
สรุปการด าเนินงานนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี กรมควบคุมโรค

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

20 ธันวาคม 2564
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o ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม จ านวน 6 ตัวชี้วัด
o ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  จ านวน 4 ตัวชี้วัด
o ด้านองค์กร จ านวน 4 ตัวชี้วัด
o ด้านผู้ปฏิบัติงาน จ านวน 4 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

18



6
3

ตัวชี้วัด
ด้านรัฐ สังคม

และสิ่งแวดล้อม



ปัญหาอุปสรรค

4ตัวชี้วัด : ร้อยละของสถานการณ์ฉุกเฉินที่เป็นปัญหาโรคและภัยสุขภาพ ซึ่งกรมควบคุมโรค
สามารถตอบโต้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด
หน่วยงาน : กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน

ผลการด าเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

o ร้อยละ 100 

o สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 มีการระบาดในวงกว้าง ยากแก่การควบคุมสถานการณ์
o มีการระดมสรรพก าลัง ทั้งคน และทรัพยากร เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคจากทุกหน่วยงาน ส่งผลให้

บุคลากรมีภาระงานเพิ่มขึ้น เกิดความเหนื่อยล้าจากการท างาน

o หน่วยงานทบทวนแผน BCP
เพื่อให้สามารถตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 
และด ารงภารกิจหลัก (Core 
Business) ของหน่ วย ง าน ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ



ปัญหาอุปสรรค

5ตัวชี้วัด : จ านวนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ อนุบัญญัติที่กรมควบคุมโรคประกาศใช้

หน่วยงาน : กองกฎหมาย

ผลการด าเนินงาน
จ านวน ระเบียบ ข้อบังคับ อนุบัญญัติที่กรมควบคุมโรคประกาศใช้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เป้าหมาย จ านวน 12 ฉบับ ด าเนินการได้ 11 ฉบับ ดังนี้
o พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551   จ านวน 2 ฉบับ
o พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558                          จ านวน 4 ฉบับ
o พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560          จ านวน 1 ฉบับ
o พ.ร.บ. ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2562 จ านวน 4 ฉบับ (เป้าหมาย 5 ฉบับ)

o เนื่องจากกระบวนการทางกฎหมายมีหลายขั้นตอนและต้องด าเนินการเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน รวมทั้ง     
มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 



6ตัวชี้วัด : ร้อยละความส าเร็จของการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน

หน่วยงาน : ส านักงานเลขานุการกรม

การลดพลังงาน (มี.ค.-ก.ค. 64) เป้าหมาย ร้อยละ 10
o ไฟฟ้า ลดลงร้อยละ 4.19
o น้ ามันเชื้อเพลิง ลดลงร้อยละ 67.14

การลด และคัดแยกขยะมูลฝอย (ม.ค.-ส.ค. 64)
o ขยะมูลฝอย ลดลงร้อยละ 56.95

(เป้าหมาย ร้อยละ 20)
o ถุงพลาสติกหูหิ้ว ลดลงร้อยละ 89.02

(เป้าหมาย ร้อยละ 60)
o แก้วน้ าพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง              

ลดลงร้อยละ 83.42 (เป้าหมาย ร้อยละ 60)
o โฟมบรรจุอาหาร ลดลงร้อยละ 97.38

(เป้าหมาย ร้อยละ 100)

การลดพลังงาน
จากสถานการณ์โรคโควิด-19 หน่วยงานส่วนกลางที่ปฏิบัติงาน

ตามกลุ่มภารกิจต่างๆ ของ EOC มีการใช้พลังงานไฟฟ้า ตลอด 24 ชั่วโมง 
บางหน่วยงานมีการปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ รวมทั้ง บางหน่วยงานมี
การปรับปรุงสถานที่ในวันหยุด ซึ่งมีความจ าเป็นต้องใช้ไฟฟ้าในการ
ด าเนินการ ท าให้ปริมาณการใช้ไฟเพิ่มมากขึ้น
การลด และคัดแยกขยะมูลฝอย

หน่วยงานส่วนกลางที่ปฏิบัติงานตามกลุ่มภารกิจต่างๆ ของ 
EOC มีการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ บางหน่วยงาน เช่น สรปส. มีการ
เปิดศูนย์พักคอยและเป็นสถานพยาบาลที่ท าการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 
ท าให้ปริมาณขยะประเภทโฟม กล่องบรรจุอาหาร มีปริมาณเพิ่มขึ้น 
ซึ่งบางส่วนเป็นอาหารที่ได้รับบริจาค และเจ้าหน้าที่ที่อยู่เวรมีการสั่งอาหาร

ปัญหาอุปสรรค

ผลการด าเนินงาน



o จัดท า CHART แผนภูมิแสดง
ค่าผลดัชนีคุณภาพน้ าทิ้งที่ผ่าน
การบ าบัด โดยกรมอนามัย 
แทนการใส่ค่าเป็นตัวเลขบน
บอร์ด

ปัญหาอุปสรรค

7ตัวชี้วัด : ดัชนีคุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้ง

หน่วยงาน : สรปส./สบ.บ าราศฯ

ผลการด าเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

o ดัชนีคุณภาพน้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัด อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้ง
(BOD : ค่ามาตรฐาน ไม่เกิน 20mg/L, ค่ามาตรฐาน ไม่เกิน 30mg/L)

สถาบนัราชประชาสมาสยั
o ค่า BOD = 2.0 mg/L, ค่า SS = 6.0 mg/L 
สถาบนับ าราศนราดูร
o ค่า BOD = 7.5 mg/L, ค่า SS = 8.0 mg/L

ค่าดัชนีคุณภาพน้ าทิ้งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งทุกพารามิเตอร์ 
o จากการทดลองใช้แบบฟอร์มการบันทึกผลการตรวจวัดพารามิเตอร์ พบปัญหาในการบันทึก ท าให้เห็นความผิดปกติ

เกิดขึ้นในระบบได้ช้า ซึ่งได้ด าเนินการปรับและเฝ้าติดตามประเมินผลการใช้งานต่อไป



o สถาบันฯ เผยแพร่ข้อมูลการ
บริหารจัดการ ผ่ านทางเพจ 
Facebook ของสถาบันบ าราศ
นราดูร และกรมควบคุมโรค

ปัญหาอุปสรรค

8ตัวชี้วัด : ร้อยละความเชื่อมั่นประชาชนพื้นที่ชุมชนโดยรอบต่อการจัดการผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม
หน่วยงาน : สบ.บ าราศฯ

ผลการด าเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

o เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระบาดของโรค โควิด-19 ท าให้
ไม่สามารถลงพื้นที่ส ารวจความเชื่อมั่นชุมชนโดยรอบต่อการจัดการ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ 

o การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สถาบันฯ มีการด าเนินการในการตรวจและรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 จ านวนมาก 
ขณะเดียวกัน มีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมทั้งด้านการจราจร การจัดแยกพื้นที่ จุดรอคอย การจัดการอากาศใน
ห้องผู้ป่วย และการจัดการขยะติดเชื้อตามมาตรฐาน จึงพบว่า ไม่มีข้อร้องเรียนจากชุมชนโดยรอบสถาบันฯ



9ตัวชี้วัด : ร้อยละของหน่วยงานที่มีการด าเนินงานปรับปรุงสภาพแวดล้อมการท างาน
ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข
หน่วยงาน : ส านักงานเลขานุการกรม

ผลการด าเนินงาน

o ในปีต่อไป ควรปรับแผนให้สามารถด าเนินการได้ตาม
เป้าหมาย และด าเนินการประผลหน่วยงานตามเกณฑ์ฯ

ข้อเสนอแนะ

o จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค จึงไม่
สามารถจัดกิจกรรมและประเมินผลหน่วยงานได้ตามเกณฑ์ แต่ได้มีการปรับแผน โดยจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์
เพื่อให้ความรู้ เช่น การเผชิญเหตุอัคคีภัย การอนุรักษ์พลังงาน การคัดแยกขยะ เป็นต้น



4
10

ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตัวชี้วัด



ปัญหาอุปสรรค

11ตัวชี้วัด : ร้อยละข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขจนได้ข้อยุติ

หน่วยงาน : ส านักงานเลขานุการกรม

ผลการด าเนินงาน

o ผู้ร้องให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอหรือไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ ท าให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงาน 
และต้องติดต่อกับผู้ร้องเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งบางครั้งเกิดปัญหาติดต่อผู้ร้องไม่ได้ จึงท าให้เรื่องร้องเรียน     
ขาดหลักฐาน และความน่าเชื่อถือ

ข้อเสนอแนะ

o ควรปรับปรุงระบบให้มีการแจ้งเตือน
ผู้ร้องให้กรอกข้อมูลที่จ าเป็น   
ให้ครบถ้วนก่อน จึงจะสามารถ
บันทึกเรื่องร้องเรียนลงระบบได้ 
และมีการแจ้งเตือนเมื่อเรื่อง
ร้องเรียนนั้นได้มีการตอบกลับแล้ว

o สรุปผลการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ที่ได้รับตั้งแต่วันที่         
1 ต.ค. 63 – 31 ส.ค. 64 มีผู้ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ จ านวน 1,499 เรื่อง
- ด าเนินการและไดยุ้ติเรื่องแล้ว 1,456 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 97.13
- มีเรื่องทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการ 43 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 2.87



12ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หน่วยงาน : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ผลการด าเนินงาน
o ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ร้อยละ 91.04 (เป้าหมาย ร้อยละ 85)

o หลักสูตร หรือสื่อการเรียน PMQA 4.0 ที่มี
ความทันสมัย เพื่อสร้างความสนใจให้กับบุคลากร
ในการเข้าไปเรียนรู้และน าไปประยุกต์ใช้กับ
การปฏิบัติงานได้

o จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติที่ดี
ในการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0

ปัญหาอุปสรรค

o การระบาดของโรคโควิด-19 บุคลากรในหน่วยงานต้องไป
ปฏิบัติภารกิจแต่ละกล่อง ท าให้มีเวลาไม่ตรงกัน การพูดคุย 
สื่อสารระหว่างกัน โดยเฉพาะกับเครือข่าย บางครั้งเป็นไปได้
ค่อนข้างล่าช้า



13ตัวชี้วัด : ร้อยละประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการสื่อสารความเสี่ยง

หน่วยงาน : ส านักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

ผลการด าเนินงาน

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการสื่อสารความเสี่ยง
ร้อยละ 99.66 (เป้าหมาย ร้อยละ 90)



ปัญหาอุปสรรค

14ตัวชี้วัด : จ านวนนวัตกรรมที่กรมควบคุมโรคสร้างใหม่และน าไปใช้ประโยชน์
หน่วยงาน : กองนวัตกรรมและวิจัย
ผลการด าเนินงาน
o ผลงานนวัตกรรมท่ีเข้าโครงการบ่มเพาะนวัตกรรม (Incubation Program) 

ผ่านการคัดเลือก จ านวน 3 โครงการ 
o ผลงานนวัตกรรมด้านการป้องกันควบคุมโรค
- หน่วยงานส่งแผนการด าเนินงาน 69 เรื่อง 
- ด าเนินงานตามกระบวนการ 42 เรื่อง (เป้าหมาย 40) เรื่อง 
- ผ่านการประเมินผลงานนวัตกรรมจากผู้เชี่ยวชาญตามเกณฑ์ของกรม 26 เรื่อง โดยจ าแนกประเภท

ของนวัตกรรมได้ 4 ประเภท ได้แก่ (1) Product Innovation จ านวน 6 เรื่อง (2) Process Innovation 
จ านวน 5 เรื่อง (3) Service Innovation จ านวน 14 เรื่อง และ (4) Policy/Strategic Innovation 
จ านวน 1 เร่ือง 

ข้อเสนอแนะ

o สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ท าให้เจ้าหน้าท่ีต้องไปปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องส าหรับการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค ซึ่งถือเป็นภารกิจหลัก
ของกรมควบคุมโรค ท าให้การด าเนินงานของหลายหน่วยงานไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

o ทรัพยากรในการสนับสนุนการให้ค าปรึกษา/เสนอแนะแนวทางการด าเนินงาน รวมถึงผู้ท่ีจะช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรมของ
หน่วยงานยังมีอยู่อย่างจ ากัด ท าให้กระบวนการพัฒนาอาจมีความล่าช้าในบางโครงการ 

o สนับสนุนการ Coaching (Innovation Coaching) 
ซึ่งท าหน้าท่ีช่วยกระตุ้นให้บุคลากรมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ โดยการใช้ทักษะการฟังอย่าง
เข้าอกเข้าใจ ทักษะการถาม และเรียนรู้การพัฒนา
นวัตกรรม โดยมีการสนับสนุนเครื่องมือ
สร้างสรรค์ไอเดียและพัฒนานวัตกรรมต่างๆ 
ภายใต้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ภายในองค์กร
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ปัญหาอุปสรรค

16ตัวชี้วัด : ร้อยละของรายงานผลการตรวจสอบที่หน่วยรับตรวจน าข้อเสนอแนะ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ไปปฏิบัติ
หน่วยงาน : กลุ่มตรวจสอบภายใน

ผลการด าเนินงาน

o จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด ท าให้ทีมเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายใน ไม่สามารถเดินทางไปตรวจสอบการปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค ได้ตามแผน

ข้อเสนอแนะ

o ร้อยละ 100   
o ขออนุมัติปรับแผนการตรวจสอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ . 2564 
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การ
ระบาดของโรคโควิด-19



17ตัวชี้วัด : ผลการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

หน่วยงาน : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ผลการด าเนินงาน

o กรมฯ ผ่านการประเมินสถานะของหน่วยงาน
ในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 
โดยมีคะแนน 458.99 คะแนน จาก 500 คะแนน 
เป็นระบบราชการที่ 3.67

หมวด ผลการประเมิน
จากผู้ตรวจ

หมวด 1 การน าองค์การ 458.33

หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 479.17

หมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

453.13

หมวด 4 การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 468.75

หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 473.96

หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 489.58

หมวด 7 การบรรลุผลลัพธ์การด าเนินการ 390

คะแนนรวม (500) คะแนน 458.99

กรมควบคุมโรคเป็นระบบราชการ 3.67



18ตัวชี้วัด : ผลการประเมินหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคเป็นองค์กรคุณธรรม
และความโปร่งใส (ITA)
หน่วยงาน : กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม

ผลการด าเนินงาน

o การประเมินองค์กรคุณธรรม หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค 

จ านวน 42 หน่วยงาน ผลการประเมิน ร้อยละ 100 มีรายละเอียด ดังนี้

1. ระดับที่ 1 องค์กรส่งเสริมคุณธรรม จ านวน 20 หน่วยงาน

2. ระดับที่ 2 องค์กรคุณธรรม จ านวน 8 หน่วยงาน

3. ระดับที่ 3 องค์กรคุณธรรมต้นแบบ จ านวน 14 หน่วยงาน



ปัญหาอุปสรรค

19ตัวชี้วัด : จ านวนบัญชีข้อมูล (Data Catalog) ที่น าไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ
(Open data)
หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศ

ผลการด าเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

o การจัดท าข้อมูลเปิด (Open data) ส าหรับหน่วยงานภาครัฐเป็นเรื่องท้าทาย เนื่องจากบุคลากร มีองค์ความรู้ค่อนข้างจ ากัด อีกทั้งแหล่งข้อมูลมีความหลากหลาย กระจัดกระจาย 
การพัฒนาระบบเพ่ือรวบรวมข้อมูลขององค์กรท าได้ค่อนข้างยาก  

o ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้การขับเคลื่อนงานไม่ต่อเนื่อง บุคลากรที่เก่ียวข้องจ าเป็นต้องไปร่วมภารกิจในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

o จัดท าชุดข้อมูลภายใต้ภารกิจ “การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข”
จ านวน 8 ชุดข้อมูล สามารถเปิดเผยข้อมูล (OpenData) บนเว็บไซต์ 
http://ddcopendata.ddc.moph.go.th ท้ังสิ้น 6 ชุดข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 75 ของชุดข้อมูล    
ท่ีจัดท า ดังนี้
ชุดที่ 1 ข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (506)
ชุดที่ 2 ข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 (Q&A)
ชุดที่ 3 ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องโรคและภัยสุขภาพ (COVID-19)
ชุดที่ 4 รายงานผลการคัดกรองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19
ชุดที่ 5 สถานท่ีกักกันที่ราชการก าหนดและผู้ป่วยยืนยันในสถานท่ีกักกัน (Quarantine Facilities)
ชุดที่ 6 ข้อมูลผู้คัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1. ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และความส าคัญ
ของการจัดท าตัวชี้วัดให้กับผู้ที่เก่ียวข้องทุกระดับ 

2. ศูนย์สารสนเทศ จัดทีมให้ค าปรึกษา คอยให้
ค าแนะน า และก ากับติดตามการด าเนินงาน รวมถึง
สนับสนุนการจัดชุดข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน      

3. ใช้กลไกการขับเคลื่อนตัวชี้วัด โดยก าหนด   
ให้เป็นตัวชี้วัดค ารับรองปฏิบัติราชการ ประจ าปี พ.ศ. 2565 
เ พ่ือให้ทุกหน่วยงานร่วมกันขับเคลื่อนให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์

4. ลดเป้าหมายของการจัดท าบัญชีข้อมูล เพ่ือให้
ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพ และสามารถน าไปเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ 
เพ่ือเป็นประโยชน์ให้กับบุคลากรหรือหน่วยงานอ่ืน  
ที่สนใจได้
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o เตรียมความพร้อมทั้ งบุคลากร 
ระบบ อุปกรณ์ ส าหรับการเรียนรู้
ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้การอบรม
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ปัญหาอุปสรรค

21ตัวชี้วัด : ร้อยละบุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมโอกาสในการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูง  
เพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกับปีที่ผ่านมา
หน่วยงาน : กองบริหารทรัพยากรบุคคล

ผลการด าเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

o บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร 38 คน (ร้อยละ 100) 
o ผลงาน/แนวทางเพื่อพัฒนาองค์กร 38 ผลงาน 
o สรุปผลการด าเนินงานโครงการในภาพรวม 1 เล่ม 
o สรุปความพึงพอใจการฝึกอบรม อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด (ร้อยละ 91.5)

o เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่ภาครัฐก าหนด อย่างเคร่งครัด
o ความเสถียรของสัญญาณอินเตอร์เน็ตของทั้งผู้เข้าอบรมและวิทยากร ท าให้เกิดความไม่ต่อเนื่องบางช่วงในการเรียนรู้ 
o ผู้เข้าอบรมไม่ค่อยสันทัดในการใช้เทคโนโลยี ต้องใช้เวลาในการสื่อสารท าความเข้าใจ



1. ทบทวนหลั กสู ตรการพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากรให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน

2. พัฒนาระบบการเรียนรู้ ให้สามารถ
พัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัญหาอุปสรรค

22ตัวชี้วัด : ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะหลักตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคก าหนด
และร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะเฉพาะตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคก าหนด
หน่วยงาน : กองบริหารทรัพยากรบุคคล

ผลการด าเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

o จัดท าหลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning) จ านวน 1 เล่ม
o จัดท าคู่มือการประเมินสมรรถนะและการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) จ านวน 1 เล่ม
o สรุปผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน เช่น ผลการประเมินสมรรถนะ ผลการจัดท า

แผนพัฒนารายบุคคล และผลการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ E-Learning
สรุปผลการประเมินสมรรถนะของบุคลากรกรมควบคุมโรค ดังนี้  
o ร้อยละ 58.08 ของบุคลากรกรม ผ่านการประเมินสมรรถนะหลัก 
o ร้อยละ 47.57 ของบุคลากรกรม ผ่านการประเมินสมรรถนะตามภารกิจของกรม 
o ร้อยละ 60.49 ของบุคลากรกรม ผ่านการประเมินสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
o บุคลากรกรมควบคุมโรค มีระดับความพึงพอใจต่อการพัฒนาบุคลากรระดับกรม       

อยู่ในระดับพึงพอใจ (ค่าเฉลี่ย 3.01)

o เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ท าให้บุคลากรบางส่วน ไม่สามารถพัฒนาตนเองตามแนวทางการพัฒนาที่กรมก าหนดได้ 
o ระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองไม่สามารถตอบโจทย์การใช้งานของบุคลากรได้ ระบบช้า ไม่เสถียร และผูกขาดกับส านักงาน ก.พ.



23ตัวชี้วัด : ดัชนีความสุขของบุคลากร กรมควบคุมโรค (happinometer) เพ่ิมขึ้น
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
หน่วยงาน : กองบริหารทรัพยากรบุคคล

ผลการด าเนินงาน
o ชี้แจงแนวทางการเสริมสร้างความสุขและความผูกพัน ให้หน่วยงานในสังกัดกรมทราบ 
o หน่วยงานวิเคราะห์ข้อมูลผลการเสริมสร้างความสุขและความผูกพัน เพื่อน ามาจัดท าแผนฯ
o ก ากับติดตามการด าเนินงานรายไตรมาส ผ่านระบบ HR Report
o จัดท ารายงานผลการด าเนินงานขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข และคัดเลือกหน่วยงาน Bright Spot ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 จ านวน 3 หน่วยงาน ดังนี้
- หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ กลุ่มตรวจสอบภายใน
- หน่วยงานวิชาการ ได้แก่ กองโรคติดต่อน าโดยแมลง
- ส านักงานป้องกันควบคุมโรค ได้แก่ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี

o ส ารวจข้อมูลอัตราการคงอยู่ของบุคลากรกรม โดยอัตราการคงอยู่ คิดเป็นร้อยละ 94.80
o ส ารวจความสุขและความผูกพันของบุคลากรกรมฯ พบว่า

- ระดับความสุขของบุคลากรกรมฯ อยู่ในระดับ Happy (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 65.27)
- ระดับความผูกพันของบุคลากรกรมฯ อยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 68.44)




