 6 
ยุทธศาสตร์ โดยมีการประชุมพิจารณาทบทวนกันในหลายเวที เพื่อให้ยุทธศาสตร์ที่ได้มีความชัดเจน เป็น
รูปธรรม ในการที่จะขับเคลื่อน เพ่ือน าไปบูรณาการงานให้สามารถปฏิบัติได้ และโดยสรุป ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 6 มีรายละเอียด ดังแสดงในตารางที่ 2 
  

ตารางท่ี 2 ยุทธศาสตร์กรมควบคุมโรคที่ 6 บริหารจัดการองค์การแนวใหม่  
เป้าประสงค์  ตัวชี้วัดเป้าประสงค์  กลยุทธ ์ 

6.1 ระบบบริหารจดัการ
องค์การมี  ธรรมาภิบาล
ได้มาตรฐานสากล และ
บุคลากรมีขีดสมรรถนะ
สูง  
 

6.1.1 ระดับความส าเร็จในการด าเนินงาน
ตามแนวทางการสร้างความโปร่งใสกรม
ควบคุมโรค  
6.1.2 จ านวนหมวดทีผ่่านเกณฑ์คณุภาพ
บริหารจดัการองค์การได้ตามมาตรฐานสากล  
6.1.3 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการ
ตามแผนกลยุทธ์การบรหิารทรัพยากรบุคคล  

6 .1.1 พัฒนาระบบและกลไกการก ากับ
องค์การตามหลักธรรมาภิบาล 
6.1 .2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
องค์การ โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
6.1.3 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
ให้ได้ตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จด้าน
บริหารทรัพยากรบุคคล ของ ส านักงาน ก.พ.  

 

 ค าส าคัญยุทธศาสตร์ 6 
 

  การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) หมายถึง การปรับเปลี่ยน
การบริหารจัดการภาครัฐ โดยน าหลักการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบราชการและการแสวงหาประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยการน าเอาแนวทางหรือวิธีการบริหารงานของภาคเอกชนมา
ปรับใช้กับการบริหารงาน ภาครัฐ เช่น การบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ การค านึงถึงหลักความคุ้มค่า 
การจัดการโครงสร้างที่กะทัดรัดและแนวราบ การให้ความส าคัญต่อค่านิยม จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรม
และจริยธรรม ตลอดทั้งการมุ่งเน้นการให้บริการแก่ประชาชนโดยค านึงถึงคุณภาพเป็นส าคัญ 
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  ธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี โดยยึดถือ หลัก 10 ประการ 
คือ หลักประสิทธิผลหลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส 
หลักการมีส่วนร่วม หลักการกระจายอ านาจ  หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค และหลักมุ่งเน้นฉันทามติ  
  เกณฑ์มาตรฐานสากล หมายถึง การน าเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการระดับมาตรฐานสากล
มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการ การด าเนินการของกรมควบคุมโรค เพ่ือยกระดับการบริหารจัดการให้
สามารถส่งมอบคุณค่าที่ดีขึ้น ทั้งผลผลิตและบริการ ให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตอบสนองต่อ
เป้าหมายของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
  เกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคก าหนด หมายถึง เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (พ .ศ.
2558) ของส านักงาน ก .พ.ร. ที่กรมควบคุมโรคน ามาเป็นกรอบการบริหารจัดการองค์การ เพ่ือ
ก าหนดการด าเนินงานของหน่วยงาน  
  บุคลากรมีขีดสมรรถนะสูง หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานระดับสูง
ของบุคลากรของกรมควบคุมโรค ความสามารถในการปฏิบัติงานมาตรฐานสูงประกอบด้วย มี ความรู้ดี มี
ทักษะดีและมีทัศนคติที่ดีมีความผูกพันในองค์กร  
  

 การทบทวน Organization Profile ของทุกหน่วยงาน และของกรมควบคุมโรค 
 ระดับกรม กรมควบคุมโรคแต่งตั้งคณะท างานยกระดับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
องค์การ ทบทวนข้อมูลและจัดท ารายงานได้ครบถ้วนและเป็นข้อมูลปัจจุบัน จ านวน 3 รายงาน คือ1)รายงาน
ฉบับย่อ (1 Page)  2) รายงานฉบับขอรับรางวัลปี 2558 10 หน้า และ 3) ฉบับสมบูรณ์ประจ าปี 2558 
 ระดับหน่วยงาน ทุกหน่วยงานจัดส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
 

 ๒.๒. การประเมินผลค ารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน กรมควบคุมโรค 
  ๑) การประเมินผลค ารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงานที่ผ่านมา  
 รูปแบบการประเมินผลค ารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน กรมควบคุมโรค ที่ผ่านมา ได้
พยายามปรับรูปแบบการประเมินผลค ารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดย
ให้ผู้ประเมินผลค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ท าความเข้าใจถึงกระบวนการและเทคนิคการ
ติดตามและประเมินผลให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้การตรวจสอบความถูกต้องของผลการด าเนินงาน
ของหน่วยงานสอดคล้องกับรายละเอียดตัวชี้วัดและนิยามการประเมินผลของตัวชี้วัดตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการหน่วยงาน รวมทั้งการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานอ้างอิง ประกอบผลการด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณของตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในค ารับรองของหน่วยงาน นอกจากนี้ กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร ยังได้จัดท าคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน 
กรมควบคุมโรค เพ่ือเป็นแนวทางให้กับผู้ประเมินในการประเมินผลค ารับรองฯ หน่วยงาน และ
โดยเฉพาะในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีการปรับกระบวนการก ากับตัวชี้วัดฯหน่วยงานโดยให้ผู้ก ากับ
ตัวชี้วัด เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่การตั้งค่าเป้าหมาย และร่วมก ากับติดดามทุกไตรมาส รอบ 6, 9 และ 12 
เดือน ซึ่งพบว่าผู้ก ากับตัวชี้วัดสามารถวิเคราะห์ผลการรายงานของหน่วยงาน เพื่อที่จะน ามาเป็นข้อเสนอ
ในการปรับปรุงการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย  
 อย่างไรก็ตาม รูปแบบการประเมินผลค ารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน กรมควบคุมโรค ยัง
ต้องได้รับการพัฒนารูปแบบอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานที่รับการประเมินและผู้
ประเมิน เนื่องจากรายละเอียดตัวชี้วัดที่มีการปรับเปลี่ยน จ านวนตัวชี้วัดที่มาก หรือน้อยแตกต่างกัน การ



12 
 

ปรับเปลี่ยนบุคลากรซึ่งเป็นคณะท างานประเมินผลฯ เช่น เกษียณราชการ หรือการเปลี่ยนหน้าที่รับผิดชอบ
ซึ่งบุคลากรต้องได้รับการพัฒนา อีกทั้งจ านวนหน่วยงานที่จัดท าค ารับรองฯ หน่วยงานที่เพ่ิมขึ้น  
 
 ๓. งบประมาณ 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๘ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้รับการจัดสรรงบประมาณ แยกเป็น 2 
ส่วน ส่วนแรก เป็นงบประมาณในการพัฒนาองค์การในภาพกรม  ส่วนที่สองเป็นงบประมาณที่ใช้พัฒนา
คนและพัฒนางานภายในกลุ่มพัฒนาระบบบริหารเอง  ซึ่งงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตอนต้นปี ไม่
เพียงพอต่อการด าเนินงาน ในช่วง ๓ – ๔ ปีที่ผ่านมา ต้องขอรับการจัดสรรเพ่ิมเติมจากส่วนกลางกรมทุก
ปี ท าให้ต้องมีการปรับแผนงาน / โครงการปีละหลาย ๆ รอบ เนื่องจากมีโครงการที่นอกเหนือจาก
แผนปฏิบัติราชการที่ได้รับอนุมัติเมื่อตอนต้นปี ส าหรับการด าเนินงานการเบิกจ่าย พบว่า การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณตามตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารเป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด และสามารถเบิกจ่ายได้ทันตามเวลาที่ก าหนด 
 
 4. เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒556 – ๒558 

ประเภทงบประมาณ ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 
 ได้รบัจดัสรร (บาท) ได้รบัจดัสรร (บาท) ได้รบัจดัสรร (บาท) 

งบบุคลากร 1,074,349.00 1,275,400.00 1,448,760.00 
• ค่าตอบแทนพนักงานราชการ + ค่าครองชีพ 1,074,349.00 1,275,400.00 1,448,760.00 
    

งบด าเนินงาน  (ภารกิจประจ า  ค่าสาธารณูปโภค) 57,000.00 55,615.42 64,410.00 
• เงินสมทบประกันสงคม   45,0๐๐.๐๐ 47,200.00 52,900.00 
• ค่าสาธารณูปโภค   12,000.00 8,415.42 11,510.00 
    

งบลงทุน/งบกระตุ้นเศรษฐกิจ - 90,950.00 286,064.50 
• ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - 90,950.00 286,064.50 
    

งบด าเนินงาน  (งบผลผลิต)   6,758,308.00 3,459,284.58 3,693,090.00 
1. โครงการพัฒนาและบริหารจัดการระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (มีการ
เพิ่มเติมโครงการนอกแผน โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลางกรม เพิ่มเติม) 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ใช้ชื่อโครงการพัฒนาและยกระดับระบบบริหารจัดการองค์กร
และศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีขีดสมรรถนะสูงได้มาตรฐานสากล) 

4,132,926.00 3,283,589.00 
 

3,693,090.00 
 

   1.1 การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ กรมควบคุมโรค - 1,183,317.00 701,341.00 
   1.2 การจัดท าและการประเมินผลค ารับรองการปฏิบัติราชการ - 1,230,205.00 1,123,441.00 
    1.3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 892,048.00 870,067.58 1,868,308.00 
      - การบริหารทรัพยากร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 818,255.00 543,557.58 567,545.00 
      - การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 7๓,๗๙๓.00 326,510.00 1,300,763.00 
2. โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารผลการปฏิบัติงาน กรมควบคุมโรค ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 (นอกแผน ขอรับการสนับสนุนงบฯจากกรมเพิ่มเติม) 

1,411,698.00 - - 

3. โครงการเตรียมความพร้อมพัฒนากรมควบคุมโรค เพื่อก้าวสู่การพัฒนางานป้องกัน  
ควบคุมโรคของประเทศที่พึงประสงค์ (นอกแผน ขอรับการสนับสนุนงบฯจากกรมเพิ่มเติม) 

1,213,684.00 - - 

4. โครงการพัฒนาหน่วยงานบริการสุขภาพ เพื่อความเป็นเลิศ กรมควบคุมโรค (นอกแผน 
ขอรับการสนับสนุนงบฯจากกรมเพิ่มเติม) 

- 5,705.00 - 

5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการขอรับรางวัล United Nations 
Public Awards โรค (นอกแผน ขอรับการสนับสนุนงบฯจากกรมเพิ่มเติม)  

- 169,990.00 - 

 

งบรายจ่ายอ่ืน  (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2556) 59,800.00 - - 
• เดินทางไปราชการต่างประเทศ 59,800.00 - - 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
 

ผลการด าเนนิงาน ปญัหาอุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไข 
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3.1  ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี 
       งบประมาณ พ.ศ. 2558 
 3.1.1 ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของกรมควบคุมโรค 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กรมควบคุมโรค ได้ลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่าง      
นายอ านวย กาจีนะ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข และนายโสภณ เมฆธน 
อธิบดีกรมควบคุมโรค เมื่อวันที่ 31 มีนาคม ๒๕๕8 โดยก าหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการออกเป็น 
๒ มิติ ได้แก่  มิติภายนอกน  าหนักร้อยละ ๗๕ เป็นตัวชี วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางการขับเคลื่อน
ประเทศ/แผนยุทธศาสตร์กระทรวง/ตัวชี วัดระหว่างกระทรวงที่มเีป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) และตัวชี วัดภารกิจ
หลักของกรมควบคุมโรค ซึ่งเป็นการประเมนิประสทิธิผลและการประเมินคุณภาพ ส าหรับมิติภายในน  าหนักร้อยละ 
๒๕ เป็นการประเมินประสิทธิภาพและการพัฒนาองค์การ  

 ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน จากการประเมินตนเอง มิติภายนอก 
ด้านประสิทธิผลและคุณภาพ จ านวน 7 ตัวชี วัด มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย 4 ตัวชี วัด และต่ ากว่า
เป้าหมาย 3 ตัวชี วัด ส าหรับการประเมินมิติภายใน จ านวน 5 ตัวชี วัด มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย    
4 ตัวชี วัด ต่ ากว่าเป้าหมาย 1 ตัวชี วัด ซึ่งมีผลการประเมินตนเองได้คะแนนรวม ๔.4647 จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐๐๐ 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 89.29 (ผลการประเมินตนเอง ณ วันที่ 30 กันยายน ๒๕๕8) รายละเอียดดังตารางที่ 3 

ตารางท่ี 3 สรุปผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจ าปีงบประมาณ  
   พ.ศ. 2558 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558) 

ตัวชี้วดัผลการปฏบิัติราชการ น้ าหนัก 
เป้า 

หมาย 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 

สถานะ 
1 2 3 4 5 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่า
คะแนน 
ที่ได ้

คะแนน
ถ่วง 

น้ าหนัก 

มิตภิายนอก (น้ าหนกั 75)         4.3172 3.2379  

การประเมินประสิทธผิล (น้ าหนกั 65)        4.2121 2.7379  

1. ตัวชีว้ัดตามภารกจิหลักของกระทรวงตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ/แผนยุทธศาสตร์กระทรวง และ
ตัวชี้วดัระหว่างกระทรวงที่มีเปา้หมายร่วมกัน (Joint KPIs) 

 4.2121 2.7379  

1.1 ร้อยละของเยาวชนที่มี
เพศสัมพันธ์แล้วรายงานว่าใช้ถุงยาง
อนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ครั งล่าสุด 

๑๐ ร้อยละ 
๗๕ 

55 60 65 70 75 ร้อยละ 
68.64 

3.7280 0.3728  

1.2 ระดับความส าเร็จของการ
เชื่อมโยงกระบวนงานน าเข้า-ส่งออก
ผ่าน NSW (Output Joint KPI: 
เรื่อง National Single Window) 

8 5 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.4000  

1.3 ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวาน/
ความดันโลหิตสงูทีค่วบคุมระดับ
น  าตาล/ความดันโลหิตไดด้ ี

15        3.0089 0.4513  

  1.3.1 ร้อยละของผู้ป่วย
เบาหวานที่ควบคุมระดับน  าตาลใน
เลือดได้ดี 

5 ร้อยละ 
40 

35.00 36.25 37.50 38.75 40.00 ร้อยละ 
38.20 

3.5600 0.1780  

  1.3.2 ร้อยละของผู้ป่วยความดัน
โลหิตสูงทีค่วบคุมความดันโลหิตได้ด ี

๑๐ ร้อยละ 
50 

35.00 38.75 42.50 46.25 50.00 ร้อยละ 
41.50 

2.7333 0.2733  
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ตัวชี้วดัผลการปฏบิัติราชการ น้ าหนัก 
เป้า 

หมาย 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 

สถานะ 
1 2 3 4 5 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่า
คะแนน 
ที่ได ้

คะแนน
ถ่วง 

น้ าหนัก 

1.4 ร้อยละของอ าเภอชายแดน
สามารถควบคุมโรคติดต่อส าคัญ
ของพื นที่ชายแดน 

15 ร้อยละ 
50 

40 45 50 55 60 ร้อยละ 
73.31 

5.0000 0.7500  

1.5 ร้อยละของอ าเภอควบคุม
โรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนภายใต้
ระบบสุขภาพอ าเภอ (DHS) 

๑๕ ร้อยละ 
80 

70 75 80 85 90 ร้อยละ 
89.79 

4.9580 0.7437  

1.6 ความครอบคลุมการได้รับ
วัคซีน dT ในประชากรอายุ   
20-50 ปี 

2 ร้อยละ 
85 

80 82.50 85 87.50 90 ร้อยละ 
60.95 

1.0000 0.0200  

การประเมินคณุภาพ  
(น้ าหนัก 10) 

        5.0000 0.5000  

2. คุณภาพการให้บริการประชาชน 
(Service Level Agreement: SLA) 

10 ๕ 1 2 3 4 5 ขั นตอนที ่5 5.0000 0.5000  

มิตภิายใน (น้ าหนัก 25)         4.9072 1.2268  

การประเมินประสิทธภิาพ (น้ าหนัก 15)       4.8453 0.7268  

3. ร้อยละของอตัราการเบิกจ่ายงบประมาณ       5.0000 0.2500  

  3.1 การเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายลงทุน 

๒.๕ ร้อยละ 
87 

75 78 81 84 87 ร้อยละ 
93.85 

5.0000 0.1250  

  3.2 การเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวม 

๒.๕ ร้อยละ 
96 

88 90 92 94 96 ร้อยละ 
98.48 

5.0000 0.1250  

4. การประหยัดพลังงาน ๕ 5 1 2 3 4 5 4.5360 4.5360 0.2268  

5. การพัฒนาป ระสิทธิภาพ
ระบบสารสนเทศภาครัฐ 

5 5 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.2500  

การพัฒนาองคก์าร  
(น้ าหนัก 10) 

        5.0000 0.5000  

6. การพัฒนาสมรรถนะองค์การ         5.0000 0.2500  

6.1 ระดับความส าเร็จของการ
จัดท ารายงานลักษณะส าคัญของ
องค์การ 

๑ 5  1 2 3 4 5 5 5.0000 0.0500  

6.2 ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาองค์การ 

4 5 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.2000  

7. ระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสการด าเนินงานของกรม
ควบคุมโรค 

5 5 19.99 39.99 59.99 79.99 100 5 5.0000 0.2500  

รวม 100         4.4647  
 

หมายเหตุ *ส าหรับส่วนราชการที่มีการวัดตัวชี วัดที่  2 คุณภาพการให้บริการประชาชน (Service Level 
Agreement: SLA) จะน าคะแนนจากตัวชี วัดที่ 2 มาเป็นคะแนนของตัวชี วัดที่ 7 การสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการด้วย 
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หมายเหตุ     1. คะแนนประเมินตนเอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 เท่ากับ 4.4647 คะแนน  
                 2. เทียบคะแนนเต็ม 100  คะแนน ค่าคะแนนที่ได้ร้อยละ 89.29   
                 3. สถานะผลการประเมินตนเอง ดังนี  
 

 = ส่วนราชการไม่มีการรายงานผลการ 
        ประเมินตนเอง 

= ส่วนราชการ รายงานผลการประเมินตนเอง 
       เป็น N/A คือไม่สามารถรายงานผลได้ 

= 0.0001 - 1.000 

 

 = 1.0001 - 2.4999 =2.5000 - 3.4999 =3.5000 - 4.4999 =4.5000 - 5.0000 
 
ปัญหาอุปสรรค 
 การด าเนินงานตามตัวชี วัดส าหรับมิติภายนอก การประเมินประสิทธิผล มีบางตัวชี วัดที่ไม่สามารถ
ด าเนินงานได้ตามเป้าหมาย ดังนี  

1. ตัวชี วัดที่ 1.1 ร้อยละของเยาวชนที่มีเพศสัมพันธ์แล้วรายงานว่าใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์
ครั งล่าสุด พบปัญหาในการจัดส่งถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่นไปยังหน่วยงานในพื นที่ มีความล่าช้า เนื่องจากได้
จัดส่งผ่าน GPO แต่ GPO มีบุคลากรน้อย จึงจ าเป็นต้อง sub contract ไปให้บริษัทภายนอก และท าสัญญาล่าช้า 
ท าให้การจัดส่งถุงยางล่าช้า การสื่อสารกับกลุ่มเยาวชนในถ่ินทุรกันดารและประชาชนในชุมชนเป้าหมายที่เป็นชน
เผ่า จ าเป็นจะต้องมีล่าม รวมทั งการจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยในกลุ่มเยาวชนเป็นเรื่องที่ยาก 

2. ตัวชี วัดที่ 1.3 ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับน  าตาล/ความดันโลหิต
ได้ดี พบว่าการด าเนินงานเรื่องโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง เป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม   ซึ่งท าได้ยาก
ต้องใช้เวลาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการด าเนินงานต้องอาศัยเครือข่ายที่เข็มแข้งด าเนินการในระยะยาว 
 3. ตัวชี วัดที่ 1.6 ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน dT ในประชากรอายุ 20-50 ปี พบปัญหาในการจัดหา
วัคซีนมีความล่าช้า ท าให้ไม่สามารถส่งวัคซีนได้ตามปริมาณที่สถานบริการต้องการ สถานบริการบางแห่ง ขาดเข็ม
และไซริงค์ การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึงในวงกว้าง ประชาชนอยู่ในวัยท างานจึงไม่สามารถไปรับบริการวัคซีนได้
ช่วงเวลาราชการ และมีข่าวลือเรื่องอาการภายหลังได้รับวัคซีนที่รุนแรง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. โครงการทีม่ีการบรูณาการรว่มกันหลายกรม ควรมีการท าความเข้าใจประเด็นบูรณาการในพื นที่ ให้มีความ
ชัดเจน การด าเนินงานด้านการป้องกันควบคุมโรคในถ่ินทุรกันดาร ควรเป็นโครงการที่ท าอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกัน ทักษะชีวิต ให้แก่เยาวชนที่พร้อมจะเคลื่อนย้ายจากพื นที่ห่างไกล เข้าสู่ความเจริญในเขตเมือง   และ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของชุมชนต่อเรื่องเพศ ให้มีการสื่อสารเชิงบวกในครอบครัว ชุมชน รวมทั งเปิดมุมมองของ
ชุมชนให้เรียนรู้หลักการวิเคราะห์ปัญหาของชุมชน เพื่อเตรียมข้อมูลน าเข้าที่เป็นประโยชน์ต่อภาวะสุขภาพของ
ชุมชนอย่างรอบด้าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
 2. ควรพัฒนาบุคลากรให้เป็น Case Manager ด้านโรคไม่ติดต่อให้ครอบคลุมมากขึ น 
 3. การรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก (dT) ในภาคเหนือ ภาคกลางและภาคใต้       รวม 
57 จังหวัด ยังไม่ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด จึงมีแผนในการขยายการรณรงค์ให้สามารถด าเนินการให้ได้ระดับ
ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ที่ก าหนดต่อไป ซึ่งมีการมุ่งเน้นในการเพิ่มระดับความครอบคลุมวัคซีน
ในจังหวัดที่ยังอยู่ในระดับน้อย โดยเฉพาะกรุงเทพฯ และในบางจังหวัด ซึ่งได้เพิ่มมาตรการในการขอความร่วมมือ
จากโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพฯ ให้เข้าร่วมด าเนินการรณรงค์ฉีดวัคซีน 
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            3.1.2 ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

 เมื่อสิ นปีงบประมาณ พ. ศ. 2558 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้ประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม       
ค ารับรองฯ มีผลการประเมินตนเองได้คะแนนรวม 4.7975 จากคะแนนเต็ม 5.0000 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
95.95 โดยสามารถด าเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายในรอบ 12 เดือน  จ านวน 11 ตัวชี วัด และไม่สามารถ
ด าเนินการได้บรรลุตามเป้าหมาย จ านวน 4 ตัวชี วัด  (ตัวชี วัดที่ใช้คะแนนภาพรวมกรมจ านวน 1 ตัวชี วัด และตัวชี วัด
ค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานจ านวน 3 ตัวชี วัด) (ผลการประเมินตนเอง ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2558) 
รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4  
 
ตารางท่ี 4 ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจ าปี 
              งบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

ตัวชี้วดั หน่วย
วัด 

น้ า 
หนัก 

 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 

1 2 3 4 5 
ผลการ
ด าเนิน 
งาน 

ค่า
คะแนนที่

ได ้

คะแนน
ถ่วง

น้ าหนัก 

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏบิตัิราชการ (น้ าหนักร้อยละ5๕) 
๑ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้าหมาย

การด าเนินการตามภารกิจกรม ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์กรมและตามภารกิจหลักของ
หน่วยงาน 

          

 ๑.๑ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักการด าเนนิงาน
ตามภารกจิกรมควบคุมโรค 

 ๒๐         

    ๑.๑.๑ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน  าหนักของพื นที่เสี่ยงมี
ผลส าเร็จของการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

 (๑๕) 40 45 50 55 60 ร้อยละ  
68.17 

5.0000 0.7500 

    ๑.๑.๒ ร้อยละของหน่วยงานที่ด าเนินการ
ตามกระบวนการพัฒนาความเข้มแขง็แผนงาน 
ควบคุมโรค (RDCP) 

 (๕) ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ร้อยละ 
91.67 

5.0000 0.2500 

 ๑.๒ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของการบรรลุ
ความส าเร็จตามตัวชี้วดัยุทธศาสตร์ที่ก าหนด 

 ๑๕         

    ๑.๒.๑ ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมี
พฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมตามเกณฑ์ที่กรม
ควบคุมโรคก าหนด 

 (๕) ๗๒ ๗๔ ๗๖ ๗๘ ๘๐ ร้อยละ 
76.41 

3.0820 0.1541 

    ๑.๒.๒ จ านวนของหน่วยงานที่มีกลไกและ
ขั นตอนการบริหารจัดการการเตรียมความ
พร้อมและการตอบโต้ ภาวะฉุกเฉินด้านโรค
และภัยสุขภาพแบบบูรณาการตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

 (๕) ๒๓ ๒๕ ๒๗ ๒๙ ๓๑ 31 
หน่วย 
งาน 

5.0000 0.2500 

    ๑.๒.๓ จ านวนรายงานพยากรณ์โรคและภัย
สุขภาพ ที่มีคุณภาพ 

 (๕) ๑๓ ๑๘ ๒๖ ๓๐ ๕๐ 60 เร่ือง 5.0000 0.2500 

 ๑.๓ กลุ่มตัวชี้วดัที่หน่วยงานเพิ่มเติมตาม
บทบาทภารกิจหลักของหน่วยงาน 

 ๒๐         

     1.3.๒ ระดับความส าเร็จในการด าเนินการ
บริหารจัดการภาครัฐของกรมควบคุมโรคได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐานสากล (ยุทธ์ ๖.๑.1) 

ระดับ (๑๐) ๑ ๑+๒ ๑+๒+
๓ 

๑+๒+
๓+๔ 

๑+๒+
๓+๔+

๕ 

ขั นตอนที่ 
5 

4.9๐๐๐ ๐.49๐๐ 

     ๑ .๓ .๓  ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
ระบบติดตามประเมินผลตัวชี วัดค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 

ระดับ (๑๐) ๑ ๑+๒ ๑+๒+
๓ 

๑+๒+
๓+๔ 

๑+๒+
๓+๔+

๕ 

ขั นตอนที่ 
5   

5.๐๐๐๐ ๐.5๐๐๐ 
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ตัวชี้วดั หน่วย
วัด 

น้ า 
หนัก 

 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 

1 2 3 4 5 
ผลการ
ด าเนิน 
งาน 

ค่า
คะแนนที่

ได ้

คะแนน
ถ่วง

น้ าหนัก 

มิติที่ 2 มติิด้านคุณภาพการให้บริการ (น้ าหนักร้อยละ 10) 
๒ ๒.๒ ร้อยละของระดับความพึงพอใจและไม่พึง

พอใจของผู้รับบริการ 
ร้อยละ 10 ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ร้อยละ 

75.92 
4.1840 0.4184 

มิติที่ ๓ มติิด้านประสิทธิภาพการปฏบิัติราการ (น้ าหนักร้อยละ ๑๕) 
3 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย

รวม 
ร้อยละ 5      

   

   ณ สิ นไตรมาสที่ 1  (5) 28 29 30 31 32 ร้อยละ 
46.73 

5.0000 0.2500 

   ณ สิ นไตรมาสที่ 2  (5) 51 52 53 54 55 ร้อยละ 
56 

5.0000 0.2500 

 ณ สิ นไตรมาสที่ 3  (5) 72 73 74 75 76 ร้อยละ 
85.46 

5.0000 0.2500 

ณ สิ นไตรมาสที่ 4  (5) 92 93 94 95 96 ร้อยละ 
99.95 

5.0000 0.2500 

4 ระดับความส าเร็จของการติดตามการด าเนินงาน
ของหน่วยงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน (ยุทธ์ 
5.1.1) 

ระดับ 5 ๑ ๑+๒ ๑+๒+๓ ๑+๒+
๓+๔ 

๑+๒+
๓+๔+๕ 

ขั นตอนที่ 
5  

5.๐๐๐๐ ๐.25๐๐ 

5 ระดับความส าเร็จของการน าข้อมูลจากระบบ
ฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 

ระดับ 5 ๑ ๑+๒ ๑+๒+๓ ๑+๒+
๓+๔ 

๑+๒+
๓+๔+๕ 

ขั นตอนที่ 
5   

5.๐๐๐๐ ๐.25๐๐ 

มิติที่ 4 มติิด้านการพัฒนาองคก์ร (น้ าหนักร้อยละ 20) 
๖ ระดับความส าเร็จของหน่วยงานในการ

ด าเนินการบริหารจัดการภาครัฐได้ตามเกณฑ์ที่
กรมควบคุมโรคก าหนด (ยุทธ์ ๖.๑.๒) 

ระดับ ๕ ๑ ๑+๒ ๑+๒+
๓ 

๑+๒+
๓+๔ 

๑+๒+
๓+๔+

๕ 

ขั นตอนที่ 
5 

4.9๐๐๐ ๐.2450 

๗ ระดับความส าเร็จของการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน 

ระดับ ๕ ๑ ๑+๒ ๑+๒+
๓ 

๑+๒+
๓+๔ 

๑+๒+
๓+๔+

๕ 

ขั นตอนที่ 
5 

5.00๐๐ ๐.2500 

๘ ระดับความส าเร็จของการจัดการความรู้ของ
หน่วยงาน 

ระดับ ๕ ๑ ๑+๒ ๑+๒+
๓ 

๑+๒+
๓+๔ 

๑+๒+
๓+๔+

๕ 

ขั นตอนที่ 
5 

5.0๐๐๐ ๐.2๕0๐ 

๙ ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานตามแนว
ทางการสร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน 

ระดับ ๕ ๑ ๑+๒ ๑+๒+
๓ 

๑+๒+
๓+๔ 

๑+๒+
๓+๔+

๕ 

ขั นตอนที่ 
5  

5.๐๐๐๐ ๐.25๐๐ 

 100  4.7975 

 
หมายเหต ุ 1. เมื่อเทียบกบัคะแนนเตม็ 100 คะแนน ค่าคะแนนที่ได้ คิดเป็นร้อยละ 95.95 
               2. ผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558 
 
ปัจจัยสนับสนุนในการด าเนินงาน 

1. มีการประชุมคณะท างานฯ ตามตัวชี วัดของกลุ่มพฒันาระบบบรหิาร เพือ่ติดตามการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง  
 2. ผู้บรหิารหน่วยงานใหก้ารสนับสนุนการด าเนินงานเป็นอย่างดี ท าให้การด าเนินงานสามารถด าเนินไปได้
ตามกรอบเวลาที่ก าหนด  
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 3. มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ตามเป้าหมายทีก่ าหนด และติดตามผลการเบิกจ่ายในที่
ประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประจ าทกุเดือน 
 4. ได้รับความร่วมมือในการด าเนินงานขับเคลื่อนกจิกรรมจาก คณะท างานยกระดบัพัฒนาคุณภาพการ
บรหิารจัดการองค์การ ประจาป ีพ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นอย่างด ี 

5. บางตัวชี วัด เป็นตัวชี วัดเดิม ที่เคยด าเนินการแล้ว จึงท าให้มีแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจน 
 
ปัญหา อุปสรรคต่อการด าเนินงาน   
 1. หน่วยงานภายในที่ตั งใหม่ยงัไม่เข้าใจกรอบค ารบัรองการปฏิบัติราชการ และการจัดท ารายละเอียด
ตัวชี วัด Template ไม่ถูกต้อง ท าใหส้่งกรอบค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานล่าช้า 
 2. คณะท างานฯ หลายท่านมีภาระงานหลกั ทาให้การติดตอ่ นัดหมาย ในการดาเนินการแต่ละกิจกรรม
อาจจะท าให้ไม่คล่องตัวมากนกั  
 3. คณะท างานมีความรู้ความสามารถและทักษะในการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
แตบุ่คลากรในภาพรวมมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพฒันาคุณภาพการบรหิารจัดการภาครัฐนอ้ย  
 4. ข้อค าถามบางข้อในเรือ่งแนวทางการสร้างความโปรง่ใส หน่วยงานไม่สามารถด าเนินการและประเมินได้ใน 
ระดับหน่วยงาน ซึ่งจะด าเนินการในระดับกรมฯ เท่านั น 
 5. ฐานข้อมูลทีจ่ะด าเนินการในปงีบประมาณ 2558 ยังไมม่ีการจัดเกบ็ข้อมลูอย่างเป็นระบบ 
 
ความต้องการสนับสนุนจากส่วนกลางและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 1. หน่วยงานที่เป็นผูก้ ากับตัวชี วัด (บังคับ) ให้ความรู้ความเข้าใจในรายละเอียด Template ส าหรับ
หน่วยงานที่จัดท าค ารับรองฯ เป็นปีแรก 
 2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท ารายละเอียด ค าอธิบาย และขั นตอนการด าเนินงานตาม Template และ
เอกสาร/หลักฐานที่ต้องการให้ชัดเจน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. สื่อสารการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ และการจดัท ารายละเอียดตัวชี วัด Template ให้มาก
ขึ น โดยเฉพาะหน่วยงานภายในที่ตั งใหม ่
 2. เสรมิสร้างความรู้ ความเข้าใจเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่บุคลากรทุกระดับโดยเฉพาะระดับผู้ปฏิบัติ เพื่อ
สร้างความรู้ ความเข้าใจในภาพรวมใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกัน และนอกจากนี ควรพัฒนาทกัษะของคณะท างาน
ให้มีศักยภาพในการที่จะ เป็นแกนน าและเป็นกลไกส าคัญในการพฒันาคุณภาพ 
 3. ควรมีวิธีการสื่อสารเรื่องการสร้างความโปร่งใสทั งในระดับกรม และในระดับหน่วยงานให้เกิดความ
เข้าใจง่าย และทั่วถึง 
 4. ควรถ่ายทอดเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินฯ รวมทั งแนวทางการประเมินความพงึพอใจและไมพ่ึงพอใจ
ให้เร็วขึ น  (ในไตรมาส ที่ 1)  และปรบัแบบสอบถามใหส้อดคล้อง โดยใหห้น่วยงานสามารถน าไปใช้ได้มากทีสุ่ด 

 5. ด าเนินการจัดการฐานข้อมูลของหน่วยงานให้เป็นระบบ 
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3.2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 

 ในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕8  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้รับการจัดสรรวงเงินงบประมาณ  รวมทั งสิ น 
4,370,200.00 บาท (สี่ล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)  มีโครงการที่ด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงาน จ านวน 1 โครงการใหญ่ 3 โครงการย่อย ในระหว่างปีงบประมาณ มีการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากโครงการเดิม และจัดท าโครงการใหม่เพือ่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลางกรมเพิ่มเติม 
โดยใช้งบด าเนินงานโครงการผลผลิตที่ 2 กิจกรรมหลักที่ 2.1 โดยมีผลการเบิกจ่าย ดังแสดงในตารางที่ 5 
 

ตารางท่ี 5 งบประมาณท่ีได้รับ และผลการเบิกจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

ประเภทงบประมาณ ได้รับจัดสรร 
(บาท) 

เบิกจ่ายเป็นเงิน 
(บาท) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

งบบุคลากร 1,448,760.00 1,448,760.00 100 
• ค่าตอบแทนพนักงานราชการ + ค่าครองชีพ 1,448,760.00 1,448,760.00  

รวม 1,448,760.00 1,448,760.00 100 
    

งบด าเนินงาน  (ภารกิจประจ า  ค่าสาธารณูปโภค) 64,410.00 44,063.29 99.58 
• เงินสมทบประกันสงคม   52,900.00 52,581.00 99.40 
• ค่าสาธารณูปโภค   11,510.00 11,482.29.00 99.76 

รวม 64,410.00 44,063.29 99.58 
    
งบกระตุ้นเศรษฐกิจ 286,064.50 286,064.50 100 
• ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 286,064.50 286,064.50  

รวม 286,064.50 286,064.50 100 
    

งบด าเนินงาน  (งบผลผลิต)   3,693,090.00 3,691,523.00 99.60 
1. โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศของกลุ่ม
พัฒนาระบบบรหิาร (มีเพิม่เติมโครงการนอกแผน โดย
ขอรับการสนบัสนุนงบประมาณจากส่วนกลางกรม 
เพิ่มเตมิ) 

3,693,090.00 
 

3,691,523.00 
 

99.60 

   1.1 การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ กรม
ควบคุมโรค 

701,341.00 701,341.00 100 

   1.2 การจัดท าและการประเมินผลค ารบัรองการ
ปฏิบัติราชการ 

1,123,441.00 1,123,441.00 100 

    1.3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกลุ่ม
พัฒนาระบบบริหาร 

   

      - การบริหารทรัพยากร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 567,545.00 565,978.00 98.42 
      - การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 1,300,763.00 1,300,763.00 100 

รวม 3,693,090.00 3,691,523.00 99.60 
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3.3 ผลการด าเนนิงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
 

โครงการพัฒนาและบรหิารจัดการระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กลุม่พัฒนาระบบบริหาร 
 

2.1.1 ผลการด าเนินงาน 
 

1. การพัฒนาคุณภาพองค์กร กรมควบคุมโรค 
 

1) รางวัล UNPSA 
จากการประชุมพิจารณาความก้าวหน้าผลงาน UNPSA 2015  ผ่านระบบ VDO conference ในวันที่ 2 

ตุลาคม 2557  ณ ห้องประชุมอายุรกิจโกศล ชั น 2 อาคาร 1 กรมควบคุมโรค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร
ของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคมีทักษะและได้รับการพัฒนาการเขียนผลงานขอรับรางวัล เพื่อพัฒนา
องค์การสู่ความเป็นเลิศ โดยเชิญนายกิตติณัฐ  พนมฤทธ์ิ ที่ปรึกษาส านักงาน ก.พ.ร. เป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะ
หน่วยงานที่ขอส่งผลงาน UNPSA 2015 โดยมีก าหนดระยะเวลา ดังนี   

วันที่ 6 ตุลาคม 2557 หน่วยงานทั ง 3 ผลงานส่งรายงาน  12 ข้อค าถาม (ภาษาไทย) ให้ กพร. ทางเมล์  
วันที่ 15 ตุลาคม 2557 หน่วยงานทั ง 3 ผลงานส่งรายงาน  12 ข้อค าถาม (ภาษาอังกฤษ )ให้ กพร. ทางเมล์ 
และภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2557  ได้ส่งทั ง 3 ผลงานผ่านระบบออนไลน์ www.unpan.org   

 

2) การจัดท ารายงานการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (รายหมวด) ประจ าปี 
พ.ศ. 2558 
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมรับการตรวจประเมิน Site Visit 
รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด และรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ จากส านักงาน ก.พ.ร. ประจ าปี 
พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการให้แนวทางในการเตรียมความพร้อมรับ
การตรวจประเมินฯ ณ พื นที่ปฏิบัติงานจริง กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมในครั งนี ประกอบด้วย คณะท างาน
ยกระดับการพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการองค์การ ประจ าปี พ.ศ.2558 ผู้เขียนผลงาน และผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 49 
คน โดยมีนายกิตติณัฐ  พนมฤทธ์ิ กรรมการผู้จัดการบริษัทศูนย์ส่งเสริมคุณค่าทางธุรกิจ จ ากัด เป็นวิทยากร ให้
แนวทางตรวจประเมิน Site Visit รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด และแนวทางการตรวจ
ประเมิน Site Visit รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ.2558 

จากนั นผู้รับผิดชอบ (หลัก) ของหมวด 5 และ 6 ได้แก่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหารและกองการเจ้าหน้าที่ ได้
ประชุมร่วมกันเพื่อจัดท า Power point น าเสนอผลงานที่มีคุณภาพและเป็นรูปธรรม และ     เพื่อเตรียมข้อมูล
น าเสนอผลงานรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (รายหมวด)  
 จัดประชุมเตรียมรับการตรวจประเมิน Site Visit รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  (รายหมวด) 
อีกครั ง เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมอายุรกิจโกศล ชั น 2 อาคาร 1 กรมควบคุมโรค โดยมีอธิบดีเป็น
ประธาน เพื่อติดตามความกา้วหน้าการเตรียมการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมควบคุมโรค 
รวมทั ง ผลการด าเนินการของหน่วยงานในด้านที่เกี่ยวข้อง และได้มอบหมายให้คณะท างานยกระดับการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการองค์การ ประจ าปี พ.ศ.2558 ด าเนินการประสานงานกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องภายใน
หน่วยงาน  

มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (ซ้อมใหญ่)  เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน Site Visit รางวัล
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด ประจ าปี พ.ศ.2558 โดยมีแพทย์หญิงวราภรณ์ ภูมิสวัสดิ์ รองอธิบดีเป็น
ประธาน พร้อมด้วยรองอธิบดีอีก 2 ท่าน ได้แก่ นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ นายแพทย์ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล 
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ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค และคณะท างานยกระดับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การในวันที่ 8 
มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมประเมินจันทวิมล ชั น 1 อาคาร 1 กรมควบคุมโรค ที่ประชุมได้มอบหมายให้
คณะท างานฯ ปรับแก้ และเพิ่มเติมข้อมูลในบางส่วน ทั งหมวด 5 หมวด 6 และหมวด 7 เพื่อเตรียมการน าเสนอในวัน
จริง และส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อรวบรวมข้อมูล โดยทางทีมของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ก็ได้มีการ
เตรียมการและมอบหมายงานให้บุคลากรแต่ละกลุ่ม/ฝ่าย มีส่วนร่วมและด าเนินการประสานงานกับบุคลากรที่
เกี่ยวข้องในแต่ละส่วนตามที่ได้รับมอบหมาย และรายงานความก้าวหน้าให้ผู้อ านวยการทราบ 
 กรมควบคุมโรค รับการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด ประจ าปี พ.ศ. 
2558 จากส านักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมประเมินจันทวิมล ชั น 1 อาคาร 1 
กรมควบคุมโรค เวลา 09.30 น. – 17.00 น. วัตถุประสงค์ของการตรวจประเมินในครั งนี  เป็นการลงพื นที่เพื่อ
ประเมินยืนยันสิ่งที่ส่วนราชการเขียนส่งรายหมวด คือ หมวด ๕ การมุ่งเน้นบุคลากร และหมวด ๖ การออกแบบ
กระบวนการ กับสิ่งที่ด าเนินการจริง โดยแบ่งเป็น ๒ ช่วงคือ ช่วงแรกส่วนราชการน าเสนอผลการด าเนินงาน และ
ช่วงหลังเป็นการซักถาม การ Confirm กับสิ่งส่วนราชการได้น าเสนอไป โดยมีผู้บริหาร ได้แก่ อธิบดี รองอธิบดี 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อ านวยการ คณะท างานยกระดับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การ ประจ าปี พ.ศ. 2558 
และผู้เกี่ยวข้อง เข้ารับการประชุมเพื่อประเมินฯ กันอย่างพร้อมเพรียง 
 ผลการพิจารณารางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวดประจ าปี พ.ศ. 2558 กรมควบคุมโรค 
ผ่านการพิจารณาเฉพาะ หมวด 6 ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม และจะเข้ารับรางวัลจากรอง
นายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ในวันที่ 25 กันยายน 2558 ณ หอประชุมกองทัพเรือ 
 

3) ผลงานคุณภาพ (TPSA) ประจ าปี พ.ศ.2558 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดประชุมพิจารณาผลงานคุณภาพของกรมควบคุมโรค ประจ าปี 2558 เมื่อ

วันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงานคุณภาพของหน่วยงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ
ส านักงาน ก.พ.ร.และจัดส่งได้ทันภายในเวลาที่ก าหนด  

โดยมีหน่วยงานส่งผลงานเสนอขอรับรางวัลจ านวนทั งสิ น 35 ผลงาน และจากการพิจารณาผลงานโดยที่
ปรึกษาของกรมควบคุมโรคมีผลงานผ่านการพิจารณาจ านวนทั งสิ น 15 ผลงาน และผลงานต่อเนื่องจ านวน 4 
ผลงาน ดังแสดงในตารางที่ 6 

 

ตารางท่ี 6 ประเภทรางวัล และชื่อผลงานของหน่วยงานท่ีผ่านการพิจารณาโดยท่ีปรึกษากรม ในปี พ.ศ. 2558 
 

ประเภทรางวัล หน่วยงาน ชื่อผลงาน 
ภาพรวมมาตรฐาน 

การบริการที่เป็นเลิศ 
(จ านวน 1 ผลงาน) 

ส านักระบาดวิทยา 1. การพัฒนาทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว ระดับอ าเภอ 
(Development and sustainability of District Surveillance and 
Rapid Response Team) 

บูรณาการ 
การบริการที่เป็นเลิศ 
(จ านวน 6 ผลงาน) 

ส านักโรคติดต่อทั่วไป  1. โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค  

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 
1 กรุงเทพฯ  

2. การด าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื นที่
รอยต่อรอบกรุงเทพมหานคร  

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 
จังหวัดสระบุร ี 

3. ไข้เลือดออก : การเรียนรู้ของชุมชนแบบบูรณาการ  

 ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 
7 จังหวัดอุบลราชธานี   

4. ระบบบัญชาการเหตุการณ์ : การบูรณาการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ทางด้านสาธารณสุขควบคุมการระบาดใหญ่ของโรคไข้เลือดออก 
จังหวัดนครพนม  
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ประเภทรางวัล หน่วยงาน ชื่อผลงาน 
 ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11  

จังหวัดนครศรีธรรมราช  
5. การพัฒนารูปแบบการใช้นโยบายและการบังคับใช้กฎหมายในการ
ป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ แบบบูรณาการของภาคี
เครือข่ายจังหวัดนครศรีธรรมราช  

 ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11  
จังหวัดนครศรีธรรมราช  

6. โครงการพัฒนาอ าเภอจัดการสุขภาพทางเพศ อ.ทุ่งใหญ ่จ. 
นครศรีธรรมราช  

นวัตกรรม  
การบริการที่เป็นเลิศ 

(จ านวน 2 ผลงาน)  

ส านักโรคติดต่อน าโดยแมลง  1. การพยากรณ์โรคและการประเมินพื นที่เสี่ยงโรคไข้เลือดออก  

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 
12 จังหวัดสงขลา  

2. การพัฒนาระบบออกเอกสารรับรองการให้บริการวัคซีนผ่านระบบ
ออนไลน์แก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์   

การพัฒนา  
การบริการที่เป็นเลิศ 

(จ านวน 6 ผลงาน)  

ส านักโรคเอดส์ วัณโรคและ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  

1. การพัฒนารูปแบบและขยายการดูแลรักษาเด็กติดเชื อเอชไอวีโดย
ใช้รูปแบบภาคีเครือข่าย  

สถาบันบ าราศนราดูร  2. การพัฒนาบริการเพื่อส่งเสริมการทราบสถานะผลเลือดเอชไอวี 
“เอดส์หยุดแน่ แค่รู้เร็ว”  

 ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 
3 จังหวัดชลบุรี  

3. พัทยารักษ์: บริการที่เข้าถึง  เข้าใจ สู่การพัฒนาการรักษาโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ เมืองพัทยา  

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 
4 จังหวัดราชบุรี  

4. พัฒนาการบริการป้องกันควบคุมโรคมาลาเรียในพื นที่สูงตามแนว
ชายแดนอ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี  

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 
5 จังหวัดนครราชสีมา  

5. การรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื อยา(MDR - TB) แบบ Delivery 

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 
10 เชียงใหม่  

6. การพัฒนาการให้บริการ การเพาะเชื อเพื่อพิสูจน์การเป็นวัณโรค 
โดยใช้กลยุทธ์ขยายเครือข่ายบริการทั่วเขตภาคเหนือตอนบน  

พัฒนาคุณภาพ  
การบริการอย่างต่อเน่ือง  

(จ านวน 4 ผลงาน)  

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 
9 พิษณุโลก  

1. มาลาเรีย : การพัฒนาศักยภาพบริการแบบบูรณาการ(ปีที่ 2)  

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 
10 เชียงใหม่  

2. การพัฒนานวัตกรรมการยืนยันผลการตรวจยืนยันผลการตรวจ
วินิจฉัยโรคมาลาเรียด้วยกล้องจุลทรรศน์(Webcam Microscope) ใน
พื นที่ห่างไกลทุรกันดาร (ปีที่ 2)  

ส านักโรคเอดส์ วัณโรคและ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  

3. โครงการจัดบริการที่เป็นมิตรส าหรับเยาวชน(ปีที่ 1)  

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 
10 เชียงใหม่  

4. รูปแบบการด าเนินงานควบคุมวัณโรคอย่างมีส่วนร่วมโดยใช้
โปรแกรมบริหารงานคลินิกวัณโรคในพื นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ(ปีที่ 1)  

 
ส านักงาน ก.พ.ร. ได้พิจารณาคัดเลือก ผลงานของกรมควบคุมโรค เพื่อรับการตรวจประเมินดังนี   
 1. รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ  
      1.1. ผลงานที่ได้รับรางวัล TPSA ระดับดีเด่น คือ ผลงาน เรื่อง พัทยารักษ์ : บริการที่เข้าถึง เข้าใจ สู่
การพัฒนาการรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เมือพัทยา ของส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดราชบุรี 
ประเภทพัฒนาการบริการ ที่เป็นเลิศ ซึ่งส านักงาน ก.พ.ร ก าหนดการตรวจประเมิน Site Visit เมื่อวันที่ 28 
พฤษภาคม 2558  
      1.2. ผลงานที่ได้รับรางวัล ระดับดี คือ ผลงาน เรื่อง การพัฒนาบริการเพื่อส่งเสริมการทราบสถานะ 
ผลเลือดเอชไอวี “เอดส์หยุดแน่ แค่รู้เร็ว”ของสถานบันบ าราศนราดูร และเรื่อง การพัฒนาระบบออกเอกสาร
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รับรองการให้บริการวัคซีนผ่านระบบออนไลน์แก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ของส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 
12 จังหวัดสงขลา  
      1.3. ผลงานคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง คือ 

-  มาลาเรีย: การพัฒนาศักยภาพบริการแบบบูรณาการ (ปีที่ 2) ของสคร. 9 จ.พิษณุโลก 
- การพัฒนานวัตกรรมการยืนยันผลการตรวจวินิจฉัยโรคมาลาเรียด้วยกล้องจุลทรรศน์ (ปีที่ 2) 

ของสคร. 10 จ.เชียงใหม่ 
- โครงการจัดบริการที่เป็นมติรส าหรับเยาวชน (ปีที่ 1) ของส านักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อ

ทางเพศสัมพันธ์ 
- รูปแบบการด าเนินงานควบคุมวัณโรคอย่างมีส่วนร่วมโดยใช้โปรแกรมบริหารงานคลินิกวัณโรค

ในพื นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ (ปีที่ 1) ของสคร. 10 จ.เชียงใหม่ 
 2. รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ได้รับรางวัล ระดับดี จ านวน 1 ผลงาน 
ได้แก่ โครงการควบคุมและป้องกันโรคมาลาเรียด้วยการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมในพื นที่อ าเภออุ้มผาง 
จังหวัดตาก ของส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก  
 

 4) กระบวนการคุณภาพ กรมควบคุมโรค 
1. ทบทวนและจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละกระบวนการ เพื่อส่งมอบกระบวนการแก่หน่วยงาน

ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง ทั งนี  เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและ
เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการท างาน กรมควบคุมโรค มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ น กลุ่มพัฒนาระบบบรหิาร จึงได้จัด
คลินิกให้ค าปรึกษาการเขียนกระบวนการคุณภาพ (กระบวนการใหม่ 7 กระบวนการ) ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 
2557 ณ ห้องประชุม ชั น 3 อาคาร 1 กรมควบคุมโรค โดยเชิญนายกิตติณัฐ  พนมฤทธ์ิ กรรมการผู้จัดการบริษัท
ศูนย์ส่งเสริมคุณค่าทางธุรกิจ จ ากัด เป็นวิทยากร ให้ข้อเสนอแนะในการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานดังกล่าว  

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการหลักของกรมควบคุมโรค กระบวนการใหม่ 7 กระบวนการ ได้แก่ 
กระบวนการสร้างคุณค่า  

 1) กระบวนการถ่ายทอดความรู้โรคและภัยสุขภาพ    
 2) กระบวนการบังคับใช้กฎหมาย 
 3) กระบวนการพัฒนามาตรฐานกฎหมาย 

กระบวนการสนับสนุน 
 1) กระบวนการบริหารงบประมาณ 

 2) กระบวนการบริหาร Supply 
 3) กระบวนการก ากับ ติดตาม ประเมินผล  
 4) กระบวนการตรวจสอบภายใน 

 2. จัดคลินิกให้ค าปรึกษาการเขียนกระบวนการคุณภาพ กรมควบคุมโรค ประจ าปี พ.ศ.2558 ให้แก่
หน่วยงานที่รับผิดชอบกระบวนการหลักที่ก าหนดขึ นใหม่ใน Value Chain ปี 2557 (ครั งที่ 2) : กระบวนการเดิม 
10 กระบวนการ  

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมกลุ่มโรคติดต่อระหว่างประเทศ ชั น 2 อาคาร 7 กรม
ควบคุมโรค กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดคลินิกให้ค าปรึกษาการเขียนกระบวนการคุณภาพ (กระบวนการเดิม 10 
กระบวนการ) โดยเชิญนายกิตติณัฐ  พนมฤทธ์ิ กรรมการผู้จัดการบริษัทศูนย์ส่งเสริมคุณค่าทางธุรกิจ จ ากัด เป็น
วิทยากร ให้ข้อเสนอแนะในการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานดังกล่าว  

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการหลักของกรมควบคุมโรค กระบวนการเดิม 10 กระบวนการ ได้แก่ 
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กระบวนการสร้างคุณค่า  
 1) กระบวนการวิจัยและองค์ความรู้ 
 2) กระบวนการพัฒนารูปแบบบริการเฉพาะด้าน  
 3) กระบวนกาพัฒนาข่าวกรองและการพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ  
 4) กระบวนการเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข 

  5) กระบวนการสื่อสารความเสี่ยง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ 
  6) กระบวนการพัฒนาเครือข่าย 

 กระบวนการสนับสนุน 
 1) กระบวนการจัดการความรู้ 
 2) กระบวนการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ 
 3) กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 4) กระบวนการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 

 3. ประสาน รวบรวม ติดตามการส่งคู่มือการปฏิบัติงานจากหน่วยงานที่รับผิดชอบกระบวนการหลัก เพื่อ
น าขึ น Website : http://opdc.ddc.mpoh.go.th ตั งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป  

จากนั น กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ท าหนังสือประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบกระบวนการหลักของกรม
ควบคุมโรค ส่งไฟล์คู่มือการปฏิบัติงานที่ได้พัฒนาและปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ นเรียบร้อยแล้ว  ไปยัง
กลุ่มพัฒนาระบบบรหิาร เพื่อสือ่สาร ถ่ายทอดให้กับบุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกรมควบคุมโรค น าไปใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องทาง Website : http://opdc.ddc.mpoh.go.th ตามหนังสือ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ สธ 0427.3/119 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2557 
 4. แจ้งทุกหน่วยงานส่งแบบสอบถามการใช้ประโยชน์จากคู่มือการปฏิบัติงานของกระบวนการหลักของ
กรมควบคุมโรค  

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ท าหนังสือขอความร่วมมือผู้รับผิดชอบการด าเนินงานในแต่ละกระบวนการ
ของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคน าคู่มือการปฏิบัติงานตามกระบวนการหลักของกรมควบคุมโรคไปใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน โดยให้เวลา 3 เดือน คือ เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม 2558 เนื่องจากมีการประเมิน
การน าไปใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป ตามหนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ สธ ๐๔๒๗.3/ว 120 ลงวันที่ 30 
ธันวาคม 2557 
 5. ติดตามทุกหน่วยงานส่งแบบสอบถามการใช้ประโยชน์จากคู่มือการปฏิบัติงานของกระบวนการหลัก
ของกรมควบคุมโรค 
 6. ด าเนินการวิเคราะห์แบบสอบถามการใช้ประโยชน์จากคู่มือการปฏิบัติงานของกระบวนการหลักของ
กรมควบคุมโรค 

เมื่อครบก าหนด 3 เดือน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ท าหนังสือแจ้งทุกหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค 
ขอความร่วมมือผู้รับผิดชอบการด าเนินงานในแต่ละกระบวนการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นการใช้ประโยชน์
จ าก คู่มื อก ารป ฏิบั ติ งานขอ งกระบวนการห ลั กขอ งก รมควบ คุม โรค โดย เข้ าตอบแบบ สอบถาม                          
ที่ http://www.opdcddc.org และเลือกหัวข้อ “แบบสอบถาม” ทั งนี  เนื่องจากกลุ่มพัฒนาระบบบริหารต้องน า
แบบสอบถามที่ได้ไปท าการวิเคราะห์ เพื่อน าผลการประเมินที่ได้ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบน าไปทบทวนและ
ปรับปรุงให้กระบวนการต่างๆ สามารถน าไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น ตามหนังสือ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ สธ 0427.3/39 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2557 

http://opdc/
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 7. สรุปผลการวิเคราะห์แบบสอบถามให้หน่วยงานที่รับผิดชอบกระบวนการหลักที่ก าหนดขึ นใหม่ใน 
Value Chain ปี 2557  

เมื่อกลุ่มพัฒนาระบบบริหารน าแบบสอบถามที่ได้ไปด าเนินการวิเคราะห์ความคิดเห็นการใช้ประโยชน์
จากคู่มือการปฏิบัติงานของกระบวนการหลักของกรมควบคุมโรคเสร็จเรียบร้อยแล้ว จากนั น ท าหนังสือส่งผลการ
ส ารวจฯ ให้หน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักน าผลการส ารวจไปใช้ประกอบการพิจารณาในการทบทวนและ
ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน โดยขอความร่วมมือ 2 กรณี คือ 
  1) หากหน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักพิจารณาแล้วว่าคู่มือการปฏิบัติงานที่ท่านรับผิดชอบทัน
ต่อสภาวการณ์ปัจจุบัน และยืนยันให้ใช้คู่มือการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ขอความกรุณาน าไฟล์
คู่มือการปฏิบัติงาน ขึ น website หน่วยงาน และประกาศแจ้งหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทราบ ภายในวันที่ 14 
กันยายน 2558  
  2) หากหน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักพิจารณาแล้วว่าคู่มือการปฏิบัติที่ท่านรับผิดชอบ ควร
ได้รับการปรับปรุงก่อนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปใช้ประโยชน์ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ขอความกรุณา
ปรับปรุงโดยด่วน โดยน าไฟล์คู่มือการปฏิบัติงาน ขึ น website หน่วยงาน และประกาศแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบ ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2558 
 พร้อมทั ง ขอให้ส่งไฟล์คู่มือการปฏิบัติงานไปยังกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2558 
เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการถ่ายทอดสื่อสารให้บุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกรมควบคุมโรค น าไปใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม บูรณาการงานกรมควบคุมโรคให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลถึงผลลัพธ์ 
คือ ประชาชนลดเสี่ยง ลดโรค ลดตาย จากโรคและภัยสุขภาพ ตามหนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ สธ 
0427.3/94 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2557 
 

 5) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูงได้
มาตรฐานสากล 
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรมได้ก าหนดให้มีการทบทวนยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค ทั ง 6 
ยุทธศาสตร์ โดยมีการประชุมพิจารณาทบทวนกันในหลายเวที เพื่อให้ยุทธศาสตร์ที่ได้มีความชัดเจน เป็นรูปธรรม 
ในการที่จะขับเคลื่อน เพื่อให้น าไปบูรราการ และสามารถปฏิบัติได้ และโดยสรุป ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 มีดังนี  

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 บริหารจัดการองค์การแนวใหม่ 

 

เป้าประสงค์  ตัวชี้วัดเป้าประสงค์  กลยุทธ ์ 
6.1 ระบบบริหารจัดการ
องค์การมี  ธรรมาภิบาลได้
มาตรฐานสากล และ
บุคลากรมีขีดสมรรถนะสูง  
 

6.1.1 ระดับความส าเร็จในการด าเนินงาน
ตามแนวทางการสร้างความโปร่งใสกรม
ควบคุมโรค  
6.1.2 จ านวนหมวดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร อ ง ค์ ก า ร ไ ด้ ต า ม
มาตรฐานสากล  
6.1.3 ร้ อ ย ล ะ ค ว าม ส า เ ร็ จ ข อ งก า ร
ด าเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  
 

6.1.1 พัฒนาระบบและกลไกการก ากับองค์การตาม
หลักธรรมาภิบาล 
 

6.1.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์การ โดย
ใช้เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

6.1.3 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้ได้ตาม
กรอบมาตรฐานความส าเร็จด้านบริหารทรัพยากร
บุคคล ของ ส านักงาน ก.พ.  
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 2. การพัฒนาการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงานในสังกัด 
 กรมควบคุมโรค 

 

1) การประเมินผลการปฏิบัติราชการหน่วยงาน กรมควบคุมโรค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
1. เดือนกรกฎาคม 2557 จัดท าเครือ่งมอืการประเมินผลค ารับรองการปฏิบัตริาชการหน่วยงาน 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 เพื่อน าไปสูก่ารพฒันา (คุณภาพและผลสัมฤทธ์ิ) 
2. วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ประชุมการจัดท าเครื่องมือการประเมินผลค ารบัรองการปฏิบัติราชการ

หน่วยงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมกลุม่โรคติดต่อระหว่างประเทศ อาคาร 7 ชั น 2 กรม
ควบคุมโรค 

3. ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2557 จัดตั งคณะกรรมการการประเมินผลค ารับรองการปฏิบัติราชการ
หน่วยงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 

4.  ระหว่างวันที่ 1 – 3 กันยายน 2557 ถ่ายทอดกระบวนการประเมินผลค ารบัรองการปฏิบัตริาชการ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2557 และแผนการประเมินผลการปฏิบัตริาชการ ปี 2557 ให้กลุ่มพฒันาองค์กร
ทราบ  ณ โรงแรมเจ้าหลาว บีช จังหวัดจันทบรุี 

5. กลุ่มงานพัฒนาระบบราชการ ได้จัดประชุมประเมินผลค ารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน       
กรมควบคุมโรค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมสามพราน    
ริเวอร์ไซด์ ถนนเพชรเกษม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการหน่วยงาน กรมควบคุมโรค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  

6. วันที่ 12 ธันวาคม 2557 ให้หน่วยงานอุทธรณ์ผลคะแนนค ารับรองการปฏิบัตริาชการหน่วยงาน    
กรมควบคุมโรค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

7. วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 น าผลคะแนนค ารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงานกรมควบคุมโรค 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 เข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการด าเนินการพฒันาระบบราชการ เพื่อรบัรองผล
การประเมินการปฏิบัตริาชการของหน่วยงาน 

8. แจ้งผลคะแนนค ารบัรองการปฏิบัตริาชการของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไปยัง
หน่วยงาน 

 

2) การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน กรมควบคุมโรค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดประชุมติดตามผลการด าเนินงานค ารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2557 – มีนาคม 2558) ในวันที่ 20 เมษายน 
2558 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมอายุรกิจโกศล อาคาร 1 ชั น 2 กรมควบคุมโรค และจัดประชุม
ติดตามผลการด าเนินงานค ารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 6 เดือน 
(เดือนตุลาคม 2557 – มีนาคม 2558) ผ่านระบบ Web conference ในวันที่ 29 เมษายน 2558 โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อติดตามผลการด าเนินงานค ารับรองฯ และน าเสนอสรุปผลการด าเนินงานค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการหน่วยงาน กรมควบคุมโรค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2557 – 
มีนาคม 2558) และเพื่อให้หน่วยงานผู้ก ากับตัวชี วัด และหน่วยงานที่ ได้รับการถ่ายทอดได้มีเวทีแลกเปลี่ยน 
พร้อมทั งวิเคราะห์ ปัญหา อุปสรรคและแนวทางปรับปรุง ส่งไปยังกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร การจัดประชุมสามารถ
ด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่วางแผนไว้ พร้อมทั งได้สรุปรายงานการประชุมเสนอผู้บริหารหน่วยงาน 
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จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างตัวชี วัดให้เกิดประสทิธิผลในการด าเนินงานตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการหน่วยงาน ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมกินรี 1 โรงแรมอมารี ดอนเมือง 
แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจด้านการสร้างตัวชี วัดให้เกิด
ประสิทธิผล การจัดท ารายละเอียดตัวชี วัด การก ากับติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน และร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนาการปฏิบัติราชการหน่วยงานของกรมควบคุมโรคให้มปีระสิทธิภาพ โดย
กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย 

 1) บุคลากรกลุ่มพัฒนาองค์กรผู้ก ากับตัวชี วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน 
 2) บุคลากรกลุ่มยุทธ์ศาสตร์ 
 3) ผู้ก ากับตัวชี วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน 

 จัดประชุมติดตามผลการด าเนินงานค ารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงานกรมควบคุมโรค รอบ 9 เดือน 
(เดือนตุลาคม 2557 - เดือนมิถุนายน 2558) เพื่อติดตามผลการด าเนินงานค ารับรองการปฏิบัติราชการ
หน่วยงานและเตรียมการจัดท า (ร่าง) กรอบค ารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงานกรมควบคุมโรค ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 ผู้เข้าประชุมได้แก่ บุคลากรจากหน่วยงานที่เป็นผู้ก ากบัตัวชี วัดค ารับรองฯ ของหน่วยงาน
ในวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.30 - 16.30 น ณ ห้องประชุมกรมควบคุมโรค อาคาร 1 ชั น 3 
กรมควบคุมโรค 
 ประชุมเจรจาตัวชี วัดภารกิจหน่วยงานตามค ารบัรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน กรมควบคุมโรค 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 13 - 14 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 - 16.30 น ณ ห้อง
ประชุมอายุรกจิโกศล อาคาร 1 ชั น 2 กรมควบคุม เพื่อเจรจาตัวชี วัดภารกิจหน่วยงานตามค ารบัรองการปฏิบัติ
ราชการหน่วยงาน กรมควบคุมโรค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

กลุ่มงานพัฒนาระบบราชการ ก าหนดจัดประชุมเตรียมการถ่ายทอดรายละเอียดตัวชี วัดค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการหน่วยงานกรมควบคุมโรค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 
- 16.30 น ณ ห้องประชุมกรมควบคุมโรค อาคาร 1 ชั น 1 กรมควบคุมโรค เพื่อเตรียมการถ่ายทอดรายละเอียด
ตัวชี วัดค ารับรองการปฏิบัตริาชการให้แก่หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

ส าหรับการรายงานผลในรอบ 12เดือน ได้จัดท าหนังสือแจ้งหน่วยงานงาน โดยขอความร่วมมื อให้
หน่วยงานรายงานตัวชี วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงานทุกตัวภายในวันที่ 25 กันยายน 2558 ยกเว้น
ตัวชี วัดที่ 3 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายรวม ให้รายงานผลการด าเนินงานภายในวันที่ 7 
ตุลาคม 2558 

 

3) การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
มีการจัดประชุมการรายงานการประเมินตนเองทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) รอบ 6 เดือน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.30 - 16.30 น ณ ห้องประชุม
ส านักงานเลขานุการกรม อาคาร 2 ชั น 1 กรมควบคุมโรค โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อชี แจงการรายงานการประเมิน
ตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 6 เดือน ผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ให้ผู้รับผิดชอบตัวชี วัดแต่ละหน่วยงานรับทราบ  

จัดประชุมติดตามผลการด าเนินงานค ารับรองการปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 รอบ 12 เดือน ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2558 เวลา   09.00 - 14.00 น ณ ห้องประชุม
ส านักงานเลขานุการกรม อาคาร 2 ชั น 1 กรมควบคุมโรค เพื่อติดตามผลการด าเนินงานค ารบัรองการปฏิบัติ
ราชการกรมควบคุมโรค ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558 รอบ 12 เดือน โดยเชิญผู้ก ากับตัวชี วัดค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการในระดับกรมเข้าร่วมประชุม 
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ส าหรับการรายงานผลในระบบ e – Sar  รอบ 12 เดือน ได้แจ้งหน่วยงานงานทีร่ับผิดชอบตัวชี วัดกรม 
รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี วัด รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2558 

 

4) การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการด าเนินการพัฒนาระบบราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
จัดประชุมคณะอนุกรรมการด าเนินการพัฒนาระบบราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ครั งที่ 

1/2558) วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมอายุรกิจโกศล ชั น 2 อาคาร 1 
กรมควบคุมโรค เพื่อติดตามการด าเนินการพัฒนาระบบราชการของกรมควบคุมโรคและพิจารณาผลค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึ่งภายหลังจากการประชุม กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้
แจ้งผลคะแนนค ารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน ปี 2557 ไปยังทุกหน่วยงานที่จัดท าค ารับรองฯ 

ประชุมคณะอนุกรรมการด าเนินการพัฒนาระบบราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ครั งที่ 
2/2558) วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมอายุรกิจโกศล ชั น 2 อาคาร 1 
กรมควบคุมโรค โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามการด าเนินการพัฒนาระบบราชการของกรมควบคุมโรคและพิจารณา 
(ร่าง) กรอบค ารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รวมทั งการประเมินผลค า
รับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน ปี 2558  

 

 5) การด าเนินการทบทวนบทบาทภารกิจและโครงสร้างกรมควบคุมโรค 
จัดประชุมทบทวนบทบาทภารกิจและโครงสรา้งกรมควบคุมโรค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ครั ง

ที่ 1) ในวันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2558 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมอายุรกิจโกศล อาคาร 1 ชั น 2 
กรมควบคุมโรค เพื่อทบทวนบทบาทภารกิจและโครงสร้างให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและนโยบาย
ของกระทรวงสาธารณสุข โดยกลุ่มเป้าหมายในการประชุมประกอบด้วย อธิบดี    รองอธิบดี นายแพทย์
ทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (CCO) และหน่วยงานที่มีการปรับปรุงภารกิจและโครงสร้าง 
จ านวน 7 หน่วยงาน ได้แก่ 1) กองโรคติดต่ออุบัติใหม่ ตอบโต้ภาวะวิกฤติ ฉุกเฉินและภัยสุขภาพ 2) กองควบคุม
การบริโภคยาสูบ 3) กองสื่อสารความเสี่ยง 4) กองวัณโรค 5) กองประเมินเทคโนโลยีและมาตรฐานการควบคุม
โรค 6) กองความร่วมมือระหว่างประเทศ และ 7) กองกฎหมาย 

 
3. การบริหารจัดการทรัพยากร และพัฒนาศักยภาพบุคลากร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 

3.1 การบริหารจัดการทรัพยากร 
 1) สนับสนุนการด าเนินงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้แก่ จัดซื อวัสดุส านักงาน การถ่ายเอกสาร การ
บ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ค่าซ่อมครุภัณฑ์ และการเดินทางเข้าร่วมประชุมที่หน่วยงานอื่น ๆ ทั งภายในและ
ภายนอกกรม ทั งนี  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามภารกิจของหน่วยงาน 
 ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้รับงบกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยด าเนินการจัดซื อเครื่องปริ๊นส านักงาน
เพิ่มเติมเพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน และมีเพียงพอกับปริมาณงานและปริมาณคน ท าให้ค่าใช้จ่ายใน
การจัดซื อหมึก เพิ่มมากขึ นจากปีงบประมาณที่ผ่านมา ประกอบกับหมึกมีราคาเพิ่มสูงขึ น 

2) มีการจัดประชุมราชการหน่วยงาน ประชุมคณะท างานฯ ต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน จ านวน 16 ครั ง 
เพื่อแจ้งนโยบายตามข้อสั่งการของอธิบดีกรมควบคุมโรคภายหลังจากการประชุมกรม การวางแผนกิจกรรมการ
ด าเนินงาน การติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานของหน่วยงาน ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั ง เพื่อเป็น
การระดมสอง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในหน่วยงาน 
 3) ด าเนินการสนับสนุนบุคลากร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมประชุมร่วมกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่จัดขึ น เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การก ากับติดตามงานตามตัวชี วัด การน าเสนอผลการ
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ด าเนินงานของหน่วยงาน การเดินทางเข้ารับการอบรมของบุคลากร และเดินทางเข้าร่วมประชุมในฐานนะเครือข่าย
ต่าง ๆ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีการเดินทางเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานต่าง ๆ จ านวนทั งสิ น 17 ครั ง 

 

3.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 

  3.2.1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 

      3.2.1.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีของกลุ่ม
พัฒนาระบบบริหาร 
 ฝ่ายแผนงานและพัฒนาองค์กร ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพฒันาบคุลากรและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ที่ดีของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของกลุ่ม
พัฒนาระบบบริหารและปิดช่องว่าง (Gap) ของบุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ในระหว่างวันที่ 26 – 27 
มีนาคม 2558 ณ โรงแรม ริเวอร์ไรน์ จังหวัดนนทบุรี โดยที่ประชุมมีการน าเสนอผลการศึกษาความคาดหวังของ
บุคลากร ต่อการด าเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์กร ซึ่งผลการศึกษา พบว่า ด้านที่บุคลากร
มีความคาดหวังมากที่สุดเป็นอันดับแรก คือ ด้านนโยบายบริหารจัดการและบุคลากร (ค่าเฉลี่ย = 4.06) อันดับ 2 
ได้แก่ ด้านการประสานงาน (ค่าเฉลี่ย = 4.04) อันดับ 3 ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนหน่วยงาน 
(ค่าเฉลี่ย = 3.90) และอันดับ สุดท้าย ได้แก่ ด้านสนับสนุนงานวิชาการ (ค่าเฉลี่ย = 3.49) 

การฝกึทักษะการฝึกภาษาอังกฤษ โดยเชิญวิทยากร นางสาววธิดา แชนนอน ดัฟฟี่ ให้ความรู้เกี่ยวกับ
ความรู้ภาษาอังกฤษการในชีวิตประจ าวัน โดยได้ให้บุคลากรฝึกพูดแนะน าตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ พูดโต้ตอบกบั 
ดัฟฟี่ ซึ่งการจัดประชุมครั งนี  บุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบบริหารจะได้ส าเนียงการพูดภาษาอังกฤษ ร่วมทั งประโยคที่
ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น Where do you leave? หมายถึง คุณอาศัยอยู่ที่ไหน  What do you want to go in 
Thailand หมายถึง คุณอยากไปที่ไหนในประเทศไทย      
 กิจกรรมจริยธรรม ณ สวนโมกข์ กรุงเทพฯ โดยมีกิจกรรมการชมหลักค าสอนของพระพุทธศาสนาที่สวนโมกข์ 
กรุงเทพฯ  การและการฝึกนั่งสมาธิ เพื่อให้เข้าถึงหลักปณิธาน 3 ประการ ตามหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา 

การบรรยายและแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน ได้แก่ 
ทักษะการใช้โปรแกรม  Mind Map ทักษะการใช้โปรแกรม SPSS  

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง กระบวนการจัดการความรู้ การถอดบทเรียน ซึ่งการถอดความรู้นั น มีอยู่ 2 
วิธี คือ ถอดจาก Tacit Knowledge และการถอดจากคู่มือ ต ารา วิชาการ  

 

 3.2.1.๒ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์กรของกลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร ระหว่างวันที่ 14 - 15 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมชมเทพยาสุวรรณ ส านักโรคติดต่อทั่วไป 
อาคาร 3 ชั น 5 กรมควบคุมโรค มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้กับบุคลากรกลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร และเพื่อจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบบริหารมีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 
17 คน สรุป ดังนี   
 1. แนวคิดกรอบการด าเนินงานเสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์กรของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
เป็นการบรรยาย ให้ความรู้เรื่องการเสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ โดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนรู้ภายในหน่วยงาน 
 2. ความส าคัญและองค์ประกอบของการจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน  คู่มือการปฏิบัติงานเป็นเอกสารที่
หน่วยงานจัดท าขึ นเพื่อใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานของบุคลากรภายในองค์กร องค์ประกอบของการจัดท าคู่มือ
การปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 1) วัตถุประสงค์ 2) ขอบเขตการด าเนินการของหน่วยงาน 3) ค าจ ากัดความ 4) ขั นตอน
การปฏิบัติงาน 5) แบบฟอร์มที่ใช้ 6) เอกสารอ้างอิง นอกจากนี  หน่วยงานควรมีการวิเคราะห์วิธีการปฏิบัติงาน 
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ได้แก่ 1) Partner หมายถึง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 2) Input หมายถึง ข้อมูลน าเข้าของหน่วยงาน 3) Process 
หมายถึง กระบวนการท างานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 4) Output หมายถึง ผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการต่าง  ๆ
ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 5) Customer หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์   โดยในการประชุม ได้ร่าง คู่มือ ดังนี  

  กลุ่มบริหารงานทั่วไป ได้แก่ กระบวนการควบคุมภายใน กระบวนงานรายงานวัสดุคงเหลือ 
กระบวนงานจัดซื อ จัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา เป็นต้น 
  กลุ่มพัฒนางานระบบราชาการ ได้แก่ กระบวนการจัดท าค ารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของกรมควบคุมโรค กระบวนการจัดท าค ารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
กระบวนงานการจัดท านโยบายการก ากับองค์กรที่ดี กระบวนการน านโยบายการก ากับดูแลองค์กรที่ดีสู่การปฏิบัติ 
และกระบวนงานการปรับโครงสร้างของส่วนราชการ  
  กลุ่มงานพฒันาระบบคุณภาพ ได้แก่ กระบวนงานการด าเนินงานขอรบัรางวัลคุณภาพรางวัล
บริการภาครัฐแหง่ชาติ รางวัลความเป็นเลิศด้านการบรหิารราชการแบบมสี่วนร่วม กระบวนงานการพัฒนา
คุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการท างาน 
  ฝ่ายแผนงานและพฒันาองค์กร ได้แก่ กระบวนงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ การสง่
บุคลากรเข้ารบัการอบรม การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร และกระบวนงานแผน โครงการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
 3. เครื่องมือสนบัสนุนการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นการอภิปรายให้ความรูเ้กี่ยวกับการเขียนคู่มอืการ
ปฏิบัติการ จะประกอบด้วย 5 W 1 H  
 4. สาธิตเครื่องมือการถอดบทเรียน เป็นการจัดเวทีการถอดความรู้จากผู้รู้ (Tacit Knowledge) โดยเป็น
การจัดเวทีถอดความรู้จากนางนวพรรณ สันตยากร ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ เรื่อง 
การบริหารจัดการรางวัลทีเป็นเลิศ  
 

    3.2.1.๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการติดตามประเมินผลแผนงาน/
โครงการและตัวชี้วัดท่ีส าคัญกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรได้มีทักษะ องค์ความรู้ในด้านการติดตามและประเมินผลแผนงาน/
โครงการ  สามารถผลักดันการด าเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ อีกทั งยังมีแนวทางและการรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ รวมทั งตัวชี วัดที่ส าคัญของหน่วยงาน ได้สอดคล้องกับระบบการรายงานผลที่กรม
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ในวันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมบัดดี  โอเรียน
ทอล ริเวอร์ไซด์ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 17 คน สรุปการประชุม ดังนี  
 1. บรรยาย ทิศทางการด าเนินงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค โดย ผู้อ านวยการกลุ่ม
พัฒนาระบบบริหาร 
 2. การอภิปรายหมู ่เรื่อง ผลส ารวจความคาดหวังของบุคลากร ต่อการด าเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริหารจัดการองค์กร กลุ่มพฒันาระบบบรหิาร กรมควบคุมโรค  
 3. บรรยาย การจัดท าแผนงาน/โครงการ (Program planning & Program/Project formulation) 

 4. แบ่งกลุ่มเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ดังนี  
 

ตารางท่ี 7 ผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปัญหา และแนวทางการแก้ไข 
กลุ่ม1 ผลงานท่ีโดดเด่น (TPSA) 
 

ปัญหาบุคลากร แนวทางแก้ไข 
1. พี่เลี ยง (พัฒนาองค์กร) ขาดความรู้ ความเข้าใจ เรื่องเกณฑ์และ
การพิจารณา ตามเกณฑ์ (วัดจากแบบสอบถาม)  

1.1 จัดเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดท าเป็น KPI 
1.2 สร้างพี่เลี ยงโดยการอบรมงานพัฒนาองค์กร (เกณฑ์ + การพิจารณา) 
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ปัญหาบุคลากร แนวทางแก้ไข 
2. ผู้เขียน (ผู้สร้างผลงาน)  ขาดความรู้ ความเข้าใจและทักษาในการ
เขียนตามเกณฑ์ (วัดจากแบบสอบถาม)  

2. ให้ความรู้ในช่องทางต่างๆ (อบรม, คู่มือ, Web Site, E-mail, Tel)  

3. ขาดแรงจูงใจในการเขียนผลงาน  3. จัดสรรสิ่งจูงใจ เช่น รางวัล, ใบประกาศ ฯลฯ  
4. ขาดความร่วมมือภายในหน่วยงาน (ผู้เขียนผลงานรับผิดชอบคนเดียว)  4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือภายในหน่วยงานในการเขียนผลงาน  
5.บางหน่วยงานผู้บริหารไม่ให้ความส าคัญกับเรื่องการเขียนผลงาน  
6. หน่วยงานขาดการวางแผนการเขียนผลงานอย่างต่อเน่ือง 

5. ควรมีการจัดท าแผนการพัฒนาผลงานอย่างต่อเน่ือง  
 

 
กลุ่ม 2 ระบบสนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ 
 

ส่วนท่ีขาด แนวทางแก้ไข ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
1) ความชัดเจนของยุทธศาสตร์ 
      กรมฯมีความชัดเจนของนโยบาย ทิศทาง 
หรือเป้าหมายในการด าเนินการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ  แต่การถ่ายทอดสู่การ
ปฏิบัติยังไม่ชัดเจน 
2)  ความพร้อมของระบบงาน  
      กรมฯมีงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพียงพอ แต่วัฒนธรรม
องค์กรไม่มีความชัดเจน  
 
 
 
 
3)  ภาวะผู้น า   
      ผู้บริหารกรมฯมีการก าหนดนโยบายและ
วิสัยทั ศน์ที่ชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพการ 
บริหารจัดการภาครัฐ แต่ผู้บริหารมีส่วนร่วมใน
การด าเนินการ รวมทั งการควบคุม ติดตามและ
ก ากับดูแลน้อย 
 
5)  การมีส่วนร่วมของบุคลากร   
      บุ คลากรกรมฯได้ รับประโยชน์จากการ
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ แต่การเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจในการพัฒนากลับมีน้อย  
 
6)  ทักษะของบุคลากร   
 คณะท างานมีความรู้ความสามารถและ
ทักษะในการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ  แต่บุคลากรในภาพรวมมีความรู้ 
ความเข้าใจเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐน้อย  

 
 
 
 
 
ด้านระบบงาน  
 ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานหลักของ
กรมฯให้สามารถสร้างคุณค่าให้แก่ผู้รับบริการและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย เชื่อมโยงให้บรรลุตามพันธกิจและ
ยุทธศาสตร์ของกรม นอกจากนี ควรพัฒนาระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นกลไกในการ
ก ากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของกรม
ควบคุมโรค  
ด้านภาวะผู้น า   
 ผู้บริหารระดับสูงควรมีส่วนร่วมตั งแต่การ
ก าหนดและการถ่ายทอดนโยบายและวิสัยทัศน์ที่
ชัดเจนเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติที่ เป็นไปในแนวทาง 
เดียวกัน การให้ความส าคัญ การให้การสนับสนุน
การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ รวมทั งการควบคุม 
ติดตามและก ากับ 
ดา้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร   
 เปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในทุก
ขั นตอน โดยเริ่มตั งแต่เปิดโอกาสให้ร่วมคิด เสนอ
ความเห็น ร่วมตัดสินใจ ร่วมด าเนินการ ร่วมติดตาม
ผลการด าเนินงาน  
ด้านทักษะของบุคลากร   
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเพื่อเพิ่มพูนความรู้
ให้แก่บุคลากรทุกระดับโดยเฉพาะระดับผู้ปฏิบัติ 
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในภาพรวมให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน อ นอกจากนี ควรพัฒนาทักษะของ
คณะท างานให้มีศักยภาพในการที่จะเป็นแกนน า 

1. จัดท าฐานข้อมูล เพื่อรวบรวม
ตัวชี วัดในการพัฒนาบริหารจัดการ
ภาครัฐอย่างเป็นระบบ 
2. ส ารวจข้อมูลที่ได้จากการรับฟัง 
ความต้องการหรือความคาดหวัง
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียมาใช้ในการพิจารณาทบทวน
เพื่ อปรับปรุงกระบวนการหรื อ
วิธีการท างานอย่างต่อเน่ือง  
3. ก า ห น ด เป็ น น โย บ า ย ให้
หน่วยงาน น าเครื่องมือPMQA ไป
ใช้ โดยให้ประเมินตนเองโดยใช้
เกณฑ์ FL 
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ส่วนท่ีขาด แนวทางแก้ไข ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
7)  ค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์กร 
 บุคลากรมีความผูกพันและมุ่งม่ันที่จะ
ผลักดันให้การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐให้ประสบความส าเร็จ แต่กลับได้การยอมรับ
ในการน าระบบมาใช้ในกรมควบคุมโรคน้อย 

และเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาคุณภาพฯดูแลการ
พัฒนาอย่างใกล้ชิด 

 

 
กลุ่ม 3 การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับกรมและระดับหน่วยงาน 
 

ข้อจ ากัด/สภาพปัญหา/ส่วนขาด 
ในการท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ  

แนวทางการแก้ไข /ข้อเสนอแนะ 

 

(ระดับกรม) 
 

1. บุคลากรที่มารับผิดชอบการจัดท าค ารับรอง ยังไม่มีความรู้ความ
เข้าใจในการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการอย่างเพียงพอ (บุคลากร
ใหม่)  

1. อบรมให้ความรู้เก่ียวกับการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ให้กับบุคลากรที่มารับผิดชอบงานใหม่  

2. การสื่อสารในองค์กรไม่ชัดเจน  2. องค์กรควรมีการสื่อสาร ท าความเข้าใจให้กับบุคลากรที่เก่ียวข้อง
ทราบเก่ียวกับค านิยามและการจัดท าตัวชี วัดให้มีความถูกต้องและ
ชัดเจน  

3. การเจราจาต่อรอง ตัวชี วัดกับ ส านักงาน ก.พ.ร. มีความล่าช้า                       3. ส านักงาน ก.พ.ร. ควรมีการเร่งรัดการเจรจาตัวชี วัดให้เร็วขึ น  
4. หน่วยงานที่เก่ียวข้องไม่อยากรับผิดชอบตัวชี วัด  4. ผลักดันให้ผู้บริหารและบุคลากรภายในหน่วยงานเห็นความส าคัญ 

เช่น หน่วยงานที่ประสบความส าเร็จในการจัดท าตัวชี วัด , ประโยชน์
ของการจัดท าค ารับรองฯ  

5. ระบบการรายงานผล e - sar ยังไม่เอื อต่อการรายงาน  (เช่นเข้าระบบ
ได้ช้า , แนบไฟล์ใหญ่ไม่ได้ , การส่งออก Report)  

5. ส านักงาน ก.พ.ร. ปรับปรุงระบบการรายงาน e - sar ให้เอื อต่อ
การรายงาน  

 

(ระดับหน่วยงาน) 
 

1. การก าหนดตัวชี วัดภารกิจของหน่วยงานยังไม่เหมาะสม (ไม่ท้า
ทาย , ง่ายเกินไป) 
 
 
 
 2. หน่วยงานมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบตัวชี วัด ท าให้เกิด
ความไม่ต่อเน่ือง 
3. ความไม่แน่นอนของนโยบายและแนวทางการปฏิบัติ 
 
 
 
4. รายละเอียดตัวชี วัดมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย และไม่มีการสื่อสาร
อย่างเป็นทางการ 

1.1. ควรมีการก าหนดเกณฑ์ หรือคุณลักษณะ ในการคัดเลือกตัวชี วัด
ให้มีความเหมาะสมในการคัดเลือกตัวชี วัด  
1.2. อบรม หรือชี แจงเกณฑ์ให้กับหน่วยงานได้รับทราบ 
1.3 หน่วยงานควรมีการออกแบบตัวชี วัดให้มีความท้าทายหรือมีการ
พัฒนาตัวชี วัดอย่างต่อเน่ือง 
2. หน่วยงานควรมีการสร้างระบบพี่เลี ยงในการรับผิดชอบตัวชี วัด 
 
3. มีการทบทวนแนวทาง มาตรการ หรือแนวทางปฏิบัติเดิม ว่ายังมี
ความเหมาะสมหรือใช้กับบริบทที่เปลี่ยนแปลงหรือไม่ ถ้าไม่ต้องมีการ
ปรับปรุงการด าเนินการใหม่ เพื่อให้การด าเนินการตามตัวชี วัดบรรลุ
เป้าหมายที่ตั งไว้ 
4.1 หน่วยงานที่ปรับเปลี่ยน Template ควรมีการสื่อสารรายละเอียด
ตัวชี วัดอย่างเป็นทางการทุกครั งที่มีการเปลี่ยนแปลง (บันทึกแจ้ง กพร.อ
ย่างเป็นทางการ) 
4.2 มีการชี แจง ถ่ายทอดการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการให้เร็ว
ขึ น 
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ทั งนี  ข้อมูลที่ได้นี  จะเป็นแนวทางในการด าเนินงาน และน าไปสู่การจัดท าแผนงาน โครงการของกพร. ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 
 5. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ การวิเคราะห์องค์กรโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม (PAR) จ านวน 3 กลุ่ม พร้อมกับ
น าเสนอ 
 6. การอภิปราย แนวคิดการออกแบบพัฒนากรอบการประเมินประสิทธิภาพระบบประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามค ารบัรองการปฏิบัตริาชการหน่วยงาน กรมควบคุมโรค และระเบียบวิธีการสถิติเพือ่ใช้ในการพัฒนา
กรอบการประเมินประสิทธิภาพระบบประเมนิผลฯ และโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ความพงึพอใจและ
ไม่พึงพอใจของผู้รบับริการ  
 7. บรรยาย การติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ 
 

    3.2.1.๔  ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานใน
บริบทของอาเซียน  
 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ให้มีความ
พร้อมในการปฏิบัติงาน ในบริบทของอาเซียน การพัฒนาแนวทางและระบบการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ น พร้อมทั งเพื่อทบทวนการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร กลุ่ม
พัฒนาระบบบริหาร ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ ในระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน 2558 ณ โรงแรมเทวัญ 
ดารา กุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 ในการประชุมได้มีการเชิญวิทยากร อาจารย์สนธยา ศรีเวียงธวัช จากสถาบันการพูดและบุคลิกภาพ มาให้
ความรู้และพฒันาบุคลิกภาพ ทั งในด้านการเดิน การนัง่ การพูดในโอกาสต่าง การแต่งกาย การท าความเคารพ 
และการพัฒนาบุคลิกภาพด้านต่าง ๆ โดยรูปแบบในการประชุมมีทั งการบรรยาย และการฝึกปฏิบัต ิ
 นอกจากนี  ยังมีการทบทวนการบริหารผลการปฏิบัตงิานของบุคลากร กลุ่มพฒันาระบบบรหิาร (PMS) 
การน าข้อสรุปจากการประชุมการพฒันาศักยภาพเครอืข่ายพฒันาระบบบรหิารจดัการองค์กรประจ าปี พ.ศ. 2558 
กรมควบคุมโรค มาทบทวน และจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละกลุม่งาน/ฝ่าย ภายใต้กรอบวงเงินที่
ได้รับการจัดสรร และงบประมาณ (งบด าเนินงานโครงการ) ที่จะขอเพิ่มเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

      3.2.1.๕ การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 
1. นางนวพรรณ สันตยากร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ เข้ารับการอบรมโครงการ

พัฒนาผู้น าด้านการบริหารงานป้องกันควบคุมโรค รุ่นที่ 2 มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความ
เข้าใจ และมีทักษะทางการบริหารงาน มีทักษะด้านการป้องกันควบคุมโรค มีทัศนคติที่ดีต่อผู้น าที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม  ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2557 - 30 เมษายน 2558  

2. นางสุมาลี ยุทธวรวิทย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ เข้าร่วมโครงการพัฒนา  
นักบริหารงานระดับกลาง (Manager in Disease control) รุ่นที่ 2 มีวัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มี
ความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะทางการบรหิาร มีทักษะด้านการป้องกันควบคุมโรค มีทัศนคติที่ดีต่อการเป็นผู้น าที่
มีคุณธรรม/จริยธรรม ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 11 พฤษภาคม 2558  

3. นางเบญจมาภรณ์ ภิญโญพรพาณิชย์ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เข้ารับการอบรมหลักสูตร 
โครงการพัฒนาทักษะการจัดการคุณภาพและกลยุทธ์ส าหรับผู้น าการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 8 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เรื่องเครื่องมือการจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ สร้างความเข้าใจพื นฐานของการ
จัดการองค์กรที่ดี พร้อมทั งศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีจากกรณีศึกษาองค์กรชั นเลิศ อาทิ MBNQA, SQA, TQA, JQA, 
EQA และให้องค์กรสามารถ บูรณาการรวมถึงวิเคราะห์แลประยุกต์ใช้เครื่องมือการบริหารจัดการองค์กรสู่ความ
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เป็นเลิศให้เหมาะสมกับองค์กรได้ ด้วยวิธีการเรียนรู้ทั งการบรรยายภาคทฤษฎีที่เจาะลึก การเรียนรู้จากกรณีศึกษา 
และการฝึกปฏิบัติที่ เข้มข้น ณ โรงแรมบางกอกชฎา โรงแรมทิวลิป ซอฟเฟอริน  และโรงแรมเซนจูรี่พาร์ค 
กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม ,  21-23 เมษายน , 18-20 พฤษภาคม , 17-19 มิถุนายน , 
15-17 กรกฎาคม และวันที่ 17-19 สิงหาคม 2558  

4. นางสาวรัฐลักษณ์ พิทักษ์จักพิภพ ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติงาน เข้ารับการอบรม
หลักสูตรTQA Criteria รุ่นที่ 12 ระหว่างวันที่ 17 – 19 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรม สวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด 
กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ทั งในภาพรวม 
และข้อก าหนดแต่ละหัวข้อ โดยใช้ข้อก าหนดโดยรวม เป็นหลักในการเรียนรู้เนื อหาของเกณฑ์ สามารถเช่ือมโยง
เนื อหาเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติกับความส าเร็จขององค์กร และทราบถึงแนวทางประยุกต์ใช้เกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งชาติในการพัฒนาระบบบริหารจัดการขององค์กร  

5. นางนวพรรณ สันตยากร เข้ารบัการอบรมพฒันาขีดสมรรถนะและรบัรองมาตรฐานวิชาชีพที่ปรกึษา
ทางด้านการบรหิารในภาคราชการ ระหว่างวันที่ 25 มิถนุายน – 21 สงิหาคม 2558  โดยมีวัตถุประสงค์เพือ่
พัฒนาและยกระดับมาตรฐานข้าราชการและเจ้าหนา้ที่ของรฐัใหม้ีความรู้และประสบการณ์ระหว่างกนั ตลอดจน
เรยีนรูจ้ากก กรณีศึกษา การทดลองปฏิบัติและการศึกษาดูงานเปรียบเทยีบ  

6. นางนวพรรณ สันตยากร เข้ารับการอบรมหลักสูตร  Q – Program OPE : Organizational Process 
Excellence รุ่นที่ 11 มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการและ
สามารถปรับปรุงกระบวนการท างานในองค์กรอย่างมืออาชีพ ณ โรงแรมทิวลิป ซอฟเฟอริน  และโรงแรมเซนจูรี่พาร์ค 
กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม ,  2-3 , 14-15 และ 28-29 กันยายน 2558  

7. นางสาวอมรรัตน์ ศรีเจริญทรรศน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ เข้ารับการอบรมหลักสูตร 
สุดยอดเทคนิคการเพิ่มประสอทธิภาพการท างานและการบริหารเวลา มีวัตถุประสงค์  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
เรื่องเทคนิคการพัฒนาประสิทธิภาพการท างานและการบริหารเวลาอย่างมีระบบและสามารถน าความรู้ที่ได้มา
ประยุกต์ใช้เรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพการท างานและการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ภายในระยะเวลา
อันรวดเร็ว โดยอบรมในวันที่ 30 กันยายน 2558 ณ โรงแรมโกลด์ อออร์คิด แบงค็อก กรุงเทพมหานคร 
 

 2.1.2 การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพ (Output และ Outcome) 
 การด าเนินงานตามแผนงาน โครงการของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารทุกโครงการ สามารถด าเนินการได้แล้ว
เสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการที่ตั งไว้ทั งปี โดยในส่วนที่เป็นการด าเนินงานในภาพ
ของกรม และถือเป็นภารกิจหลกัของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพระบบบรหิารจัดการองค์กร 
กรมควบคุมโรค ด าเนินการขับเคลื่อนและผลักดัน ทั งในรูปแบบของคณะท างาน เครือข่ายพัฒนาองค์กร 
หน่วยงานผู้รับบริการ และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในกรม ทั งนี  เพื่อยกระดับการบริหารจัดการ
กรมควบคุมโรค ให้ได้มาตรฐานสากล และในส่วนที่เป็นการด าเนินงานภายในของหน่วยงาน ก็อาศัยความร่วมมือ 
ร่วมแรง ร่วมใจ การร่วมระดมสมอง การท างานเป็นทีม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อผลักดันการ
ด าเนินงานภายในอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง โดยคาดหวังว่าจะส่งผลให้การด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพระบบ
บริหารจัดการองค์กร ของกรม เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน ต่อไป 
 โดยในส่วนของงบประมาณที่ได้รับในแต่ละปี เมื่อเทียบกับความจ าเป็นและปริมาณงานที่กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหารต้องด าเนินงานทั งปี ยังไม่เพียงพอ จึงต้องมีการขอรับการจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางกรม
เพิ่มเติมเป็นระยะ เพื่อขับเคลื่อนงาน อย่างไรก็ตาม การด าเนินงานภายในหน่วยงาน จะเน้นหนักในรูปแบบของ
การบูรณาการ ในกิจกรรมที่มีกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน และระยะเวลาใกล้เคียงกัน และการสื่อสารผ่านช่องทางต่าง 
ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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  ปัจจัยความส าเร็จ 
  ๑) ผู้บริหารให้การสนบัสนุนและผลกัดัน 
  ๒) ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร 
  ๓) มีการก าหนดเป็นตัวชี วัดค ารับรองฯ ของหน่วยงาน 
        4) มีการประชุมคณะท างาน เพื่อติดตามการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ 
 5) มีการก ากับติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณในทีป่ระชุมกลุม่พฒันาระบบบรหิาร เป็นประจ าทกุเดอืน 
 
  ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน  
  1) ผู้รบัผิดชอบในการจัดท าตัวชี วัดค ารับรองฯ หรือผู้ทีเ่ข้ารว่มการประเมินผลการปฏิบัตริาชการยงัขาด
ความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจน เนื่องจากเป็นเจ้าหน้าที่ใหม่ 
  2) รายละเอียด Template ตัวชี วัด และรายละเอียด Check sheet บางตัวยังไม่ชัดเจน อ่านแล้วยังไม่
เข้าใจ ท าให้เกิดความสับสนในการด าเนินงาน และการรวบรวมเอกสารหลักฐาน 
        3) ประเด็นการวัดความพึงพอใจและไม่พงึพอใจของผูร้ับบริการ ยังไม่ค่อยชัดเจน ไมส่อดคลอ้งกบับริบท
ของบางหน่วยงาน ท าให้ไมส่ามารถน าไปใช้ได้อย่างครอบคลุม และครบถ้วน 
  4) คณะท างานมีความรู้ความสามารถและทักษะในการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ  แต่บุคลากรในภาพรวมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกบัการพฒันาคุณภาพการบรหิารจัดการภาครัฐนอ้ย 
 5) เนื่องจากในปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 มีหน่วยงานใหมท่ี่เพิ่งด าเนินการจัดท าค ารับรองฯ และ
ด าเนินการพฒันาคุณภาพการบรหิารจัดการภาครัฐของหน่วยงาน เป็นปีแรก จงึยังขาดความรู้ ความเข้าใจใน
รายละเอียดการด าเนินงานที่ชัดเจน จงึต้องการให้กลุม่พฒันาระบบบริหาร เป็นพีเ่ลี ยงในการด าเนินงาน 
 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  
  1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้ปฏิบัติงานเพื่อเป็นผู้ตรวจสอบ (Internal Audit) ค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการหน่วยงานกรมควบคุมโรค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
  2) ควรพัฒนาการเขียนรายละเอียดTemplate ตัวชี วัด และการจัดท าเครื่องมอืประเมินผลค ารบัรองการ
ปฏิบัติราชการหน่วยงาน กรมควบคุมโรค ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 ( Check sheet) เพื่อใหม้ีความ
ชัดเจน เข้าใจง่าย ด าเนินการได้รวดเร็ว โดยด าเนินการจัดท าเครื่องมือประเมินผลค ารบัรองฯ ตั งแต่ต้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อใหม้ีเวลาในการตรวจสอบ/ทบทวน Check sheet 
  3) การบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด ในปี 2559 ต้องการใหผ้่านการประเมิน ในหมวด 3 ดังนั น กรมฯ 
จึงต้องชี ช่องให้ชัดว่า กรมฯ จะพฒันาหมวด 3 อย่างไร ควรพิจารณาตัวชี วัดและเนื อหาใหส้อดคล้องกัน และการ
ถ่ายทอดให้หน่วยงานก็ควรเน้นหมวด 3 ด้วย 
  4) พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อสร้างความเข้าใจหลักเกณฑแ์นวทางการพจิารณารางวัลและแนวทางการ
พิจารณารางวัลคุณภาพ (การ coaching และ Training บุคลากรใหม่) อย่างต่อเนื่อง 
  5. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ควรมีทีม Matrix เพื่อเป็นผู้ประสานงาน และเป็นพี่เลี ยงให้กับหน่วยงาน ทั ง
ในเรื่อง การติดตามประเมินผลติดค ารับรองฯ หน่วยงาน การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการทั งในระดับกรม
และในระดับหน่วยงาน และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ และพัฒนาให้มีความเป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ 
เนื่องจากมีหน่วยงานจัดตั งเป็นการภายในเพิ่มขึ น ในปี 2558 
 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ภาพกิจกรรม 

   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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พิธลีงนามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558  
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กิจกรรมประชมุ ฝึกปฏบิตั ิและใหค้ าปรกึษาในการสม ัครขอรับรางวลั
คณุภาพการบริหารจ ัดการภาครัฐ  ปีงบประมาณ พ.ศ.2558  
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รับการตรวจประเมนิรางวัลคณุภาพการบริหารจ ัดการภาครัฐ  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558  
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ผลงานรางวัลคุณภาพ ประจ  าปี พ.ศ. 2558  

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด 
กรมควบคุมโรค 

หมวด 6 ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม 

รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น เร่ือง พัทยา
รักษ:์ บริการที่เข้าถึง เข้าใจ   สู่การพัฒนาการรักษาโรคติดต่อ

ทางเพศสัมพันธ์เมืองพัทยา ของสคร. 3 ชลบุรี 
 

รางวลับรกิารภาครฐัแหง่ชาต ิระดบัด ี

การพัฒนาบริการเพ่ือส่งเสริมการทราบสถานะผลเลือดเอชไอ
วี “เอดส์หยุดแน่ แค่รู้เร็ว”ของสถาบันบ าราศนราดูร 

 

การพัฒนาระบบออกเอกสารรับรองการให้บริการวัคซีนผ่านระบบ
ออนไลน์แก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ของสคร. 12 สงขลา 

รางวลัความเปน็เลศิดา้นการบรหิารราชการแบบมสีว่นร่วม ระดับดี 

โครงการควบคุมและป้องกันโรคมาลาเรียด้วยการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 
ในพ้ืนที่อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ของสคร. 9 พิษณุโลก 
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ประชุมคณะอนกุรรมการด าเนนิการพัฒนาระบบราชการ กรมควบคมุโรค  
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   

ประชุมติดตามผลการด าเนนิงานค าร ับรองฯ ของหนว่ยงาน กรมควบคมุโรค  
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   
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ประชมุเชงิปฏบิตักิาร เร ือ่ง การสรา้งตวัชีว้ ัดใหเ้กิดประสทิธผิลในการด าเนนิงานตามค ารบัรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน  
ระหว่างวันที่ 29  – 30 ม ิถุนายน 2558  

ณ โรงแรมอมารี ดอนเม ือง แอร์พอร์ต กรุง เทพฯ  

ประชมุเชงิปฏบิตักิาร เร ือ่ง การจดัท าเครือ่งมอืประเมนิผลค ารบัรองการปฏบิตัิราชการหน่วยงานกรมควบคุมโรค 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  (ตัวชี้ว ัดบังคับและตัวชี้ว ัดภารกิจ)  

ระหว่างวันที่ 12–13 ม ีนาคม 2558 ณ โรงแรมไมด้า ถนนงามวงศ์วาน จ ังหวัดนนทบุร ี 
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ประชมุเชงิปฏบิตักิาร เร ือ่ง การถา่ยทอดแนวทางการประเม ินผลความพึงพอใจ  
และไม ่พึงพอใจของผู้ร ับบริการในงานบริการของหน่วยงาน  

วันที่ 23 กุมภาพนัธ ์2558 ณ ณ สถาบนัราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค 

ประชุมเตรียมการจัดท าข้อม ูลกระบวนการหลักของกรมควบคุมโรค  
วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชมุส านกังานเลขานกุารกรม กรมควบคุมโรค  
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ประชมุเชงิปฏบิตักิาร พัฒนาศักยภาพเครอืขา่ยพฒันาระบบบรหิารจดัการองคก์รประจ าป ีพ.ศ. 2558 กรมควบคุมโรค 
วันที่ 31 สิงหาคม  – 2 กันยายน 2558 

ณ โรงแรมคลาสสิค คาม ิโอ อยุธยา จ ังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 

ประชมุเชงิปฏบิตักิารพัฒนาศักยภาพบคุลากร ด้านการบรหิารงานตามยทุธศาสตร์ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
ระหวา่งวันที ่5 – 7 สิงหาคม 2558 ณ เค ยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุง เทพฯ  
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กจิกรรมพัฒนาศกัยภาพบุคลากร กพร. 
ประจ าปี พ.ศ. 2558 กรมควบคุมโรค 
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