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     กองบรหิารทรพัยากรบุคคล 

 กรมควบคุมโรค 
      

แผนปฏบิตักิารด้านทรพัยากรบุคคล กรมควบคุมโรค 
ประจ  าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านทรพัยากรบุคคล กรมควบคุมโรค และแผนปฏบิตักิาร 

ด้านทรพัยากรบุคคล กรมควบคุมโรค พ.ศ. 2563 – 2567 

 
      



 

 
ตามที่กรมควบคุมโรคได้มีการสื่อสารยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค                      

และแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค พ.ศ. 2563 – 2567 เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทาง               
ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค แล้ว นั้น 

กองบริหารทรัพยากรบุคคลจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค และแผนปฏิบัติการ
ด้านทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค พ.ศ. 2563 – 2567 เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคใช้เป็น
กรอบในการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ
เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค และ
แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค พ.ศ. 2563 – 2567 

    กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 

1. หลักการและเหตุผล 

ตามที่กรมควบคุมโรคได้ก าหนดยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล  กรมควบคุมโรค และแผนปฏิบัติการ               
ด้านทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค พ .ศ. 2563 – 2567 ขึ้น เพื่อเป็นทิศทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล
กรมควบคุมโรค ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวถูกก าหนดภายใต้หลักแนวคิด ประเทศไทย 4.0  
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ช า ติ ร ะ ย ะ  2 0  ปี  ด้ า น ก า ร ป้ อ ง กั น ค ว บ คุ ม โ ร ค แ ล ะ ภั ย สุ ข ภ า พ  พ .ศ . 2561  – 2580 
ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาก าลังคนด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กรอบมาตรฐานความส าเร็จ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 5 มิติ ของ ส านักงาน ก.พ. ประกอบด้วย มิติที่ 1 ความสอดคล้อง
เชิงยุทธศาสตร์  (Strategic Alignment) มิติที่  2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล                 
(HR Operational Efficiency) มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Program Effectiveness) 
มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Accountability) และ มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตการท างาน
และความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน (Quality of work – life and work – life balance) และท่ามกลาง
ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้แก่ การเข้ามาของเทคโนโลยีใหม่  ๆ ที่จะ 
Disruption วิธีการท างานแบบเดิม ๆ ดังนั้น การปรับตัวตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป การปรับวิธีการท างาน 
สมรรถนะ และ Mindset ของบุคลากรจึงเป็นเรื่องท่ีส าคัญ 

กองบริหารทรัพยากรบุคคล ในฐานะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของกรมควบคุมโรค ซึ่ งเป็นหน่วยงานหนึ่ งที่ส าคัญต่อการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์  พันธกิจ และยุทธศาสตร์ 
ของกรมควบคุมโรคให้บรรลุผลส าเร็จ และสามารถสร้างคุณค่าขององค์กรให้เกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืน ได้จัดท า 
“แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์     
เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค ให้มีความเป็นรูปธรรม สามารถด าเนินการได้บรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  

2. วัตถปุระสงค์ 

2.1 เพ่ือให้กรมควบคุมโรคมีกรอบแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2564 ที่ชัดเจน สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2 เพ่ือเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินสถานการณ์การด าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
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3. กระบวนการด าเนินการ 

3.1 ประชุมเพ่ือหารือแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  

3.2 ด าเนินการจัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค ประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2564 

3.3 แจ้งเวียน (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาและปรับปรุง ก่อนเสนอผู้บริหารเพ่ือเห็นชอบ 

3.4 เสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

3.5 เผยแพร่แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564  
ให้หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคและผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการรับทราบ และเป็นแนวทางในการด าเนินงาน
ต่อไป 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

กรมควบคุมโรคมีแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 ที่ชัดเจน          
และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน สามารถน าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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บทท่ี 2 
วิสัยทัศน์ ยุทธศำสตร์ นโยบำยท่ีเก่ียวข้อง 

และข้อมลูด้ำนทรัพยำกรบคุคล  
 

1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ค่านิยม และอัตลักษณ์ของกรมควบคุมโรค 

วิสัยทัศน์ 
“ประชาชนได้รับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับมาตรฐานสากล ภายในปี 2580” 

 

 

พันธกิจ 
วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีการป้องกันควบคุมโรคที่ได้มาตรฐาน  

และสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องและประชาชน 
ตลอดจนหน่วยงานระดับนานาชาติ 

 

 

ยุทธศาสตร์กรมควบคุมโรค พ.ศ. 2561 – 2580 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนานโยบาย มาตรการ และบริการด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของระบบป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับปรุงระบบริหารจัดการและการพัฒนาความร่วมมือ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาก าลังคนด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
 

 

ค่านิยม : MOPH 
M : Mastery   เป็นนายตนเอง 
หมายถึง หมั่นฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพ ยึดมั่นในความถูกต้อง มีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบ บนพื้นฐานของการมี
ส านึกรับผิดชอบ คุณธรรม และจริยธรรม 
O : Originality   เร่งสร้างสิ่งใหม่ 
หมายถึง สร้างสรรค์นวัตกรรม/สิ่งใหม่ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ 
P : People Centered   ใส่ใจประชาชน 
หมายถึง ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการท างาน เพ่ือประโยชน์อันดีแก่ประชาชน โดยใช้หลัก “เข้าใจ เข้าถึง    
พ่ึงได”้ 
H : Humility   อ่อนน้อมถ่อมตน 
หมายถึง มีสัมมาคารวะ มีน้ าใจ ให้อภัย รับฟังความเห็น เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
 

 

อัตลักษณ์กรมควบคุมโรค 

“ซื่อสัตย์ เสียสละ รับผิดชอบ” 
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2. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค พ.ศ. 2563 – 2567 
2.1 วิสัยทัศน์ 

บุคลากรกรมควบคุมโรค เป็นคนดี มีความสุข เชี่ยวชาญในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ภายใน   
ปี 2567  

นิยามค าส าคัญของวิสัยทัศน์ 

บุคลากรกรมควบคุมโรค หมายถึง ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข และผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดกรมควบคุมโรค                                                                       

คนดี หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลนั้น ๆ ที่แสดงออกถึงความสามารถการควบคุมตนเองและปฏิบัติตน
ตามระเบียบ กฎ กติกาของสังคม เพ่ือประโยชน์สุขของตนและของส่วนรวม เป็นแบบอย่างที่ ดี จากการประกอบ                   
คุณงามความดี ด้านคุณธรรม จริยธรรมและต่อต้านการทุจริต 

มีความสุข หมายถึง สภาพชีวิตที่เป็นสุข อันเป็นผลมาจากการมีความสามารถในการจัดการปัญหา 
ในการด าเนินชีวิต มีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี โดยครอบคลุมถึงความดีงามภายในจิตใจ 

เชี่ยวชาญ หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยศึกษา ค้นคว้า สั่งสมความรู้     
และประสบการณ์ ตลอดจนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ ได ้

2.2 พันธกิจ 

1. บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล ตามแนวทางการบริหารจัดการบุคลากร
ภาครัฐแนวใหม่ 

2. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะที่จ าเป็นในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมควบคุมโรคอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

3. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต เพ่ือให้บุคลากรเป็นคนดี มีวินัย และป้องกัน มิให้
กระท าผิดวินัย  

4. ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตในการท างานที่ดี มีความสุขและความผูกพัน เกิดสมดุลระหว่างชีวิต
การท างาน ครอบครัวและสังคม 

5. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและการจัดการความรู้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพ 

2.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การยกระดับระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์กรสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสู่การป้องกันควบคุมโรคอย่างมืออาชีพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาระบบนิเวศในการท างาน สู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข ความผูกพัน

และสุขภาวะองค์กรที่ดี 
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3. แผนปฏิบัตกิารด้านทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2567 

แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567 ได้มี             
การสื่อสารให้หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรครับทราบ เมื่อวันที่     ซึ่งได้มีการก าหนดแผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมายที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2567
ซึ่งประกอบด้วย แผนงาน/โครงการ จ านวน 21 โครงการ ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จ านวน 10 โครงการ 
1. โครงการบริหารจัดการอัตราก าลังกรมคุมโรค 
2. โครงการพัฒนาระบบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีสมรรถนะและทักษะ          

ที่จ าเป็นต่อองค์กร 
3. โครงการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเชิงรุก 
4. โครงการส่งเสริมระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
5. โครงการพัฒนาส่งเสริมโอกาสในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีศักยภาพสูงโดยการหมุนเวียนงาน 

(job rotation) 
6. โครงการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
7. โครงการพัฒนาการแต่งตั้งโยกย้ายให้โปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
8. โครงการพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ในสายงานหลักและสายงานสนับสนุน 
9. โครงการพัฒนาระบบการสืบทอดต าแหน่งทางการบริหารและวิชาการท่ีส าคัญ (Succession plan) 
10. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมควบคุมโรค (SMART HR DDC) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 จ านวน 5 โครงการ 
11. พัฒนาโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกรมควบคุมโรค เพ่ือยกระดับสมรรถนะด้านการเฝ้าระวัง 

ป้องกัน ควบคุมโรคให้ได้ตามมาตรฐานสากล 
12. โครงการพัฒนาสมรรถนะตามสายงาน (Job Competency mapping) 
13. โครงกาจัดท าแผนการเรียนรู้และพัฒนา เพ่ือเสริมสมรรถนะด้านการป้องกันควบคุมโรค 
14. โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล (Digital skills) 
15. โครงการสร้างนัก HR Analytic 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 จ านวน 6 โครงการ 
16. โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริตของ

หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค 
17. โครงการเสริมสร้างความสุขของบุคลากรกรมควบคุมโรค 
18. โครงการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย 
19. โครงการจัดสวัสดิการที่จ าเป็นและเหมาะสมให้กับบุคลากรกรมควบคุมโรค 
20. โครงการธ ารงรักษาบุคลากร 
21. โครงการส่งเสริมหน่วยงานสู่การเป็นองค์กรสร้างสุข 

โดยแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดม้ีการก าหนดโครงการ/
กิจกรรม และค่าเป้าหมายที่สอดรับกับแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 – 2567  
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4. โครงสร้างและอัตราก าลังของกรมควบคุมโรค 

4.1 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมโรค 
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4.2 อัตราก าลังของกรมควบคุมโรค  

กรมควบคุมโรค ให้ความส าคัญการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ือให้
บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข โดยมุ่งเน้นในการจัดการระบบด้านทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ           
การพัฒนาและยกระดับบุคลากรให้มีสมรรถนะและความเชี่ยวชาญในต าแหน่ง ก้าวทันเทคโนโลยี  แก้ไขปัญหา          
สร้างความรอบรู้ คล่องตัว มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ และการสร้างความสุขและความผูกพันของบุคลากร อันเป็นกลไกส าคัญ     
ในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้  

ปัจจุบันมีการจัดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ กรมควบคุมโรค ออกเป็น 47 หน่วยงาน มีกรอบอัตราก าลัง
รวมทั้งสิ้น จ านวน 6,691 คน ประกอบด้วย 1) ข้าราชการ จ านวน 3,647 อัตรา 2) ลูกจ้างประจ า จ านวน 1,098 อัตรา 
3) พนักงานราชการ จ านวน 880 อัตรา 4) พนักงานกระทรวง จ านวน 908 อัตรา และ 5) ลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 158 อัตรา 
สามารถจ าแนกรายละเอียดได้ดังนี้  

ตารางท่ี 1 จ านวนและร้อยละของกรอบอัตราก าลังกรมควบคุมโรค จ าแนกตามประเภทการจ้าง 

ล าดับ ประเภทการจ้าง จ านวน (อัตรา) ร้อยละ 
1 ข้าราชการ 3,647 54.5 
2 ลูกจ้างประจ า 1,098 16.4 
3 พนักงานราชการ 880 13.2 
4 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 908 13.6 
5 ลูกจ้างชั่วคราว (เงินบ ารุง) 158 2.4 
 รวมทั้งสิ้น 6,691 100 

ที่มา : ข้อมูลจากกลุม่อัตราก าลังและพัฒนาระบบงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล (ข้อมูล ณ วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2563) 

จากตารางที่ 1 พบว่า บุคลากรประเภทข้าราชการ มีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 51.55 รองลงมา 
ได้แก่ ประเภทลูกจ้างประจ า คิดเป็นร้อยละ 20.20 ประเภทพนักงานราชการ คิดเป็นร้อยละ 13.21 ประเภทพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข คิดเป็นร้อยละ 12.38 และประเภทลูกจ้างชั่วคราว คิดเป็นร้อยละ 2.67  

ตารางท่ี 2 จ านวนและร้อยละของอัตราก าลังข้าราชการกรมควบคุมโรค จ าแนกตามต าแหน่งประเภท 

ล าดับ ต าแหน่งประเภท จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 บริหาร 5 0.1 
2 อ านวยการ 29 0.8 
3 วิชาการ 3,017 82.7 
4 ทั่วไป 596 16.3 
 รวมทั้งสิ้น 3,647 100 

ที่มา : ข้อมูลจากกลุม่อัตราก าลังและพัฒนาระบบงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล (ข้อมูล ณ วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2563) 

จากตารางที่ 2 พบว่า ข้าราชการต าแหน่งประเภทวิชาการ มีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 82.7 
รองลงมา ได้แก่ ข้าราชการต าแหน่งประเภททั่วไป คิดเป็นร้อยละ 82.7 ข้าราชการต าแหน่งประเภทอ านวยการ              
คิดเป็นร้อยละ 0.8 และข้าราชการต าแหน่งประเภทบริหาร คิดเป็นร้อยละ 0.1  
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ตารางท่ี 3 จ านวนและร้อยละของอัตราก าลังกรมควบคุมโรค จ าแนกตามที่ตั้งหน่วยงาน 

ล าดับ ที่ตั้งหน่วยงาน จ านวน (อัตรา) ร้อยละ 
1 ส่วนกลาง 3,538 52.9 
2 ส่วนภูมิภาค 3,153 47.1 
 รวมทั้งสิ้น 6,691 100 

ที่มา : ข้อมูลจากกลุม่อัตราก าลังและพัฒนาระบบงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล (ข้อมูล ณ วันท่ี 19 มกราคม 2564) 

จากตารางที่ 3 พบว่า หน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานส่วนภูมิภาคมีอัตราก าลังที่ใกล้เคียงกัน คิดเป็นร้อย
ละ 52.9 และร้อยละ 47.1 ตามล าดับ  

ตารางท่ี 4 จ านวนอัตราก าลังกรมควบคุมโรค จ าแนกตามประเภทการจ้างและที่ตั้งหน่วยงาน 

ล าดับ ประเภทการจ้าง ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
จ านวน (อัตรา) ร้อยละ จ านวน (อัตรา) ร้อยละ 

1 ข้าราชการ 1,948 55.1 1,699 53.9 
2 ลูกจ้างประจ า 149 4.2 949 30.1 
3 พนักงานราชการ 501 14.2 379 12.0 
4 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 802 22.7 106 3.4 
5 ลูกจ้างชั่วคราว (เงินบ ารุง) 138 3.9 20 0.6 
 รวมทั้งสิ้น 3,538 100 6,691 100 

ที่มา : ข้อมูลจากกลุม่อัตราก าลังและพัฒนาระบบงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล (ข้อมูล ณ วันท่ี 19 มกราคม 2564) 

จากตารางที่ 4 พบว่า อัตราก าลังส่วนกลาง เป็นประเภทข้าราชการมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 55.1 รองลงมา 
คือ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข คิดเป็นร้อยละ 22.7 พนักงานราชการ คิดเป็นร้อยละ 14.2  ลูกจ้างประจ า คิดเป็น
ร้อยละ 4.2 และลูกจ้างชั่วคราว (เงินบ ารุง) คิดเป็นร้อยละ 3.9 ในส่วนของอัตราก าลังส่วนภูมิภาค ประเภทข้าราชการ 
มีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 53.9 รองลงมา คือ ลูกจ้างประจ า คิดเป็นร้อยละ 30.1 พนักงานราชการ คิดเป็น
ร้อยละ 14.2 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข คิดเป็นร้อยละ 3.4 และลูกจ้างชั่วคราว (เงินบ ารุง) คิดเป็นร้อยละ 0.6  

ตารางท่ี 5 จ านวนข้าราชการกรมควบคุมโรค จ าแนกตามสายงานและประเภท  

ล าดับ ต าแหน่งประเภท จ านวน (อัตรา) ร้อยละ 
1 ประเภทวิชาการ 3,051 83.7 
 - สายงานหลัก 2,670 73.2 
 - สายงานสนับสนุน 381 10.5 
2 ประเภทท่ัวไป 596 16.3 
 - สายงานหลัก 241 6.6 
 - สายงานสนับสนุน 355 9.7 
 รวมทั้งสิ้น 3,647 100 

ที่มา : ข้อมูลจากกลุม่อัตราก าลังและพัฒนาระบบงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล (ข้อมูล ณ วันท่ี 19 มกราคม 2564) 

จากตารางที่ 5 พบว่า ข้าราชการประเภทวิชาการ สายงานหลัก มีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 73.2 
รองลงมา คือ ข้าราชการประเภทวิชาการ สายงานสนับสนุน คิดเป็นร้อยละ 10.5 ข้าราชการประเภททั่วไป สายงาน
สนับสนุน คิดเป็นร้อยละ 9.7 และข้าราชการประเภททั่วไป สายงานหลัก คิดเป็นร้อยละ 6.6 โดยมีสัดส่วนของ
ข้าราชการประเภทวิชาการต่อประเภททั่วไป คือ 5.1 : 1  
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ตารางท่ี 6 จ านวนข้าราชการกรมควบคุมโรค จ าแนกตามสายงานและต าแหน่ง 

ล าดับ สายงาน/ต าแหน่ง จ านวน (อัตรา) ร้อยละ 
1 สายงานหลัก 2,911 79.8 
 1) นักบริหาร 5 0.1 
 2) ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (แพทย์) 23 0.6 
 3) ผู้อ านวยการ 6 0.2 
 4) นายแพทย์ 226 6.2 
 5) นายสัตวแพทย์ 8 0.2 
 6) ทันตแพทย ์ 5 0.1 
 7) พยาบาลวิชาชีพ 543 14.9 
 8) นักวิชาการสาธารณสุข 1,499 41.1 
 9) นักเทคนิคการแพทย์ 167 4.6 
 10) เภสัชกร 64 1.8 
 11) นักรังสีการแพทย์ 10 0.3 
 12) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 56 1.5 
 13) นักสังคมสงเคราะห์ 35 1.0 
 14) นักจิตวิทยา 3 0.1 
 15) นักจิตวิทยาคลินิก 1 0.0 
 16) นักกายภาพบ าบัด 10 0.3 
 17) นักโภชนาการ 9 0.2 
 18) เจ้าพนักงานสาธารณสุข 144 3.9 
 19) เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 44 1.2 
 20) เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 25 0.7 
 21) เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ 6 0.2 
 22) เจ้าพนักงานอาชีวบ าบัด 2 0.1 
 23) เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 1 0.0 
 24) ช่างกายอุปกรณ์ 2 0.1 
 25) พยาบาลเทคนิค 14 0.4 
 26) โภชนากร 3 0.1 
2 สายงานสนับสนุน 736 20.2 
 1) นักจัดการงานทั่วไป 108 3.0 
 2) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 71 1.9 
 3) นักวิชาการพัสดุ 35 1.0 
 4) นักวิชาการเงินและบัญชี 72 2.0 
 5) นักวิชาการตรวจสอบภายใน 8 0.2 
 6) นักทรัพยากรบุคคล 39 1.1 
 7) นิติกร 31 0.9 
 8) นักวิชาการเผยแพร่ 1 0.0 
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ล าดับ สายงาน/ต าแหน่ง จ านวน (อัตรา) ร้อยละ 
 9) นักประชาสัมพันธ์ 4 0.1 
 10) นักวิชาการสถิติ 4 0.1 
 11) นักวิเทศสัมพันธ์ 3 0.1 
 12) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 0.1 
 13) บรรณารักษ์ 1 0.0 
 14) นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 0.0 
 15) เจ้าพนักงานธุรการ 134 3.7 
 16) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 126 3.5 
 17) เจ้าพนักงานพัสดุ 57 1.6 
 18) เจ้าพนักงานสถิติ 5 0.1 
 19) เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 6 0.2 
 20) เจ้าพนักงานห้องสมุด 1 0.0 
 21) นายช่างเทคนิค 1 0.0 
 22) นายช่างโยธา 2 0.1 
 23) นายช่างเครื่องกล 5 0.1 
 24) นายช่างไฟฟ้า 5 0.1 
 25) นายช่างศิลป์ 6 0.2 
 26) เจ้าพนักงานเวชสถิติ 7 0.2 
 รวมทั้งสิ้น 3,647 100.0 

ที่มา : ข้อมูลจากกลุม่อัตราก าลังและพัฒนาระบบงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล (ข้อมูล ณ วันท่ี 19 มกราคม 2564) 

จากตารางที่ 6 พบว่า กรมควบคุมโรคมีข้าราชการสายงานหลักมากกว่าสายงานสนับสนุน คิดเป็นร้อยละ 
79.8 และคิดเป็นร้อยละ 20.2 ตามล าดับ โดยข้าราชการสายงานหลัก มีจ านวน 26 ต าแหน่ง ซึ่งต าแหน่งที่มีจ านวน
มากที่สุด ได้แก่  ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข คิดเป็นร้อยละ 41.1 ของข้าราชการทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ 
ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และต าแหน่งนายแพทย์ คิดเป็นร้อยละ 14.9 และ 6.2 ตามล าดับ ในส่วนของข้าราชการ
สายงานสนับสนุน มีจ านวน 26 ต าแหน่ง ซึ่งต าแหน่งที่มีจ านวนมากที่สุด ได้แก่  ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ                     
คิดเป็นร้อยละ 3.7 ของข้าราชการทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และต าแหน่ง                 
นักจัดการงานทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 3.5 และ 3 ตามล าดับ  

จากข้อมูลอัตราก าลังของกรมควบคุมโรคข้างต้น กรมควบคุมโรคจึงควรก าหนดโครงการ/กิจกรรม                         
ด้านทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องและครอบคลุมกับบุคลากรในแต่ละประเภท ต าแหน่ง เพ่ือให้สามารถด าเนินการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
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บทท่ี 3 

แผนปฏิบัติกำรด้ำนทรัพยำกรบคุคล กรมควบคุมโรค 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

 

 วสิัยทัศน ์
บุคลากรกรมควบคุมโรค เป็นคนดี มีความสุข เชี่ยวชาญในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ภายในปี 

2567  

 พันธกิจ 
1. บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล ตามแนวทางการบริหารจัดการบุคลากร

ภาครัฐแนวใหม่ 
2. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะที่จ าเป็นในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมควบคุมโรคอย่างเป็นระบบและ

ต่อเนื่อง 
3. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต เพ่ือให้บุคลากรเป็นคนดี มีวินัย และป้องกัน มิให้

กระท าผิดวินัย  
4. ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตในการท างานที่ดี มีความสุขและความผูกพัน เกิดสมดุลระหว่างชีวิต

การท างาน ครอบครัวและสังคม 
5. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและการจัดการความรู้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเด็เเป้า. 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การยกระดับระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์กรสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง 
เป้าประสงค์ที่ 1 มีระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด  1.1 ร้อยละความส าเร็จในการจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ (เป้าหมาย : ร้อยละ 100)   
เป้าประสงค์ที่ 2 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย เพียงพอ 

ตัวชี้วัด  2.1 ระดับความส าเร็จของการจัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
ระบบที่ตอบสนองได้ทันสถานการณ์ (เป้าหมาย : ความส าเร็จระดับ 5) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสู่การป้องกันคบคุมโรคอย่างมืออาชีพ 
เป้าประสงค์ที่ 1 บุคลากรมีขีดความสามารถ (สมรรถนะ) ในการด าเนินงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน     

ควบคุมโรคได้ตามมาตรฐานสากล 
ตัวชี้วัด 1.1 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การยกระดับสมรรถนะด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค

ได้ตามมาตรฐานสากล (เป้าหมาย : ร้อยละ 55) 
ตัวชี้วัด 1.2 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การยกระดับสมรรถนะตาม Core, Function, Technical 

ตามท่ีกรมควบคุมโรคก าหนด (เป้าหมาย : ร้อยละ 85) 
เป้าประสงค์ที่ 2  มีแผนการเรียนรู้และพัฒนา (Learning & Development) ที่เสริมสมรรถนะด้านการ

ป้องกันควบคุมโรคที่สอดคล้องกับสถานการณ์และเท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
ตัวชี้วัด 2.1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามแผนการเรียนรู้และพัฒนา (Learning & 

Development) ***ไม่ไดก้ าหนดเป็นตัวชี้วัดในปี 64 
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เป้าประสงค์ที่ 3 บุคลากรมีทักษะด้านดิจิทัลตามที่ ตามระยะพัฒนาที่กรมควบคุมโรคก าหนด  
ตัวชี้วัด 3.1 ร้อยละของบุคลากรที่มีทักษะด้านดิจิทัล ตามระยะพัฒนาที่กรมควบคุมโรคก าหนด (เป้าหมาย 

: ร้อยละ 80 ในระยะ Early) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบนิเวศในการท างาน สู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข ความผูกพันและ
สุขภาวะองค์กรที่ดี   

เป้าประสงค์ที่ 1 บุคลากรเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
ตัวชี้วัด 1.1 จ านวนของบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริตของหน่วยงาน                  

ในสังกัดกรมที่เพ่ิมข้ึนในแต่ละปี (เป้าหมาย : เพ่ิมข้ึน 20 คน) 
เป้าประสงค์ที่ 2 บุคลากรมีความสุข เกิดความผูกพันต่อองค์กร  

ตัวชี้วัด 2.1 ค่าเฉลี่ยดัชนีความสุขของบุคลากรกรมควบคุมโรค (happinometer) เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับ                 
ปีที่ผ่านมา (เป้าหมาย : ร้อยละ 66) 

ตัวชี้วัด 2.2 อัตราการคงอยู่ของบุคลากรกรมควบคุมโรค (Retention rate) (เป้าหมาย : ร้อยละ 97) 
เป้าประสงค์ที่ 3 เกิดองค์กรสร้างสุข 

ตัวชี้วัด 3.1 ร้อยละของ happy public organization index (HPI) เพ่ิมขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา                    
(ร้อยละ 67) 

ตัวชี้วัด 3.2 จ านวนหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์องค์กรสร้างสุข (เป้าหมาย : จ านวน 16 หน่วยงาน)
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แผนปฏิบัติกำรด้ำนทรัพยำกรบคุคล กรมควบคุมโรค ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 

ความ
สอดคล้อง
กับมิติ HR 
Scorecard 

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

โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ 
(KPIs) 

ค่าเป้าหมาย/
ความส าเร็จ 

ผลผลิตโครงการ กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
 

มิติท่ี 1     
ความ
สอดคล้อง   
เชิง
ยุทธศาสตร์ 

1. โครงการบริหาร
จัดการอัตราก าลังกรม
ควบคุมโรค  

ระดับความส าเร็จ
ของการบริหาร
จัดการอัตราก าลัง
กรมคุมโรค 

ความส าเร็จระดับ 5 
/ กรมควบคมุโรคมี
แผนบริหาร
อัตราก าลัง 
 

1. แผนบริหารอตัราก าลัง  
จ านวน 1 เล่ม 
2. รายงานข้อมูลอัตราก าลังกรม
ควบคุมโรค จ านวน 1 เล่ม 

1. รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลการจดั
โครงสร้างการแบ่งงาน และกรอบ
อัตราก าลังทุกประเภทของหน่วยงาน 
2. วิเคราะห์และจดัท าข้อมูลโครงสร้าง
และกรอบอัตราก าลังทุกประเภท รวมทั้ง
ความต้องการก าลังคนของหน่วยงาน 
3. บริหารจัดการอัตราก าลังของกรม
ควบคุมโรค 
4. จัดท าสรุปรายงานผลการบริหารจัดการ
อัตราก าลังของกรมฯ พร้อมข้อเสนอแนะ
การปรับปรุงการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณถัดไป 

ต.ค. 63 - ก.ย. 
64 

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

2. โครงการจัดท าแนว
ทางการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากร 
เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มี
สมรรถนะและทักษะที่
จ าเป็นต่อองค์กร 

ระดับความส าเร็จ
ของการจัดท าแนว
ทางการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากรฯ 
 

ความส าเร็จระดับ 5 
/ กรมควบคมุโรคมี
แนวทางการสรรหา
และคัดเลือก
บุคลากร 

1. รายงานผลการวิเคราะหร์ะบบ
การสรรหาและคดัเลือกบุคลากร 
2. แนวทางการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากร 
 

1. ศึกษา ทบทวน และวิเคราะห์
กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบคุลากร 
2. ปรับปรุงกระบวนการสรรหา 
และคัดเลือกบุคลากร 
3. ก าหนดวิธีการ รูปแบบ เครื่องมือในการ
สรรหาและคัดเลือกบุคลากรฯ 
4. จัดท าแนวทางการสรรหาและคดัเลือก
บุคลากร 
 
 
 

ต.ค. 63 - ก.ย. 
64 

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
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ความ
สอดคล้อง

กับ          
มิติ HR 

Scorecard 

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

โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ 
(KPIs) 

ค่าเป้าหมาย/
ความส าเร็จ 

ผลผลิตโครงการ กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
 

มิติที่ 3 
ประสิทธิผล
ของการ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 
 

3. โครงการส่งเสริม
ระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง 
 

ระดับความส าเร็จ
ของการปรับปรุง
กระบวนการหรือ
พัฒนาระบบด้าน
ทรัพยากรบุคคลให้
ทันสมัย สอดคล้อง
การสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป และ
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานท่ียืดหยุ่น
คล่องตัว 

ความส าเร็จระดับ 5 
/ กรมควบคมุโรคมี
ระบบด้านทรัพยากร
บุคคลที่สนับสนุน
การปฏิบัติงานท่ี
ยืดหยุ่นคล่องตัว 
และสอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง 

หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค 
มีระบบด้านทรัพยากรบุคคลที่
สนับสนุนการปฏิบตัิงานท่ียืดหยุ่น 
คล่องตัว ของบุคลากร 
 

1. ปรับ Mindset บุคลากร เพื่อเตรียม
ความพร้อมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
2. ปรับปรุงกระบนการหรือพัฒนาระบบ 
HR ให้สอดรับกับสถานการณ์ที่ทันการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานเกิด
การปฏิบัติงานท่ียดืหยุ่นคล่องตัว 
3. จัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนวิธีการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกรม
ควบคุมโรค 

ต.ค. 63 - ก.ย. 
64 

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 
 
 
 

มิติท่ี 1   
ความ
สอดคล้อง 
เชิง
ยุทธศาสตร์ 
และมิติที่ 3 
ประสิทธิผล
ของการ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

4. โครงการพัฒนา
ส่งเสริมโอกาสในการ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้มีศักยภาพ
สูง โดยการหมุนเวียน
งาน (Job Rotation) 
 
 

ระดับความส าเร็จ
ของการส่งเสริมให้
หน่วยงานมีการ
ด าเนินการพัฒนา
ส่งเสริมโอกาสในการ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 
ให้มีศักยภาพสูง 
โดยการหมุนเวียน
งาน (Job 
Rotation) 

ความส าเร็จระดับ 5 
/ หน่วยงานในสังกัด
กรมควบคุมโรคมี
การด าเนินการ
พัฒนาส่งเสรมิ
โอกาสในการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 
ให้มีศักยภาพสูง 
โดยการหมุนเวียน
งาน (Job 
Rotation) 

1. กรมควบคุมโรคมีหลักเกณฑ์
และแนวทางในการหมุนเวียนงาน
ที่ชัดเจน 
2. บุคลากรได้รับการพัฒนาโดย
การหมุนเวยีนงาน 
3. หน่วยงานในสังกัดกรมควบคมุ
โรคมีการพัฒนาบุคลากรโดยการ
หมุนเวียนงาน  

1 วิเคราะห์และวางแผนการด าเนนิงาน
การหมุนเวยีนงานในหน่วยงาน 
2. สื่อสารท าความเข้าใจแนวทางและ
หลักเกณฑ์ในการหมุนเวียนงานเพือ่พัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 
3. ด าเนินการพัฒนาบุคลากรโดยการ
หมุนเวียนงาน 
4. สรุปผลการด าเนินงาน 

ต.ค. 63 - ก.ย. 
64 

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) 

ค่าเป้าหมาย/
ความส าเร็จ 

ผลผลิตโครงการ กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
 

มิติท่ี 3 
ประสิทธิผล
ของการ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

5. โครงการพัฒนา
ระบบพัฒนาระบบการ
บริหารผลการปฏิบัติ
ราชการ 

ระดับความส าเร็จ
ของการพัฒนาระบบ
พัฒนาระบบการ
บริหารผลการปฏิบตัิ
ราชการ 

ความส าเร็จระดับ 5 
/ กรมควบคมุโรคมี
ระบบพัฒนาระบบ
การบริหารผลการ
ปฏิบัติราชการที่มี
ประสิทธิภาพ 

1. ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน 
มีความโปร่งใส เป็นธรรม 
ตรวจสอบได ้
2. มีสื่อการเรียนรู้ให้บุคลากรเกิด
ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารผล
การปฏิบัติงาน 
3. ผลการทบทวนตัวช้ีวัดส าคัญ 
ของกรมควบคุมโรค 

1.  ผลักดันใหร้ะบบบริหารผลการ
ปฏิบัติงานมีความโปร่งใส เป็นธรรม 
ตรวจสอบได ้
2.  จัดท าสื่อการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน 
3. รวบรวมข้อมลู และทบทวนตัวช้ีวดั
ส าคัญของกรมควบคุมโรค 

ต.ค. 63 - ก.ย. 
64 

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 
 
 
 
 
 

มิติท่ี 4 
ความพร้อม
รับผิดด้าน
การบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

6. โครงการจัดท าแนว
ทางการเลื่อนระดับสู่
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 

ระดับความส าเร็จ
ของการจัดท าแนว
ทางการเลื่อนระดับสู่
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 

ความส าเร็จระดับ 5 
/ บุคลากรกรม
ควบคุมโรคมี
แนวทางในการเลื่อน
ระดับสู่ต าแหน่งท่ี
สูงขึ้น 

แนวทางการเลื่อนระดับสู่ต าแหน่ง
ที่สูงข้ึน 

1. ทบทวนหลักเกณฑ ์
2. จัดท า (ร่าง) แนวทางการเลื่อนระดับสู่
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 
3. ฝึกปฏิบัติ จากกรณีศึกษา 
4. สื่อสารแนวทางการเลื่อนระดับสู่
ต าแหน่งท่ีสูงขึน้ 
 

ต.ค. 63 - ก.ย. 
64 

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) 

ค่าเป้าหมาย/
ความส าเร็จ 

ผลผลิตโครงการ กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
 

มิติท่ี 1 
ความ
สอดคล้อง
เชิง
ยุทธศาสตร์ 
 

7. โครงการพัฒนา
เส้นทางความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ (Career 
Path) ในสายงานหลกั
และสายงานสนับสนุน 

1. ระดับความส าเร็จ
ของการจัดท าเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ (Career Path) 
2 สายงาน 
2. ร้อยละของ
หน่วยงานในสังกัด
กรมควบคุมโรครับรู้
และเข้าใจแผน
ความก้าวหน้าใน  
สายอาชีพ (Career 
Path)  

1. ความส าเร็จระดับ 
5 / บุคลากรสายงาน
นักเทคนิคการแพทย์ 
และพยาบาลวิชาชีพ
มีเส้นความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ 
(Career Path) 
2. ร้อยละ 90 / กรม
ควบคุมโรคมีผลการ
ประเมินผลการรับรู้
เส้นทาง
ความก้าวหน้าสาย
อาชีพ 

1. เส้นทางความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ (Career Path ) ของนัก
เทคนิคการแพทย์และพยาบาล
วิชาชีพ 
2. รายงานการประเมินผลการ
รับรู้การใช้ประโยชน์ของ
หน่วยงาน 

1. วิเคราะห์ข้อมูล และจัดท าเส้นทาง
ก้าวหน้า  ในสายอาชีพ 
2. ติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนา
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
3. ประเมินผลการรับรู้เส้นทาง
ความก้าวหน้าสายอาชีพ 

ต.ค. 63 - ก.ย. 
64 

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

มิติท่ี 1 
ความ
สอดคล้อง
เชิง
ยุทธศาสตร์ 

8. โครงการพัฒนา  
ความพร้อมบุคลากร   
เพ่ือรองรับการเข้าสู่
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 
 

ร้อยละของบุคลากร
ที่มีความพร้อม
รองรับการเข้าสู่
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น
ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 80 / 
บุคลากรมี        
ความพร้อมรองรับ
การเข้าสูต่ าแหน่ง        
ที่สูงข้ึนได้รับ           
การพัฒนา 

บุคลากรมีความพร้อมรองรับ        
การเข้าสูต่ าแหน่งท่ีสูงขึ้น 

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

ต.ค. 63 - ก.ย. 
64 

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
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มิติ HR 
Scorecard 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์กรสูก่ารเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (ต่อ) 
เป้าประสงค์ที่ 2 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย เพียงพอ 
ตัวชี้วัด 2.1 ระดับความส าเร็จของการจัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านบุคลากรที่มีประสิทธภิาพระบบท่ีตอบสนองได้ทันสถานการณ์ (ความส าเร็จ ระดับ 5) 

โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ 
(KPIs) 

ค่าเป้าหมาย/
ความส าเร็จ 

ผลผลิตโครงการ กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
 

มิติท่ี 2 
ประสิทธิภาพ
ของ
กระบวนการ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

9. โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
กรมควบคุมโรค  
(SMART HR DDC) 

ระดับความส าเร็จ
ของการจัดท า
ฐานข้อมูลสมรรถนะ
และความเชี่ยวชาญ
ก าลังคนกรมควบคมุ
โรค 

ความส าเร็จระดับ 5 
/ กรมควบคมุโรคมี
ฐานข้อมูลสมรรถนะ
และความเชี่ยวชาญ
ก าลังคนกรมควบคมุ
โรค 

ฐานข้อมูลสมรรถนะและความ
เชี่ยวชาญก าลังคนกรมควบคุมโรค 

1. ศึกษา ทบทวน วิเคราะห์ความต้องการ 
2. ก าหนดนิยาม กลุม่เป้าหมาย วิธีการ 
และออกแบบเครื่องมือในการจัดเก็บ
ข้อมูล 
3. จัดท าฐานข้อมูลสมรรถนะและความ
เชี่ยวชาญก าลังคนกรมควบคุมโรค 
4. สื่อสาร Dash Board 

ต.ค. 63 - ก.ย. 
64 

1. กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
2. ศูนย์
สารสนเทศ 
(ร่วม) 
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มิติ HR 
Scorecard 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสู่การปอ้งกันคบคุมโรคอย่างมืออาชีพ 
เป้าประสงค์ที่ 1 บุคลากรมีขีดความสามารถ (สมรรถนะ) ในการด าเนินงานเพ่ือการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคได้ตามมาตรฐานสากล 
ตัวชี้วัด  1.1 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การยกระดับสมรรถนะด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคได้ตามมาตรฐานสากล (ร้อยละ 55) 
           1.2 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การยกระดับสมรรถนะตาม Core, Function, Technical ตามที่กรมควบคุมโรคก าหนด (ร้อยละ 85) 

โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ 
(KPIs) 

ค่าเป้าหมาย/
ความส าเร็จ 

ผลผลิตโครงการ กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
 

มิติที่ 3 
ประสิทธิผล
ของการ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. 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. การพัฒนาบุคลากรด้านระบาดวิทยา 
    1.1 หลักสูตร FETP และ FETH 
    1.2 หลักสูตร FEMT 
    1.3 หลักสูตร การฝึกอบรมระบาดวิทยาและ
ชีวสถิติเบื้องต้น (ภาษาอังกฤษ) 

ต.ค. 63 - ก.ย. 
64 

กองระบาด
วิทยา 

2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพือ่รองรับระบบ
การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ระบบ
บัญชาการเหตุการณ์ และศูนย์ปฏบิัติการภาวะ
ฉุกเฉิน 
    2.1 หลักสูตร การจดัการภาวะฉุกเฉิน            
ทางสาธารณสุข ระบบบัญชาการเหตุการณ์ และ
ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน  
    2.2 หลักสูตร การพัฒนาทักษะบุคลากร          
ของทีมตระหนักรูส้ถานการณ์กรมควบคุมโรค 
(Supervisor Assistant)  

ต.ค. 63 - ก.ย. 
64 

กองควบคุมโรค
และภยัสุขภาพ
ในภาวะฉุกเฉิน 

3. การพัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบงาน IPC          
เพื่อการเฝา้ระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ/ 
โรคตดิเช้ือ 

ต.ค. 63 - ก.ย. 
64 

สถาบันบ าราศ 
นราดูร 

4. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทีป่ฏิบัติงาน           
ณ ช่องทางเข้าออกประเทศ ให้มีความรู้และ
ความสามารถปฏบิัติงานได้สอดคล้อง                  
ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 และ         
พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
 

ต.ค. 63 - ก.ย. 
64 

กองด่านควบคุม
โรคตดิต่อ
ระหว่างประเทศ
และกักกันโรค 
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มิติ HR 
Scorecard 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสู่การปอ้งกันคบคุมโรคอย่างมืออาชีพ (ต่อ) 
เป้าประสงค์ที่ 1 บุคลากรมีขีดความสามารถ (สมรรถนะ) ในการด าเนินงานเพ่ือการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคได้ตามมาตรฐานสากล (ต่อ) 
ตัวชี้วัด  1.1 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การยกระดับสมรรถนะด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคได้ตามมาตรฐานสากล (ร้อยละ 55) 
           1.2 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การยกระดับสมรรถนะตาม Core, Function, Technical ตามที่กรมควบคุมโรคก าหนด (ร้อยละ 85) 

โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ 
(KPIs) 

ค่าเป้าหมาย/
ความส าเร็จ 

ผลผลิตโครงการ กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
 

     5. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เป็นทีม
ปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรคตดิต่ออันตราย      
(JIT โรคติดต่ออันตราย)  

ต.ค. 63 - ก.ย. 
64 

กองระบาด
วิทยา 

     6. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรผูป้ฏิบัติงาน          
โรคไม่ตดิต่อ (NCD Manager Team) 

ต.ค. 63 - ก.ย. 
64 

กองโรคไมต่ิดต่อ 

     7. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตรผูจ้ัดการ
แผนงานป้องกันการจมน้ า (PM Drowning)       
ผ่านระบบ E-Learning 

ต.ค. 63 - ก.ย. 
64 

กองป้องกันการ
บาดเจ็บ 

     8. การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของกรมควบคุมโรค 
8.1 จัดอบรม In house 
8.2 ส่งบุคลากรเข้าอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ 
8.3 ติดตามประเมินผล 

ต.ค. 63 - ก.ย. 
64 

ศูนย์สารสนเทศ 

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

ร้อยละ 85 /
บุคลากรกรม
ควบคุมโรคมี
สมรรถนะตาม 
Core, Function, 
Technical ตามที่
กรมควบคุมโรค
ก าหนด 
 
 
 

บุคลากรกรมควบคมุโรค            
มีสมรรถนะตาม Core, 
Function, Technical ตามที่
กรมควบคุมโรคก าหนด 

1. ผลักดันให้หน่วยงานพัฒนาบุคลากรตาม
แผนพัฒนารายบุคคล ทีส่อดคล้องกับแผนพัฒนา
ของหน่วยงานและแนวทางการพัฒนาบุคลากร
ของกรมควบคุมโรค 
2. จัดหาหลักสูตร/จดัอบรม/ส่งบคุลากรเข้ารับ
การอบรม เพื่อให้บุคลากรมีสมรรถนะตามเกณฑ์   
ที่กรมควบคุมโรคก าหนด 
 

ต.ค. 63 - ก.ย. 
64 

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
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มิติ HR 
Scorecard 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสู่การปอ้งกันคบคุมโรคอย่างมืออาชีพ (ต่อ) 
เป้าประสงค์ที่ 1 บุคลากรมีขีดความสามารถ (สมรรถนะ) ในการด าเนินงานเพ่ือการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคได้ตามมาตรฐานสากล (ต่อ) 
ตัวชี้วัด  1.1 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การยกระดับสมรรถนะด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคได้ตามมาตรฐานสากล (ร้อยละ 55) 
           1.2 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การยกระดับสมรรถนะตาม Core, Function, Technical ตามที่กรมควบคุมโรคก าหนด (ร้อยละ 85) 

โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ 
(KPIs) 

ค่าเป้าหมาย/
ความส าเร็จ 

ผลผลิตโครงการ กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
 

มิติที่ 3 
ประสิทธิผล
ของการ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

11. โครงการพัฒนา
สมรรถนะตาม 
สายงาน (Job 
Competency 
mapping) 
 

ร้อยละของสาย
งานท่ีมีการ
ก าหนดขีด
ความสามารถหลัก
ของบุคลากร                    
(Core 
Competency 
mapping) 

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. 63 - ก.ย. 
64 

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) ***ไม่ได้เป็นตัวช้ีวัดในปี 64 

โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ 
(KPIs) 

ค่าเป้าหมาย/
ความส าเร็จ 

ผลผลิตโครงการ กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
 

มิติที่ 3 
ประสิทธิผล
ของการ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

12. โครงการจัดท า 
(ร่าง) แผนการเรียนรู้
และพัฒนา เพ่ือเสริม
สมรรถนะด้านการ
ป้องกันควบคุมโรค 

ระดับความส าเร็จ
ของการจัดท า (ร่าง) 
แผนการเรียนรู้และ
พัฒนาของบุคลากร
กรมควบคุมโรค 

ความส าเร็จระดับ 5 / 
กรมควบคุมโรคมี 
(ร่าง) แผนการเรียนรู้
และพัฒนาของ
บุคลากรกรมควบคมุ
โรค 

(ร่าง) แผนการเรียนรู้และพัฒนา
ของบุคลากรกรมควบคุมโรค  

1. วิเคราะห์และรวบรวมหลักสตูร 
2. จัดท าแผนการเรียนรู้และพัฒนาของ
บุคลากรกรมควบคมุโรค 
 

ต.ค. 63 - ก.ย. 
64 

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
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มิติ HR 
Scorecard 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสู่การปอ้งกันควบคุมโรคอย่างมืออาชีพ (ต่อ) 
เป้าประสงค์ที่ 3. บุคลากรมีทักษะด้านดิจิทัลตามที่ ตามระยะพัฒนาที่กรมควบคุมโรคก าหนด  
ตัวชี้วัด 3.1 ร้อยละของบุคลากรที่มีทักษะด้านดิจิทลั ตามระยะพัฒนาที่กรมควบคุมโรคก าหนด (ร้อยละ 80 ในระยะ Early) 

โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ 
(KPIs) 

ค่าเป้าหมาย/
ความส าเร็จ 

ผลผลิตโครงการ กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
 

มิติที่ 3 
ประสิทธิผล
ของการ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

13. โครงการพัฒนา
ทักษะด้านดิจิทัล 
(Digital skills) 
บุคลากรกรมควบคุม
โรค 

ร้อยละของบุคลากร
กรมควบคุมโรคมี
ทักษะด้านดิจิทัล 
ตามเป้าหมายการ
พัฒนาในระยะ 
Early 

ร้อยละ 80 / บุคลากร
กรมควบคุมโรคมี
ทักษะด้านดิจิทัล        
ตามเป้าหมายการ
พัฒนาในระยะ Early 

บุคลากรกรมควบคมุโรคมีทักษะ
ด้านดิจิทัล ตามเปา้หมายการ
พัฒนาตามระยะการพัฒนาที่
กรมควบคุมโรคก าหนด 

1. พัฒนาความรู้ด้านดจิิทัลส าหรบัเตรียม
ความพร้อมปรบัเปลีย่นไปสู่องค์กรดิจิทัล 
2. ประเมินผลทักษะด้านดิจิทลัของ
บุคลากร กรมควบคุมโรค 

ต.ค. 63 - ก.ย. 
64 

1. กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
2. ศูนย์
สารสนเทศ 
(ร่วม) 
 

 14. โครงการพัฒนา
บุคลากรเพ่ือการ
วิเคราะหข์้อมูลด้าน
ทรัพยากรบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพ (HR 
Analytics) 

ร้อยละของบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายไดร้ับ
การพัฒนา HR 
Analytics ตาม
หลักสตูรที่กรม
ก าหนด 

ร้อยละ 80 / กรม
ควบคุมโรคมีบุคลากร
ทีส่ามารถวเิคราะห์
ข้อมูลด้านทรัพยากร
บุคคล (HR 
Analytics) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

บุคลากรกรมควบคมุโรค         
ที่สามารถวเิคราะห์ข้อมูล            
ด้านทรัพยากรบคุคล (HR 
Analytics) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

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

ต.ค. 63 - ก.ย. 
64 

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
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มิติ HR 
Scorecard 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบนิเวศในการท างาน สู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข ความผูกพันและสขุภาวะองคก์รท่ีดี   
เป้าประสงค์ที่ 1 บุคลากรเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
ตัวชี้วัด 1.1 ร้อยละของบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดกรมที่เพ่ิมขึน้ในแต่ละปี 

โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ 
(KPIs) 

ค่าเป้าหมาย/
ความส าเร็จ 

ผลผลิตโครงการ กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
 

มิติที่ 3 
ประสิทธิผล
ของการ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

15. โครงการส่งเสริม
และพัฒนาบุคลากร
ต้นแบบด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และต่อต้าน
การทุจริตของ
หน่วยงานในสังกัด         
กรมควบคุมโรค 

จ านวนบุคลากร
ต้นแบบด้าน
คุณธรรม จรยิธรรม
และต่อต้านการ
ทุจริตของกรม
ควบคุมโรคที่เพิ่มข้ึน 

20 คน / กรมควบคุม
โรคมีบุคลากรต้นแบบ
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและต่อตา้น
การทุจริต ของกรม
ควบคุมโรคเพิ่มขึ้น 

บุคลากรต้นแบบด้านคณุธรรม 
จริยธรรมและต่อตา้นการทุจริต 
ของกรมควบคุมโรค 

1. จัดท าแผน และขับเคลื่อนแผน
ด าเนินการตามแผนส่งเสรมิและพัฒนา
บุคลากรต้นแบบด้านคณุธรรมจรยิธรรม 
และต่อต้านการทุจริตของหน่วยงานใน
สังกัดกรมควบคุมโรค 
2.จัดกิจกรรม เสริมสร้างความรู้ ความ
เข้มแข็งในการสรา้งวินัยและระบบ
คุณธรรมแก่ข้าราชการพลเรือนพนักงาน
ราชการและเจ้าหนา้ที่ของรัฐในทุกระดับ 
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้บคุลากรกรม
ควบคุมโรคร่วมกิจกรรมและวันส าคัญทาง
ศาสนา 
4. ก าหนดให้ผู้บริหารและบุคลากรกรมทุก
ระดับเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา และ
กิจกรรม/วันส าคัญทางศาสนา 
5. จัดกิจกรรมประกวด ให้รางวัลบุคลากร
ต้นแบบด้านคณุธรรม จรยิธรรม และ
ต่อต้านการทุจริตของหน่วยงานในสังกัด
กรมควบคุมโรค 

ต.ค. 63 – ก.ย. 
64 

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) เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (ร้อยละ 66) 
ตัวชี้วัด 2.2 อัตราการคงอยู่ของบุคลากรกรมควบคุมโรค (Retention rate) (ร้อยละ 97) 

โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ 
(KPIs) 

ค่าเป้าหมาย/
ความส าเร็จ 

ผลผลิตโครงการ กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
 

มิติท่ี 5
คุณภาพ
ชีวิตการ
ท างานและ
ความสมดุล
ระหว่าง
ชีวิตกับการ
ท างาน 

16. โครงการเสริมสร้าง
ความสุขของบุคลากร 
กรมควบคุมโรค 

1. ร้อยละของ
บุคลากรกรมควบคมุ
โรคมีความสุขและ
ความผูกพันต่อ
องค์กร 
 
2. อัตราการคงอยู่
ของบุคลากรกรม
ควบคุมโรค 
(Retention rate)  

ร้อยละ 66 / บุคลากร
กรมควบคุมโรคมี
ความสุขและความ
ผูกพันต่อองค์กร
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี
ที่ผ่านมา 
ร้อยละ 97/บุคลากร
กรมควบคุมโรคคงอยู่
ในองค์กร 

บุคลากรกรมควบคมุโรค          
มีความสุขและความผูกพันต่อ
องค์กรเพิ่มขึ้น 
 

1. ก าหนดแนวทางการท างานของ
บุคลากรทีส่อดคล้องและเหมาะสมกับการ
ท างานแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)  
2. พัฒนาทีมสร้างสุขของหน่วยงานใน
สังกัดกรมควบคุมโรค 
3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกจิกรรม 
4. ประเมินความสุขของบุคลากรดว้ย 
Happinometer 

ต.ค. 63 – ก.ย. 
64 

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 

 17. โครงการส่งเสริม
ความเสมอภาคระหว่าง
หญิงชาย 

ร้อยละของบุคลากร
กรมควบคุมโรคมี
ความรู้ความเข้าใจ
ด้านสิทธิ 
ความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชาย 

ร้อยละ 75 / บุคลากร
กรมควบคุมโรค             
มีความรู้ความเข้าใจ
ด้านสิทธิ 
ความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชาย 

บุคลากรกรมควบคมุโรคไดร้ับ
ความรู้ความเข้าใจ และเข้าร่วม
กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริม
ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย 

1. ให้ความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิ 
ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย 
    - อบรมผ่านออนไลน์ เช่น หลกัสูตร 
G01 : ผู้หญิง ผู้ชาย ในโลกการท างาน 
(ส านักงาน ก.พ.) 
    - จัดประชุมให้ความรู้ฯ 
2. ก าหนดกิจกรรมและส่งเสริมความเสมอ

ภาคระหว่างหญิงชาย 

ก.พ. 64 กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 

 18. โครงการจัด
สวัสดิการที่จ าเป็นและ
เหมาะสมให้กับบุคลากร 
กรมควบคุมโรค 

ร้อยละความส าเรจ็
ของการปรับปรุง
หรือการจดัให้มี
สวัสดิการใหม่ให้กับ
บุคลากรเพิ่มเตมิ
จากปีท่ีผ่าน 

ร้อยละ 100 / มีการ
ปรับปรุงสวสัดิการให้
ครอบคลมุหรือมกีาร
จัดให้มีสวสัดิการใหม่
ให้กับบุคลากรเพิ่มเตมิ
จากปีท่ีผ่าน 

กรมควบคุมโรคมีการปรับปรุง
หรือการจดัให้มีสวสัดิการใหม่
ให้กับบุคลากรเพิ่มเตมิจากปีที่
ผ่าน  

1. ส ารวจความต้องการด้านสวัสดกิาร 
ของบุคลากรกรมควบคุมโรค 
2. ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมสวัสดิการให้
บุคลากรกับบคุลากร 

ต.ค. 63 – ก.ย. 
64 

ส านักงาน
เลขานุการกรม 
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มิติ HR 
Scorecard 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบนิเวศในการท างาน สู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข ความผูกพันและสขุภาวะองคก์รท่ีดี     
เป้าประสงค์ที่ 2 บุคลากรมีความสุข เกิดความผูกพันต่อองค์กร (ต่อ)    
ตัวชี้วัด 2.1 ค่าเฉลี่ยดัชนีความสุขของบุคลากรกรมควบคุมโรค (happinometer) เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (ร้อยละ 66) 
ตัวชี้วัด 2.2 อัตราการคงอยู่ของบุคลากรกรมควบคุมโรค (Retention rate) (ร้อยละ 97) 

โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ 
(KPIs) 

ค่าเป้าหมาย/
ความส าเร็จ 

ผลผลิตโครงการ กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
 

มิติท่ี 5
คุณภาพ
ชีวิตการ
ท างานและ
ความสมดุล
ระหว่าง
ชีวิตกับการ
ท างาน 

19. โครงการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาเคร่ืองมือส าหรับ
การค้นหาปัจจัยการ
ลาออกของบุคลากร
กรมควบคุมโรค 

ร้อยละความส าเรจ็
ของการจัดท า
เครื่องมือส าหรับการ
ค้นหาปัจจัยการ
ลาออกของบุคลากร
กรมควบคุมโรค 

ร้อยละ 100 / 
เครื่องมือส าหรับเก็บ
ข้อมูลเพื่อค้นหาปัจจัย
การลาออกของ
บุคลากรกรมควบคมุ
โรค 

กรมควบคุมโรคมีเครื่องมือ
ส าหรับเก็บข้อมูลเพื่อค้นหา
ปัจจัยการลาออกของบุคลากร
กรมควบคุมโรค 

ศึกษาและออกแบบเครื่องมือส าหรับการ
ค้นหาปัจจัยการลาออกของบุคลากรกรม
ควบคุมโรค 

ม.ค. – ก.ย. 64 กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
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มิติ HR 
Scorecard 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบนิเวศในการท างาน สู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข ความผูกพันและสขุภาวะองคก์รท่ีดี (ต่อ)    
เป้าประสงค์ที่ 3 เกิดองค์กรสร้างสุข 
ตัวชี้วัด 3.1 ร้อยละของ happy public organization index (HPI) เพ่ิมขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (ร้อยละ 67) 
          3.2 จ านวนหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์องค์กรสร้างสุข (จ านวน 16 หน่วยงาน) 

โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ 
(KPIs) 

ค่าเป้าหมาย/
ความส าเร็จ 

ผลผลิตโครงการ กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
 

มิติท่ี 5
คุณภาพ
ชีวิตการ
ท างานและ
ความสมดุล
ระหว่าง
ชีวิตกับการ
ท างาน  

20. โครงการส่งเสริม
หน่วยงานสู่การเป็น
องค์กรสุข 

ร้อยละของ
หน่วยงานในสังกัด
กรมควบคุมโรค
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินองค์กร
สร้างสุข 

ร้อยละ 80 / 
หน่วยงานในสังกัด
กรมควบคุมโรค 
อย่างน้อย 36 
หน่วยงาน ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
องค์กรสร้างสุข 

หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคผ่าน
เกณฑ์การประเมินองค์กรสร้างสุข 

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

ต.ค. 63 - ก.ย. 
64 

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
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บทท่ี 4 
กำรน ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนทรัพยำกรบคุคล กรมควบคุมโรค ประจ ำปี 

ไปสู่กำรปฏิบัติ กำรติดตำม และกำรรำยงำนผล 
 

การน าแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค ประจ าปี ไปสู่การปฏิบัติ  
เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคมีแนวทางการด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงก าหนด              

แนวทางการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
1.  กองบริหารทรัพยากรบุคคลเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น หนังสือแจ้งเวียน เว็บไซต์ เวทีการประชุม เป็นต้น 
2.  หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามแผนฯ จัดท าแผนปฏิบัติการ

หรือแนวทางการด าเนินงานที่สอดรับกับแผนปฏิบัติการประจ าปีของกรม  
3.  กองบริหารทรัพยากรบุคคลรับผิดชอบในการก ากับติดตามการด าเนินงาน รวบรวมข้อมูล และ

รายงานผลไปยังผู้บริหารกรม 
 

 การติดตามและรายงานผล 
เพ่ือให้การติดตามความก้าวหน้าและผลส าเร็จของแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล กองบริหารทรัพยากรบุคคล จึงก าหนด                
การติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค/หน่วยงานที่รับผิดชอบตามแผนฯ รายงานผลเป็นรายไตรมาส               
หรือตามรอบการรายงานที่กองบริหารทรัพยากรบุคคลก าหนด  

2. กองบริหารทรัพยากรบุคคล รายงานผลไปยังผู้บริหารกรมทุก 6 เดือน และสรุปผลการด าเนินงานตาม
แผนประจ าปี  ภายในเดือน ตุลาคม 2564 เพ่ือเป็นข้อมูลในการรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล                      
ไปยังกระทรวงสาธารณสุขและส านักงาน ก.พ.  
  



28 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภำคผนวก 
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ภำคผนวก ก 

 
ตำรำงแสดงค่ำเป้ำหมำยและน ้ำหนักตัวช้ีวัดโครงกำร 

ตำมแผนปฏิบติักำรด้ำนทรัพยำกรบคุคล กรมควบคมุโรค 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
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ตารางแสดงค่าเป้าหมายและน้ าหนักตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2564 

โครงการ ตัวช้ีวัด น้ าหนัก ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ถ่ายทอด
ลง

หน่วยงาน 1 2 3 4 5 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์กรสูก่ารเป็นองค์กรสมรรถนะสูง 
1. โครงการบริหาร
จัดการอัตราก าลังกรม
ควบคุมโรค  
 
 
 
 
 

ระดับความส าเร็จของ
การบริหารจัดการ
อัตราก าลังกรมควบคุม
โรค 

2 มีข้อมูลการจัด
โครงสร้างการแบ่งงาน 
และกรอบอัตราก าลัง
ทุกประเภทของ
หน่วยงานสังกัดกรมทั้ง
หน่วยงานตาม
กฎกระทรวงและ
หน่วยงานท่ีจัดตั้งขึ้น
เป็นการภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ 
2564  

มีข้อมูลกรอบ
อัตราก าลังทุกประเภท 
(ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า 
พนักงานราชการ 
พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข และ
ลูกจ้างช่ัวคราว)  

มีข้อมูลความ
ต้องการก าลังคน
ของหน่วยงานสังกัด
กรมทั้งหน่วยงาน
ตามกฎกระทรวง
และหน่วยงานท่ี
ตั้งข้ึนเป็นการ
ภายใน ประจ าปี
งบประมาณ 2564 

มีการด าเนินการ
บริหารจดัการ
อัตราก าลังของกรม
ควบคุมโรคประจ าปี
งบประมาณ 2564 

มีสรุปรายงานผล
การบริหารจัดการ
อัตราก าลังของกรม
ฯ ประจ าปี
งบประมาณ 2564 
พร้อมข้อเสนอแนะ
การปรับปรุงการ
ด าเนินงานใน
ปีงบประมาณถัดไป 

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

 

2. โครงการพัฒนา
ระบบการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากร
เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มี
สมรรถนะและทักษะที่
จ าเป็นต่อองค์กร (สรร
หา) 

ระดับความส าเร็จของ
การจัดท าแนวทางการ
สรรหาและคัดเลือก
บุคลากรฯ 
 

2 มีผลการศึกษา ทบทวน 
และวิเคราะหส์ภาพ
ปัญหา อุปสรรคของ
กระบวนงานการสรร
หาและคดัเลือก
บุคลากร 

มีการปรับปรุง
กระบวนงานการสรร
หาและคดัเลือก
บุคลากร 

มีการก าหนดวิธีการ
และรูปแบบ
เครื่องมือของ
กระบวนงานการ
สรรหาและคัดเลือก
บุคลากร 

มีแนวทางการสรร
หาและคดัเลือก
บุคลากร 

มีสรุปผลการ
ด าเนินการของ
กระบวนงานการ
สรรหาและคัดเลือก
บุคลากร พร้อม
ปัญหา อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะในการ
พัฒนา 
 
 
 
 
 

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
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โครงการ ตัวช้ีวัด น้ าหนัก ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ถ่ายทอด
ลง

หน่วยงาน 1 2 3 4 5 

3. โครงการส่งเสริม
และพัฒนาระบบด้าน
ทรัพยากรบุคคลให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง 

ระดับความส าเร็จของ
การปรับปรุง
กระบวนการหรือพัฒนา
ระบบด้านทรัพยากร
บุคคลให้ทันสมัย 
สอดคล้องการ
สถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป และ
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานท่ียืดหยุ่น
คล่องตัว 

2 มีการด าเนินกิจกรรม   
ได้มากกว่า                
ร้อยละ 25 

 

มีการด าเนินกิจกรรม
ได้มากกว่า           
ร้อยละ 50 

 

มีการด าเนินกิจกรรม 
ได้มากกว่า              
ร้อยละ 75 

 

มีสรุปผลการ
ด าเนินงานฯ  

 

มีข้อเสนอแนะ           
การปรับปรุงพัฒนา           

ในปีต่อไป 

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 

 

4. โครงการพัฒนา
ส่งเสริมโอกาส           
ในการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้ม ี    
ศักยภาพสูง             
โดยการหมุนเวียนงาน 
(job rotation)  

ระดับความส าเร็จของ
การส่งเสริมให้
หน่วยงานมีการ
ด าเนินการพัฒนา
ส่งเสริมโอกาสในการ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรใหม้ีศักยภาพ
สูง โดยการหมุนเวยีน
งาน (job rotation) 

5 มีผลการทบทวนแนว
ทางการด าเนินงาน
ส่งเสริมโอกาสในการ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรใหม้ีศักยภาพ
สูง โดยการหมุนเวยีน
งาน (job rotation) 

มีการสื่อสารแนว
ทางการด าเนินการ
พัฒนาส่งเสรมิโอกาส
ในการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรใหม้ีศักยภาพ
สูง โดยการหมุนเวยีน
งาน (job rotation) 

มีสรุปความก้าวหน้า
การด าเนินงานตาม
แนวทางฯ ของ
หน่วยงาน รอบ 9 
เดือน 

มีการประเมิน
ความส าเร็จการ
ด าเนินงานฯ ของ
หน่วยงานรอบ 12 
เดือน 

มีสรุปรายงานผล
การด าเนินงานฯ 
ของหน่วยงาน  

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 

✓ 

5. โครงการพัฒนา
ระบบการบริหารผล
การปฏิบัติราชการ 

ระดับความส าเร็จของ
การพัฒนาระบบพัฒนา
ระบบการบริหารผล
การปฏิบัตริาชการ 
 
 

5 ทบทวนหลักเกณฑ์                 
การบริหาร            
ผลการปฏิบตัิราชการ
ของบุคลากร              
กรมควบคุมโรค 
 

มีการสื่อสาร   
หลักเกณฑ์                 
การบริหาร            
ผลการปฏิบตัิราชการ
ของบุคลากร              
กรมควบคุมโรค 
 

มีสื่อการเรียนรู้     
เพื่อเสรมิสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
บริหารผลการ
ปฏิบัติงาน 

มีการรวบรวมข้อมลู
ตัวช้ีวัดส าคญัของ
กรมควบคุมโรค 

มีผลการทบทวน
ตัวช้ีวัดส าคญัของ
กรมควบคุมโรค 

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
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โครงการ ตัวช้ีวัด น้ าหนัก ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ถ่ายทอด
ลง

หน่วยงาน 1 2 3 4 5 

6. โครงการจัดท า   
แนวทางการเลื่อน  
ระดับสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 

ระดับความส าเร็จของ
การจัดท าแนวทางการ
เลื่อนระดับสูต่ าแหน่งท่ี
สูงขึ้น 

2 มีสรุปข้อผิดพลาดจาก
ผลผลติที่ผ่านมาในส่วน

ของการใช้ ว10/57 

มีรายละเอียด
กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบงาน
คัดเลือกฯ ของกอง
บริหารทรัพยากร

บุคคล/เจ้าหน้าท่ีงาน
การเจ้าหน้าที่ของ

หน่วยงาน 

มีผลการฝึกปฏิบัต ิ
จากกรณีศึกษา 

มีแนวทางการเลื่อน
ระดับสู่ต าแหน่งท่ี

สูงขึ้นประเภท
วิชาการ ระดับ

ช านาญการ กรณี ว
10/57 ที่ผ่านความ

เห็นชอบแล้ว 

มกีารสื่อสารแนว
ทางการเลื่อนระดับ
สู่ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น
ประเภทวิชาการ 
ระดับช านาญการ 

กรณี ว10/57 

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

 

7. โครงการพัฒนา
เส้นทางความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ (Career 
Path) ในสายงาน
หลักและสายงาน
สนับสนุน  

ระดับความส าเร็จของ
การจัดท าเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ (Career Path) 
2 สายงาน 
 

5 มีผลการวิเคราะหเ์พื่อ
จัดท ารายการต าแหน่ง
ส าคัญของกรม  

มีการประชุม
คณะท างานเพื่อจดัท า 
(ร่าง) เส้นทาง
ความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ (Career Path) 

(ร่าง) เส้นทาง
ความก้าวหน้าใน
สายอาชีพนักเทคนิค
การแพทย์ และ
พยาบาลวิชาชีพ 
(Career Path) 

มีเส้นทาง
ความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ (Career 
Path) ที่ผ่านความ
เห็นชอบจากอธิบด ี

มีการแจ้งเวียน
เส้นทาง
ความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ (Career 
Path) ให้ทุก
หน่วยงานทราบ 

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

 

ร้อยละของหน่วยงานใน
สังกัดกรมควบคุมโรค
รับรู้และเข้าใจเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ (Career Path)  
เพื่อน าไปปฏิบตัิอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

 

8. โครงการพัฒนา
ความพร้อมบุคลากร
เพ่ือรองรับการเข้าสู่
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 

ร้อยละของบุคลากรที่มี
ความพร้อมรองรับการ
เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึน
ได้รับการพัฒนา 
 
 

7 ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
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โครงการ ตัวช้ีวัด น้ าหนัก ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ถ่ายทอด
ลง

หน่วยงาน 1 2 3 4 5 

9. โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล กรมควบคุม
โรค (SMART HR 
DDC)  

ระดับความส าเร็จ        
ของการจัดท า
ฐานข้อมูล               
สมรรถนะและความ
เชี่ยวชาญก าลังคนกรม
ควบคุมโรค 

5 มีผลการศึกษา ทบทวน 
วิเคราะหค์วามต้องการ 

มีการก าหนดนิยาม 
กลุ่มเป้าหมาย วิธีการ 
และออกแบบ
เครื่องมือในการ
จัดเก็บข้อมลู 

มีฐานข้อมูล และผล
การวิเคราะห์ข้อมลู 

มีการสื่อสาร 
Dash Board 

มีข้อเสนอแนว
ทางการพัฒนาฯ 

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสู่การปอ้งกันคบคุมโรคอย่างมืออาชีพ 
10. โครงการพัฒนา
บุคลากรกรมควบคุม
โรค ให้มีสมรรถนะ
สนับสนุนการ
ด าเนินงานเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุมโรค 

ร้อยละของบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายในการ
พัฒนา ผ่านการพัฒนา
สมรรถนะด้านการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน ควบคุม
โรคตามมาตรฐานสากล 

5 ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 กอง/ส านัก/
สถาบันที่
เกี่ยวข้อง 

 

ร้อยละของบุคลากร     
ที่ผ่านเกณฑ์สมรรถนะ
ตาม Core, Function, 
Technical ตามที่กรม
ควบคุมโรคก าหนด  

5 ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

 

11. โครงการพัฒนา
สมรรถนะตามสายงาน 
(Job Competency 
mapping) 

ร้อยละของสายงานที่มี
การก าหนดขีด
ความสามารถหลักของ
บุคลากร                    
(Core Competency 
mapping) 
 
 

5 ร้อยละ 20 ร้อยละ 40 ร้อยละ 60 ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
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โครงการ ตัวช้ีวัด น้ าหนัก ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ถ่ายทอด
ลง

หน่วยงาน 1 2 3 4 5 

12. โครงการจัดท า
แผนการเรียนรู้และ
พัฒนา เพ่ือเสริม
สมรรถนะด้านการ
ป้องกันควบคุมโรค  

ระดับความส าเร็จ        
ของการจัดท า         
(ร่าง) แผนการเรียนรู้
และพัฒนาของบุคลากร
กรมควบคุมโรค 

2 มีการรวบรวมหลักสตูร
ที่เกี่ยวข้องในการ
พัฒนาบุคลากร 

มีการวิเคราะห์
หลักสตูรที่ใช้ในการ
พัฒนาบุคลากร 

มี (ร่าง) แผนการ
เรียนรู้และพัฒนา
บุคลากรกรมควบคมุ
โรค                         

มีการจัดประชุมหรือ
หารือ (ร่าง) 
แผนการเรียนรู้และ
พัฒนาบุคลากรกรม
ควบคุมโรค กับผู้ที่
เกี่ยวข้อง                      

มี (ร่าง) แผนการ
เรียนรู้และพัฒนา
บุคลากรกรมควบคมุ
โรค ท่ีผ่านการให้
ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจาก    
ผู้ที่เกี่ยวข้อง           

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 

 

13. โครงการพัฒนา
ทักษะด้านดิจิทัล 
(Digital skills)  

ร้อยละของบุคลากรกรม
ควบคุมโรคมีทักษะด้าน
ดิจิทัล ตามเป้าหมายการ
พัฒนาในระยะ Early 

7 ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

✓ 

14. โครงการพัฒนา
บุคลากรเพ่ือการ
วิเคราะหข์้อมูลด้าน
ทรัพยากรบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพ (HR 
Analytics)  

ร้อยละของบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายไดร้ับการ
พัฒนาตามโครงการฯ 
(HR Analytics)  

5 ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบนิเวศในการท างาน สู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข ความผูกพันและสขุภาวะองคก์รท่ีดี   
15. โครงการส่งเสริม
และพัฒนาบุคลากร
ต้นแบบด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และต่อต้าน
การทุจริตของ
หน่วยงานในสังกัด
กรมควบคุมโรค  
 

จ านวนบุคลากรต้นแบบ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
และต่อต้านการทุจริต
ของกรมควบคุมโรคที่
เพิ่มขึ้น  

5  เพิ่มขึ้น 10 คน - เพิ่มขึ้น 15 คน - เพิ่มขึ้น 20 คน กลุ่มคุ้มครอง
จริยธรรม 
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โครงการ ตัวช้ีวัด น้ าหนัก ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ถ่ายทอด
ลง

หน่วยงาน 1 2 3 4 5 

16. โครงการ
เสริมสร้างความสุข
ของบุคลากรกรม
ควบคุมโรค  

ร้อยละของบุคลากร    
กรมควบคุมโรคมี
ความสุขและความผูกพัน 

5 ร้อยละ 58 ร้อยละ 60 ร้อยละ 62 ร้อยละ 64 ร้อยละ 66 กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

 

อัตราการคงอยู่ของ
บุคลากรกรมควบคมุ
โรค (Retention rate) 

5 ร้อยละ 89 ร้อยละ 91 ร้อยละ 93 ร้อยละ 95 ร้อยละ 97 กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

 

17. โครงการส่งเสริม
ความเสมอระหว่าง
ภาคหญิงชาย  

ร้อยละของบุคลากร
กรมควบคุมโรคมี
ความรู้ความเข้าใจด้าน
สิทธิความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชาย 

5 ร้อยละ 55 ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

✓ 

18. โครงการจัด
สวัสดิการที่จ าเป็น
และเหมาะสมให้กับ
บุคลากร                
กรมควบคุมโรค  

ร้อยละความส าเรจ็ของ
การปรับปรุงหรือการ
จัดให้มีสวสัดิการใหม่
ให้กับบุคลากรเพิ่มเตมิ          
จากปีท่ีผ่าน  

5 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 ส านักงาน
เลขานุการกรม 

 

19. โครงการศึกษา
เพ่ือพัฒนาเคร่ืองมือ  
ในการค้นหาปัจจัยการ
ลาออกของบุคลากร
กรมควบคุมโรค  

ร้อยละส าเร็จของการ
จัดท าเครื่องมือในการ
ค้นหาปัจจัยการลาออก
ของบุคลากรกรม
ควบคุมโรค 

2 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

 

20. โครงการส่งเสริม
หน่วยงานสู่การเป็น
องค์กรสร้างสุข  

ร้อยละของหน่วยงาน    
ในสังกัดกรมควบคมุโรค
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
องค์กรสร้างสุข 

7 ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

✓ 

รวม 100  
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ภำคผนวก ข 

 
รำยละเอียดตัวช้ีวัดผลกำรด ำเนินงำน 

ตำมแผนปฏิบติักำรด้ำนทรัพยำกรบคุคล กรมควบคมุโรค 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

(KPIs Template) 
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รำยละเอียดตัวช้ีวัดผลกำรด ำเนินงำน 
ตำมแผนปฏิบติักำรด้ำนทรัพยำกรบคุคล กรมควบคมุโรค ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

(KPIs Template) 

ตัวช้ีวัด รายละเอียดตัวชี้วัด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

KPI 1 : ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการอัตราก าลังกรมคุมโรค 
KPI 2 : ระดับความส าเร็จของการจัดท าแนวทางการสรรหาและ

คัดเลือกบุคลากรฯ 
KPI 3 : ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงกระบวนการหรือพัฒนา

ระบบด้านทรัพยากรบุคคลให้ทันสมัย สอดคล้องต่อสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป และสนับสนุนการปฏิบัติงาน  ที่ยืดหยุ่นคล่องตัว 

KPI 4 : ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมให้หน่วยงานมีการด าเนินการ
พัฒนาส่งเสริมโอกาสในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีศักยภาพสูง     
โดยการหมุนเวียนงาน (job rotation) 

KPI 5 : ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบพัฒนาระบบการบริหาร
ผลการปฏิบัติราชการ 

KPI 6 : ระดับความส าเร็จของการจัดท าแนวทางการเลื่อนระดับสู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้น 

KPI 7.1 : ระดับความส าเร็จของการจัดท าเส้นทางความก้าวหน้า        
ในสายอาชีพ (Career Path) 2 สายงาน 

KPI 7.2 : ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรครับรู้และเข้าใจ
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)  เพ่ือน าไปปฏิบัติ          
อย่างมีประสิทธิภาพ 

KPI 8 : ร้อยละของบุคลากรที่มีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ต าแหน่ง           
ที่สูงขึ้นได้รับการพัฒนา 

KPI 9 : ระดับความส าเร็จของการจัดท าฐานข้อมูลสมรรถนะและ        
ความเชี่ยวชาญก าลังคนกรมควบคุมโรค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
หรือ 

https://eqrcode.co/a/aJqHKO 
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ตัวช้ีวัด รายละเอียดตัวชี้วัด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

KPI 10.1 : ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา ผ่านการ
พัฒนาสมรรถนะด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคตามมาตรฐานสากล 

KPI 10.2 : ร้อยละของบุคลากรทีผ่่านเกณฑ์สมรรถนะตาม Core, 
Function, Technical ตามท่ีกรมควบคุมโรคก าหนด  

KPI 11 : ร้อยละของสายงานที่มีการก าหนดขีดความสามารถหลัก    
ของบุคลากร (Core Competency mapping) 

KPI 12 : ระดับความส าเร็จของการจัดท า (ร่าง) แผนการเรียนรู้และ
พัฒนาของบุคลากรกรมควบคุมโรค 

KPI 13 : ร้อยละของบุคลากรกรมควบคุมโรคมีทักษะด้านดิจิทัล             
ตามเป้าหมายการพัฒนาในระยะ Early 

KPI 14 : ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา               
ตามโครงการฯ (HR Analytics) 

 
 

 

 
หรือ 

https://eqrcode.co/a/zRyRgx 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
KPI 15 : จ านวนบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมและต่อต้าน

การทุจริตของกรมควบคุมโรคที่เพ่ิมขึ้น  
KPI 16.1 : ร้อยละของบุคลากรกรมควบคุมโรคมีความสุขและ           

ความผูกพัน 
KPI 16.2 : อัตราการคงอยู่ของบุคลากรกรมควบคุมโรค (Retention 

rate) 
KPI 17 : ร้อยละของบุคลากรกรมควบคุมโรคมีความรู้ความเข้าใจ           

ด้านสิทธิความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย 
KPI 18 : ร้อยละความส าเร็จของการจัดสวัสดิการที่จ าเป็นให้ครอบคลุม

กับบุคลากรทุกประเภท 
KPI 19 : ร้อยละความส าเร็จของการจัดท าเครื่องมือในการค้นหาปัจจัย

การลาออกของบุคลากรกรมควบคุมโรค 
KPI 20 : ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคผ่านเกณฑ์             

การประเมินองค์กรแห่งความสุข 
 
 

 

 
หรือ 

https://eqrcode.co/a/KNB9Uc 
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ภำคผนวก ค 
 

กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
ตำมแผนปฏิบติักำรด้ำนทรัพยำกรบคุคล กรมควบคมุโรค 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
(รำยงำนผำ่นระบบ HR Report Online) 
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กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
ตำมแผนปฏิบติักำรด้ำนทรัพยำกรบคุคล กรมควบคมุโรค 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
------------------ 

 
วิธีการรายงาน / แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง QR Code / link 

 
1. วิธีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากร
บุคคล กรมควบคุมโรค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 
หรือ 

https://eqrcode.co/a/aJqHKO 
 

 
2. ตัวอย่างแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง 

 

 
หรือ 

https://eqrcode.co/a/TAzM5c 
 

 


