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แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค และแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค 

พ.ศ. 2563 – 2567 
------------------ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การยกระดับระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์กรสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง 

 เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
1.1 มีระบบการจัดการทรัพยากร
บุคคลที่มีประสิทธิภาพ 

1.1.1 ร้อยละความส าเร็จในการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 100 

1.2 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 
ทันสมัย เพียงพอ 

1.2.1 ร้อยละความส าเร็จของการจัดท าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศด้านบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพระบบที่ตอบสนองได้ทัน
สถานการณ์  

ร้อยละ 100 

1.2.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
(ประชาชน สังคม เครือข่าย) 

ร้อยละ 60 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสู่การป้องกันคบคุมโรคอย่างมืออาชีพ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
2.1 บุคลากรมีขีดความสามารถ 
(สมรรถนะ) ในการด าเนินงาน              
เพ่ือการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค
ได้ตามมาตรฐานสากล 

2.1.1 ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ผ่าน
เกณฑ์การยกระดับสมรรถนะด้านการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุมโรคได้ตามมาตรฐานสากล  

ร้อยละ 80 
 

2.1.2 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การ
ยกระดับสมรรถนะตาม Core, Function, 
Technical ตามท่ีกรมควบคุมโรคก าหนด  

ร้อยละ 80 
 

2.2  มีแผนการเรียนรู้และพัฒนา 
(Learning & Development)                
ที่เสริมสมรรถนะด้านการป้องกัน
ควบคุมโรคท่ีสอดคล้องกับ
สถานการณ์และเท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง 

2.2.1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ตามแผนการเรียนรู้และพัฒนา (Learning & 
Development)  

ร้อยละ 50 

2.3 บุคลากรมีทักษะด้านดิจิทัลตาม
ระยะพัฒนาที่กรมควบคุมโรคก าหนด 

2.3.1 ร้อยละของบุคลากรที่มีทักษะด้านดิจิทัล 
ตามระยะพัฒนาที่กรมควบคุมโรคก าหนด  

ร้อยละ 60  
ในระยะDeveloping 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบนิเวศในการท างาน สู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข ความผูกพันและ
สุขภาวะองค์กรที่ดี   

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
3.1 บุคลากรเป็นคนดี                
มีคุณธรรม จริยธรรม 

3.1.1 จ านวนของบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และต่อต้านการทุจริตของกรมควบคุมโรค             
ที่เพ่ิมขึ้นในแต่ละปี  

จ านวน 15 คน 

3.2 บุคลากรมีความสุข              
เกิดความผูกพันต่อองค์กร 

3.2.1 ค่าเฉลี่ยดัชนีความสุข (happinometer) ของ
บุคลากรกรมควบคุมโรค  

ค่าเฉลี่ย 67 
 

 3.2.2 อัตราการคงอยู่ของบุคลากรกรมควบคุมโรค 
(Retention rate) 

ร้อยละ 97 

3.3 เกิดองค์กรสร้างสุข 3.3.1 ค่าเฉลี่ยดัชนีสุขภาวะองค์กร (happy public 
organization index : HPI) ของหน่วยงานในสังกัด  
กรมควบคุมโรค   

ค่าเฉลี่ย 68 
 

 3.3.2 ร้อยละหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์องค์กรแห่งความสุข  ร้อยละ 80 
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แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ภายใตยุ้ทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค และแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค พ.ศ. 2563-2567 

 

ความ
สอดคล้องกับ

มิติ HR 
Scorecard 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์กรสูก่ารเป็นองค์กรสมรรถนะสูง 
เป้าประสงค์ที่ 1 มีระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด 1.1 ร้อยละความส าเร็จในการจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ (ร้อยละ 100)   

โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ (KPIs) เป้าหมาย/ความส าเร็จ ผลผลิตโครงการ กิจกรรมที่ต้องด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
หลัก 

มิติที่ 1     
ความสอดคล้อง   
เชิงยุทธศาสตร ์

1. โครงการบริหาร
จัดการอัตราก าลัง
กรมควบคุมโรค  

ร้อยละความส าเรจ็ของ            
การบริหารจัดการอัตราก าลัง
กรมคุมโรค 

ร้อยละ 100 /  
กรมควบคุมโรคมีแผน
บริหารอัตราก าลัง 
 

1. ข้อมูลการวิเคราะห์          
ความต้องการอัตราก าลัง 
2. รายงานข้อมูลอัตราก าลัง
กรมควบคุมโรค  

1. รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล 
การจัดโครงสร้างการแบ่งงาน 
และกรอบอัตราก าลังทุกประเภท
ของหน่วยงาน 
2. วิเคราะห์และจดัท าข้อมูล
โครงสร้างการแบ่งงานภายใน 
และกรอบอัตราก าลังทุกประเภท
ของหน่วยงานในสังกัดกรม 
3. บริหารจัดการอัตราก าลังของ
กรมควบคุมโรค  
4. วิเคราะห์และจดัท าสรุป
รายงานผลการบริหารจัดการ
อัตราก าลังของกรมฯ  

ต.ค. 64 - ก.ย. 
65 

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

มิติที่ 1     
ความสอดคล้อง   
เชิงยุทธศาสตร ์

2. โครงการจัดท า
หลักเกณฑ์หรือ             
แนวทางการคัดเลือก
บุคลากร 

ร้อยละความส าเรจ็ของจัดท า
หลักเกณฑ์หรือแนวทาง               
การคัดเลือกบุคลากร 

ร้อยละ 100 / 
กรมควบคุมโรคมี                 
การจัดท าหลักเกณฑ์หรือ
แนวทางการคัดเลือก
บุคลากร 

หลักเกณฑ์หรือ                   
แนวทางการคัดเลือก
บุคลากร 
2. ผลการประเมินผลการ
รับรู้และเข้าใจ และการใช้
ประโยชน์ของหน่วยงาน 

1. ศึกษาหลักเกณฑ์หรือ                
แนวทางการคัดเลือกบุคลากรฯ 
2. ก าหนดและจดัท าหลักเกณฑ์
หรือแนวทางการคัดเลือก
บุคลากรฯ  
3. สื่อสารหลักเกณฑ์หรือ                
แนวทางการคัดเลือกบุคลากรฯ 
4. ประเมินการรับรู้และการใช้
ประโยชน์ฯ ของหน่วยงาน 
 
 

ต.ค. 64 - ก.ย. 
65 

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
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ความ

สอดคล้องกับ
มิติ HR 

Scorecard 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์กรสูก่ารเป็นองค์กรสมรรถนะสูง 
เป้าประสงค์ที่ 1 มีระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด 1.1 ร้อยละความส าเร็จในการจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ (ร้อยละ 100)   

โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ (KPIs) เป้าหมาย/ความส าเร็จ ผลผลิตโครงการ กิจกรรมที่ต้องด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
หลัก 

มิติที่ 1     
ความสอดคล้อง   
เชิงยุทธศาสตร ์

3. โครงการคัดเลือก
บุคลากรแบบเชิงรุก 

ร้อยละความส าเรจ็ของจัดท า
แผนการคดัเลือกบุคลากร  
แบบเชิงรุก 

ร้อยละ 100 /  
กรมควบคุมโรคมีแผน     
การคัดเลือกบุคลากร 
แบบเชิงรุก 

1. แผนการคัดเลือกบุคลากร
แบบเชิงรุก ระยะ 3 ป ี
2. จ านวนต าแหน่งท่ีมี              
การก าหนดคณุลักษณะของ
บุคลากรเพื่อคัดเลือกแบบ   
เชิงรุก 

1. วางแผนการคัดเลือกบุคลากร
แบบเชิงรุก ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566-2568 
2. ก าหนดคุณลักษณะของ
บุคลากรที่ต้องการตามแผน              
การคัดเลือกแบบเชิงรุก 

ต.ค. 64 - ก.ย. 
65 

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

มิติที่ 3 
ประสิทธิผล  
ของ                   
การบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

4. โครงการส่งเสริม
ระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้
ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
 

ร้อยละความส าเรจ็ของ                
การปรับปรุงกระบวนการและ
พัฒนาระบบด้านทรัพยากร
บุคคลให้ทันสมัย สอดคล้อง
การสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ไป และสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานท่ียืดหยุ่นคล่องตัว 

ร้อยละ 100 /  
กรมควบคุมโรคมีระบบ
ด้านทรัพยากรบคุคลที่
สนับสนุนการปฏิบตัิงานท่ี
ยืดหยุ่นคล่องตัว และ
สอดคล้องกับสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลง 

หน่วยงานในสังกัดกรม
ควบคุมโรค มีระบบด้าน
ทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุน
การปฏิบัติงานท่ียดืหยุ่น 
คล่องตัว ของบุคลากร 
 

1. ปรับ Mindset บุคลากร เพื่อ
เตรียมความพร้อมกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
2. ปรับปรุงกระบวนการหรือ
พัฒนาระบบ HR ให้สอดรับกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และ
เพื่อเกิดการปฏิบัติงานท่ียืดหยุ่น
คล่องตัว 
3. จัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยน
วิธีการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ในสังกัดกรมควบคมุโรค 

ต.ค. 64 - ก.ย. 
65 

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 
 
 
 

มิติที่ 1    
ความสอด 
คล้องเชิง
ยุทธศาสตร ์
และมติิที่ 3 
ประสิทธิผลของ              
การบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 
 

5. โครงการพัฒนา
ระบบส่งเสริมโอกาส
ในการพัฒนาให้
บุคลากรมีศักยภาพ
สูงและมีความ
หลากหลาย 
 

ร้อยละของหน่วยงานทีม่ีการ
ด าเนินการพัฒนาส่งเสริม
โอกาสในการพัฒนาให้
บุคลากรมีศักยภาพสูงและมี
ความหลากหลาย 

ร้อยละ 100 /  
หน่วยงานในสังกัด              
กรมควบคุมโรคมีระบบ
การพัฒนาส่งเสริมโอกาส
ในการพัฒนาให้บุคลากรมี
ศักยภาพสูงและมีความ
หลากหลาย 
 

หน่วยงานในสังกัดกรม
ควบคุมโรค มรีะบบการ
ส่งเสริมโอกาสในการพัฒนา
ให้บุคลากรมีศักยภาพสูง
และมีความหลากหลาย 

1. วางแผนการพัฒนาบุคลากร
เพื่อให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้           
ที่หลากหลาย 
2. ส่งเสรมิและเปิดโอกาส              
ให้บุคลากรไดร้ับการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 
ให้มีศักยภาพสูง 
 

ต.ค. 64 - ก.ย. 
65 

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
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ความ

สอดคล้องกับ
มิติ HR 

Scorecard 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์กรสูก่ารเป็นองค์กรสมรรถนะสูง 
เป้าประสงค์ที่ 1 มีระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด 1.1 ร้อยละความส าเร็จในการจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ (ร้อยละ 100)   

โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ (KPIs) เป้าหมาย/ความส าเร็จ ผลผลิตโครงการ กิจกรรมที่ต้องด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
หลัก 

มิติที่ 3 
ประสิทธิผล    
ของการบริหาร
ทรัพยากร          
บุคคล 

6. โครงการพัฒนา
ระบบการบริหารผล
การปฏิบัตงิาน 

ร้อยละความส าเรจ็ของการ
พัฒนาระบบการบริหารผล
การปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 100 /  
กรมควบคุมโรคมีระบบ
พัฒนาระบบการบริหาร
ผลการปฏิบตัิงานที่มี
ประสิทธิภาพ 

1. หลักเกณฑ์การบริหารผล
การปฏิบัติงาน 
2. คู่มือการใช้งานระบบการ
บริหารผลการปฏิบตัิงาน 
ผ่านระบบออนไลน์ (DPIS6) 
 

1. ประกาศหลักเกณฑ์                 
การบริหารผลการปฏิบัติงาน 
2. ก ากับ ติดตาม ผลักดัน                
การด าเนินงานบริหารผล       
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน  
3.สื่อสารเพื่อเสริมสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับการบริหารผล   
การปฏิบัติงาน 
4. จัดท าคู่มือการใช้งานระบบ
การบริหารผลการปฏิบัติงาน 
ผ่านระบบออนไลน์ (DPIS6)  

ต.ค. 64 - ก.ย. 
65 

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 
 
 
 
 
 

มิติที่ 4 ความ
พร้อมรับผดิด้าน
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

7. โครงการพัฒนา
ระบบการแต่งต้ัง
โยกย้ายให้โปร่งใส 
เป็นธรรม และ
ตรวจสอบได้ 
 

ร้อยละความส าเรจ็ของการ
พัฒนาระบบการคดัเลือกให้
โปร่งใส เป็นธรรม และ
ตรวจสอบได ้

ร้อยละ 100 /  
กรมควบคุมโรคมีระบบ
การแต่งตั้งโยกย้ายให้
โปร่งใส เป็นธรรม และ
ตรวจสอบได ้

1. หลักเกณฑแ์นวทางการ
คัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นสู่
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 
2. สื่อหรือช่องทางในการ
ตอบค าถามผา่นระบบ
ออนไลน ์

1. ทบทวนและจัดท าหลักเกณฑ์
แนวทางการคัดเลือกเพื่อเลื่อน
ขึ้นสู่ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 
2. จัดท าสื่อหรือช่องทางในการ
ตอบค าถามผา่นระบบออนไลน์  

ต.ค. 64 - ก.ย. 
65 

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
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มิติ HR 
Scorecard 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์กรสูก่ารเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (ต่อ) 
เป้าประสงค์ที่ 1 มีระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ (ต่อ) 
ตัวชี้วัด 1.1 ร้อยละความส าเร็จในการจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ (ร้อยละ 100)   

โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ 
(KPIs) 

เป้าหมาย/
ความส าเร็จ 

ผลผลิตโครงการ กิจกรรมที่ต้องด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

มิติที่ 1 
ความ
สอดคล้อง
เชิง
ยุทธศาสตร ์
 

8. โครงการพัฒนา
เส้นทางความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ (Career 
Path) ในสายงานหลกั
และสายงานสนับสนุน 

1. ร้อยละความส าเร็จ
ของการจัดท าเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ 2 สายงาน 
2. ร้อยละของ
หน่วยงานในสังกัด
กรมควบคุมโรครับรู้
และเข้าใจเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ (Career 
Path) เพื่อน าไป
ปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

1. ร้อยละ 100 / 
บุคลากรสายงานของ
เภสัชกรและสายงาน
นักวิชาการตรวจสอบ
ภายในมีเส้น
ความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ  
2. ร้อยละ 90 /  
กรมควบคุมโรคมีผล
การประเมินผลการ
รับรู้และเข้าใจฯ 
 
 

1. เส้นทางความก้าวหน้าใน             
สายอาชีพ (Career Path ) ของ
สายงานเภสัชกร และสายงาน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
2. ผลการประเมินผลการรับรู้และ
เข้าใจ และการใช้ประโยชน์ของ
หน่วยงาน 

1. แต่งตั้งคณะท างานจัดท าเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career 
Path) กรมควบคุมโรค ในสายงานเภสัชกร 
และสายงานนักวิชาการตรวจสอบภายใน 
2. จัดท า (ร่าง) เส้นทางความก้าวหน้า             
ในสายอาชีพฯ ในสายงานเภสัชกร และ              
สายงานนักวิชาการตรวจสอบภายใน 
3. ประชุมคณะท างานฯ เพื่อพิจารณา 
(ร่าง) เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพฯ 
4. เสนอเส้นทางความกา้วหน้าใน                
สายอาชีพฯ ให้อธิบดีกรมควบคุมโรค               
ให้ความเห็นชอบ  
5. สื่อสารแจ้งเวยีนเส้นทางความกา้วหนา้
ในสายอาชีพฯ ให้บุคลากรในสังกดั              
กรมควบคุมโรคทราบ  
6. สรุปผลการด าเนินงานการจัดท า
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพฯ 

ต.ค. 64 - ก.ย. 
65 

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
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มิติ HR 
Scorecard 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์กรสูก่ารเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (ต่อ)  
เป้าประสงค์ที่ 1 มีระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ (ต่อ) 
ตัวชี้วัด 1.1 ร้อยละความส าเร็จในการจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ (ร้อยละ 100)  

โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ 
(KPIs) 

เป้าหมาย/
ความส าเร็จ 

ผลผลิตโครงการ กิจกรรมที่ต้องด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

มิติที่ 1 
ความ
สอดคล้อง
เชิง
ยุทธศาสตร ์

9. โครงการพัฒนาระบบ
เตรียมความพร้อม
บุคลากรเพ่ือรองรับการ
เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึน้ 

ร้อยละของบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายผ่าน
การพัฒนาเพื่อ
รองรับการเข้าสู่
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 

ร้อยละ 80 / 
บุคลากรมี        
ความพร้อมรองรับ
การเข้าสูต่ าแหน่ง        
ที่สูงข้ึนได้รับ           
การพัฒนา 

บุคลากรทีม่คีวามพร้อมรองรับ        
การเข้าสูต่ าแหน่งท่ีสูงขึ้น 

1. วิเคราะหต์ าแหน่งว่างตามต าแหน่ง        
ที่สูงข้ึน และค านวณจ านวนบุคลากร            
ที่ต้องได้รับการพัฒนา 
2. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรองรบั            
การเข้าสูต่ าแหน่งท่ีสูงขึ้น 
3. พัฒนาบุคลากรกลุม่เป้าหมายตาม
แผนพัฒนาบุคลากรรองรับการเขา้สู่
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 
4. รายงานสรุปผลบคุลากรที่ผ่าน               
การพัฒนาเพื่อรองรับการเข้าสูต่ าแหน่ง         
ที่สูงข้ึน 

ต.ค. 64 - ก.ย. 
65 

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

 

 

มิติ HR 
Scorecard 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์กรสูก่ารเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (ต่อ) 
เป้าประสงค์ที่ 2 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย เพียงพอ 
ตัวชี้วัด 2.1 ร้อยละความส าเร็จของการจัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านบุคลากรที่มีประสทิธิภาพระบบที่ตอบสนองได้ทันสถานการณ์ (ร้อยละ 100) 

โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ 
(KPIs) 

เป้าหมาย/
ความส าเร็จ 

ผลผลิตโครงการ กิจกรรมที่ต้องด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

มิติท่ี 2 
ประสิทธิภาพ
ของ
กระบวนการ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

10. โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
กรมควบคุมโรค  
(SMART HR DDC) 

ร้อยละความส าเรจ็
ของการพัฒนา
ฐานข้อมูลสมรรถนะ
และความเชี่ยวชาญ
ก าลังคนกรมควบคมุ
โรค 

ร้อยละ 100 /  
กรมควบคุมโรคมี
ฐานข้อมูลสมรรถนะ
และความเชี่ยวชาญ
ก าลังคนกรมควบคมุ
โรค  

ฐานข้อมูลสมรรถนะและความ
เชี่ยวชาญก าลังคนกรมควบคุมโรค 

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสมรรถนะและ
ความเชี่ยวชาญก าลังคนกรมควบคุมโรค 
2. รวบรวมและปรับปรุงฐานข้อมลูให้เป็น
ปัจจุบัน 
 

ต.ค. 64 - ก.ย. 
65 

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
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มิติ HR 

Scorecard 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสู่การปอ้งกันคบคุมโรคอย่างมืออาชีพ 
เป้าประสงค์ที่ 1 บุคลากรมีขีดความสามารถ (สมรรถนะ) ในการด าเนินงานเพ่ือการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคได้ตามมาตรฐานสากล 
ตัวชี้วัด  1.1 ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านเกณฑ์การยกระดับสมรรถนะด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคได้ตามมาตรฐานสากล (ร้อยละ 80) 
           1.2 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การยกระดับสมรรถนะตาม Core, Function, Technical ตามที่กรมควบคุมโรคก าหนด (ร้อยละ 80) 

โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ 
(KPIs) 

เป้าหมาย/
ความส าเร็จ 

ผลผลิตโครงการ กิจกรรมที่ต้องด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

มิติที่ 3 
ประสิทธิผล
ของการ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 
 
 
 

11. โครงการพัฒนา
บุคลากรกรมควบคุม
โรค ให้มีสมรรถนะ
สนับสนุนการ
ด าเนินงานเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุมโรค  

1. ร้อยละของ
บุคลากร
กลุ่มเป้าหมาย   
ผ่านการพัฒนา
สมรรถนะด้านการ
เฝ้าระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรคตาม
มาตรฐานสากล 

ร้อยละ 80 /
บุคลากร
กลุ่มเป้าหมาย       
มีสมรรถนะ        
ด้านการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุม
โรคตาม
มาตรฐานสากล 

บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย        
ผ่านการพัฒนาสมรรถนะ         
ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรค                      
ตามมาตรฐานสากล 

1. วางแผนและก าหนดหลักสูตรการพัฒนา 
2. ด าเนินการพัฒนาบุคลากรกลุ่มเป้าหมายตามที่
หลักสตูรก าหนด 
3. สรุปผลการพัฒนาบุคลากร 

ต.ค. 64 - ก.ย. 
65 

กอง ส านัก 
สถาบัน วิชาการ
ที่รับผิดชอบใน
แต่ละหลักสูตร 

การพัฒนาบุคลากรด้านระบาดวิทยา ในหลักสตูร 
FETP , FETH , FEMTและหลักสตูร การฝึกอบรม
ระบาดวิทยาและชีวสถิติเบื้องต้น (ภาษาอังกฤษ) 

 กองระบาด
วิทยา 

การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับระบบการจัดการ
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ระบบบัญชาการ
เหตุการณ์ และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน  

 กองควบคุมโรค
และภยัสุขภาพ
ในภาวะฉุกเฉิน 

     การพัฒนาบุคลากรด้านการเฝ้าระวังป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ/ โรคตดิเช้ือ 

 สถาบันบ าราศ 
นราดูร 

     การพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ ช่องทาง           
เข้าออกประเทศ ให้มีความรู้และความสามารถ
ปฏิบัติงานได้สอดคล้อง ตามกฎอนามัยระหว่าง
ประเทศ พ.ศ. 2548 และ พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 
2558 

 กองด่านควบคุม
โรคตดิต่อ
ระหว่างประเทศ
และกักกันโรค 

     การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทีเ่ปน็ทีมปฏิบัติการ
สอบสวนควบคมุโรคติดต่ออันตราย  (CDCU)  

 กองระบาด
วิทยา 

     การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านโรคไมต่ิดต่อ  กองโรคไมต่ิดต่อ 

     การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันการ
บาดเจ็บ 

 กองป้องกันการ
บาดเจ็บ 

     การพัฒนาบุคลากรด้านโรคจากการประกอบ
อาชีพและสิงแวดล้อม 

 กองโรคจากการ
ประกอบอาชีพฯ 
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มิติ HR 

Scorecard 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสู่การปอ้งกันคบคุมโรคอย่างมืออาชีพ 
เป้าประสงค์ที่ 1 บุคลากรมีขีดความสามารถ (สมรรถนะ) ในการด าเนินงานเพ่ือการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคได้ตามมาตรฐานสากล 
ตัวชี้วัด  1.1 ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านเกณฑ์การยกระดับสมรรถนะด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคได้ตามมาตรฐานสากล (ร้อยละ 80) 
           1.2 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การยกระดับสมรรถนะตาม Core, Function, Technical ตามที่กรมควบคุมโรคก าหนด (ร้อยละ 80) 

โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ 
(KPIs) 

เป้าหมาย/
ความส าเร็จ 

ผลผลิตโครงการ กิจกรรมที่ต้องด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

     การพัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศและการ
วิเคราะหร์ะดับสูงเพื่อการควบคุมโรค 

 ศูนย์สารสนเทศ 

     การพัฒนาบุคลากรด้านเวชศาสตร์ป้องกัน 
 

 สถาบันเวช
ศาสตร์ป้องกันฯ 

     การพัฒนาบุคลากรด้านความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 
 

 ส านักงานความ
ร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

     การพัฒนาบุคลากรด้านนวตักรรมและงานวิจัย
เพื่อการป้องกันควบคุมโรคและภยัสุขภาพ  

 กองนวัตกรรม
และวิจัย 

  2. ร้อยละของ
บุคลากรทีผ่่าน
เกณฑส์มรรถนะ
ตาม Core, 
Function, 
Technical ตามที่
กรมควบคุมโรค
ก าหนด  

ร้อยละ 80 /
บุคลากรกรม
ควบคุมโรคมี
สมรรถนะตาม 
Core, Function, 
Technical ตามที่
กรมควบคุมโรค
ก าหนด 

บุคลากรกรมควบคมุโรค            
มีสมรรถนะตาม Core, 
Function, Technical ตามที่
กรมควบคุมโรคก าหนด 

1. สื่อสารจดุเน้นและกรอบการพฒันาบุคลากร 
2. ผลักดันให้หน่วยงานพัฒนาบุคลากรตาม
แผนพัฒนารายบุคคล ท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนา
ของหน่วยงานและแนวทางการพัฒนาบุคลากร
ของกรมควบคุมโรค 
3. จัดหาหลักสูตร/จดัอบรม/ส่งบคุลากรเข้ารับ
การอบรม เพื่อให้บุคลากรมีสมรรถนะตามเกณฑ์   
ที่กรมควบคุมโรคก าหนด 

ต.ค. 64 - ก.ย. 
65 

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

มิติที่ 3 
ประสิทธิผล
ของการ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

12. โครงการพัฒนา
สมรรถนะตาม 
สายงาน (Job 
Competency 
mapping) 

ร้อยละของสาย
งานท่ีมีการ
ก าหนดขีด
ความสามารถหลัก
ของบุคลากร                     

ร้อยละ 100 /  
กรมควบคุมโรคมี
ช่ือและนิยาม Core 
Competency 
mapping ทุกสาย
งาน 

ช่ือและนิยาม Core 
Competency mapping   
ทุกสายงาน 

1. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมลู Competency 
2. จัดท าช่ือและนิยาม Core Competency 
mapping ทุกสายงาน 

ต.ค. 64 - ก.ย. 
65 

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
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มิติ HR 
Scorecard 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสู่การปอ้งกันควบคุมโรคอย่างมืออาชีพ (ต่อ) 
เป้าประสงค์ที่ 2  มีแผนการเรียนรู้และพัฒนา (Learning & Development) ที่เสริมสมรรถนะด้านการป้องกันควบคุมโรคท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์และเท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
ตัวชี้วัด 2.1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามแผนการเรียนรู้และพัฒนา (Learning & Development)  

โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ 
(KPIs) 

เป้าหมาย/
ความส าเร็จ 

ผลผลิตโครงการ กิจกรรมที่ต้องด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

มิติที่ 3 
ประสิทธิผล
ของการ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

13. โครงการจัดท า 
แผนการเรียนรู้และ
พัฒนา เพ่ือเสริม
สมรรถนะด้านการ
ป้องกันควบคุมโรค 

1. ร้อยละความส าเร็จ        
ของการจัดท า
แผนการเรียนรู้และ
พัฒนาของบุคลากร
กรมควบคุมโรค 
2. ร้อยละความส าเร็จ        
ของการจัดท าและ
พัฒนาหลักสตูรการ
เรียนรู้และพัฒนา 
ส าหรับบคุลากร           
กรมควบคุมโรค 

ร้อยละ 100 /  
กรมควบคุมโรคมี
แผนการเรียนรู้และ
พัฒนาของบุคลากร
กรมควบคุมโรค 

1. แผนการเรยีนรู้และพัฒนา
ของบุคลากรกรมควบคุมโรค  
2. หลักสูตรการอบรมหรือ
หลักสตูรออนไลน์เพื่อการเรียนรู้
และพัฒนาของบุคลากรกรม
ควบคุมโรค 

1. วิเคราะห์ รวบรวม และทบทวน
หลักสตูรการเรยีนรู ้
2. จัดท าแผนการเรียนรู้และพัฒนา 
3. จัดท าและพัฒนาหลักสตูรออนไลน์          
เพื่อการเรยีนรู้และพัฒนาฯ  

ต.ค. 64 - ก.ย. 
65 

1. กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
2. กอง
ยุทธศาสตร์และ
แผนงาน (ร่วม) 
3. กอง
นวัตกรรมและ
วิจัย (ร่วม) 
4. กอง/ส านัก/
สถาบันวิชาการ 
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มิติ HR 
Scorecard 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสู่การปอ้งกันควบคุมโรคอย่างมืออาชีพ (ต่อ) 
เป้าประสงค์ที่ 3. บุคลากรมีทักษะด้านดิจิทัลตามที่ ตามระยะพัฒนาที่กรมควบคุมโรคก าหนด  
ตัวชี้วัด 3.1 ร้อยละของบุคลากรที่มีทักษะด้านดิจิทลั ตามระยะพัฒนาที่กรมควบคุมโรคก าหนด (ร้อยละ 60 ในระยะ Developing) 

โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ 
(KPIs) 

เป้าหมาย/
ความส าเร็จ 

ผลผลิตโครงการ กิจกรรมที่ต้องด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

มิติที่ 3 
ประสิทธิผล
ของการ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

14. โครงการพัฒนา
ทักษะด้านดิจิทัล 
(Digital skills) 
บุคลากรกรมควบคุม
โรค 

ร้อยละของบุคลากร
กรมควบคุมโรคมี
ทักษะด้านดิจิทัล 
ตามเป้าหมายการ
พัฒนาในระยะ 
Developing 

ร้อยละ 60 /  
บุคลากรกรมควบคมุ
โรคมีทักษะด้านดิจิทลั        
ตามเป้าหมายการ
พัฒนาในระยะ 
Developing 

บุคลากรกรมควบคมุโรคมีทักษะ
ด้านดิจิทัล ตามเปา้หมายการ
พัฒนาตามระยะการพัฒนาที่
กรมควบคุมโรคก าหนด 

1. สื่อสารกรอบการพัฒนาและหลกัสูตร
เพื่อการเรยีนรู้และพัฒนาตนเอง 
2. พัฒนาความรู้ด้านดจิิทัลส าหรบัเตรียม
ความพร้อมปรบัเปลีย่นไปสู่องค์กรดิจิทัล 
3. ประเมินตนเองทักษะด้านดจิิทัลของ
บุคลากร กรมควบคุมโรค 

ต.ค. 64 - ก.ย. 
65 

1. กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
2. ศูนย์
สารสนเทศ 
(ร่วม) 
 

 15. โครงการพัฒนา
บุคลากรเพ่ือการ
วิเคราะหข์้อมูลด้าน
ทรัพยากรบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพ (HR 
Analytics) 

1. ร้อยละของ
หน่วยงานในสังกัด
กรมควบคุมโรค 
จัดส่งบุคลากรเข้า
ร่วมโครงการ 
2. ร้อยละของ
บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายไดร้ับ
การพัฒนา HR 
Analytics ตาม
หลักสตูรที่กรม
ก าหนด 

1. ร้อยละ 80 /  
หน่วยงานมีบุคลากรที่
สามารถวิเคราะห์
ข้อมูลด้านทรัพยากร
บุคคลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. ร้อยละ 80 / 
กรมควบคุมโรคมี
บุคลากรทีส่ามารถ
วิเคราะห์ข้อมูลดา้น
ทรัพยากรบุคคลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

บุคลากรกรมควบคมุโรค         
ที่สามารถวเิคราะห์ข้อมูล            
ด้านทรัพยากรบคุคล (HR 
Analytics) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. วิเคราะห์ความต้องการและ
กลุ่มเป้าหมาย 
2. พัฒนาบุคลากรกลุม่เป้าหมาย เพื่อการ
วิเคราะห์ข้อมูลดา้นทรัพยากรบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพ (HR Analytics) 
3. ส่งเสรมิให้บุคลากรน าความรู้ทีไ่ด้มาใช้
ประโยชน์ในองค์กร 

ต.ค. 64 - ก.ย. 
65 

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
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มิติ HR 
Scorecard 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบนิเวศในการท างาน สู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข ความผูกพันและสขุภาวะองคก์รท่ีดี   
เป้าประสงค์ที่ 1 บุคลากรเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
ตัวชี้วัด 1.1 จ านวนบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริตของกรมควบคุมโรคที่เพ่ิมขึ้นในแต่ละป ี

โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ 
(KPIs) 

เป้าหมาย/
ความส าเร็จ 

ผลผลิตโครงการ กิจกรรมที่ต้องด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

มิติที่ 3 
ประสิทธิผล
ของการ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

16. โครงการส่งเสริม
และพัฒนาบุคลากร
ต้นแบบด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และต่อต้าน
การทุจริต กรมควบคุม
โรค 

1. จ านวนบุคลากร
ต้นแบบด้าน
คุณธรรม จรยิธรรม
และต่อต้านการ
ทุจริตของกรม
ควบคุมโรคที่เพิ่มข้ึน 
2. ร้อยละ
ความส าเร็จของ
หน่วยงานในสังกัด
กรมควบคุมโรคที่มี
การพัฒนาบุคคล
ต้นแบบด้าน
คุณธรรม จรยิธรรม  

1. จ านวน 15 คน /  
กรมควบคุมโรคมี
บุคลากรต้นแบบด้าน
คุณธรรม จรยิธรรม
และต่อต้านการทุจริต 
ของกรมควบคุมโรค
เพิ่มขึ้น 
2. ร้อยละ 96 / 
หน่วยงานในสังกัดกรม
ควบคุมโรคที่มีการ
พัฒนาบุคคลต้นแบบ
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

บุคคลต้นแบบด้านคณุธรรม 
จริยธรรมและต่อตา้นการทุจริต 
ของกรมควบคุมโรค 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคล
ต้นแบบด้านคณุธรรม จรยิธรรม  
2. คัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคณุธรรม 
จริยธรรม ของหน่วยงาน ตามเกณฑ์การ
ประเมินบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมฯ 
3. จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูบุคคลต้นแบบ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ของหน่วยงาน 
4. หน่วยงานในสังกัดกรมควบคมุโรค 
ประเมินตนเองเป็นบุคคลต้นแบบด้าน
คุณธรรม จรยิธรรม กรมควบคมุโรค 
5. สรุปผลการประเมินบุคคลต้นแบบด้าน
คุณธรรม จรยิธรรม กรมควบคมุโรค 
6. จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูบุคคลต้นแบบ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม  กรมควบคุมโรค 

ต.ค. 64 - ก.ย. 
65 

กลุ่มคุ้มครอง
จริยธรรม 
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มิติ HR 
Scorecard 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบนิเวศในการท างาน สู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข ความผูกพันและสขุภาวะองคก์รท่ีดี (ต่อ)    
เป้าประสงค์ที่ 2 บุคลากรมีความสุข เกิดความผูกพันต่อองค์กร (ต่อ)    
ตัวชี้วัด 2.1 ค่าเฉลี่ยดัชนีความสุขของบุคลากรกรมควบคุมโรค (happinometer) (ค่าเฉลี่ย 67) 
          2.2 อัตราการคงอยู่ของบุคลากรกรมควบคุมโรค (Retention rate) (ร้อยละ 97) 

โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ 
(KPIs) 

เป้าหมาย/
ความส าเร็จ 

ผลผลิตโครงการ กิจกรรมที่ต้องด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

มิติที่ 5
คุณภาพชีวิต
การท างาน
และความ
สมดลุ
ระหว่างชีวิต
กับการ
ท างาน 

17. โครงการเสริมสร้าง
ความสุขของบุคลากร 
กรมควบคุมโรค 

1. ค่าเฉลี่ยดัชนีความสุข
ของบุคลากรกรม
ควบคุมโรค 
(happinometer) 
2. อัตราการคงอยู่ของ
บุคลากรกรมควบคมุ
โรค (Retention rate)  

1. ร้อยละ 66 / 
บุคลากรกรมควบคมุ
โรคมีความสุขและ
ความผูกพันต่อ
องค์กรเพิ่มขึ้น 
2. ร้อยละ 97/
บุคลากรกรมควบคมุ
โรคคงอยูใ่นองค์กร 

บุคลากรกรมควบคมุโรค          
มีความสุขและความผูกพันต่อ
องค์กรเพิ่มขึ้น 
 

1. ก าหนดแนวทางการท างานของ
บุคลากรทีส่อดคล้องและเหมาะสมกับการ
ท างานแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)  
2. พัฒนาทีมสร้างสุขของหน่วยงานใน
สังกัดกรมควบคุมโรค 
3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกจิกรรม 
4. ประเมินความสุขของบุคลากรดว้ย 
Happinometer 
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กองบริหาร
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มิติที่ 5 
คุณภาพชีวิต
การท างาน 
และความ
สมดลุระหว่าง
ชีวิตกับการ
ท างาน 

18. โครงการส่งเสริม
ความเสมอภาคระหว่าง
หญิงชาย 

ร้อยละของหน่วยงานใน
สังกัดกรม กรมควบคุม
โรค มีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชายใน
หน่วยงาน 

ร้อยละ 80 / 
บุคลากรกรมควบคมุ
โรคมีความรู้ความ
เข้าใจด้านสิทธิ 
ความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชาย 

1. บุคลากรกรมควบคุมโรคมี
ความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิ 
ความเสมอภาคระหว่างหญิง
ชาย 
2. รายงานผลการจัดกจิกรรม
เกี่ยวกับการส่งเสริมความ
เสมอภาคระหว่างหญิงชาย 

1. ให้ความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิ 
ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย  
    - อบรมผ่านหลักสตูรออนไลน ์ 
    - จัดประชุมให้ความรู้ฯ 
    - สื่อสารให้ความรูผ้่านสื่อออนไลน ์
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมความเสมอภาค

ระหว่างหญิงชาย 
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มิติที่ 5 
คุณภาพชีวิต
การท างาน 
และความ
สมดลุระหว่าง
ชีวิตกับการ
ท างาน 
 
 

19. โครงการจัด
สวัสดิการที่จ าเป็นและ
เหมาะสมให้กับบุคลากร 
กรมควบคุมโรค 

ร้อยละความส าเรจ็ของ
การปรับปรุงหรือการจดั
ให้มีสวัสดิการใหม่ให้กับ
บุคลากรเพิ่มเตมิจากปีท่ี
ผ่าน 

ร้อยละ 100 /  
กรมควบคุมโรคมี
การปรับปรุง
สวัสดิการให้
ครอบคลมุหรือมกีาร
จัดให้มีสวสัดิการ
ใหมใ่ห้กับบุคลากร
เพิ่มเตมิจากปีที่ผ่าน 

สวัสดิการมีการปรับปรุงหรือ
สวัสดิการใหม่ที่จดัให้กับ
บุคลากรเพิ่มเตมิจากปีทีผ่่าน  

1. ส ารวจความต้องการด้านสวัสดกิาร 
ของบุคลากรกรมควบคุมโรค 
2. ด าเนินการปรับปรุงสวสัดิการเดิมหรือ
จัดสวสัดิการเพิ่มเติมให้บุคลากรกบั
บุคลากร 
3. ส ารวจความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัด
สวัสดิการเดิมที่มีการปรับปรุงหรือ
สวัสดิการใหม่ที่มีการจัดเพิ่มเติมให้กับ
บุคลากร 
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Scorecard 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบนิเวศในการท างาน สู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข ความผูกพันและสขุภาวะองคก์รท่ีดี (ต่อ)    
เป้าประสงค์ที่ 2 บุคลากรมีความสุข เกิดความผูกพันต่อองค์กร (ต่อ)    
ตัวชี้วัด 2.1 ค่าเฉลี่ยดัชนีความสุขของบุคลากรกรมควบคุมโรค (happinometer) (ค่าเฉลี่ย 67) 
          2.2 อัตราการคงอยู่ของบุคลากรกรมควบคุมโรค (Retention rate) (ร้อยละ 97) 

โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ 
(KPIs) 

เป้าหมาย/
ความส าเร็จ 

ผลผลิตโครงการ กิจกรรมที่ต้องด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

มิติที่ 5
คุณภาพชีวิต
การท างาน
และความ
สมดลุ
ระหว่างชีวิต
กับการ
ท างาน 

20. โครงการธ ารงรักษา
บุคลากร 

ร้อยละความส าเรจ็ของ
การด าเนินกิจกรรมเพื่อ
การธ ารงรักษาบุคลากร 

ร้อยละ 100 /  
กรมควบคุมโรคมี
การด าเนินกิจกรรม
เพื่อการธ ารงรักษา
บุคลากร 

ผลการศึกษาวิเคราะหเ์พื่อ
ค้นหาปัจจัยในการธ ารงรักษา
บุคลากร 

1. ทบทวนข้อมูลและเครื่องมือท่ีใช้ในการ
ด าเนินงานในปีท่ีผ่านมา 
2. วิเคราะห์เพื่อหาปัจจัยในการธ ารงรักษา
บุคลากร 
3. สรุปผลการศึกษาวเิคราะห์เพื่อค้นหา
ปัจจัยในการธ ารงรักษาบุคลากร 
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มิติ HR 
Scorecard 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบนิเวศในการท างาน สู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข ความผูกพันและสขุภาวะองคก์รท่ีดี (ต่อ)    
เป้าประสงค์ที ่3 เกิดองค์กรสร้างสุข 
ตัวชี้วัด 3.1 ค่าเฉลี่ยสุขภาวะองค์กรของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค (happy public organization index : HPI) (ค่าเฉลี่ย 68) 
          3.2 ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์องค์กรแห่งความสขุ (ร้อยละ 80) 

โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ 
(KPIs) 

เป้าหมาย/
ความส าเร็จ 

ผลผลิตโครงการ กิจกรรมที่ต้องด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

มิติท่ี 5
คุณภาพ
ชีวิตการ
ท างานและ
ความสมดุล
ระหว่าง
ชีวิตกับการ
ท างาน  

21. โครงการส่งเสริม
หน่วยงานสู่การเป็น
องค์กรแห่งความสุข 

ร้อยละของ
หน่วยงานในสังกัด
กรมควบคุมโรค
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินองค์กร
แห่งความสุข 

ร้อยละ 80 /  
กรมควบคุมโรค
เป็นองค์กรแห่ง
ความสุข 

หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคผ่าน
เกณฑ์การประเมินองค์กรแห่งความสุข 

1. การวิเคราะห์ผลการเสริมสร้างความสุข
และความผูกพันของบุคลากรในหน่วยงาน 
2. จัดท าแผนขับเคลื่อนองค์กรแหง่
ความสุขตามจุดเน้นกรมและของ
หน่วยงาน 
3. การด าเนินงานตามแผนขับเคลือ่น
องค์กรแห่งความสุข 
4. สรุปผลการขับเคลื่อนตามแผนฯ 
5. ประเมินผลองค์กรแห่งความสุข 
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