รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
เชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค
ระหว่างวันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน 2560
ณ โรงแรมโรแมนติค รีสอร์ท แอนด์สปา
เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์กรมควบคุมโรค
ระหว่างวั นที่ 8 - 10 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมโรแมนติค รีสอร์ท แอนด์สปา เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
มีวัตถุประสงค์การประชุม ดังนี้ 1) เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ และนาข้อมูลมาใช้ปรับปรุงการดาเนินงานการบริหาร
จัดการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานของกรมควบคุมโรค 2) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในแนวการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานของกรมควบคุมโรค 3) เพื่อสร้างความสัมพันธ์
เครือข่ายด้านแผนให้สามารถดาเนินการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) เพื่อศึกษาดูงานป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่ เพื่อนามาเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบป้องกันควบคุมโรค
ของกรมฯ กลุ่มเป้าหมายประกอบไปด้วย บุคลากรด้านแผน ของทุกหน่วยงานในสังกัดกรมฯ จานวน 120 คน
สาระสาคัญของการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ มีโดยสังเขป ดังนี้
กำรมอบนโยบำยกำรด ำเนิ น งำนป้ องกั น ควบคุ มโรคและภั ยสุ ขภำพ พ.ศ. 2561 โดย
นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เน้นการดาเนินงาน 7 ด้าน ดังนี้ 1) โครงการตาม
พระราชดาริ (โรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้าดี โรคพิษสุนัขบ้า และโรคหนอนพยาธิ) 2) Emergency
Operations Centre (EOC) โดยทั่วไปจะเน้นโรคติดต่อ ดังนั้นต้องสร้างการมีส่วนร่วมของโรคไม่ติดต่อ และ
โรคจากการประกอบอาชี พ และสิ่ ง แวดล้ อ ม 3) วั ณ โรคและวั ณ โรคดื้ อ ยา 4) การควบคุ ม ยุ งลา ย (โรค
ไข้ เลื อ ดออก, โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ศ ซิ ก า และโรคไข้ ป วดข้ อ ยุ ง ลาย) 5) การขั บ เคลื่ อ นการบั งคั บ ใช้ ก ฎหมาย
(พระราชบั ญญั ติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558, พระราชบัญ ญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และ
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560) 6) การควบคุมปัจจัยเสี่ยงและโรคไม่ติดต่อ และ 7) การ
สร้างความเข้มแข็งให้กับพื้นที่ อาเภอ และจังหวัด สร้างภาวะการนาร่วม โดยขับเคลื่อนผ่านคณะกรรมการ
พัฒ นาคุณ ภาพชีวิตระดับ อาเภอ (พชอ.) และการก้าวข้ามข้อจากัดด้านเวลา โดยการเลื อกเรื่องส าคัญ มา
ดาเนินการ เน้นความคุ้มค่า (ทาน้อยได้มาก) ต้องมีการเรียงลาดับความสาคัญ (Priority) ต้องมีการวิเคราะห์สิ่งที่
ควรทา และดูผลความสาเร็จของงานด้วย โดยกรมฯ จะใช้ระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ EstimatesSM
เป็นเครื่องมือในการทางาน
กำรชี้แจงกลไกกำรขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรเชิงยุทธศำสตร์ โดย ผู้อานวยการกองแผนงาน
และทีมงานกองแผนงาน โดยกรมควบคุมโรคยังคงดาเนินการตามวิสัยทัศน์อย่างต่อเนื่องตามเป้าหมายหลัก
ของการให้บริการ และยังคงใช้ 6 ยุทธศาสตร์ในการดาเนินงาน เชื่อมโยงกับ 5 ยุทธศาสตร์ป้องกันควบคุมโรค
ระยะ 20 ปี สอดคล้องตามแผนงานยุทธศาสตร์พัฒ นาด้านสาธารณสุข ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
มีการบริห ารจั ดการงบประมาณเป็ น ไปตามระเบียบว่าด้วยการบริห ารงบประมาณของสานักงบประมาณ
ยึดหลักการทางานปริมาณน้อยแต่ให้ผลผลิตมาก รวมถึงชี้แจงแผนการติดตาม ประเมินผล และนิเทศหน่วยงาน
กรมควบคุ มโรคประจ าปี งบประมาณ 2561 โดยติ ดตามผลการด าเนิ นงานที่ ส าคั ญตามแผนปฏิ บั ติ ราชการ
ปีงบประมาณ 2561 ประเด็นตามข้อสั่งการ และตัวชี้วัดที่สาคัญของกรมฯ และจะนิเทศงานในช่วงเดือนมกราคม
ถึงเดือนมีนาคม 2561 นอกจากนี้ยังได้ชี้แจงความก้าวหน้าการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 และการจัดทา
คาขอและแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2562 ซึ่ง ต่อยอดการดาเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ในปี 2561 และมีการปรับปรุง/เพิ่มผลผลิตตามเป้าหมายและแนวทางแผนบูรณาการ ได้แก่ แผนงานการป้องกัน
ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด แผนงานพัฒนาคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ และ แผนงานบูรณาการ
เพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค และได้แจ้งกรอบปฏิทินการจัดทาแผนปฏิบัติราชการปี 2562 จะใช้ระบบบริหาร
จัดการเชิงยุทธศาสตร์ EstimatesSM เป็นเครื่องมือในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งจะมีกรอบระยะเวลา
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ที่เร็วขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา รวมถึงกรอบระยะเวลาการดาเนินงานถ่ายทอดเป้าหมาย/ตัวชี้วัด มายังแผนปฏิบัติ
ราชการระยะปฏิรูป 5 ปี (2560-2564) เพื่อที่จะใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการปี 2562
โดยจะมีการจัดประชุมเชิงปฏิบั ติการ (Work Shop) ระหว่างวันที่ 15-17 พ.ย. 2560 และมี ประเด็นเร่งด่วน
ที่จะต้องดาเนิน การ คือ เร่งรัดการดาเนิน การจัดทาคู่มือป้องกั นควบคุมโรคในระดับคณะกรรมการพัฒ นา
คุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.) ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2562 จะเน้นความชัดเจนของเป้าหมายการลดโรค
พื้น ที่เสี่ย ง/กลุ่ มเสี่ย ง และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นประโยชน์ในการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการฯ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีต่อไป
กำรชีแ้ จงมำตรกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ 2561
โดย ผู้ อานวยการกองคลั ง เพื่ อเร่ งรั ดการเบิก จ่ายทุ กงบให้ ได้ ตามแผนหากมี งบประมาณเหลื อจ่ายให้ คื น
ส่ วนกลางกรมฯ โดยเร็ ว งบลงทุ น รายการใดที่ท าสั ญ ญาแล้ ว ให้ เร่งจัดท า PO ในระบบ พิ จารณาจัดสรร
งบประมาณ ในงวดที่ 2 จากผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ในงวดที่ 1 ของหน่วยงาน หากหน่วยงานมีเบิก
จ่ายเงินล่าช้า กรมฯ จะพิจารณาดึงงบประมาณกลับเข้าส่วนกลางกรมฯ เพื่อบริหารจัดการให้กับโครงการที่มี
ความสาคัญจาเป็นเร่งด่วนมากกว่า
กำรประชุมกลุ่มระดมสมองและควำมคิดเห็นเรื่องแนวกำรเพิ่มประสิทธิภำพกระบวนกำรจัดทำ
แผนเชิงยุทธศำสตร์ ได้แบ่งกลุ่มตามประเด็นปัญหา/ข้อจากัด เพื่อร่วมหา ร่าง แนวทางพัฒนาในแต่ละระดับ
ใน 8 ประเด็ น ดั งนี้ 1) การติ ด ตามประเมิ น ผล 2) ข้ อ มู ล 3) ระบบ ESM 4) ความรู้ /ทั ก ษะ/บุ ค ลากร
5) นโยบาย/แผน/ตัวชี้วัด 6) เงื่อนไขเวลา 7) การให้ความร่วมมือ 8) การถ่ายทอด/การสื่อสาร เพื่อเป็นข้อมูล
ให้กองแผนงานได้วิเคราะห์และจัดทาเป็นแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลต่อไป
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ส่วนที่ 1
สำระสำคัญของกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรเชิงยุทธศำสตร์
กรมควบคุมโรค
1. นโยบำยกำรดำเนินงำนป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพ โดย นำยแพทย์สุวรรณชัย วัฒนำยิ่งเจริญชัย
อธิบดีกรมควบคุมโรค
มีสาระสาคัญว่า แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้คนไทยอายุยืน
มีระบบสุขภาพที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็น 1 ใน 3 ของเอเชีย โดยใช้ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ หรือ
4 ExcellenceStrategies ได้แก่ ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็น
เลิศ บริการเป็นเลิศ บุคลากรเป็นเลิศ และบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิ
บาล สาหรับ งานของกรมควบคุม โรคนั ้น ส่ว นใหญ่จ ะอยู่ในด้า น
ส่ง เสริม สุข ภาพและป้อ งกัน โรคเป็น เลิศ (PP&P Excellence) ซึ่ง
เป็ น การพั ฒ นาคุณ ภาพชีวิต คนไทยทุกกลุ่ มวัย (ด้านสุ ขภาพ) การ
ป้ องกัน ควบคุมโรคและภัย สุ ขภาพ การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุ ขภาพ
และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
กำรดำเนินงำนป้องกันควบคุมโรค ปี 2561 กรมฯได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ประชำชนได้รับกำร
ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพระดับมำตรฐำนสำกล ภำยในปี 2579” มีจุดมุ่งหมายคือ ประชาชนไม่ป่วย
ด้วยโรคที่ป้องกันได้ ไม่ตายด้วยโรคที่มีวิธีรักษา พิการหรือติดเตียงน้อยลง โดยนางาน/ภารกิจเดิมมาปรับปรุงและ
ต่อยอดให้ดีขึ้น นอกจากนี้ ได้กาหนดคุณลักษณะระบบป้องกันควบคุมโรคที่พึงประสงค์ 5 ข้อ ประกอบด้วย
1) มีป ระชาชนเป็น ศูน ย์กลาง 2) สร้างความเข้มแข็งด้วยการใช้ปัญ ญาและนวัตกรรม 3) ยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 4) ความคุ้มค่า (Value for money) และ 5) ยึดหลักธรรมาภิบาล และการดาเนินงานของ
กรมควบคุมโรค ในปี 2561 จะเน้นการดาเนินงาน 7 ด้าน ดังนี้
1) โครงการตามพระราชดาริ (โรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้าดี, โรคพิษสุนัขบ้า และโรค
หนอนพยาธิ)
2) Emergency Operations Centre (EOC) โดยทั่วไปจะเน้น โรคติดต่อ ดังนั้นต้องสร้างการมี
ส่วนร่วมของโรคไม่ติดต่อ และโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
3) วัณโรคและวัณโรคดื้อยา
4) การควบคุมยุงลาย (โรคไข้เลือดออก, โรคติดเชื้อไวรัศซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย)
5) การขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมาย (พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558, พระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560)
6) การควบคุมปัจจัยเสี่ยงและโรคไม่ติดต่อ
7) การสร้างความเข้มแข็งให้กับพื้นที่ อาเภอ และจังหวัด สร้างภาวะ การนาร่วม โดยขับเคลื่อน
ผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.) โดย
(7.1) ข้อมูลสถานการณ์โรค ต้องมีการชี้เป้าพื้นที่/กลุ่มเป้าหมาย (Setting) ที่ชัดเจน
(7.2) มาตรการที่ใช้ ต้องถูกเลือกให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ (Customize)
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(7.3) กรมควบคุมโรคมุ่งเน้นอาเภอเป็นพื้นที่เป้าหมายพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม
โรคและภัยสุขภาพ รวมถึงเตรีย มความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯ แบบมีส่ วนร่วม ให้ เกิดประสิทธิผลต่อ
สุขภาพของประชาชนในพื้นที่อย่างทันท่วงที
(7.4) พัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ รวมถึงส่งเสริม ยกย่อง และ
ให้รางวัล เพื่อเป็นขวัญกาลังใจในการทางาน
(7.5) การดาเนินงานของหน่วยงานส่วนกลาง จะไม่ใช่แค่เพียงการกาหนดมาตรการและจัดทา
คูม่ ือเท่านั้น แต่ต้องให้การสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ ให้แก่พื้นที่ด้วย
(7.6) สาหรับการเฝ้าระวังนั้น จะไม่หยุดแค่เพียงได้รับข้อมูล แต่ต้องมีการนาข้อมูลมาใช้ประโยชน์
และประชาชนต้องได้ประโยชน์จากข้อมูลการเฝ้าระวังเหล่านั้นด้วย
กำรบริหำรจัดกำรเชิงยุทธศำสตร์ของกรมควบคุมโรคสู่เป้ำหมำยกำรลดโรคและภัยสุขภำพ ผลการ
ดาเนินงานของกรมควบคุมโรคที่ผ่านมาบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด PSA, SDA และผลการดาเนินงานด้านการลด
ปัญหาโรคและภัยสุขภาพ ส่วนใหญ่จะผ่านมีเพียงไม่กี่เป้าหมายที่ไม่ผ่าน เช่น โรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งควรมีการทบทวน
ว่ า ตั้ งเป้ าหมายต่ าไปหรื อไม่ หรื อตั้ งเป้ าหมายจากงานที่ ท าหรื อไม่ หรื อบางโรคปั ญ หาหมดไปเนื่ องจาก
สภาพแวดล้อมหรือไม่ (เช่น มาลาเรีย ลดลงเพราะพื้นที่ป่าน้อยลงหรือไม่) รวมถึงต้องวิเคราะห์ความคุ้มค่า
(Value for money) ด้วย นอกจากนี้ งานวิจัย/งานที่สร้างนวัตกรรมของกรมฯ ยังมีน้อย ส่วนใหญ่เป็นการนา
เทคโนโลยีจากที่อื่นมาปรับใช้ซึ่งไม่สอดรับการนโยบาย Thailand 4.0 รวมถึงการจัดสรรงบประมาณโดยภาพรวม
ยังไม่สอดคล้องกับการแบ่งงาน เป็น 5 กลุ่มโรคและผลงานด้านโรคไม่ติดต่อและโรคจากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดล้อมยังไม่มีความเข้มข้นเพียงพอ
งำนแผนจะมี รอบเวลำทำงำนที่ชัดเจน (timeline) ซึ่งมักจะถูกจากัดด้วยกรอบระยะเวลา ทาให้
ไม่ค่อยได้คิด/สร้างสรรค์งานใหม่ๆ สิ่ งที่ท้าทายของคนทางานแผน คือ การก้าวข้ามข้อจากัดของเวลา ที่ต้อง
ทบทวนกระบวนการ/กลไกการขับเคลื่อนการทางาน การมองไปข้างหน้า และมีการวางแผนไปอย่างน้อย 10
ปี เช่น แผนยกระดับ ความมั่น คงและความเป็นเลิ ศ ด้านควบคุมโรคของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2564
โดยต้องมีการทบทวนให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไป
กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ คือ การเลือกเรื่องสาคัญมาดาเนินการ เน้นความคุ้มค่า (ทาน้อยได้มาก)
ต้องมีการเรียงลาดับความสาคัญ (Priority) ต้องมีการวิเคราะห์สิ่งที่ควรทา สิ่งที่ไม่ควรทา หรือสิ่งที่ไม่จาเป็นต้องทา
อีกทั้งในการดาเนินงานนั้นจะต้องไม่ใช่แค่งานเสร็จ แต่ต้องดูความสาเร็จของงานด้วย โดยกรมฯ จะใช้ระบบ
บริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ EstimatesSM เป็นเครื่องมือในการทางาน
ขอฝำกข้อคิดในกำรทำงำนว่ำ ในช่วงนี้กระแสลมแห่งการเปลี่ยนแปลงรุนแรงมาก เราจะรับมือกับ
กระแสลมแรงนี้อย่างไร ระหว่าง “สร้ำงกำแพง เพื่อต้ำนลม” หรือ “จะสร้ำงกังหัน เพื่อใช้ประโยชน์จำกแรงลม”
2. ทิศทำงกำรดำเนินงำนกำรบริหำรจัดกำรเชิงยุทธศำสตร์เพื่อขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนของกรมควบคุมโรค
2.1 กลไกกำรขั บ เคลื่ อ นกำรบริ ห ำรจั ด กำรเชิ งยุท ธศำสตร์ โดย
นำงสำวพรทิพย์ ศิริภำนุมำศ ผู้อำนวยกำรกองแผนงำน
ในปี งบประมาณ 2561 กรมควบคุม โรคยังคงดาเนิ นการตาม
วิ สั ย ทั ศ น์ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งตามเป้ า หมายหลั ก ของการให้ บ ริ ก ารคื อ
ประชาชนได้รับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาสาคัญ
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สอดคล้องตามแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุข ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีการบริหาร
จัดการงบประมาณเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณของสานักงบประมาณ ยึดหลักการทางาน
ปริมาณน้อยแต่ให้ผลผลิตมาก
2.2 มำตรกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ 2561 โดย นำงละเอียด
เอี่ยมสุวรรณ ผู้อำนวยกำรกองคลัง
กรมฯ กาหนดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2561 ดังนี้
1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต้องเบิกจ่ายได้ 100%
2) งบดาเนินงาน (ค่ายาและเวชภัณฑ์ฯ) เร่งจัดซื้อและทาสัญญาให้เสร็จตามแผน หากมีงบประมาณ
เหลือจ่ายให้คืนส่วนกลางกรมฯ โดยเร็ว
3) งบดาเนินงาน (โครงการ) เร่งรัดดาเนินการตามแผนให้แล้วเสร็จ หากโครงการใดดาเนินการ
บรรลุวัตถุประสงค์แล้วมีงบประมาณเหลือจ่าย ให้คืนส่วนกลางกรมฯ โดยเร็ว
4) งบอบรมสัมมนา ให้เบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของงบอบรมสัมมนาทั้งปี
5) งบลงทุน รายการใดที่ทาสัญญาแล้ว ให้เร่งจัดทา PO ในระบบ เนื่องจากกรมฯ จะดึงงบประมาณ
เหลือจ่ายเข้าส่วนกลางกรมฯ เพื่อบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
6) การพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ในงวดที่ 2 นั้น กรมฯ จะนาผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ในงวดที่ 1
ของหน่วยงานมาประกอบการพิจารณา
7) หน่ วยงานที่ มีเบิ กจ่ ายเงิน ล่ าช้า กรมฯ จะพิจารณาดึงงบประมาณกลับเข้าส่ วนกลางกรมฯ
เพื่อบริหารจัดการให้แก่หน่วยงานที่มีความจาเป็น หรือ จัดสรรให้กับโครงการที่มีความสาคัญจาเป็นเร่งด่วน
มากกว่า
2.3 แผนกำรติดตำม ประเมินผล และนิเทศหน่วยงำน กรมควบคุมโรคประจำปีงบประมำณ 2561
โดย นำงสุจิตรำ บัวแช่ม นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ
1) แนวทางการติดตามผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ 2561
ประเด็นทีต่ ้องกำรติดตำม
1. กำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ปีงบประมำณ 2561
1.1 โครงการตามพระราชดาริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติ
1.2 เพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ 20 ปีด้านการป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ระยะปฏิรูป (พ.ศ. 2560-2564) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562
1.3 โครงการที่สนับสนุนคารับรองผลการปฏิบัติราชการของกรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข

ควำมถี่ของกำรติดตำม

ทุกวันที่ 25 ของเดือนก่อน
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

1.4 โครงการพัฒนากลไกสนับสนุนการพัฒนาอาเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบ
ยั่งยืนภายใต้ระบบสุขภาพอาเภอ (DHS/DC) ประจาปี 2561 กรมควบคุมโรค
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ประเด็นทีต่ ้องกำรติดตำม
ควำมถี่ของกำรติดตำม
2. กำรดำเนินงำนตำมข้อสั่งกำรฯ
รายงานความก้าวหน้าตามข้อสั่งการในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมฯและที่ ทุกวันที่ 25 ของเดือนก่อน
ประชุมผูบ้ ริหารกรมฯ (TMM)
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
3. ผลกำรดำเนินงำนตัวชี้วัดทีส่ ำคัญ ปีงบประมำณ 2561
3.1 ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการกรมฯ และตัวชี้วัดผลผลิต ตามพ.ร.บ.
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (PSA SDA)
3.2 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค
3.3 ตัวชี้วัดคารับรองการปฏิบตั ิราชการระดับหน่วยงาน
3.4 ตัวชี้วัดและเป้าหมายการดาเนินงานลดโรคและภัยสุขภาพที่สาคัญ ปี
2561 (PA กรมฯ/ตรวจราชการฯ/ยุทธศาสตร์ 20 ปี ระยะปฏิรูป 5 ปี)
3.5 ตัวชี้วัดและเป้าหมายการดาเนินงานลดโรคและภัยสุขภาพ ปี 2561

ตามที่กาหนด template
ตามที่กาหนด template
ตามที่กาหนด template
รายไตรมาส
25 มีนาคม/25 กันยายน 61

2) การนิเทศหน่วยงานในสังกัดกรมฯ ประจาปีงบประมาณ 2561
ประเด็นกำรนิเทศงำน
กลุ่มที่ 1
- โครงการตามแนวพระราชดาริและโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ
- โครงการที่สนับสนุนคารับรองการปฏิบัติราชการของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขปี 2561
- ตัวชี้วัดและเป้าหมายการดาเนินงานลดโรคและภัยสุขภาพที่สาคัญปี 2561
- ตัวชี้วัดและเป้าหมายการดาเนินงานลดโรคและภัยสุขภาพปี 2561 ในพื้นที่
กลุ่มที่ 2
- โครงการอาเภอควบคุมโรคเข้มแข็งอย่างยั่งยืนภายใต้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อาเภอ (พชอ.)
- การพัฒนาภาพลักษณ์กรมควบคุมโรค (วิชาการ/นวัตกรรม/เทคโนโลยีสารสนเทศ/
สิ่งแวดล้อม)
- การเสริมสร้างเอกภาพในการทางาน
พื้นที่นิเทศ
งำน
สคร.

สถาบัน/
สานัก/กอง
บริหาร

ทีมนิเทศงำน

ระยะเวลำกำรลงพื้นที่

1. ท่านรองอธิบดีฯ ที่กากับหน่วยงาน (หัวหน้าทีม) และเลขานุการ
กุมภาพันธ์ - เมษายน
2. ผู้ทรงคุณวุฒิทปี่ รึกษาแผนงานโรค 2 ท่าน หรือผอ.สานักส่วนกลาง 2561 (รวม สปคม.)
ที่หน่วยงานมีประเด็นที่เกี่ยวข้อง 2 ท่าน
3. ผอ. กองบริหารที่หน่วยงานมีประเด็นที่เกี่ยวข้อง 2 ท่าน
4. เจ้าหน้าที่กองแผนงาน 2 ท่าน (เลขาฯ คณะนิเทศ)
1. ท่านรองอธิบดีฯ ที่กากับหน่วยงาน (หัวหน้าทีม) และเลขานุการ
มกราคม - มีนาคม
2. ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรคซึง่ ร่วมทีมตรวจราชการประจาพื้นที่ 2 ท่าน
2561
3. ผอ.กองบริหารที่หน่วยงานมีประเด็นที่เกี่ยวข้อง 2 ท่าน
4. เจ้าหน้าที่กองแผนงาน 2 ท่าน (เลขาฯ คณะนิเทศ)
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3) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 3 และการประเมินผล ปีงบประมาณ 2561
ระยะเวลำ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2

กำรดำเนินงำน

กำรประเมินผล
-จัดทาโครงร่างการ
ประเมินผล
-กาหนดแผน และทีมงาน
-พัฒนาเครื่องมือการ
ประเมินผล
-เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ/
คุณภาพ
-สรุปผลการประเมินฯ
-นาเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ
-จัดทารายงานฯ

-ทบทวน รวบรวมข้อมูล
-กาหนดแผน และทีมงาน
-สื่อสารกับภาคีเครือข่าย
-ดาเนินการตามแผนฯ
-จัดทา (ร่าง) นโยบาย ยุทธศาสตร์ กฎหมาย

ไตรมาสที่ 3

-นาเสนอผลงานต่อผูบ้ ริหาร
ไตรมาสที่ 4 -สรุปผลการดาเนินงาน

2.4 กำรจั ด ทำค ำขอและแผนปฏิบัติกำรปีงบประมำณ 2562 โดย นำงนัน ท์ น ภัส วงษ์ พิร ำ
หัวหน้ำกลุ่มพัฒนำแผนปฏิบัติกำร
1) ความก้าวหน้าการจัดสรรงบประมาณปี 2561
กรมฯ ได้ รั บ จั ดสรรงบประมาณตามพระราชบั ญ ญั ติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ
2561 รวมทั้งสิ้น 3,894 ล้านบาท โดยในงวดที่ 1 ได้รับจัดสรรเป็นจานวนทั้งสิ้น 2,475 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 63.55 ประกอบด้ว ย งบดาเนิ น งาน จ านวน 1,093 ล้ านบาท งบลงทุ น 315 ล้ านบาท งบอุดหนุ น
จานวน 149 ล้านบาท งบรายจ่ายอื่น จานวน 10 ล้านบาท และงบบุคลากร จานวน 906 ล้านบาท คงเหลือ
งบประมาณจัดสรรในงวดที่ 2 เป็นจานวนทั้งสิ้น 1,419 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.44
2) ขั้นตอนการเสนอขอสนับสนุนงบประมาณส่วนกลางกรมฯ
ขั้นตอน

กำรดำเนินกำร

1. การเสนอขอสนับสนุน
งบประมาณส่วนกลางกรมฯ
2. การพิจารณาเสนอกรมฯ อนุมัติ
จัดสรรงบประมาณส่วนกลางกรมฯ

หน่วยงานจัดทาโครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณส่วนกลางกรมฯ
(ภายใต้เงื่อนไข : ไม่สามารถบริหารจัดการภายในหน่วยงานได้)
2.1 กรณีเป็นไปตามเงื่อนไข
รองอธิบดีฯ ที่ดูแลหน่วยงานให้ข้อเสนอแนะ/เห็นชอบกรอบวงเงิน
พร้อมลงนามอนุมัตโิ ครงการฯ และมอบหมายกองแผนงานเสนอกรมฯ อนุมัติ
จัดสรรฯ
2.2 กรณีแก้ไข/ปรับปรุงรายละเอียด
หน่วยงานแก้ไข/ปรับปรุงรายละเอียดตามข้อเสนอแนะ
3. การเสนอกรมฯ อนุมัติจัดสรร กองแผนงาน ทาหนังสือเสนอกรมฯ อนุมัติจดั สรรงบประมาณส่วนกลางกรมฯ โดย
งบประมาณส่วนกลางกรมฯ
1) รองอธิบดีฯ ที่ดูแลหน่วยงานลงนามผ่าน ในหนังสือฯ
2) อธิบดีฯ ลงนามอนุมัติจดั สรรงบประมาณส่วนกลางกรมฯ
4. การแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติ
1) กองแผนงานแจ้งผลการอนุมัติ กลับไปยังหน่วยงาน
จัดสรรงบประมาณฯ
2) กองคลัง จัดสรรงบประมาณส่วนกลางกรมฯ ในระบบ GFMIS
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3) ปฏิทินการจัดทาคาของบประมาณ ปี 2562
ขั้นตอนการดาเนินการจัดทาคาของบประมาณ ปี 2562 ปัจจุบันอยู่ในระหว่างขั้นตอนการ
ทบทวนและวางแผนงบประมาณ ซึ่งมีกาหนดระยะเวลาระหว่างวันที่ 21 กันยายน - 7 ธันวาคม 2560 โดย
ผู้บริหารกรมฯ เป็นผู้พิจารณากรอบวงเงิน Pre-Ceiling ปี 2562 ก่อนที่กองแผนงานจะดาเนินการสรุปกรอบ
วงเงินส่งให้กับกระทรวงฯ ภายในวันที่ 29 กันยายน 2560 ก่อนเสนอความเห็นชอบไปยังรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงฯ ภายในวันที่ 7 ธ.ค. 2560 ต่อไป
กลุ่ มงบประมาณรายจ่ ายที่ เกี่ยวข้องกั บกรมฯ ทั้ งสิ้ น 4 กลุ่ ม ได้แก่ งบรายจ่ายบุ คคลากร
ภาครัฐ งบภารกิจพื้นฐาน (Function) งบบูรณาการ (Agenda) และงบรายจ่ายพื้นที่ (Area) ซึ่งเป็นจุดเน้นที่
กรมฯ ให้ ความส าคัญ ของการดาเนิ น งาน แผนงานบู รณาการในปีงบประมาณ 2562 ประกอบด้ว ย 10
แผนงาน ดั งนี้ 1) แผนบู ร ณาการพั ฒ นาศั กยภาพคนตลอดช่ ว งชี วิ ต 2) แผนบู รณาการการพั ฒ นาเมื อ ง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 3) แผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 4) แผนงานบูรณาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 5) แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพ
ด้านวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจั ย และนวัต กรรม 6) แผนงานบู รณาการพั ฒ นาพื้ นที่ เขตเศรษฐกิ จพิ เศษ
7) แผนงานบู ร ณาการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล 8) ป้ อ งกั น ปราบปราม และบ าบั ด รั ก ษาผู้ ติ ด ยาเสพติ ด
9) แผนงานพัฒนาคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ และ 10) แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
โดยในปีงบประมาณ 2562 มีข้อแตกต่างจากปีงบประมาณ 2561 ที่สาคัญได้แก่
- แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยมีการปรับชื่อแผนงานเป็น “แผนงาน
บูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต” และรวมผลผลิตที่ 7 - 10 ในปีงบประมาณ 2561 เป็นผลผลิต
ที่ 8 ผลผลิตเดียว
- มีแผนงานบูรณาการเพิ่มขึ้นใหม่จานวน 3 แผนงาน ได้แก่แผนงานบูรณาการป้องกัน
ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด (เกี่ยวข้องในประเด็นการบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด) แผนงาน
พัฒ นาคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ (เกี่ยวข้องในประเด็น New Single Window) แผนงานบูรณาการเพื่อ
พัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ประเด็นการลดโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาสาคัญในแต่ละภูมิภาค)
ในขั้นตอนการจัดทาคาของบประมาณปี 2562 กรมฯ จะเริ่มนาระบบบริหารจัดการเชิง
ยุทธศาสตร์ (EstimateSM) มาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นการลดภาระการทางาน ซึ่งในขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการ
พัฒนาระบบแต่กระบวนการจัดทาคาของบประมาณยังคงดาเนินการต่อเนื่องเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ดังนี้
(1) หน่ วยงานส่ วนกลาง ประสานงานกับ สคร. 1-12 เพื่อทบทวนเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินงานที่ผ่านมา และเลือกประเด็นสาคัญที่สอดคล้องตามร่างกรอบยุทธศาสตร์
แห่ งชาติ ระยะ 20 ปี แผนพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชาติฉ บั บ ที่ 12 นโยบายความมั่ น คงแห่ งชาติ
นโยบายรั ฐ บาล ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นสาธารณสุ ข 20 ปี รวมถึ ง ต่ อ ยอดงานจากโครงการส าคั ญ จาก
ปีงบประมาณ 2561 เพื่อเสนอของบประมาณ
(2) หน่ ว ยงานส่ ว นกลาง จัด ท ากรอบวงเงิน (Pre-ceiling) และรายละเอีย ดค าขอ
งบประมาณภาพรวมกรมฯ ส่วน สคร. 1-12 จัดทาโครงการเสนอคาของบประมาณ เพื่อแก้ไขปัญหาโรคและ
ภัยสุขภาพระดับพื้นที่ รวมทั้งร่วมจัดทาแผนพัฒนาพื้นที่ระดับภาคกับจังหวัด
(3) หน่วยงานปรับปรุงรายละเอียดโครงการ ให้สอดคล้องกับนโยบาย ข้อเสนอแนะ
และกรอบวงเงิน โดยมีผู้บริหารและผู้ทรงฯ ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการชี้แจงรายละเอียดคาขอ
งบประมาณต่อสานักงบประมาณและคณะกรรมาธิการฯ และใช้เป็นกรอบการจัดทาแผนปฏิบัติการและจัดสรร
งบประมาณ 2562 ต่อไป
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ทั้ งนี้ ขอให้ ห น่ ว ยงานพิ จ ารณาความพร้ อ มของหน่ ว ยงานเมื่ อ ได้ รั บ การจั ด สรร และ
รับผิดชอบข้อมูลคาขอที่เสนอมายังกองแผนงาน รวมถึงลาดับความสาคัญ (Priority) ในแต่ละรายการที่เสนอขอ
4) การต่อยอดการดาเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในปี 2562
ประเด็นที่สาคัญ
(1) โครงการตามแนวพระราชดาริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ
- โรคพิษสุนัขบ้า/พยาธิใบไม้ในตับ/หนอนพยาธิในท้องถิ่นทุรกันดาน/วัณโรค
(2) แผนบูรณาการยุทธศาสตร์ระดับประเทศ
- พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต/เมืองอุตสาหกรรม/ต่อต้านการทุจริต ฯลฯ
(3) แผนงานยุทธศาสตร์การควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสาคัญ
- มาลาเรีย วัณโรค และยุติปัญหาเอดส์
(4) โครงการสาคัญตามภารกิจกรมฯ ได้แก่
- พัฒนาทีมทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)/ ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC)
- เร่งรัดค้นหาและควบคุมวัณโรคและวัณโรคดื้อยา (MDR -TB) (PA)
- ควบคุมโรคปัจจัยเสี่ยงและโรค NCD
- เร่งรัดกาจัดลูกน้ายุงลาย
5) กระบวนการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562
ระยะเวลำ
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
พ.ย. 60 – เม.ย. 61 1. ทบทวน
- หารือแนวทางการจัดทาและ ทบทวนพจนานุกรมปี 62
- Work Shop จัดทาแผนงานควบคุมโรค 5 ปี
- ติดตาม นิเทศ ระดับสานัก /พื้นที่
- ประชุมนาเสนอผลรอบ 6 เดือน/มาตรการเร่งรัด
มิ.ย. – ก.ค. 61 2. กาหนดกรอบ
- จัดทาและสื่อสารแนวทางการจัดทาแผนฯ ปี 62 และแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ 5
ปี ให้ทุกหน่วยงาน
ก.ค. – ส.ค. 61 3. จัดทาและวิเคราะห์
- หน่วยงานบันทึกข้อมูลโครงการในระบบ EstimateSM
- หน่วยงานจัดพิมพ์ “ร่าง”แผนปฏิบัติราชการฯ ปี 62 จาก ESM แบบสรุปแผน และ
แผนประชุมอบรมสัมมนา ส่งกองแผนงาน
- กองแผนจัดพิมพ์ แผนฯ จากระบบ EstimateSM
- คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองแผนฯ และให้ความเห็น/ข้อเสนอแนะ
- หน่วยงานปรับปรุงแผนและส่งแผนฯปี 62 ใน ESM +Report แบบสรุปแผนและแผน
ประชุมอบรมสัมมนา ให้กองแผน
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ระยะเวลำ
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
ส.ค. – ต.ค. 61 4. อนุมัติแผนฯ
- กองแผนงาน ตรวจสอบและอนุมัติโครงการใน ESM: report และจัดทา
ข้อสังเกตเสนอผู้บริหารกรมฯ เห็นชอบ
- กรมฯ อนุมัติแผนฯ
- แจ้งเวียนแผนฯ ให้ทุกหน่วยงาน
- กรมแจ้งจัดสรรเมื่อได้รับใบงวดจากสานักงบประมาณ
- หน่วยงานรายงานผลในระบบ EstimateSM
2.5 กำรทบทวนแผนยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ 20 ปี แ ละแผนปฏิ บั ติ ร ำชกำร ระยะปฏิ รู ป 5 ปี
โดย นำงจินต์ศุจี กอบกุลธร หัวหน้ำกลุ่มพัฒนำกลยุทธ์
ในปีงบประมาณ 2562 กรมฯ ยังคงดาเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีด้านการ
ป้องกันควบคุมโรค (แผนงานควบคุมโรค) มีการถ่ายทอดเป้าหมาย/ตัวชี้วัด มายังแผนปฏิบัติราชการระยะ
ปฏิรูป 5 ปื (2560-2564) เพื่อที่จะใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการปี 2562 โดยจะมีการจัด
ประชุมเชิ งปฏิบั ติการ (Work Shop) ระหว่างเครือข่ายผู้ รับผิ ดชอบการท าแผนงาน เพื่ อหารือกรอบแนว
ทางการทบทวนและจัดทาแผนฯ ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2560 โดยประเด็นเร่งด่วนที่จะต้อง
ดาเนิ น การ ในปี งบประมาณ 2562 นั้ น คื อ เร่งรัดการด าเนิ น การจัดท าคู่มือป้ องกัน ควบคุ มโรคในระดั บ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.) โดยให้ สคร. เป็นผู้ดาเนินการประสานงานกับ พชอ.
เพื่อสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน เช่น พื้นที่เสี่ยง ประเด็นสาคัญในแต่ละพื้นที่ที่ควรดาเนินการ
แก้ปัญหา หรือการสนับสนุนกลวิธีในการแก้ไขปัญหา เป็นต้น
อย่ างไรก็ต าม ในกระบวนการจัด ทาแผนฯ ไม่เพี ย งแต่เฉพาะหลั ก ระบาดวิท ยาอย่างเดีย ว
เท่านั้นที่จะต้องนามาใช้แต่ยังจะต้องมีการนาศาสตร์ด้านอื่นๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อให้สามารถวางมาตรการ/
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ให้มีความครอบคลุมมากขึ้น ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2562 จะเน้นความชัดเจนของเป้าหมาย
การลดโรค พื้นที่เสี่ยง/กลุ่มเสี่ยง และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเช่น การบริหารงบประมาณ การแบ่งหน้าที่ความ
รับ ผิ ดชอบที่ ชัด เจนระหว่างเครื อ ข่ายผู้ เกี่ยวข้อ ง อัน จะเป็ นประโยชน์ในการชี้แ จงต่ อคณะกรรมาธิการฯ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีต่อไป
ประเด็นข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะที่สำคัญเพิ่มเติมจำกที่ประชุม
ประเด็น
ยุทธศาสตร์กรมควบคุมโรค

แผนงาน RDCP

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต
1. ควรสื่อสารทาความเข้าใจให้ชัดเจนว่ายุทธศาสตร์การดาเนินงาน 6
ยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์การป้องกันควบคุมโรค 5 ยุทธศาสตร์ มีความ
เชื่อมโยงอย่างไร และหน่วยงานจะยึดยุทธศาสตร์ใดในการจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการ
2. การดาเนินงานของกองการเจ้าหน้าที่ ไม่เป็นไปตามทิศทางการดาเนินงานใน
แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาคนของกรมฯ
3. แผนงาน RDCP ไม่ได้กาหนดเป็นคารับรองการปฏิบัติราชการ แต่ถูกพัฒนาให้
เป็นภารกิจที่ สคร. ต้องดาเนินการอยู่ในงานประจา
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ประเด็น
การสนับสนุนค่าสาธารณูปโภค

การรายงานตัวชี้วดั เป้าหมาย
ลดโรค

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต
4. การขอสนับสนุนงบประมาณส่วนกลางกรมฯ ค่าสาธารณูปโภค ให้ปรับแผน
ภายในหน่วยงานก่อน หากไม่เพียงพอให้เสนองบประมาณส่วนกลางกรมฯ
ภายในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ โดยผู้บริหารจะพิจารณาจากภาพรวม
ผลการเบิกจ่ายของหน่วยงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่
5. ให้สานัก/สถาบันรายงานผลตัวชี้วัดเป้าหมายลดโรคผ่านระบบ ESM ให้กับ
กองแผนงาน โดยให้สานักเก็บรวบรวมจากหน่วยงานทีไ่ ด้รับถ่ายทอดตัวชี้วดั
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ส่วนที่ 2
ผลกำรประชุมกลุ่มย่อยเพื่อพัฒนำกระบวนกำรบริหำรจัดกำร
เชิงยุทธศำสตร์ กรมควบคุมโรค
การประชุมกลุ่มย่อยแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม สคร. กลุ่มสานัก สถาบัน และกลุ่มของกอง
แผนงาน โดยให้สมาชิกในกลุ่มแสดงความคิดเห็นในเรื่องปัญหาในการทางาน และการแก้ไขเพื่อพั ฒนางาน
โดยผลการแสดงความคิดเห็นสรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้
1. ข้อจากัด อุปสรรคต่อประสิทธิภาพการวางแผน
ประเด็น
การติดตาม
ประเมินผล

ปัญหำ

1. ควรคืนข้อมูลให้รวดเร็ว
2. การติดตามงานมีความซ้าซ้อนกัน (ในบางกรณี) เช่น การบันทึกข้อมูลในระบบ
ESM แล้ว แต่ไม่นาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ต้องขอข้อมูลหน่วยงานอีกหลายครั้ง และนา
ผลการดาเนินงานทีผ่ ่านมามาใช้ในการทาแผนน้อย
3. แบบฟอร์มและรายละเอียดมากเกินไป บางส่วนซ้าซ้อนกัน และกาหนดระยะเวลา
ให้ส่งงานสั้นเกินไป
ข้อมูล
1. ขาดการประเมินสถานการณ์ดา้ นแผนยุทธศาสตร์ที่ผ่านมา
2. ขาดข้อมูลที่มีความแม่นตรงและข้อมูลโรคที่เป็นปัญหาสาคัญของแต่ละพื้นที่
ระบบ ESM
1. การนาระบบสารสนเทศที่ทนั สมัยมาเสริมให้กระบวนการทางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ควรปรับปรุงการรายงานผลงาน/ข้อมูลใน ESM (ไม่ควรให้ทาหลายงาน หลายครั้ง)
3. การลงเบิกจ่ายในระบบ ESM ซ้าซ้อนกับ GFMIS
4. ควรใช้ ESM ในการทาแผน และ M&E รายไตรมาสสาหรับหน่วยงาน
ความรู้/
1. คนทางานขาดประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจการจัดทาแผนองค์กร/หน่วยงาน
ทักษะ/
2. ควรพัฒนาทักษะและความสามารถของบุคลากรในการวิเคราะห์/สังเคราะห์
บุคลากร
ปัญหารากของปัญหา และความรู้พื้นฐานเรื่องการบริหารจัดการด้านแผนงาน และ
การติดตามประเมินผล
3. ควรสร้างความเข้าใจของบุคลากรในเรื่องความเชื่อมโยงนโยบายแผนงาน ในแต่ละระดับ
นโยบาย/แผน/ 1. เป้าหมายตัวชี้วัดจานวนมากและสื่อสารถ่ายทอดช้า
ตัวชี้วัด
2. เป้าหมาย ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์กรมไม่ชัดเจน และมีนโยบายเร่งด่วนมาก
3. แผนงานขาดการเชื่อมโยงกับแผนในระดับชาติ เช่น แผนภาค
เงื่อนไขเวลา 1. มีงานด่วนมาก และระยะเวลาในการจัดทาแผนงานมีจากัด
2. ระยะเวลาการอนุมัติแผนและการจัดสรรงบประมาณล่าช้า เช่น การอนุมัติ
งบประมาณต่างไปประเทศ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาส ทั้งที่มีการเดิน
ไปแล้วยังไมได้อนุมัติ
3. ความล่าช้าในการถ่ายทอดนโยบายมีผลให้ระยะเวลาในการทาแผนน้อย
4. ความเร่งรับในการบันทึกข้อมูลโครงการเข้าระบบ ESM ทาให้กลุ่มแผนมีเวลา
ตรวจสอบ กลั่นกรองโครงการน้อย
5. ควรกาหนดกระบวนการขั้นตอน/กิจกรรมและระยะเวลาที่แล้วเสร็จให้ชัดเจน

ผู้ที่เกี่ยวข้อง
หลัก/ร่วม
กองแผนงาน

สานัก/สคร.
กองแผนงาน

กองแผนงาน/
สานัก/สคร.

กองแผนงาน/
สานัก
กองแผนงาน
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ประเด็น
การให้ความ
ร่วมมือ

การถ่ายทอด/
การสื่อสาร

ปัญหำ

ผู้ที่เกี่ยวข้อง
หลัก/ร่วม
กองแผนงาน/
สคร./สานัก

1. บุคลากรไม่ค่อยให้ความสาคัญในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์เท่าที่ควร และขาด
การมีส่วนร่วมของเครือข่าย/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. กลุ่มโรคไม่ให้ความสาคัญในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์เท่าที่ควร
3. กระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่าย การวิเคราะห์ข้อมูลผลงานเพื่อหา Gap
Root course ของปัญหาที่แท้จริง
1. ขาดกระบวนการถ่ายทอดแผน เพื่อขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบตั ิอย่างเป็น
กองแผนงาน/
รูปธรรม
สคร./สานัก
2. การถ่ายทอดนโยบาย และตัวชีว้ ัด จากกรมฯ ไม่ชัดเจน ล่าช้า และขาดการสื่อสาร
ทาความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานในประเด็น Key สาคัญที่ทาให้งานสาเร็จ
3. ความไม่ชดั เจน และความซ้าซ้อนของนโยบายของกรมฯ ก่อนทีจ่ ะถ่ายทอดสู่
หน่วยงาน
4. การสื่อสารจากส่วนกลางสู่หน่วยงานภูมิภาคยังไม่ครอบคลุมกลุม่ เป้าหมายสาคัญ
5. กระบวนการสื่อสาร การติดตามประเมินผลยังไม่มีความชัดเจน เนื่องจากผู้
ประสานงาน ยังไม่มีความชัดเจนเพียงพอ

2. แนวทางการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์
ประเด็น
1. ปัญหำด้ำน
ทักษะ/ควำมรู้/
บุคลำกร

แนวทำงกำรพัฒนำ
1. วิเคราะห์ Gap ตามสมรรถนะสายงาน /Rotate งานเพือ่ เชื่อมโยงงาน
2. จัดทา Road Map แผนพัฒนาบุคลากร/งบประมาณสนับสนุน และกาหนดเส้นทางความก้าวหน้า
ของบุคลากร
3. จัดกิจกรรม KM อบรมพัฒนาความรู้ เช่น การวิเคราะห์สถานการณ์ การประเมินผล การติดตาม การ
วิเคราะห์สถานการณ์โรค/นโยบาย/มาตรการ/เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด พร้อมกับติดตาม
หลังจากได้รับการอบรม
4. ฝึกทักษะในการทางานด้วยการศึกษาดูงานพื้นที่จริง ร่วมทีมลงพื้นที่ตรวจราชการ/ถอดบทเรียน
จากผู้มีประสบการณ์ และจัดทาเป็นคลังความรู้ สาหรับให้เจ้าหน้าทีส่ ืบค้น และมีระบบพี่สอนน้องโดย
บุคลากรใหม่ต้องฝึกทักษะกลุ่มละ 4-6 เดือน
5. การสร้างวิสัยทัศน์ให้กับบุคลากร – คิดนอกกรอบ
6. จัดทาคู่มือ/แนวทางการทางาน/ทาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์
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ประเด็น
1. ปัญหำด้ำน
ทักษะ/ควำมรู้/
บุคลำกร (ต่อ)

แนวทำงกำรพัฒนำ
7. ขับเคลื่อนองค์กรการเรียนรู้ เช่น งานวิจัย/Mini Survey ทุกกลุ่ม KM ทุก 1-2 เดือน นาต้นแบบ
ที่ดีมาแลกเปลี่ยนเพื่อการพัฒนางาน เป็นต้น
8. ฝึกทักษะพิเศษ เช่น การนาเสนอ การเขียนรายงาน การสรุปประเด็นจากผูบ้ ริหาร การใช้
เทคโนโลยีใหม่ๆ (Social Network) ทักษะภาษาอังกฤษ ฝึกสมาธิ เป็นต้น
9. สรรหาคนที่มีความความสามารถเข้ามาร่วมทางานตามคุณสมบัติด้านวางแผน(ความรู้ด้าน
สาธารณสุข /ความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สาคัญ/ความรู้ด้านสถิติ /ทักษะในการ
วิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูล /ทักษะการสื่อสาร) และประเมินและให้แรงจูงใจตามผลงานที่ได้จริง
2. กำรให้ควำม 1. จัดเวทีการมีส่วนร่วมตั้งแต่กระบวนการคิด การดาเนินงาน เช่น การระบุพนื้ ที่เสี่ยงและเป้าหมาย
2. สร้างวัฒนธรรมองค์กร ด้วยการชี้แจงให้เห็นเป้าหมายการทางานที่ชัดเจน ร่วมกัน และการ
ร่วมมือ
ประเมินความข้าใจผู้เข้าร่วมประชุมทั้งส่วนกลางและ สคร. พร้อมกับมีการถอดบทเรียนเพื่อการ
พัฒนาการทางานในปีถัดไป
3. กาหนดผู้รับผิดชอบหลักที่มีความรับผิดชอบในงานของตัวเอง และหน่วยงานและสามารถตอบ
คาถามได้ชัดเจน (Focal Point ในการประสานงานแต่ละประเด็น)
4. ส่วนกลาง/ผู้ขอความร่วมมือ ต้องเน้นย้าให้เครือข่ายแผนงานเห็นความสาคัญของงาน และสร้าง
ขวัญกาลังใจให้แก่คนทางาน
5. วิเคราะห์เครือข่าย/ลูกค้า เพื่อหาวิธีการสร้างความร่วมมือตามวัตถุประสงค์ เช่น
5.1 เครือข่ายภายในหน่วยงาน
5.1.1 ต้องมีการสร้างช่องทางการสื่อสาร 2 ทาง มีความรวดเร็ว เป็นทางการ และใช้
ถ้อยคาและภาษาที่สุภาพ เช่น Tel./FAX, Line, E-mail, Intranetม เอกสาร, Web board, ใน ESM,
Website กรมฯ หรือ กองแผนงาน คู่มือประกอบการดาเนินงาน/จัดทาแผนงาน + โครงการ/ติดตาม
ประเมินผล เพื่อให้คาปรึกษาและสื่อสารกับเครือข่าย ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
5.1.2 คู่มือประกอบการดาเนินงาน/จัดทาแผนงาน + โครงการ/ติดตามประเมินผลมีการ
Feedback ข้อมูลเป็นระยะเพื่อปรับปรุงให้ถูกต้องและชัดเจนร่วมกัน และนามาใช้พัฒนาต่อไป
5.2 เครือข่ายภายในองค์กร (เครือข่าย – สคร./กระทรวงอื่น/กรมอื่น) มีการจัดประชุมชี้แจง
แผน/แนวทางการจัดทาแผน
5.2.1 ให้มีการศึกษาดูงานในพื้นที่ มีเวทีประชาพิจารณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างเครือข่ายและหน่วยงาน และจัดให้มีสายด่วนให้คาปรึกษา เป็นต้น
6. การติดตามสนับสนุน
6.1 ส่วนกลาง ควรให้กลุ่มแผนทุก สคร. เข้าร่วมรับรู้ทุก Cluster
5.1.1 ติดตามผ่านการประชุม/ข้อสั่งการอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับสารวจความพึงพอใจ
เพื่อนาข้อมูลมาปรับปรุงการดาเนินงาน (เพิ่มความร่วมมือมากขึ้น)
5.1.2 มีการประเมินผล “แบบเสริมพลัง”
5.1.3 เริ่มทาแผนวิเคราะห์สถานการณ์/หา Gap/มาตรการปิด Gap/แผนปฏิบัติการ
ที่สนับสนุนการทางานในพืน้ ที่เพื่อปิด Gap
5.1.4 PM ผู้รับผิดชอบโรคมีความเข้าใจ มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ คืนข้อมูล พร้อม
ทั้งแนวทางแก้ไข เพื่อให้พื้นที่เห็นความสาคัญและความร่วมมือ
5.1.5 ผู้นาต้องเป็นตัวอย่างที่ดี
5.1.6 ปรับทัศนคติของบุคลากร ให้ความสาคัญกับการทาแผน/ยุทธศาสตร์
5.1.7 มีการเตรียมข้อมูลล่วงหน้าครบถ้วน
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2. กำรให้ควำม
5.1.8 ควรมีการกาหนดวันเพื่อรับทราบข้อกาหนด/ข้อปฏิบัติของหน่วยงานร่วมกัน
ในช่วงต้นปีงบประมาณ เลี่ยงวันพุธ พฤหัสบดีสุดท้ายของเดือน)
ร่วมมือ (ต่อ)
5.1.9 กาหนดให้มีการ Defend และให้งบประมาณตามคุณภาพของโครงการ
5.1.10 ภายนอก (ระหว่าง สคร.) มีการกาหนดปัญหาของภาค กลุ่มเป้าหมาย และ
แผนการแก้ไขให้ชัดเจนร่วมกัน
5.1.11 กาหนด FA/ผู้ประสานงานของแต่ละหน่วยงาน
5.1.12 ผู้บริหารให้การสนับสนุน/ผลักดัน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
5.1.13 จัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ที่ดีของผู้รับผิดชอบงาน
5.1.14 สร้างสัมพันธภาพและความร่วมมือระหว่าง สคร. ด้วยการยี่ยมเยือนแบบ
กัลยาณมิตร (MOU, อนุสัญญา, ข้อตกลง, ...)
3. นโยบำย/
1. ปัญหำ เป้ำหมำย/KPI มำกและช้ำ
1.1. หน่วยงานพัฒนาองค์ความรู้ และปรับวิธีการทางาน/แผนงานให้สอดคล้องกับนโยบาย
แผน/ตัวชี้วัด
กรมฯ/กระทรวง รวมถึงปลูกฝังค่านิยมของตัวชี้วดั ที่ถูกต้องโดยเน้นการทางานเป็นหลัก
1.2. บุคลากรของหน่วยงานต้องพัฒนาตนเอง ให้มีความพร้อมกับทุกสถานการณ์ทุกด้านที่
จะเกิดขึ้น (ทั้งด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับงาน/ทักษะ)
1.3. ตัวชี้วัดควรแล้วเสร็จก่อนจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี (ไตรมาส 3) และควร
ถ่ายทอดตัวชี้วัดทุกตัว ตั้งแต่ตน้ ปีงบประมาณ
1.4. จัดเวทีเพื่อพิจารณาความจาเป็นหรือความสาคัญของตัวชี้วัด เช่น ตัวชี้วัด พ.ร.บ. งบฯ
ที่บางประเด็นไม่จาเป็นต้องตอบหรือคิดการนาผลผลิตส่งสานักงบประมาณใหม่ ที่เชื่อมโยงกับตัวชี้วัด
ยุทธฯ หรือคารับรองฯ ไปพร้อมกัน และควรมีการบูรณาการตัวชี้วัด ระหว่างกองแผนงานและกพร.
2. ควำมไม่ชัดเจนของแผนยุทธศำสตร์
2.1. ผู้รับผิดชอบแผนงานควรทบทวน และบูรณาการแผนงานร่วมกัน เพือ่ ให้เชื่อมโยงกับนโยบาย
ชาติที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและตอบวัตถุประสงค์ร่วมกัน โดยให้ IT เป็นส่วนประกอบของแผนงาน
3. ผู้บริหำรด้ำนนโยบำย
3.1. ทุกแผนงานโครงการมีตัวชี้วัดความสาเร็จทีส่ าคัญ และเป้าหมายชัดเจน มีความเหมาะสม
3.2. การประเมินนโยบาย กาหนดนโยบายในระยะยาว (3 ปี, 5 ปี เป็นต้น) เพื่อให้ได้ผลผลิต
และผลลัพธ์ที่มีคุณค่าสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ก่อน ระหว่าง หลัง)
4. แผนงำนขำดควำมเชื่อมโยงกับแผนในระดับชำติ
4.1. จัดเวทีเวทีเสวนาเพื่อสื่อสารเชื่อมโยงให้ทุกคนมองเห็นภาพในทิศทางเดียวกัน
4.2. มีกลไกการติดตามและประเมินผล และนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์
4.3. จัดทาเอกสารประกอบการชี้แจงนโยบาย เพื่อเพิ่มความชัดเจนเข้าใจตรงกัน และให้
หน่วยงานนาไปใช้ได้
5. กำรไม่สำมำรถนำนโยบำยเชื่อมโยงสู่กำรปฏิบัติ
5.1. จัดเวทีที่ดาเนินการถอดนโยบายออกมาเป็นแผนงาน (เวทีเล็กๆ) ต้องมีหลักฐานว่า
สามารถส่งผลได้จริงต่อการดาเนินงาน
5.2. สร้างเครื่องมือ/กลไก/คู่มือ/วิชาการที่จาเป็นในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติทุก
ระดับ ทั้งระดับประเทศ ภาค และจังหวัด
5.3. แหล่งงบประมาณ/ทรัพยากร บุคลากรผู้รับผิดชอบมีความรู้/สามารถถ่ายทอด/ชี้แนะ
แนวทางการดาเนินงานตัวชี้วัดได้ถูกต้อง
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จัดประชุม
1. จัดประชุมเพื่อถ่ายทอด/สื่อสาร โดยส่วนกลางจัดประชุมสาหรับ Key man ของพื้นที่
(กลุ่มเป้าหมายประมาณ 100 คน) จากนัน้ พืน้ ที่ (Key man) ไปสื่อสาร/ถ่ายทอดต่อไป และให้
ส่วนกลางจัดประชุมทุกคนที่เกี่ยวข้อง (กลุ่มเป้าหมายประมาณ 400 คน)
2. ผู้ถ่ายทอดสื่อสารต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่จะสื่อสารเป็นอย่างดีคู่
3. มือต้องเข้าใจง่ายและเผยแพร่อย่างทั่วถึง (มากกว่าหน่วยงานละ 1 เล่ม) หลายช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รับทราบ และปรับปรุงข้อมูลให้ Update กระชับ ตรงประเด็น
4. สารวจการเข้าถึงข้อมูลของบุคลากรทุกระดับ ทุกกลุ่มเป้าหมาย ให้ปฏิบัติได้
5. มีที่ปรึกษาหลากหลาย
6. ศึกษาทาความเข้าใจให้ตรงกันว่าเป้าหมายคืออะไร ต้องทาอย่างไร ใช้เครื่องมืออะไรบ้าง ใน
หน่วยงานภายในก่อน
ประเมิน
1. ประเมินทุกครั้ง หลังการสื่อสาร/ถ่ายทอด ด้วยวิธีตา่ งๆ ตามความเหมาะสม
2. มี Center ในการตอบข้อสงสัย
3. การสั่งงานทาง Line
3.1 ควรรีบตอบข้อสงสัยทันที ไม่ควรปล่อยเวลานานเกิน
3.2 ลดการส่งไลน์ที่ไม่จาเป็น เช่น คุยกันเล่นใน line DDC Plan
3.3 สั่งงานทางไลน์มีข้อดีคือรวดเร็ว แต่ข้อเสียคือบางทีสมาชิกก็ไม่ได้เปิดอ่านตลอดเวลา ทา
ให้การสั่งการตกหล่นได้ และบางครั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่เข้ากลุม่ ไลน์
3.4 ข้อมูลสาคัญให้ใส่ไว้ใน Note คนที่มาทีหลังจะได้ตามมาอ่านได้
4. กาหนดกลุ่มเป้าหมาย/ผู้รับผิดชอบ/เรื่องที่จะถ่ายทอดให้ชัดเจน และบูรณาการร่วมกันได้ เช่น
กลุ่ม PCM/PM
4.1 การส่งงาน/แจ้ง/ประสานทาง E-mail ควรแจ้งทางโทรศัพท์/Line ด้วย เพื่อความรวดเร็ว
ในการตรวจสอบ/แจ้ง ผอก. ให้ทราบทุกครั้ง เช่น เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
4.2 สั่งการเป็นลายลักษณ์อักษร/บันทึกข้อความ โดยใช้ภาษาหรือถ้อยคาที่ชัดเจนเข้าใจง่าย
ให้ผู้รับผิดชอบทุกระดับรับทราบ
4.3 ประชาสัมพันธ์/เสียงตามสาย
5. จัดประชุม/พร้อมสรุปรายงานการประชุม และผู้รับสารควรถ่ายทอดเนื้อหาให้ถูกต้อง ควรมีมีระบบ
VDO Conference ให้หน่วยงานส่วนกลางที่อยูน่ อกกระทรวงฯ เช่น ราชประชา (พระประแดง), TB,
EnvOcc (สาโรง, ระยอง) ด้วย
6. หากเป็นการประชุมผ่านช่องทาง VDO Conference ควรส่งเอกสารให้พิจารณาล่วงหน้า พัฒนา
ระบบให้มีความเสถียร ควรให้เวลาในการเตรียมข้อมูลก่อนเข้าประชุม กรณียกเลิกปะชุมควรแจ้ง
ล่วงหน้า 3 – 5 วัน
7. ผู้ส่งสาร ก่อนที่จะสื่อสาร ควรชีแ้ จงทีมทาหน้าที่สื่อสารให้เข้าใจร่วมกัน ตรงกัน ในเรื่องเดียวกัน
8. มีข้อมูลที่ชัดเจนและเป็นแนวทางเดียวกัน
9. ทีมผู้รับผิดชอบควรเข้าใจในงานก่อนสื่อสาร และผูส้ ่งสารและผูร้ ับสาร Feedback ซึ่งกันและกัน
เพื่อประเมินความเข้าใจและพัฒนา
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10. การถ่ายทอดนโยบาย/มาตรการสู่การปฏิบัติ
10.1 ถ่ายทอดในเวทีการประชุม PCM/PM/Core Team
10.2 จัดทาเล่มเอกสารเป้าหมายการดาเนินงาน ให้เพียงพอแก่ สคร. (เช่น เล่มเอกสารปี 61
หน้าปกรูปดินสอดีมาก)
11. การถ่ายทอดตัวชี้วัดกาหนดตัวชีว้ ัดที่สาคัญ สามารถสะท้อนปัญหาพื้นที่ได้และไม่ควรเปลี่ยน
ตัวชี้วัดบ่อย/ระหว่างปี ควรใช้อย่างน้อยประมาณ 2-3 ปี
12. การติดตามประเมินผลกาหนดรูปแบบที่ชัดเจน
13. กาหนดเครื่องมือการประเมินผล มีการชี้แจงการใช้เครื่องมือ สรุปรายงาน/การคืนข้อมูลให้ สคร.
และปรับปรุงระบบ ESM ในการติดตามเพื่อการใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้มากขึ้น

5.ปัญหำด้ำน
เงื่อนไขเวลำ

1. แจ้งกาหนดการหรือปฏิทินการทางานให้เสร็จตามกาหนดตั้งแต่ต้นปี และมีการเผื่อเวลา
การทางาน เพราะผู้ปฏิบัติมีงานที่รับผิดชอบอยู่แล้ว
2. จัด Priority กาหนดระยะเวลาให้ชัดเจน เช่น ระยะด่วน ระยะสั้น ระยะไตรมาส และแจ้ง
หน่วยงานก่อนล่วงหน้าเพื่อเตรียมการ
3. มีการมอบหมายงานและผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน
4. จัดหาข้อมูลเครื่องมือที่ชัดเจนนาไปปฏิบัติงานให้กับสานัก / สคร.
5. ทาความเข้าใจกับหน่วยงานอื่นๆ ในกรมฯ ถึงปัจจัยภายนอกที่กรมฯ ไม่สามารถควบคุมได้
เช่น ปฏิทินสานักงบประมาณที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นโยบายรัฐบาล/กระทรวง/
สตง./สานักงบประมาณ สถานการณ์เฉพาะหน้าของบ้านเมืองและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
1. คุณภาพของข้อมูล
1.1. นาเทคโนโลยีมาใช้ประกอบเพื่อความเสถียร
1.2. สามารถแปลงผลการวิเคราะห์ให้ง่ายต่อการนาไปใช้ตอบโจทย์สังคม ประชาชนทั่วไป
และมีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล
1.3. กาหนดคุณลักษณะ/ขอบเขตของข้อมูล เช่น แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ วัน เวลา ขอ
ข้อมูล เป็นต้น
2. การวิเคราะห์ข้อมูล
2.1. หาความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
2.2. กาหนดระยะเวลาให้ทันต่อการใช้ประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมาย
2.3. ประเมินผลการนาไปใช้ประโยชน์เพื่อปรับปรุง
3. บูรณาการแบบฟอร์มในกรมฯ ให้เหมือนกัน ให้สามารถใช้ได้ทุกงาน
4. มีการสื่อสาร/หารือกันภายในหน่วยงาน (แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจน)
และควรแชร์ข้อมูลที่ได้รับให้ทุกคนสามารถดึงข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพ
สูงสุด (ต้องบอกที่อยู่ข้อมูลเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา)
5. วางระบบ / จาแนกข้อมูล เพื่อจัดระบบการติดตามประเมินผล เช่น ข้อมูลสาหรับผู้บริหาร
ใช้ในการตัดสินใจ เช่น ข้อมูลการดาเนินงานของกรมตามภาระปกติ (คลุมทุกมิติเพื่อวัดแนวโน้ม)

6.ข้อมูล/กำร
ติดตำม
ประเมินผล

7.ระบบ ESM

1. การใช้ข้อมูล M & E
1.1. ลดการบันทึกข้อมูลที่ไม่จาเป็นหรือการนาไปใช้ประโยชน์ และเพิ่มการนาไปใช้ประโยชน์มากขึ้น
1.2. เพิ่มช่องตารางใน Report สร้างรูปแบบการรายงานในมิติตา่ งๆ ให้ครอบคลุมสามารถ
ตอบโจทย์กลุ่มผู้ใช้งานได้ตรงประเด็น
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ประเด็น
7.ระบบ ESM

(ต่อ)

แนวทำงกำรพัฒนำ
2. การใช้ประโยชน์
2.1. เพิ่มการประมวลภาพรวมของกรมในมิติผลผลิต และกิจกรรมหลัก
2.2. สารวจความต้องการความครอบคลุมในมิติตา่ งๆ
2.3. นาข้อมูลความต้องการที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงระบบ เพื่อให้ตรงความต้องการของ USER
2.4. ผู้รับผิดชอบระบบต้องมีความชานาญ สามารถพัฒนาการใช้ประโยชน์จากระบบให้มาก
3. การคีย์เบิกจ่าย เกิดความซ้าซ้อน
4. ควรมีการแบ่งเจ้าหน้าทีท่ ี่รายงานในระบบ ESM กับคีย์เบิก GFMIS เนื่องจากไม่สามารถดึงข้อมูล
จากระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลางได้
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ส่วนที่ 3
ผลกำรศึกษำดูงำน ณ ศูนย์กสิกรรมไร้สำรพิษอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริวังน้ำเขียว
โครงการส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษวังน้าเขียว เกิดจากการรวมกลุ่มกันของชาวบ้านในอาเภอวังน้า
เขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายอานาจ หมายยอดกลาง เป็นประธานกลุ่ม (ปัจจุบันเป็นผู้ อานวยการ
โครงการส่งเสริมกสิ กรรมไร้ส ารพิษวังน้ าเขียว) เพื่อช่วยกันฟื้นฟูสภาพป่า อนุรักษ์ดินและน้า ด้ว ยการทา
เกษตรกรรมแบบไร้สารพิษ ในนาม “กลุ่มส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษวังน้าเขียว” แต่ด้วยกาลังของกลุ่มเกษตร
ยังมีขีดจากัด จึงต้องขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ซึ่งต่อมา
ทราบฝ่ า ละอองธุลี พ ระบาท พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว รัช กาลที่ 9 ทรงพระกรุณ าโปรดเกล้ า ฯ รั บ
“โครงการส่งเสริมกสิ กรรมไร้ส ารพิษวังน้ าเขียว” ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ เมื่อวันที่ 9
ตุลาคม 2551
การดาเนินงานของโครงการส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษวังน้าเขียว ได้แบ่งสัดส่วนพื้นที่ทากินเป็นแหล่ง
น้าสารอง ปลูกพืชผสมผสาน เพื่อเป็นหลักประกันความเสี่ยง ดังนั้น จึงมีความพออยู่พอกิน ตามทฤษฎีใหม่ คือ
เมื่อผลผลิตเพียงพอต่อการบริโภค ก็นามาแบ่งปันและขาย พร้อมกับมีการประสานงานด้านการตลาดและ
แหล่งเงินทุนเพื่อขยายกิจการอย่างมั่นคง ในปัจจุบันโครงการส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษวังน้าเขียว มีผลผลิต
พืช ผั ก ผลไม้ไร้ส ารพิษ ประมาณ 10,500-12,000 กิโลกรัมต่อเดือน มี ห ลั กสู ตรฝึ กอบรมหลากหลาก
หลักสูตร เช่น การทาปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ สารไล่แมลง เป็นต้น สามารถรองรับผู้เข้ารับการอบรมได้ประมาณ
1,000 คน ต่อปี
จากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ พบว่า อาหารเป็นปัจจัยในการดารงชีวิตที่จาเป็นอย่างหนึ่ง หากแหล่งผลิต
อาหารปลอดสารพิษ ก็จะส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพดี ไม่เป็นโรค และลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษา หน่วยงาน
ภาครัฐจึงควรสนับสนุนให้เกษตรกรมีความรู้ และสามารถทาเกษตรกรรมไร้สารพิษครอบคลุมทั้งประเทศมากขึ้น
พร้อมทั้งจัดหาตลาดที่จะรองรับผลิตผลด้านการเกษตร จะสามารถแก้ปัญหาในภาพรวมของประเทศ เช่น เศรษฐกิจ
สังคม ด้านสุขภาพและป้องกันโรคได้ นอกจากนี้ยังได้ข้อเสนอแนะจากศูนย์ฯ เพื่อนาความรู้จากโครงการฯ มาใช้
ประโยชน์ในการทางานของกรมควบคุมโรคว่า กรมควบคุมโรคควรส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมกับทางศูนย์ฯ เป็น
ระยะเวลา 3 เดือน เพื่อให้ ทราบกระบวนการขั้นตอนทั้งสายการผลิตของการท าเกษตรกรรมไร้สารพิษ เพื่อน า
ความรู้และประสบการณ์จริงไปประยุกต์ใช้กับการทางานของกรมควบคุมโรคได้อย่างแท้จริง
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คุณอานาจ หมายยอดกลาง ผู้อานวยการโครงการส่งเสริม
กสิกรรมไร้สารพิษ อันเนื่องมาจากพระราชดาริ วังน้าเขียว
จังหวัดนครราชสีมา

คณะศึกษาดูงานจากกรมควบคุมโรค เข้ารับฟังแนวคิดการ
ทากสิกรรมไร้สารพิษ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการทางาน
ของกรมควบคุมโรค

คณะศึกษาดูงานจากกรมควบคุมโรค เข้ารับฟังแนวคิดการ
ทากสิกรรมไร้สารพิษ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการทางาน
ของกรมควบคุมโรค

การแลกเปลี่ยนแนวคิด เพื่อให้เกิดการบูรณาการความรู้
ระหว่าง 2 หน่วยงาน

ทีมวิทยากรนาคณะศึกษาดูงานจากกรมควบคุมโรค ชมแปลงผักไร้สารพิษ ของโครงการส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ วังน้าเขียวจังหวัดนครราชสีมา
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ภำคผนวก
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สรุปผลกำรประเมิน
จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์กรมควบคุม
โรค มีผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งสิ้น 113 คน พบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 66 คน คิดเป็นร้อยละ 58.41
โดยสรุปผลการประเมินได้ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบประเมิน
1.1 เพศ พบว่ า ผู้ เข้ า ร่ ว มประชุ ม ฯ เป็ น ผู้ ห ญิ ง 51 คน และผู้ ช าย 15 คน คิ ด เป็ น
ร้อยละ 77.27 และ 22.73 ตามลาดับ
เพศ
หญิง
ชาย
รวม

จำนวน (คน)
51
15
66

ร้อยละ
77.27
22.73
100.00

1.2 อำยุ ผู้ ต อบแบบประเมิ น ส่ ว นใหญ่ มี อ ายุ ร ะหว่ า ง 31 – 35 ปี จ านวน 19 คน
รองลงมาคืออายุต่ากว่า 31 ปี จานวน 18 คน อายุ 36 – 40 ปี จานวน 13 คน อายุ 51 – 55 ปี จานวน
8 คน อายุ 41 – 45 ปี จ านวน 6 คน และอายุ 46 – 50 ปีมีเพี ยง 2 คน โดยคิดเป็ นร้อยละ 28.79,
27.27, 19.70, 9.09, 3.03 และ 12.12 ตามลาดับ
อำยุ
ต่ากว่า 31 ปี
31 – 35 ปี
36 – 40 ปี
41 – 45 ปี
46 – 50 ปี
51 – 55 ปี
56 – 60 ปี
รวม

จำนวน (คน)
18
19
13
6
2
8
66

ร้อยละ
27.27
28.79
19.70
9.09
3.03
12.12
100.00

1.3 วุ ฒิ ก ำรศึ ก ษำ มี ผู้ จ บการศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรี จ านวน 34 คน คิ ด เป็ น
ร้อยละ 51.52 และจบปริญญาโท จานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 48.48
วุฒิกำรศึกษำ
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม

จำนวน (คน)
34
32
66

ร้อยละ
51.52
48.48
100.00

1.4 ตำแหน่ง ผู้ที่ตอบแบบประเมินมากที่สุดเป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จานวน 41
คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 62.12 รองลงมาคื อ นั ก วิ ช าการสาธารณสุ ข จ านวน 19 คน คิ ด เป็ น
ร้อยละ 62.12 และตาแหน่งอื่น ๆ จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 9.09 ได้แก่ นักจัดการงานทั่วไป
จานวน 3 คน นักวิชาการพัสดุ นักทรัพยากรบุคคล และเจ้าหน้าที่บริหารโครงการฯ รวม 3 คน
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ตำแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการสาธารณสุข
อื่น ๆ
รวม

จำนวน (คน)
41
19
6
66

ร้อยละ
62.12
28.79
9.09
100.00

ส่วนที่ 2 ควำมรู้ควำมเข้ำใจก่อนและหลังกำรประชุมในหัวข้อ “กำรจัดทำคำของบประมำณเชิง
ยุทธศำสตร์ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 กรมควบคุมโรค”
ระดับความรู้ความเข้าใจ แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง
2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด และกาหนดเกณฑ์แปลความหมายคะแนนเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจ ดังนี้
ช่วงคะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายความว่า มีความรู้ความเข้าใจมากที่สุด
ช่วงคะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายความว่า มีความรู้ความเข้าใจมาก
ช่วงคะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายความว่า มีความรู้ความเข้าใจปานกลาง
ช่วงคะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายความว่า มีความรู้ความเข้าใจน้อย
ช่วงคะแนนเฉลี่ย 0.01-1.50 หมายความว่า มีความรู้ความเข้าใจน้อยที่สุด
ผลการประเมิ นพบว่าก่ อนการประชุ มฯ ผู้ ประเมิ นมี ความรู้ความเข้ าในภาพรวมของการ
ประชุมฯในระดับปำนกลำง ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย 3.27 แต่หลังจากการประชุมฯ ผู้ประเมินมีความรู้ความเข้าใจ
เพิ่มมากขึ้นอยู่ในระดับมำก ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย 4.07 โดยในหัวข้อ 1. ผู้ประเมินมีความรู้ความเข้าใจในระดับ
มาก และหัวข้อที่ 2. – 4. มีความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง ซึ่งหลังจากการประชุมฯ ผู้ประเมินมีความรู้
ความเข้าใจในระดับมากในทุกหัวข้อ
ก่อนประชุมฯ
หัวข้อวิชำ

คะแนน
ร้อยละ
เฉลี่ย
1. การบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค 3.96 79.21
ปี 2561
2. งานแผนบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุม 3.06 61.23
โรค กับการเตรียมความพร้อมสู่ประเทศไทย 4.0
3.06 61.23
3. แนวทางการพัฒนางานแผนบริหารจัดการเชิง
ยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรคสูป่ ระเทศไทย 4.0
3.14 62.73
4. กิจกรรมกลุ่มสร้างเสริมความสามัคคี เครือข่าย
บริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์
3.14 62.73
5. ทิศทางการดาเนินงานการบริหารจัดการเชิง
ยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานของกรม
ควบคุมโรค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ภำพรวม
3.27 65.43

หลังประชุมฯ

ระดับ
ควำมรู้ฯ
มาก

คะแนน
ร้อยละ
เฉลี่ย
4.09 81.84

ระดับ
ควำมรู้ฯ
มาก

ปานกลาง

3.99

79.72

มาก

ปานกลาง

4.00

79.98

มาก

ปานกลาง

4.24

84.85

มาก

ปานกลาง

4.02

80.31

มาก

ปำนกลำง

4.07

81.34

มำก

23

ส่ ว นที่ 3 ประโยชน์ ข องหั ว ข้ อ กำรบรรยำย/กำรอภิ ป รำยต่ อ กำรน ำควำมรู้ ไปปรั บ ใช้ ใ นกำร
ปฏิบัติงำน
ระดับประโยชน์ของการนาไปใช้ แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 5 = มากที่สุด 4 = มาก
3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด และกาหนดเกณฑ์แปลความหมายคะแนนเฉลี่ยระดับประโยชน์
ของการนาไปใช้ ดังนี้
ช่วงคะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายความว่า มีประโยชน์มากที่สุด
ช่วงคะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายความว่า มีประโยชน์มาก
ช่วงคะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายความว่า มีมีประโยชน์ปานกลาง
ช่วงคะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายความว่า มีประโยชน์น้อย
ช่วงคะแนนเฉลี่ย 0.01-1.50 หมายความว่า มีประโยชน์น้อยที่สุด
จากผลการประเมิน ประโยชน์ของการนาไปใช้ พบว่าผู้ ประเมินคิดว่าสามารถนาความรู้
จากหัวข้อต่าง ๆ จากการประชุมฯ ไปใช้ประโยชน์ ในระดับมำก โดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.98 คิดเป็นร้อยละ 79.57
หัวข้อวิชำ
1. การบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค ปี 2561
2. งานแผนบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค
กับการเตรียมความพร้อมสู่ประเทศไทย 4.0
3. แนวทางการพัฒนางานแผนบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุม
โรคสู่ประเทศไทย 4.0
4. กิจกรรมกลุ่มสร้างเสริมความสามัคคี เครือข่ายบริหารจัดการเชิง
ยุทธศาสตร์
5. ทิศทางการดาเนินงานการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อน
การดาเนินงานของกรมควบคุมโรค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ภำพรวม

คะแนนเฉลี่ย
3.94
3.91

ร้อยละ ระดับประโยชน์ฯ
78.77
มาก
78.18
มาก

3.97

79.40

มาก

4.03

80.61

มาก

4.04

80.90

มาก

3.98

79.57

มำก

ส่วนที่ 4 ควำมพึงพอใจต่อกำรจัดประชุม
ระดับความพึงพอใจต่ อการประชุมฯ แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 5 = มากที่สุด 4 = มาก
3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด และกาหนดเกณฑ์แปลความหมายคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ ดังนี้
ช่วงคะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายความว่า มีความพึงพอใจมากที่สุด
ช่วงคะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายความว่า มีความพึงพอใจมาก
ช่วงคะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายความว่า มีความพึงพอใจปานกลาง
ช่วงคะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายความว่า มีความพึงพอใจน้อย
ช่วงคะแนนเฉลี่ย 0.01-1.50 หมายความว่า มีความพึงพอใจน้อยที่สุด
จากผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่าผู้ประเมินมีความพึงพอใจในภาพรวมและจาแนก
แต่ละด้านอยู่ในระดับมำก มีคะแนนเฉลี่ย 4.12 คิดเป็นร้อยละ 82.42 โดยมีความพึงพอใจในด้านวิทยากร
มากที่สุด รองลงมาคือด้านสิ่งอานวยความสะดวก ความพึงพอใจภาพรวมของการประชุม ด้านเจ้าหน้าที่ที่
ให้บริการ และด้านกระบวนการ ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย 4.20, 4.15, 4.12, 4.11 และ 3.94 ตามลาดับ

24

ควำมพึงพอใจ
1. ด้ำนกระบวนกำร
1.1 การแจ้งรายละเอียดโครงการ
1.2 การกาหนดรูปแบบ/กิจกรรม
1.3 การกาหนดกลุ่มเป้าหมายชัดเจนตรงกับหัวข้อการประชุม
1.4 จานวนคนเข้าอบรมเหมาะสมกับหัวข้อหรือกิจกรรมที่ใช้
2. ด้ำนวิทยำกร
2.1 ความรอบรู้ในหัวข้อวิชาของวิทยากร
2.2 การจัดลาดับความสัมพันธ์ของเนื้อหาวิชา
2.3 วิทยากรมีเทคนิค/วิธีการในการถ่ายทอดให้เข้าใจง่าย
2.4 การใช้สื่อประกอบการสอน
2. ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ทใี่ ห้บริกำร
3.1 กิริยามารยาท การแต่งกายเหมาะสม
3.2 เจ้าหน้าที่กระตือรือร้นเต็มใจให้บริการ
4. ด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก
4.1 ความสะดวกในการเดินทาง
4.2 อาหารและเครื่องดื่มเหมาะสม
5. ควำมพึงพอใจภำพรวมของกำรประชุม

คะแนน
เฉลี่ย
3.94
3.89
3.89
4.05
3.92
4.20
4.32
4.15
4.23
4.12
4.11
4.11
4.12
4.15
4.20
4.11
4.12

ร้อยละ
78.79
77.88
77.88
80.91
78.48
84.09
86.36
83.03
84.55
82.42
82.27
82.12
82.42
83.03
83.94
82.12
82.42

ระดับ
ควำมพึงพอใจ
มำก
มาก
มาก
มาก
มาก
มำก
มาก
มาก
มาก
มาก
มำก
มาก
มาก
มำก
มาก
มาก
มำก

ส่วนที่ 5 ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ
มีผู้ แสดงความคิดเห็ น และให้ ข้อ เสนอแนะเพิ่ ม เติม เพื่ อการปรับ ปรุงและพั ฒ นาส าหรับ
การประชุมครั้งต่อไป รายละเอียดดังนี้
ด้ำนกระบวนกำรกำรประชุม
1. ควรแจ้งกาหนดการที่มีการเปลี่ยนแปลงล่วงหน้าให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
2. ควรให้ เจ้ า หน้ า ที่ ก องแผนงานแนะน าตั ว และเข้ า มาร่ ว มกิ จ กรรมด้ ว ย เพื่ อบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการประชุมในเรื่องของการสร้างเครือข่าย
3. ควรก าหนดกลุ่ ม เป้ า หมายที่ ชั ด เจน เช่ น ก าหนดให้ หั ว หน้ า มาและนั ก วิ ช าการ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อไปประสานงานต่ออย่างมีป ระสิทธิภาพ เนื่องจากการประชุมครั้งนี้ หัวหน้าแผนของสานัก
และ สคร. มาไม่ครบ ประกอบกับมีเจ้าหน้าที่เด็ก ๆ มาร่วมประชุมมากกว่าร้อยละ 50
4. ควรส่ งเสริมให้หน่ วยงานแสดงออกถึงความร่วมมือ เช่น การแต่งกายตามธีมงาน เป็นต้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การร่วมประชุมกับหน่วยงานอื่น หรือหน่วยงานนอกกรม
5. กรณีที่ไม่มีการแจกเอกสารประกอบการประชุมให้ดาวน์โหลดเอง ควรมีการแจ้งล่วงหน้า
เพื่อให้เตรียมเอกสารหรือเตรียมโน้ตบุ๊กมา
6. ควรโหวตสถานที่ดูงาน หรือเลือกสถานที่ที่เหมาะสม เนื่องจากวังน้าเขียวไกลเกินไป ทาให้ใช้
เวลาศึกษาดูงานได้น้อย และไม่ค่อยได้ประโยชน์ เพราะเร่งรีบ และทาให้เกิดความเหน็ดเหนื่อย
7. เป็นเวทีที่ดีทาให้กลุ่มแผนได้มาสร้างสัมพันธ์งานกัน ควรจัดประชุมเครือข่ายต่อเนื่องทุกปี
และควรเพิ่มจานวนผู้เข้าร่วมประชุมของหน่วยงานจาก 3 คน เป็น 5 – 6 คน ต่อหน่วยงาน
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ด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวกและสถำนที่
1. ควรจัดเตรียมอาหารเย็นให้เพียงพอต่อผู้เข้าร่วมประชุม
2. ควรเลือกโรงแรมที่มีห้องน้าหญิงสาหรับกลุ่มเป้าหมาย 100 คน
3. ควรเลือกรถตู้เช่า ที่มีการขับขี่รถอย่างปลอดภัย (ขับรถเร็วมากและไม่ปลอดภัยอย่าง
มากตลอดการเดิน ทาง ทั้งที่ เส้ น ทางเป็ น ทางเขา คดเคี้ยว ขับ แซงรถยนต์ทุ กคันและทุ กโค้ง/เนิ น มี ความ
ประมาทสูง ไม่สนใจความปลอดภัยของคนในรถ ทั้งนี้ ถ้าเป็นเพราะกองแผนงานต้องการกระชับเวลา อาจต้อง
ปรับกาหนดการให้เหมาะสมกว่านี้ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น หรือถ้าเป็นสไตล์การขับรถของรถตู้เจ้านี้
ครั้งต่อไปควรเลือกบริษัทที่มีความปลอดภัยกับผู้เข้าร่วมประชุม)
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1. ชื่อโครงกำร : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์
กรมควบคุมโรค
2. ยุทธศำสตร์ที่ 6 : บริหารจัดการองค์การแนวใหม่
3. ประเภทงบรำยจ่ำย : งบดาเนินงาน(โครงการ)

ผลผลิต 2 กิจกรรมหลัก 2.1

4. หลักกำรและเหตุผล :
กรมควบคุมโรคได้กาหนดเป้าหมายการทางานเป็นแบบมุ่งสู่กรอบการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ โดยมีการ
กาหนดยุ ทธศาสตร์ระยะยาว 20 ปี เพื่ อให้ สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี กระทรวง
สาธารณสุข โดยได้กาหนดวิสัยทัศน์ 20 ปี ไว้ว่า “ประชำชนได้รับกำรป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภำพ ระดับ
มำตรฐำนสำกล ภำยในปี 2579” และกรมควบคุมโรคได้จัดทากระบวนการทบทวนแผนปฏิบัติ ราชการเชิ ง
ยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) เพื่อเป็นกรอบในการจัดทาคาของบประมาณ แผนปฏิบัติราชการ
และการติดตามประเมินผล ที่สามารถนามาดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม เชื่อมโยงการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
และบุ คลากรทุกระดับ มุ่งสู่เป้าหมายการลดโรคและภัยสุขภาพ อย่ างมีประสิทธิภ าพและเกิดประสิทธิผ ล
โดยคานึงถึงประโยชน์ต่อประชาชน นั้น
เพื่อให้กระบวนการทบทวนการดาเนินงานการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ของกรมควบคุมโรค เกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรกรมควบคุมโรค โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่กลุ่มแผนติดตาม
ประเมินผล กองแผนงาน จึงได้จัดทาโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิง
ยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ และนาข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงการดาเนินงานการบริหาร
จัดการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานของกรมควบคุมโรค
5. วัตถุประสงค์:
5.1 เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ และนาข้อมูลมาใช้ปรับปรุงการดาเนินงานการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์
เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานของกรมควบคุมโรค
5.2 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน แนวการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานของกรมควบคุมโรค
5.3 เพื่อสร้างความสัมพัน ธ์เครือข่ายด้านแผนให้สามารถดาเนินการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์
กรมควบคุมโรค ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.4 เพื่อศึกษาดูงานป้องกัน ควบคุมโรคในพื้นที่ เพื่อนามาเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบป้องกัน
ควบคุมโรคของกรมฯ
6.ระยะเวลำดำเนินโครงกำร: ระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน - 10 พฤศจิกายน 2560
7. ป้ำหมำยผลผลิตของโครงกำรและตัวชี้วัดควำมสำเร็จโครงกำร :
7.1 ผลผลิตโครงกำร
ลาดับ
ผลผลิตของโครงการ
1 ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการเชิง
ยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานของกรมควบคุมโรค
2 กระบวนการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานของกรมควบคุมโรค ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุง
3 หน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจใน แนวการบริหารจัดการเชิง
ยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานของกรมควบคุมโรค

จานวน
1

หน่วยนับ
เรื่อง

1

เรื่อง

43

หน่วยงาน
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7.2 ตัวชี้วัดของโครงการ
ลาดับ
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
1 จานวนข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการเชิง
ยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานของกรมควบคุมโรค
2 จานวนกระบวนการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานของกรมควบคุมโรค ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุง
3 จานวนบุคลากรเครือข่ายหน่วยงานแผนงานเป้าหมายทีไ่ ด้รับการ
พัฒนาทักษะในการจัดทาแผนฯ กรมควบคุมโรค

จานวน
1

หน่วยนับ
เรื่อง

1

เรื่อง

120

คน

8. วงเงินงบประมำณโครงกำร : ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมหลักที่ 2.1 การพัฒนากลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการและ
ติดตามประเมินผลโครงการฯ งบดาเนินงาน ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ รายการค่าใช้จ่ายในการสัมมนา
ฝึกอบรม
9. รูปแบบกำรประชุม : ประชุมสัมมนา บรรยาย ประชุมกลุ่มย่อย ศึกษาดูงาน
10. สถำนทีจ่ ัดประชุม
โรงแรมโรแมนติค รีสอร์ท แอนด์สปา เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
11. กลุ่มเป้ำหมำย
อธิบดี รองอธิบดี นายแพทย์ทรงคุณวุฒิฯ กลุ่มแผนงานและประเมินผลของหน่วยงานในสังกัดกรม
ควบคุมโรค และคณะทางานกองแผนงาน จานวน 120 คน
12. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
12.1 กองแผนงานมีข้อมูลมาใช้ปรับปรุงการดาเนินงานการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อน
การดาเนินงานของกรมควบคุมโรค
12.2 เครือข่ายด้านแผนของหน่วยงานในสังกัดกรมฯ จานวน 43 หน่วยงาน สามารถดาเนินการ
บริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
13. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
ชื่อ - สกุล นางสาวอัจฉรา บุญชุม ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เบอร์โทรศัพท์ มือถือ 0942615169 เบอร์โทรศัพท์ 025903259 อีเมล์
achara.mam@gmail.com
ชื่อ - สกุล นางสาวสกุณา อยู่ดี
ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
เบอร์โทรศัพท์ มือถือ 0839173777 เบอร์โทรศัพท์ 025903259 อีเมล์ budgetddc@hotmail.com
ชื่อ - สกุล นางสาวมัญชุรัศมิ์ เถื่อนสุคนธ์ ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ มือถือ 0818400865 เบอร์โทรศัพท์ 025903259 อีเมล์
budgetddc@hotmail.com
14. ผู้เสนอโครงกำร
ชื่อ - สกุล นางนันท์นภัส วงษ์พิรา ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ มือถือ 0864032675 เบอร์โทรศัพท์ 025903259 อีเมล์ naphatwo@hotmail.com
15. ผู้อนุมัติโครงกำร
นางสาวพรทิพย์ ศิริภานุมาศ ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองแผนงาน
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กำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรเชิงยุทธศำสตร์กรมควบคุมโรค
ระหว่ำงวันที่ 8 - 10 พฤศจิกำยน 2560 ณ โรงแรมโรแมนติค รีสอร์ท แอนด์สปำ เขำใหญ่ จ.นครรำชสีมำ
---------------------------------วันพุธที่ 8 พฤศจิกำยน 2560
เวลา 08.00 - 10.30 น.
ออกเดินทางจากกรมควบคุมโรค ไปยังเขาใหญ่
เวลา 10.30 - 11.00 น.
ลงทะเบียน
เวลา 11.00 - 12.00 น.
พิธีเปิดการประชุม
กล่าวเปิดประชุม และบรรยายพิเศษเรื่อง การบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค ปี 2561
โดย นายแพทย์ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
กล่าวรายงาน
โดย นางสาวพรทิพย์ ศิริภานุมาศ ผู้อานวยการกองแผนงาน
เวลา 12.00 - 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 - 14.00 น.
ชี้แจงกาหนดการประชุม
เวลา 14.00 - 16.00 น.
ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษอันเนื่องมาจากพระราชดาริวังน้าเขียว
วิทยากร นายอานาจ หมายยอดกลาง ผู้อานวยการศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริวังน้าเขียว
เวลา 18.00 - 20.00 น.
รับประทานอาหารเย็น
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกำยน 2560
เวลา 09.00 - 10.00 น.
บรรยาย เรื่อง งานแผนบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรคกับการเตรียมความพร้อมสู่
ประเทศไทย 4.0
วิทยากร : ดร.อริยะ บุญงามชัยรัตน์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลา 10.00 - 12.00 น.
ประชุมกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม เรื่อง แนวทางการพัฒนางานแผนบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุม
โรคสู่ประเทศไทย 4.0
วิทยากร : ดร.อริยะ บุญงามชัยรัตน์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลา 12.00 - 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 - 16.00 น.
กิจกรรมกลุ่ม เรื่อง การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทางาน "เครือข่ายสร้างสุข"
วิทยากร : นายกษิภัท เจี๊ยะทา กรมอนามัย และคณะ
เวลา 18.00 – 20.00 น.
รับประทานอาหารเย็น
วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกำยน 2560
เวลา 09.00 - 12.00 น.
อภิปราย เรื่อง ทิศทางการดาเนินงานการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ของกรมควบคุมโรค
นาอภิปราย : นางสาวพรทิพย์ ศิริภานุมาศ ผู้อานวยการกองแผนงาน
ผู้ร่วมอภิปราย : นางละเอียด เอี่ยมสุวรรณ ผู้อานวยการกองคลัง
นางสุจิตรา บัวแช่ม
กลุ่มติดตามและประเมินผล
นางนันท์นภัส วงษ์พิรา
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาแผนปฏิบัติการ
นางจินต์ศุจี กอบกุลธร
หัวหน้ากลุ่มพัฒนากลยุทธ์
เวลา 12.00 - 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 - 15.00 น.
ข้อเสนอแนะ/ปิดการประชุม
เวลา 15.00 น.
เดินทางกลับ
หมายเหตุ : รับประทานอาหารว่าง เครือ่ งดื่ม เวลา 10.30 - 10.45 น. และ เวลา 14.30 – 14.45 น.
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