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 การจัดประชุมเครือขายการพัฒนาองคกร บูรณาการสามหนวยงาน  ซึ่งจัดข้ึนระหวางวันที่ 27-29 

พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมคาวาอิ คาซา รีสอรท จังหวดัพระนครศรีอยุธยา  

 ปจจุบันเปนยุคแหงการเปล่ียนแปลงและปฏิรูป กระบวนการปฏิบัติงานมีความจําเปนตองพิจารณาถึง

ประโยชนสูงที่สุดและใชคาใชจายนอยท่ีสุด จึงเกิดแนวความคิดในการจัดงานประชุมแบบบูรณาการความรวมมือ

ของสามหนวยงาน ไดแก กลุมพัฒนาระบบบริหาร กองบริหารทรัพยากรบุคคลและกลุมคุมครองจริยธรรม โดยมี

วัตถุประสงคใหเกิดกระบวนการเรียนรูทางดานการบริหารจัดการ มีการถายทอดจุดเนนท่ีสําคัญ และแลกเปล่ียนรู

ความรูใหมที่ทันสมัยของการบริหารจัดการ รวมทั้งการพัฒนาองคกร 

การปฏิบัติงานในปจจุบัน ไมสามารถดําเนินการไดดวยหนวยงานใดหนวยงานหน่ึง มีความจําเปนตอง

ปฏิบัติงานในลักษณะความรวมมือสหสาขา การบูรณาการเปนสิ่งที่จําเปนและอาศัยระบบตาง ๆ เขามาชวย เชน 

เทคโนโลยี นวัตกรรม ระบบการบริหารจัดการ แมกระทั่ง องคความรูจากภาคเอกชน ภาครัฐอ่ืน   จึงไดมีการ

รวมตัวเปนเครือขายการพัฒนาองคกร   ประสบการณการปฏิบัติงานระหวางเครือขาย  เปนเวทีใหหนวยงานหลัก

ของงานสนับสนุน   เพื่อใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู  รวมท้ังความรูวิทยาการใหมดานการบริหารจัดการ และ

ปญหาอุปสรรคซึ่งจะเปนประโยชนตอการดําเนินงานปองกันควบคุมโรค  ซึ่งรูปเลมการประชุมน้ี จะเปนประโยชน

ตอผูปฏิบัติงานตอไป 

ขอขอบคุณคณะผูบริหาร วิทยากร   เจาหนาที่   รวมถึงทุกทานท่ีมีสวนสําคัญ   ทําใหประชุมน้ีสําเร็จ

ลุลวง 

 

 

คณะผูจัดทํา 

  



ข 

 

สารบัญ 

เน้ือหา           หนา 
 

คํานํา           ก 

สารบัญ           ข 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร         ค 

รายละเอียดเน้ือหาการประชุม        1-45 

การประเมินความพึงพอใจการประชุม       46-50 

ภาคผนวก          51 

เอกสารประกอบคําบรรยาย        

โครงการ 

คํากลาวรายงาน 

สําเนาคําส่ัง 

รูปภาพการประชุม 

  



ค 

 

สรุปรายงานการประชุมเชิงปฏิบตัิการพัฒนาศกัยภาพเครือขายพัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร กรมควบคมุ

โรค ประจําป พ.ศ. 2563 บูรณาการสามหนวยงาน ประจําปงบประมาณ  2563 

ระหวางวันท่ี 27-29 พฤศจิกายน 2562 

ณ โรงแรมคาวาอิ คาซา รีสอรท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

  การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือขายพัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร กรม

ควบคุมโรค ประจําป พ.ศ. 2563 บูรณาการสามหนวยงาน ประจําปงบประมาณ  2563 จํานวนผูเขาประชุม 

150 คน งบประมาณดําเนินการ 725,000 บาท (เจ็ดแสนสองหม่ืนหาพันบาทถวน) ใชไป 661,712 บาท (หก

แสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดรอยสิบสองบาทถวน) คงเหลือ 63,228 บาท (หกหม่ืนสามพันสองรอยยี่สิบแปดบาทถวน) 

ประธานการประชุมคือ นายแพทยปรีชา เปรมปรี รองอธบิดกีรมควบคุมโรค ซึ่งกําหนดโยบายพัฒนากรมควบคุมโรค

เขาสูระบบราชการ 4.0 มีวัตถุประสงค เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน สําหรับสงเสริมใหเกิดการพัฒนาระบบ

การทํางาน โดยใชแนวทางของระบบราชการ 4.0 มุงเนนการทํางานที่สานพลังทุกภาคสวน (Collaboration) 

สรางนวัตกรรม (Innovation) และปรับเขาสูความเปนดิจิทัล (Digitalization) ใหทุกหนวยงานภายในกรมสามารถ

นําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม และสรางการยอมรับ ความเชื่อถือ ความมั่นใจ และศรัทธาใหเกิดข้ึนกับผูรับบริการ 

ประชาชนทั่วไป และผูมีสวนไดสวนเสยีท้ังภายในและภายนอกองคการ โดยมีแนวปฏบิัติดังน้ี 

มีแนวปฏิบัติ เก่ียวกับองคการท่ีเปดกวางและเชื่อมโยงถึงกัน (Open & Connected Organization) 

ประกอบดวย 1. บูรณาการศูนยขอมูล (Data Center Consolidation) และสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลหรือนํา

ขอมูลจากแหลงชุดขอมูลที่มีอยูภายในกรมฯ และสามารถเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือดําเนินการ

วิเคราะหขอมูล (Data Analytic) ตามแนวทางธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ 2. ประสานและบูรณาการความรวมมือ

ระหวางหนวยงาน (Integration) และเครือขายทั้งภายในและภายนอกประเทศ  3. พัฒนาระบบการควบคุม

ภายใน โปรงใส ตรวจสอบได และมีมาตรการปองกันการทุจริตในเชิงรุก แนวทางปฏิบัติทั้ง 3 ขอ มีศูนยสารสนเทศ 

กองยุทธศาสตรและแผนงาน กองบริหารการคลัง กลุมตรวจสอบภายใน และกลุมคุมครองจริยธรรม เปนหนวยงาน

กลางในการพัฒนา และทุกหนวยงานรวมปฏิบัต ิ

แนวปฏิ บัติ เกี่ ย ว กับ  องคการที่ยึ ดประชาชนเปนศูนยกลาง (Citizen-Centric Organization) 

ประกอบดวย 1. พัฒนากระบวนการและคุณภาพการใหบริการในสถานบริการ (Smart Hospital) ลดความแออัด 

ลดระยะเวลารอคอยการรักษา นําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการและระบบบริการ 2. พัฒนาชองทางการรับฟง

ความคิดเห็น ขอรองเรียน ขอเสนอแนะ และระบบการจัดการขอรองเรียนใหมีประสิทธิภาพ 3. ใชเทคโนโลยีสมัยใหม เพ่ือ

เขาถึงความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย และนํามาปรับปรุงการทํางานใหเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางสม่ําเสมอ แนวทางปฏิบัติทั้ง 3 ขอ มีกลุมพัฒนาระบบบริหาร สํานักงานเลขานุการ

กรม สถาบันบําราศนราดูร สถาบันราชประชาสมาสัย เปนหนวยงานกลางในการพัฒนา และทุกหนวยงานรวมปฏิบัติ 

แนวปฏิ บัติ เกี่ ยว กับ  องคการที่มี ขีดสมรรถนะสู งและทันสมัย (Smart & High Performance 

Organization) ประกอบดวย 1. พัฒนาและยกระดับบุคลากรใหมีสมรรถนะและความเช่ียวชาญในตําแหนง กาวทัน



ง 

 

เทคโนโลยี แกไขปญหา สรางความรอบรู คลองตัว และมุงเนนผลสัมฤทธิ์ (HR Agility) 2. พัฒนาระบบ Innovation 

Ecosystem และ Supporting System เพ่ือสรางสรรคและพัฒนาผลงานนวัตกรรมของกรมควบคุมโรค 3. พัฒนา

ประสิ ท ธิ ภ าพกา รปฏิ บั ติ ง าน  โ ด ย ใ ช ร ะ บ บ ดิ จิ ทั ล ม า ล ด ขั้ น ต อ น  ล ด ก า ร ใ ช ก ร ะ ด า ษ  

มุงสูการเปน Paperless Organization แนวทางปฏิบัติทั้ง 3 ขอ มีกองบริหารทรัพยากรบุคคล กองนวัตกรรมและวิจัย 

สํานักงานเลขานุการกรม ศูนยสารสนเทศ และกลุมพัฒนาระบบบริหาร เปนหนวยงานกลางในการพัฒนา และทุก

หนวยงานรวมปฏิบัติ ใหหนวยงานกลางในการพัฒนา และทุกหนวยงานปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ และกําหนดเปน

ตัวชี้วัดที่ติดตามกํากับในคํารับรองการปฏิบัติราชการของทุกหนวยงาน สําหรับการดําเนินงานเชิงคุณภาพนั้น มี

เปาหมายใหไดรางวัลสามปซอน 

สําหรับ การเตรียมความพรอมบุคลากรเพ่ือรองรับการเขาสูองคกรดิจิทัล  ระดับกรม มีงาน. 

จัดทําตัวช้ีวัดกลาง (นํารอง) ประจําสายงาน และจัดทําส่ือเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบบริหารผล

การปฏิบัติงาน ระดับหนวยงาน มีการกํากับติดตามใหบุคลากรดําเนินการ PMS Online ใหได รอยละ 100 ให

หนวยงานแจงผลการประเมินฯ ผานระบบ PMS Online รอยละ 100 และใหหนวยงานนําผลการประเมินไปใช

ประโยชนในการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) มีเปาหมายและระยะการพัฒนา แบงออกเปน 3 ระยะ ดังนี้ 1. 

ระยะ Early (เริ่มพัฒนา) กรมควบคุมโรคเปน E – Government นําเอานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาใชในการ

พัฒนาระบบการใหบริการของภาครัฐ โดยต้ังเปาหมายขับเคลื่อนระหวาง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564  2. 

ระยะ Developing (ระยะพัฒนา) กรมควบคุมโรคเปน Connected Government เนนการเช่ือมโยงขอมูล และ

การทํางานของหนวยงานภาครัฐเขาดวยกัน โดยตั้งเปาหมายขับเคลื่อนระหวาง ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2568 

3. ระยะ Mature (ระยะพัฒนาสมบูรณ) กรมควบคุมโรคเปน Open Governmentเปดโอกาสใหประชาชนเขาถึง

ขอมูลและมีสวนรวม โดยต้ังเปาหมายขับเคลื่อนระหวาง ปงบประมาณ พ.ศ. 2569 – 2570 

สําหรับ จุดเนนการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการ

ทุจริตกรมควบคุมโรค พ.ศ. 2560 – 2564 ประกอบไปดวย 1. การดําเนินงานดานองคกรคุณธรรม    - 

ความสําเร็จของหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคเปนองคกรคุณธรรม ในป 2564 - ป 2562 เปาหมายรอยละ 

80 ดําเนินการไดรอยละ 87.80 2. การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของกรมควบคุมโรค (ITA)     - ผล

คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของกรมควบคุมโรค ประจําป 2560 รอยละ 88.96 อันดับที่ 3 

ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําป 2561 รอยละ 86.52 อันดับที่ 6 ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําป 2562 

รอยละ 85.92 อันดับที่ 13 ของกระทรวงสาธารณสุข 3. ประเด็นท่ีพบ การใชทรัพยสินของทางราชการ การใช

งบประมาณ การแกไขปญหาการทุจริต และ การใชอํานาจ ซึ่งมีแนวทางการดําเนินงานที่สอดรับกับยุทธศาสตร

ดานคุณธรรมจรยิธรรม สําหรับการประเมินความพึงพอใจ ภาพรวมการดําเนินงาน ไดรอยละ 94.29(66 คนที่พึง

พอใจมากและมากที่สุด) จากที่มีผูตอบแบบสอบถาม 70 คน และตองการการพัฒนานักพัฒนาองคกรรุนใหม 

 

ณิชาภัทร สะอาดดี พิมพรายงานการประชุม 

คาวุฒิ ฝาสันเทียะ สรุปรายงานการประชุม 

เบญจมาภรณ ภิญโญพรพาณิชย ตรวจรายงานการประชุม 



รายละเอียดการประชุมเชิงปฏิบัตกิารพัฒนาศักยภาพเครือขาย 

พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร กรมควบคมุโรค ประจําป พ.ศ. 2563 

บูรณาการสามหนวยงาน ประจําปงบประมาณ  2563 

ณ โรงแรมคาวาอิ คาซา รีสอรท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือขายพัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร กรมควบคุมโรค 

ประจําป พ.ศ. 2563 บูรณาการสามหนวยงาน ประจําปงบประมาณ  2563 ประธานการประชุมคือ 

นายแพทยปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ซึ่งกําหนดโยบายพัฒนากรมควบคุมโรคเขาสูระบบราชการ 

4.0 มีวัตถุประสงค เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติท่ีชดัเจน สําหรับสงเสริมใหเกิดการพัฒนาระบบการทํางาน โดยใช

แนวทางของระบบราชการ 4.0 มุงเนนการทํางานที่สานพลังทุกภาคสวน (Collaboration) สรางนวัตกรรม 

(Innovation) และปรับเขาสูความเปนดิจิทัล (Digitalization) ใหทุกหนวยงานภายในกรมสามารถนําไปปฏิบัติ

ไดอยางเปนรูปธรรม และสรางการยอมรับ ความเชื่อถือ ความมั่นใจ และศรัทธาใหเกิดขึ้นกับผูรับบริการ ประชาชน

ทั่วไป และผูมีสวนไดสวนเสียทั้งภายในและภายนอกองคการ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้ 

1. องคการที่เปดกวางและเชื่อมโยงถึงกัน (Open & Connected Organization) 

  แนวทางปฏิบตั ิ

  1. บูรณาการศูนยขอมูล (Data Center Consolidation) และสามารถแลกเปลี่ยนขอมูล 

หรือนําขอมูลจากแหลงชุดขอมูลท่ีมีอยูภายในกรมฯ และสามารถเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานที่เก่ียวของ  

เพ่ือดําเนินการวิเคราะหขอมูล (Data Analytic) ตามแนวทางธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ 

  2. ประสานและบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงาน (Integration) และเครือขาย 

ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

  3. พัฒนาระบบการควบคุมภายใน โปรงใส ตรวจสอบได และมีมาตรการปองกันการทุจริตในเชิงรุก

  แนวทางปฏิบัติท้ัง 3 ขอ มีศูนยสารสนเทศ กองยุทธศาสตรและแผนงาน กองบริหารการคลัง 

กลุมตรวจสอบภายใน และกลุมคุมครองจริยธรรม เปนหนวยงานกลางในการพัฒนา และทุกหนวยงานรวมปฏิบัต ิ

2. องคการที่ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง (Citizen-Centric Organization) 

  แนวทางปฏิบัต ิ

  1. พัฒนากระบวนการและคุณภาพการใหบริการในสถานบริการ (Smart Hospital)  

ลดความแออัด ลดระยะเวลารอคอยการรักษา นําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการและระบบบริการ 

  2. พัฒนาชองทางการรับฟงความคิดเห็น ขอรองเรียน ขอเสนอแนะ และระบบการจัดการขอรองเรียน

ใหมีประสิทธิภาพ 

  3. ใชเทคโนโลยีสมัยใหม เพื่อเขาถึงความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวน

ไดสวนเสีย และนํามาปรับปรุงการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางสม่ําเสมอ 

แนวทางปฏิบัติทั้ง 3 ขอ มีกลุมพัฒนาระบบบริหาร สํานักงานเลขานุการกรม สถาบันบําราศนราดูร 

สถาบันราชประชาสมาสัย เปนหนวยงานกลางในการพัฒนา และทุกหนวยงานรวมปฏิบัต ิ

3. องคการที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Organization) 

  แนวทางปฏิบัต ิ
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เรื่อง แนวทางการดําเนินงานพัฒนาองคกร ปงบประมาณ พ.ศ.2563  
โดย นางเบญจมาภรณ ภิญโญพรพาณิชย ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร 
 

 ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร กลาวทักทายเครือขายพัฒนาองคกร กรมควบคุมโรค ท่ีมาเขา
รวมประชุมในครั้งนี้ และแจงวา เนื่องจากทานอธิบดีติดภารกิจตองไปชี้แจงงบประมาณที่รัฐสภา จึงไมสามารถ
เขารวมได และไดบรรยาย เรื่อง แนวทางการดําเนินงานพัฒนาองคกร ปงบประมาณ พ.ศ.2563 สรุปไดดังนี้ 
1. ทําความรูจักกลุมพัฒนาระบบบริหาร 
 วิสัยทัศน 
 เปนองคกรที่เปนเลิศดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ระดับมาตรฐานสากลภายในป พ.ศ. 
2580  
 พนัธกิจ   
 สงเสริม ประสาน และติดตาม การดําเนินงานการพัฒนาระบบราชการ ของกรมควบคุมโรคอยางมี 
มาตรฐานสากล เปนระบบและตอเนื่อง      
 ประเด็นยุทธศาสตร 
 1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
 2. พัฒนาและประสานความรวมมือกับเครือขายในการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ  

คุณภาพ

ประสิทธิผล

วิสัยทัศน : เปนองคกรที่เปนเลิศดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ระดบัมาตรฐานสากลภายในป พ.ศ. 2580

ประเด็นยุทธศาสตร 1. การพฒันาระบบบริหารจัดการภาครัฐใหทนัสมัยและมปีระสิทธิภาพ
2. พฒันาและประสานความรวมมอืกบัเครือขายในการพฒันาระบบบรหิาร

จัดการภาครัฐ

กรมควบคุมโรคมกีารพฒันาระบบราชการที่มีประสทิธิภาพตาม พรฎ. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบรหิารกิจการบานเมืองทีด่ ีพ.ศ. 2546

กรมควบคุมโรคผานเกณฑการพฒันาคณุภาพระบบบริหารจดัการภาครัฐ
บุคลากรของกรมฯ มคีวามพึงพอใจตอการดําเนนิงานของ กพร. 

และสามารถปฏิบตัิงาน ตามแนวทางการพฒันาระบบราชการ

มีกระบวนการทาํงานหลกัที่มปีระสิทธิภาพ

การพฒันาคณุภาพบริหารจัดการองคการ  การพฒันาระบบราชการ การพฒันาเครือขายพัฒนาองคกร

การบริหารจดัการทรพัยากรที่มีประสิทธิภาพ

บุคลากร กพร. มีสมรรถนะทีเ่หมาะสม สามารถ

ปฏบิัติงานตามยุทธศาสตรได

มีระบบขอมูลและสารสนเทศที่ถูกตอง

ครบถวน และทนัสมัย

มีองคความรูในการพฒันา

ระบบราชการ

ประสิทธิภาพ

การปฏิบัติราชการ

เรียนรูและพัฒนา

Strategy Map กลุมพัฒนาระบบบรหิาร ป 2562-2565

 
 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุมพัฒนาระบบบริหาร มีการทบทวนและปรับโครงสรางใหม โดยบุคลากรที่เปน
ขาราชการทั้งหมดจํานวน 7 คน มอบหมายใหขาราชการระดับชํานาญการพิเศษ 3 คน เปนหัวหนากลุมภารกิจ 
ดูแลหนวยงานในสายรองอธิบดี 4 ทาน ซึ่งรวมทั้งผูอํานวยการดวย สวนระดับชํานาญการ 3 คน มอบหมายเปน
หัวหนางาน ตลอดจนปรับเปลี่ยนงานท่ีรับผิดชอบของพนักงานราชการและลูกจาง ทั้งนี้ เพ่ือเปนการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรทุกระดับ 
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2. กลไกการขับเคลื่อนการทํางานในภาพกรม ของกลุมพัฒนาระบบบริหาร 
 เพ่ือขับเคลื่อนกรมควบคุมโรค มีการพัฒนาระบบราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ตามพรฎ.วาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546  
 มีการผลักดันการดําเนินงาน 1) พัฒนาการจัดทําและติดตามผลการปฏิบัติราชการของกรมฯ ให
สอดคลองกับทิศทางขององคกร (Strategic Direction) 2) พัฒนากลไกการดําเนินงานบริหารจัดการองคกร 
โดยใชเกณฑการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 3) พัฒนาผลงานคุณภาพตามเกณฑรางวัลฯ 
และ 4) พัฒนาบทบาทภารกิจ โครงสรางใหสอดคลองกับสภาวการณ 
 กลไกการขับเคลื่อน โดย คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ กลุมเปาหมาย คือกลุมพัฒนา
องคกร ของกอง/สํานัก/สถาบันและสคร. 
 

3. ที่มาของระบบราชการ 4.0  
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2580) 
 จากวิสัยทัศนของประเทศ : ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศที่พัฒนาแลว ดวย
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"  
 โดยเนนความยั่งยืน (Sustainable) มีเปาหมายการพัฒนาประเทศในภาพรวม คือ ประเทศชาติ
มั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน โดย
ประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ 6 ประเด็น ไดแก 1) ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 2) 
ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได 3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของ
ประเทศ 4) ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม 5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอม 
และความยั่งยืนของ ทรัพยากรธรรมชาติ และ 6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการ
ของภาครัฐ  
 สําหรับยุทธศาสตรชาติ 6 ยุทธศาสตร มีดังนี้ 1) ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง 2) ยุทธศาสตรชาติดาน
การสรางความสามารถในการแขงขัน 3) ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย 
4) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และ 6) ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ ซึ่งการดําเนินงานดานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมควบคุมโรค จะเก่ียวของ
กับยุทธศาสตรที่ 6 มากที่สุด 
 

เปาหมาย 20 ป และตัวชี้วัดยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เปาหมาย 20 ป ตัวชี้วัดเปาหมาย 

1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ และผลประโยชน
สวนรวม ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
โปรงใส 

1. ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการ
ใหบริการสาธารณะของรัฐ 

2. ภาครัฐมีขนาดเล็ก พรอมปรับตวัใหทันตอการเปลีย่นแปลง 2. ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ 
3. ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 3. ระดับความโปรงใส การทุจรติ และประพฤตมิิ

ชอบ 
4. กระบวนการยติุธรรม เปนไปเพือ่ประโยชนสวนรวมของประเทศ 4. ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม 

 

โดยที่ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 ประกอบดวย 8 ประเด็นหลัก ไดแก 1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง 
ตอบสนองความตองการ และใหบริการอยางสะดวกรวดเร็ว โปรงใส 2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมี
ยุทธศาสตรชาติเปนเปาหมาย และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 3) 
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ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สงเสริมใหประชาชน และทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนา
ประเทศ 4) ภาครัฐมีความทันสมัย 
5) บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง มุงมั่น และเปน
มืออาชีพ 6) ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 7) กฎหมายมีความสอดคลอง
เหมาะสมกับบริบทตาง ๆ และมีเทาที่จําเปน และ 8) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตอ
ประชาชน โดยเสมอภาค 
 

4. การขับเคล่ือนสูระบบราชการ 4.0 โดยใช PMQA 4.0 
 จากหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีด ีพ.ศ. 2564 (มาตรา 50) มีขอเสนอการกําหนด
หลักเกณฑ และวธิีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (เพ่ิมเติม) 2 ประเด็น คือ ประเด็นที่ 1 ระบบราชการที่เปด
กวางและเชื่อมโยง และประเด็นท่ี 2 ระบบราชการที่ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย 
 สํานักงาน กพร. จึงไดพัฒนาการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ยกระดับเปน 
PMQA 4.0 (ระบบราชการ 4.0) ซึ่งเปนเครื่องมือการประเมินระบบการบริหารของสวนราชการในเชิงบูรณา
การ เพื่อเชื่อมโยงยุทธศาสตรของสวนราชการกับเปาหมายและทิศทางการพัฒนาของประเทศ โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือเปนแนวทางใหหนวยงานภาครัฐพัฒนาไปสูระบบราชการ 4.0 โดยพัฒนาระบบราชการ 3 
ดาน ดังนี ้
 

เปดกวางและเชื่อมโยงกัน 
Open & Connected 

Government 

ยึดประชาชนเปนศนูยกลาง 
(Citizen-Centric Government) 

มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย 
(Smart & Performance 

Government) 
- เปดเผยขอมูล โปรงใสในการ
ทํางาน และตรวจสอบได  
- ทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมใน
การดําเนินการในลักษณะ 
  ของการทํางานของเครือขาย 
- เช่ือมโยง บูรณาการทํางานใน
ภาครัฐดวยกันเอง 

- การใหบริการตามความตองการ
เฉพาะบุคคล  
- การใหบริการประชาชนตลอด 24/7 
- ทํางานเชิงรุก (Proactive Public 
Services) ประชาชนเรียกใชบริการได
หลากหลายชองทางตามความตองการ 

- การตอบสนองทันที/ทันเวลา มกีาร
คาดการณ/วางแผนลวงหนา 
- นํานโยบายสูการปฏิบัติไดจริง 
- การใชขอมูลเชิงลึกในการกําหนด
นโยบาย 
- การทํางานผานระบบดิจิตอล 
- การใชความเช่ียวชาญ/ชํานาญใน
หลากหลายวิชาชีพและขามสาขาวชิา 

 
5. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรกับการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
 จากวิสัยทัศนชาติ (มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน) ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ (ฉบับที่ 12) กรมควบคุมโรค ไดกําหนดยุทธศาสตรกรมควบคุมโรคระยะ 20 ป 5 ยุทธศาสตร 
ดังนี้ 
 1. พัฒนานโยบาย และบริการดานการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
 2. เสริมสรางความเขมแข็งระบบจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข  
 3. ยกระดับโครงสรางพื้นฐานระบบปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  
 4. การพัฒนาความรวมมือดานการปองกันควบคุมโรคกับภาคีเครือขายที่สําคัญ  
 5. พัฒนากําลังคนดานการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  
โดยถายทอดลงสูหนวยงาน ทั้งภายในกรม ภายนอกกรม ครอบคลุมท้ังสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวน

ทองถิ่น  
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ความเชื่อมโยงระหวางแผนแมบทฯ กับกรมควบคุมโรค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. ยุทธศาสตรในการขบัเคลื่อนการดําเนินงานพัฒนาองคกร กรมควบคุมโรค 

ป พ.ศ. เคร่ืองมือท่ีใชในการขับเคลื่อน 
2557-2561 
 

- ยุทธศาสตรท่ี 6 บริหารจัดการองคการแนวใหม  
(ขับเคลื่อนโดย กลุมพัฒนาระบบบริหาร และกองทรัพยากรบคุคล) 
- เกณฑคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558 

2562 
 

- ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานระบบปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
- ยุทธศาสตรท่ี 4 การปรบัปรุงระบบบริหารจัดการและการพัฒนาความรวมมือ 
- ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนากําลังคนดานการปองกันควบคุมโรคและภยัสขุภาพ  
- เกณฑการประเมินองคการดวยตนเอง โดยใชเครื่องมือประเมินสถานการณเปนระบบราชการ 4.0 
(PMQA 4.0) 

 
ผลลัพธการดําเนินงานพัฒนาคณุภาพระบบบริหารจัดการองคกร (รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ) กรม
ควบคุมโรค 

ป การขอรับรางวัล เปาหมาย ผลลัพธ คะแนน 
2556  
 

พัฒนากรมฯ ตามเกณฑ FL/Self 
certify FL 

 ผาน Certified FL ทุกหมวด 
เฉลี่ยรอยละ 93.36  

2557 สมัครขอรับรางวลัฯ หมวด 1, 2  2 หมวด  ไดรับรางวลัฯ หมวด 1, 2  ห ม ว ด  1  : 327.5 
คะแนน  
ห ม ว ด  2  : 308.5 
คะแนน  

2558 สมัครขอรับรางวลัฯ หมวด 5, 6  1 หมวด  ไดรับรางวลัฯ หมวด 6  309 คะแนน  
2559 สมัครขอรับรางวัลฯ หมวด 3, 4, 

5  
1 หมวด  ไดรับรางวัลฯ หมวด 3  319 คะแนน  

2560 สมัครขอรับรางวลัฯ หมวด  4  1 หมวด  ไดรับรางวัลฯ หมวด 4  333 คะแนน  
2561 สมัครขอรับรางวลัฯ หมวด  5  1 หมวด  ไดรับรางวัลฯ หมวด 5  304 คะแนน  
2562 สมัครขอรับรางวลัฯ 4.0  ทุกหมวด ไ ด รั บ ร า ง วั ล เ ลิ ศ รั ฐ  ส า ข า

คุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับดีเดน  

440 คะแนน 

 
 
 
 

• การยกระดบัโครงสรางพ้ืนฐานของระบบ

เฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค และภัย

สุขภาพ 

• การปรับปรุงระบบบริหารจดัการ และการ

พัฒนาความรวมมือ 

• การพัฒนากําลังคนดานการปองกนัควบคุมโรค 

และภยัสุขภาพ 

ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
4.3 ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สงเสริมใหประชาชนและ 
ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ  
4.4 ภาครัฐมีความทันสมัย 
4.5 บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคณุธรรม จริยธรรม มี
จิตสํานึก มีความสามารถสูง มุงมัน่ และเปนมืออาชีพ  
4.6 ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤตมิิชอบ  
4.7 กฎหมายมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ  และมีเทาที่จําเปน 
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สรุปผลงานคุณภาพของกรมควบคุมโรคตั้งแต ป พ.ศ.2556 - ปจจุบัน 
รางวัล
สาขา 

ปงบประมาณ รวม 
2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

PMQA 
รายหมวด 

- 2 หมวด 
(หมวด 
1,2) 

1 หมวด 
(หมวด 6) 

1 หมวด 
(หมวด 3) 

1 หมวด 
(หมวด 4) 

1 หมวด 
(หมวด 5) 

- 6 หมวด 

PMQA 4.0  - - - - - - 1 1 
TPSA 2 4 3 7 4 6 4 30 
TEPGA - - 1 1 1 1 2 6 
UNPSA - 1 - - - - - 1 
รางวลัเลิศรัฐ  - - - - - 1 1 2 
รางวัลอื่นๆ   3 3 2 2 3 1 14 

รวม 60 

 
การยกยองชมเชยหนวยงานตนแบบของกรมควบคุมโรค 4.0 ประจําป พ.ศ.2562 
 โดยพิจารณาความสําเร็จจากความตอเนื่องของการไดรับรางวัลและจํานวนผลงาน 6 ประเภท ไดแก 

1. United Nations Public Service Awards 4. รางวัลสาขาบริการภาครัฐ 
2. รางวลัคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 5. รางวัลสาขาการบริหารราชการแบบมีสวนรวม 
3. รางวัลสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 6. รางวลัคุณภาพระดับกรมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับการพัฒนาคุณภาพองคกร 

 

ทั้งหมดนี้ พิจารณาจากผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และยอนหลัง 5 ป  
 ซึ่งจากเกณฑฯ ดังกลาว ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีหนวยงานไดรางวัล ประเภทหนวยงานที่มีความ
ตั้งใจมุงมั่นทํางานดีเย่ียม อยางนอย 4 ผลงาน ไดแก สคร 1. เชียงใหม และสคร. 2 พิษณุโลก สวนหนวยงานที่มี
ความตั้งใจมุงมั่นทํางานดีเดน อยางนอย 2 ผลงาน และหนวยงานที่มีความตั้งใจมุงมั่นทํางานดีมาก อยาง
นอย 1 ผลงาน นั้น พบวา ยังไมมีหนวยงานท่ีไดรางวัลระดับนี ้  
 สําหรับหนวยงานที่มีความโดดเดน (Bright spot) ดานองคกรแหงความสุขของกรมควบคุมโรค ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งขับเคลื่อนโดยกองบริหารทรัพยากรบุคคล หนวยงานที่ไดรับรางวัล ไดแก สคร. 6 ชลบุรี 
 

7. การดําเนินงานพัฒนาระบบราชการเขาสูระบบราชการ 4.0 กรมควบคุมโรค 
 จากนโนบายของอธิบดี ที่ไดมุงเนนการทํางานที่เชื่อมโยงกัน เปดเผยขอมูลรวมกัน พัฒนากรมฯ  ให
เปน “องคกรคุณธรรม” มุงพัฒนาเพื่อให โปรงใส ตรวจสอบได ภายใตคานิยม MOPH ใหคนทํางานบนพื้นฐาน
คุณธรรม กําหนดอัตลักษณ “ซื่อสัตย เสียสละ รับผิดชอบ” ไดกําหนดนโยบายและมีการแจงเวียนใหหนวยงาน
ในสังกัดกรมฯ รับทราบ ไดแก นโยบายการพัฒนากรมควบคุมโรคเขาสูระบบราชการ 4.0 ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี ้
 1. องคการที่เปดกวางและเชื่อมโยงถึงกัน (Open & Connected Organization)                      
 - บูรณาการศูนยขอมูล (Data Center Consolidation) และสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลหรือนําขอมูล
จากแหลงชุดขอมูลที่มีอยูภายในกรมฯ และสามารถเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อ
ดําเนินการวิเคราะห 
ขอมูล (Data Analytic) ตามแนวทางธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ 
 - ประสานและบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงาน (Integration) และเครือขายทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ  
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 - พัฒนาระบบการควบคุมภายใน โปรงใส ตรวจสอบได และมีมาตรการปองกันการทุจริตในเชิงรุก  
 2. องคการที่ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง (Citizen-Centric Organization) เชน 
 - พัฒนาระบบและคุณภาพบริการ ดวยการพัฒนากระบวนการและคุณภาพการใหบริการในสถานบริการ 
(Smart Hospital) ลดความแออัด ลดระยะเวลารอคอยการรักษา นําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการและระบบ
บริการ 
 - พัฒนาชองทางการรับฟงความคิดเห็น ขอรองเรียน ขอเสนอแนะ และระบบการจัดการขอรองเรียน
ใหมีประสิทธิภาพ  
 - ใชเทคโนโลยีสมัยใหม เพ่ือเขาถึงความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน
เสีย และแลนํามาปรับปรุงการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพะประสิทธิผลอยางสม่ําเสมอ 
 3. องคการที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Organization) เชน 
 - พัฒนาและยกระดับบุคลากรใหมีสมรรถนะและความเชี่ยวชาญในตําแหนง กาวทันเทคโนโลยี แกไข
ปญหา สรางความรอบรู คลองตัว และมุงเนนผลสัมฤทธิ์ (HR Agility) 
 - พัฒนาระบบ Innovation Ecosystem และ Supporting System เพ่ือสรางสรรค และพัฒนา
ผลงานนวัตกรรมของ กรมควบคุมโรค 
 - พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยใชระบบดิจิทัลมาลดข้ันตอน ลดการใชกระดาษ มุงสูการเปน 
Paperless Organization 
 
8. กรมควบคุมโรค 4.0 “Smart Technology with Smart People Innovative & Secure System” 
 จากการที่มีการประกาศนโยบายการพัฒนากรมฯ เขาสูระบบราชการ 4.0 เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติที่
ช ัดเจนในการสงเสริมใหเกิดการพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน มุงเนนการทํางานที ่สานพลังทุกภาคสวน 
(Collaboration) สรางนวัตกรรม (Innovation) และปรับเขาสูความเปนดิจิทัล (Digitalization) เพ่ือให
ทุกหนวยงานสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม มีหนวยงานหลักที่รวมขับเคลื่อน ดังนี้ 
 กองยุทธศาสตรและแผนงาน ขับเคลื่อน และดําเนินการการบริหารราชการแบบมีสวนรวม สานพลัง
ระหวางภาครัฐและภาคสวนอ่ืนๆ ในสังคม (Collaboration) รวมกับทุกหนวยงานภายในกรม  
 กองบริหารทรัพยากรบุคคล พัฒนาผูนําดานการปองกันตอเนื่อง รวมทั้ง พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรดานการปองกันควบคุมโรคอยางท่ัวถึง ตอเนื่อง ในทุกระดับ และสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดระบบ 
หรือกลไก Platform/mechanism) ที่เอ้ือตอการเรียนรูและพัฒนา (Learning & Development) 
 กองนวัตกรรมและวิจัย ดําเนินมาตรการ 1) ขับเคลื่อน และดําเนินการ เพ่ือเพ่ิมการพัฒนานวัตกรรม
และวิจัยในการปองกันควบคุมโรค 2) ผลักดัน และสงเสริมการนําผลงานนวัตกรรมและวิจัยไปใชประโยชน 
และ 
3) เรงรัดพัฒนาศักยภาพดานบุคลากร และระบบสนับสนุนของกรมควบคมุโรค 
 ศูนยสารสนเทศ มีบทบาทในการรวมศูนยขอมูล ประมวลผล และนําเสนอขอมูลเพ่ือใชประโยชน 
(Data Consolidation and Data Visualization) ,การจัดทําสถาปตยกรรมองคกร  หรือ “Enterprise 
Architecture (EA) digital literacy และการบูรณาการบุคลากร IT  
9. การดําเนินงานตามตัวชี้วัดที ่4.3  
 การดําเนินงานตามตัวชี้วัด “ระดับความสําเร็จของหนวยงานในการดําเนินการบริหารจัดการองคกรไดตาม
เกณฑที่กรมควบคุมโรคกําหนด” ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 การแนบเอกสาร/หลักฐาน จะแนบในโปรแกรมการ
ประเมินสถานะหนวยงานในการเปนระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ในทุกขั้นตอน โดยผูกํากับตัวชี้วัดจะมีการชี้แจง
การใชโปรแกรมฯ ตอไป  
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10. การดําเนินงานพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0 ปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

Rolling Plan ของการพัฒนาคณุภาพระบบบริหารจัดการองคการ

ดําเนนิการโดยมุงเนน

หมวดทีย่งัไมผาน อยางนอย 

จํานวน 1 หมวด ไดแก 

หมวด 3

ผานการรับรองฯจาก

สํานักงาน ก.พ.ร. 1 หมวด

ดําเนนิการโดยมุงเนน

หมวดที่ยังไมผาน อยางนอย 

จํานวน 1 หมวด ไดแก 

หมวด 4

ผานการรับรองฯ จาก

สํานักงาน ก.พ.ร. 1 หมวด

ดําเนินการโดยมุงเนน

หมวดที่ยังไมผานอยางนอย 

จํานวน 1 หมวด ไดแก 

หมวด 5

ผานการรับรองฯ จาก

สํานักงาน ก.พ.ร. 1 หมวด

ดําเนินการโดยมุงเนน

รางวัล PMQA 4.0

ไดรับรางวัล PMQA 4.0

ดําเนินการโดยมุงเนน

รางวัล PMQA 4.0

ระดับดีเดน

ไดรับรางวัล PMQA 4.0

2559 2560 2561 2562 2563

ระดับหนวยงาน

ทําแผนปรับปรุงองคกร

จาก OFI ตามเกณฑ 

PMQA ระดับพื้นฐาน 

หมวดละ 1 ขอ

และหมวด 3 ทุกขอ

ทําแผนปรับปรุงองคกร

จาก OFI ตามเกณฑ 

PMQA ระดับพื้นฐาน

หมวดละ 1 ขอ

และหมวด 4 ทุกขอ

ทําแผนปรับปรุงองคกร

จาก OFI ตามเกณฑ 

PMQA ระดับพื้นฐาน

หมวดละ 1 ขอ

และหมวด 5 ทุกขอ

2559 2560 2561 2562 2563
พัฒนาหนวยงานตามเกณฑ PMQA 4.0, HA และผลงานคุณภาพ

ทําแผนปรับปรุงองคกร

ตามเกณฑ PMQA 4.0

ทําแผนปรับปรุงองคกร

ตามเกณฑ PMQA 4.0

เปาหมาย - Reaccreditation  HA 3 ป ครั้ง - ผลงานคุณภาพไดรับรางวัล ปละอยางนอย 4 ผลงาน

ระดับกรม

 
 
สําหรับแนวทางการพัฒนาระบบราชการกรมควบคุมโรคและหนวยงานในสังกัด ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
มีดังนี ้
11. การเชื่อมโยงตัวชี้วัด (Performance Agreement: PA) ระดับกระทรวงสูกรมควบคุมโรค ดังนี้ 

PA กระทรวง
สาธารณสุข 

ที่เกี่ยวกับกรมควบคุม
โรค 

(1 ตัวชี้วัด) 

PA อธิบดีกรมควบคมุโรค และตวัชี้วัด
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพการ
ปฏิบัตริาชการองคประกอบท่ี 1,2,4,5 (5 

ตัวชี้วัด) 

ตัวชี้วัดถายทอดลงสู
หนวยงาน องคประกอบท่ี 1- 

4 (7 ตัวชี้วัด) 

รองอธิบดี ที่ดูแล
ห น ว ย ง า น ที่
รั บ ผิ ด ช อ บ
ตัวชี้วัด 

ดานบริการ : Service 
- อัตราความสําเร็จการ
รักษาผูปวยวัณโรคปอด
รายใหม ≥ รอยละ 85  

 
 

องคประกอบ ท่ี  2 Agenda 
Base 
- TB 
 

 
นายแพทยปรีชา  
เปรมปรี 
 

- องคประกอบท่ี 1 Functional Base 
- DM/HT 
- D-RTI  

องคประกอบ ท่ี  2 Agenda 
Base 
- D-RTI  
- DM/HT 

 
- นายแพทย
อัษฎางค  รวยอาจิณ

PA กระทรวง
สาธารณสุข 

ที่เกี่ยวกับกรมควบคุม
โรค 

PA อธิบดกีรมควบคุมโรค และตวัชีวั้ด
ตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธิภาพการ
ปฏิบัตริาชการองคประกอบท่ี 1,2,4,5 (5 

ตัวชี้วัด) 

ตัวชี้วัดถายทอดลงสู
หนวยงาน องคประกอบท่ี 1- 

4 (7 ตัวชี้วัด) 

รองอธิบดี ที่ดูแล
ห น ว ย ง า น ที่
รั บ ผิ ด ช อ บ
ตัวชี้วัด 
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(1 ตัวชี้วัด) 
-  องคประกอบ ท่ี  2 Agenda 

Base 
- โปลิโอ/หัด 

 
-นายแพทยธน
รักษ ผลิพัฒน 

- องคประกอบท่ี 2 Agenda Base 
- TB  

องคประกอบ ท่ี  2 Agenda 
Base 
- TB 

 
นายแพทยปรีชา  
เปรมปรี 

- องคประกอบท่ี 3 Area Base 
ไมประเมินองคประกอบนี ้

องคประกอบท่ี 3 Area Base 
- HIV/ซิฟลิส/ตับอักเสบซ ี 

 
นายแพทยปรีชา  
เปรมปรี 

- องคประกอบท่ี 4 Innovation Base 
- Innovation 

องคประกอบท่ี 4 Innovation 
Base 
- Innovation 

 
น า ย แ พ ท ย
ส ม บั ติ  แ ท น
ประเสริฐสุข 

- องคประกอบท่ี 5 Potential Base 
- EOC  

องคประกอบท่ี 1 Functional 
Base 
- EOC  

นายแพทย
อัษฎางค  รวย
อาจิณ 

 

 ซึ่งตัวชี้วัดที่นํามากําหนดเปนกรอบคํารับรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการหนวยงาน กรมควบคุม
โรค ประจําป พ.ศ.2563 แตละประเภทหนวยงาน มีจํานวนตัวชี้วัดทั้ง 5 องคประกอบ ดังนี้ 1) สคร.จํานวน 16 
ตัวชี้วัด 2) สํานัก/สถาบัน/กองวิชาการ/สปคม. จํานวน 10-14 ตัวชี้วัด และ 3) กองบริหารและหนวยงาน
ขนาดเล็ก จํานวน 8-10 ตัวชี้วัด (รายละเอียดดังเอกสารโบวชัวรที่แจกในการประชุม) 
 

12. การสรางตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานในระบบ ESM ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2563   
 การสรางตัวชี้วัดในระบบ ESM กําหนดใหแตละองคประกอบ เชื่อมกับแตละมิติในโปรแกรม ESM 
ดังนี้ 
 

Balanced Scorecard การสรางตวัชี้วัดในระบบ ESM มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัตริาชการ 

มิติที่ 1 : การประเมิน
ประสิทธผิล 

ทุกตัวช้ีวัด องคประกอบที่ 1-3 

มิติที่ 2 : การประเมิน
คุณภาพ 

- - 

มิติที่ 3 : การประเมิน
ประสิทธภิาพ 

ตัวช้ีวัด 4.2 เพ่ิมประสิทธภิาพ 
ตัวช้ีวัด 5.1 ขับเคลื่อนยทุธศาสตรฯ 

องคประกอบที่ 5 

มิติที่ 4 : การพัฒนาองคการ ตัวช้ีวัด 4.1 นวัตกรรม 
ตัวช้ีวัด 4.3 PMQA 4.0  

องคประกอบที่ 4 

ตัวช้ีวัด 5.2 EA 
ตัวช้ีวัด 5.3 Data Consolidation and 
Data 

องคประกอบที่ 5 

13. การติดตามความกาวหนาผลการปฏิบัติราชการของหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รอบการ
รายงาน 

หนวยงาน ผูกํากับ 
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6 เดือน 
 

ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ใ น ร ะ บบ 
Estimates SM ภายในวันท่ี 25 กุมภาพันธ 
2563 พรอมท้ังแนบเอกสารหลักฐานตามท่ี
ตัวช้ีวัดกําหนดไว 
 

1. ติดตามความกาวหนาการดําเนินงานคํารับรองฯ ในระบบ 
Estimates SM พรอมทั้ งออกค าคะแนนตามเอกสาร
หลักฐาน 
2. ประชุมติดตามผลการดําเนินงานคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการหนวยงานของ รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 
2562 – มีนาคม 2563) พรอมทั้งใหขอเสนอแนะ ใน
การดํ า เ นิ น งานของหน วยง านผ านระบบ VDO 
Conference 

9 เดือน 
 

ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ใ น ร ะ บบ 
Estimates SM ภายในวันที่  25 มิถุนายน 
2563 พรอมท้ังแนบเอกสารหลักฐาน ตามที่
ตัวช้ีวัดกําหนดไว 

ติดตามความกาวหนาการดําเนินงานคํารับรองฯ ใน
ระบบ Estimates SM 
 

12 เดือน 
 

ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ใ น ร ะ บบ 
Estimates SM ภายในวันท่ี 25 สิงหาคม 
2563 พรอมทั้งแนบเอกสารหลักฐานตามท่ี
ตัวช้ีวัดกําหนดไว 
 

1. ติดตามความกาวหนาการดําเนินงานคํารับรองฯ ใน
ระบบ Estimates SM 
2. สรุปผลการประเมินคํารับรองการปฏิบัตริาชการ
หนวยงาน รอบ 12 เดือน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
แจงหนวยงาน 

 

14. แนวทางการติดตามความกาวหนาและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 
หนวยงาน/ผูเกี่ยวของ กิจกรรม 
กพร. 
 

- แตงต้ังคณะทํางานติดตามความกาวหนาและประเมินผลคํารับรองการปฏิบัติราชการ  หนวยงาน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
- ชี้แจงแนวทางและแบบฟอรมการติดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการหนวยงาน ประจําปงบฯ 
พ.ศ. 2563 

คณะทํางาน/ 
ผูกํากับตัวช้ีวัด 

จัดทําเครื่องมือ (check sheet) การประเมินผลตัวชี้วดัคํารับรองฯ ปงบประมาณ 2563 
และการเขียนสรุปผลตัวช้ีวัดคํารับรองการปฏิบัติราชการ (ธันวาคม 2562) 

หนวยงานที่ทํา 
คํารับรองฯ 

หนวยงานรายงานความกาวหนาผลการปฏิบัติราชการตนเอง (SAR) รอบ 6, 9 และ 12 เดือน ใน
ระบบ Estimates SM พรอมแนบหลักฐานประกอบการดําเนินงาน  ตามรอบระยะเวลาที่กําหนด
ใน template 

ผูกํากับตัวช้ีวัด 
 

ผูกํากับตัวช้ีวัดดึงขอมูลจากระบบ Estimates SM ในวันท่ี 26 หลังจากหนวยงานรายงาน เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารหลักฐานในการดําเนินงานตัวชี้วัด คํารับรองการปฏิบัติราชการ
หนวยงาน ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2563 

ผู กํ า กั บ ตั ว ชี้ วั ด / 
กพร. 
 

วิเคราะหสรุปผลการติดตามความกาวหนาการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ 
ในตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ รอบ 6, 9 และ 12 เดือน สงใหกลุมพัฒนาระบบบริหาร ภายในวันที่ 10 
ของเดือนถัดไป ยกเวนตัวช้ีวัดรอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายรวม 
สงภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป   หมายเหตุ** (รอบ 6 เดือน ภายใน 10 มี.ค.63 , รอบ 12 
เดือน ภายใน 10 ก.ย. 63 เพื่อเช่ือมโยงการเลื่อนเงินเดือน) 

ผู กํ า กั บ ตั ว ชี้ วั ด / 
กพร. 
 

ประชุม VDO Conference รับฟงปญหา และใหขอเสนอแนะในการดําเนินงานของหนวยงาน เพ่ือปรับ
ปรุงการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมายท่ีวางไว  ภายในเดือนเมษายน 2563 

กพร. - สรุปผลการติดตามการปฏิบัตริาชการตามคาํรบัรองฯ รอบ 6, 9 และ 12 เดือน เสนอผูบรหิาร 
- สรุปผลการประเมินคํารบัรองการปฏิบัตริาชการหนวยงาน รอบ 12 เดือน ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 แจงหนวยงานภายในเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม พ.ศ. 2563 
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15. การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเชื่อมโยงกับการเล่ือนเงินเดือน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคประกอบ คาน้ําหนัก 

1) ผลการบริหารงบประมาณ 70 
2) ผลการดําเนินงานโครงการ 20 
3) ผลการประเมินผลคํารับรองการปฏิบัติราชการ 10 

รวม 100 

 
16. ขอคนพบจากการตรวจประเมินคํารับรองฯ หนวยงานปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผูจัดทําตัวชี้วัดของหนวยงาน ระบบการรายงานผลตัวชี้วัดฯ ผูกํากับตัวชี้วัด 

1. ผูกํากับ ชี้แจงรายละเอียดตัวช้ีวัดไม
ชัดเจน  ทําใหหนวยงานเขาใจ
คลาดเคลื่อนในการดําเนินงาน 
2. การกําหนดรายละเอียด Template 
ไมชัดเจน เชน  
   - กําหนดเกณฑการใหคะแนนแบบ
เทียบบัญญัติ ไตรยางศแต เวลาคิด
คะแนนผู กํากับคิดคะแนนแบบชวง
คะแนน 
   - กําหนดแบบฟอรมการรายงานตาม
ตัวชี้วัดไมชัดเจน และไมครอบคลมุขอมูลท่ี
ตองการ 
3. บางหนวยงานเขียนรายงานเชิง
คุณภาพของตัวช้ีวัดยังไมชัดเจน 
4. บุคลากรของหนวยงานที่ผานการ
อบรมนักพัฒนาองคกร มีการโอน ยาย 
หรือเปลี่ยนงาน ทําใหการดําเนินงานไม
ตอเนื่อง 

1. การแนบไฟลในระบบ Estimate 
SM หลายหนวยงานยังคงไม ZIP ไฟล 
สาเหตุมาจาก 
- ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดรายงานในระบบ
ฯเองไมไดผานกลุมพัฒนาองคกร  
- มีบุคลากรใหมและไม ไดรับการ
สื่อสารการรายงานในระบบฯ  
2. การแนบไฟลในระบบ Estimate 
SM ผิด/ไมชัดเจน เน่ืองจากหนวยงาน
ไมมีการ Audit  
3. การรายงาน e-Sar ในระบบ Estimate 
SM ยังคงเปนการนํารายละเอียดขั้นตอน
ใน Template มารายงาน ไมใชเปนการ
รายงานผลการดําเนินงานตามขั้นตอนที่
ระบุไวใน Template 

1. การกําหนดรายละเอียดตัวช้ีวัด ควร
มาจากการดําเนินงานของหนวยงาน
เอง  ไม นํ า งาน ที่ หน วยงานไม ได
ดํ า เ นิ น ก า ร เ อ ง  ม า กํ า ห น ด เ ป น
รายละเอียดตัวช้ีวัด 
2. บางหนวยงานมีสายบังคับบัญชาทุก
ระดับที่ขับเคลื่อนคํารับรองฯ อยาง
จริ งจั ง  และใหกลุมพัฒนาองคกร
ติดตามประเมินผลอยางเขมงวด 
3. ตัวชี้วัดใดที่มีระบบใหหนวยงานคีย
ขอมูลลงระบบ ผู กํา กับควรสํารอง
ขอมูลการรายงานผลจากหนวยงาน
เพ่ือปองกันระบบลม 
4. หนวยงานควรมีการ Audit ผลการ
ดําเนินงานตามตัวช้ีวัดกอนรายงานใน
ระบบ Estimate SM 

 

17. ขอเสนอแนะเพื่อการพฒันาการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 • ก.พ.ร. ดําเนินการพัฒนาบุคลากร เชน การเขียนรายละเอียดตัวชี้วัดใหถูกตองตามหลักวิชาการ การ
วิเคราะหสถานการณ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การเขียนรายงานผลการดําเนินงานที่มุงเนนวิเคราะห 
สังเคราะห หรือขอคนพบ ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ เพ่ือเสนอตอผูบริหาร 
 • หนวยงาน ควรมีระบบควบคุมกํากับที่ดี ทั้งระบบการทํางาน ระบบเอกสาร โดยผูที่มีประสบการณที่
สามารถเชื่อมโยงงานทั้งหมดได 
 • กลุมพัฒนาระบบบริหาร กองยุทธศาสตรและแผนงาน และศูนยสารสนเทศ รวมกันปรับปรุงระบบ 
Estimate SM รวมทั้งหาแนวทางแกไขปญหา และอุปสรรคที่พบ 
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18. โครงสรางกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประจําป พ.ศ. 2563  
 มีจํานวนหนวยงานในโครงสรางของกรมฯ จํานวน 45 หนวยงาน โดยมีชื่อในกฎกระทรวง 31 
หนวยงาน   
จัดตั้งภายใน 14 หนวยงาน และแบงเปน กองบริหาร 6 หนวยงาน กอง/สํานักวิชาการ/สถาบัน 17 หนวยงาน 
สํานักงานปองกันควบคุมโรค 12 แหง และหนวยงานภายในขนาดเล็ก 10 หนวยงาน ดังภาพโครงสราง 

 
19. การปรับบทบาทภารกิจและโครงสรางหนวยงาน กรมควบคุมโรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ระยะเวลา การดําเนินงาน 
มิ.ย. 2562 ประชุมคณะทาํงานฯ เพ่ือจดัเตรียมขอมูล ทบทวนภารกิจโดยรวม และการวางแผนแนวทางในอนาคต  
ต.ค. – ธ.ค. 2562 หนวยงานระบุเหตุผลความจําเปนการขอตั้งท่ีชัดเจน / ความสอดคลองกับยุทธศาสตรของประเทศ /การ

วิเคราะห ปจจัยที่มีผลกระทบ / ปญหาการดําเนินงาน หรือการบริหารของกรม ฯ 
ม.ค – ก.พ. 2563 กลุมพัฒนาระบบบริหาร และหนวยงานที่เก่ียวของรวมประชุมหารือการจัดเตรียมขอมูล   
เม.ย. – มิ.ย 2563 กลุมพัฒนาระบบบริหาร นําขอมูลตามแบบคําชี้แจงประกอบการแบงสวนราชการ ใหแกคณะทํางาน

ฯ พิจารณาขอเสนอการปรับปรุงโครงสรางภายในกรมควบคุมโรค  

 
20. ปฏิทินการดําเนินงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือขายพัฒนาองคกร กรมควบคุมโรค พ.ศ. 2563 
 ภายหลังจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเครือขายพัฒนาองคกรในครั้งนี้แลว 
กลุมพัฒนาระบบบริหาร มีกําหนดจัดประชุมเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือขายพัฒนาองคกร ดังนี ้

ระยะเวลา การดาํเนินงาน 
มี.ค. 63 การสงเสริมศักยภาพนักพัฒนาองคกร กรมควบคุมโรค ผานระบบ VDO Conference (ครั้งที่ 1)  
มิ.ย. 63 การสงเสริมศักยภาพนักพัฒนาองคกร กรมควบคุมโรค ผานระบบ VDO Conference (ครั้งที่ 2)  
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บรรยาย เร่ือง  การเตรียมความพรอมบุคลากรเพื่อรองรับการเขาสูองคกรดิจิทัล  
โดย สํานักงาน ก.พ. 

 Digital World  
กอนหนานี้หากพูดถึง “อินเทอรเน็ต” หรือ “ดิจิทัล” ถือเปน “New Normal” ของสังคม 

แตทุกวันนี้ดิจิทัล คือ สิ่งที่ขาดไมได เพราะกลายเปนสวนหนึ่งของชีวิตคนยุคนี้ไปแลว ไมวาการรับสงขาวสาร 
การสื่อสารกัน การเงิน การทองเที่ยว การคนหาขอมูลตางๆ และความบันเทิง 

 องคกรดิจิทัล คือ องคกรที่เกือบทุกสวนขององคกร (โดยเฉพาะในสวนที่มีการติดตอกับลูกคา 
บริษัทผูสนับสนุนวัตถุดิบ และพนักงาน) เปนการบริหารจัดการในระบบดิจิทัล กระบวนการหลักทางธุรกิจ
สามารถทําใหประสบผลสําเร็จไดโดยการใชเครือขายดิจิทัลที่ครอบคลุมกวางขวางทั่วทั้งองคกร หรือเชื่อมโยง 
กับองคกรอื่น ๆ จํานวนมาก 

 กิจกรรมฝกปฏิบัติ 1 การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปจจุบันทําใหองคกร(กรม/หนวยงาน) 
ของทานเปลี่ยนแปลงไปอยางไร 

จากการแสดงความคิดเห็นของผูเขารวมประชุม สรุปไดดงัน้ี 
- บุคลากรในองคกรตื่นตัวที่จะตองเรียนรูการนําเทคโนลีมาใชในการปฏิบัติงาน 
- มีการสื่อสาร การรับ-สงขอมูล ดวยเทคโนโลยี ทําใหสะดวก รวดเร็วข้ึน 
- เกิดการเชื่อมโยงขอมูลสําคัญ แบบ Real time 
- มีการแชรทรัพยากรในการทํางาน ทําใหประหยัดทรัพยากร (คน เงิน ของ)  
- มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ ระบบ วิธีการทํางาน โดยใชเทคโนโลยีมาชวย  
- มีการปรับโครงสรางองคกร บทบาทหนาที่ของบุคลากร และกระบวนงาน เพ่ือใหองคกร

มีความคลองตัวมากขึ้น 
- สามารถทํางานนอกสํานักงานได 
- มีการนําเทคโนโลยีมาพัฒนากระบวนการตางๆ เชน ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

ระบบการลาออนไลน ระบบขอใชรถอิเล็กทรอนิกส ระบบการจัดเก็บขอมูล ระบบนัดหมายออนไลน 
- สามารถตอบสนองตอผูรับบริการ ประชาชน รวดเร็วข้ึน 
- รับรูขาวสารไดมากขึ้น ประชาชนเขาถึงขอมูลไดงายและรวดเร็วข้ึน 

 Digital Economy เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy หรือ DE) หมายถึง 
เศรษฐกิจและสังคมที่ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เรียกวาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือใหทันยุคสมัย) เปน
กลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการผลิต การดําเนินธุรกิจ การคา การบริหาร การศึกษา การ
สาธารณสุข การบริหารราชการแผนดิน รวมท้ังกิจกรรมทางเสรษฐกิจและสังคมอื่นๆ ที่สงผลตอการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและการจางงานที่เพิ่มขึ้น 

 Digital Government การออกแบบและปรับเปลี่ยนรูปแบบบริการของรัฐ โดยอาศัยขอมูล
ดิจิทัลเพ่ือสรางบริการของรัฐในรูปแบบใหม ผานเทคโนโลยี Mobile Social Cloud Technology ในยุค
อินเทอรเน็ต โดยมีลักษณะ 3 ประการ ไดแก 

1. Reintegration บูรณาการการทํางานของหนวยงานภาครัฐตางๆ เขาดวยกัน เพื่อใหเกิด
การกํากับควบคุมการบริหารภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 

2. Needs-based holism การปรับปรุงองคกรภาครัฐเพ่ือใหเกิดการใหบริการสาธารณะที่ให
ความสําคัญตอการนําความตองการของพลเมืองมาเปนศูนยกลาง 

3. Digitalization การใชศักยภาพอยางเต็มที่ในการนําระบบบริหารสารสนเทศมาใช รวมถึง
การใหความสําคัญตอการสื่อสารผานทางอินเตอรเน็ตซึ่งจะเขามาแทนท่ีวิธีการทํางานแบบเดิม 
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จากทิศทางการพัฒนาประเทศไทย มีกฎหมาย นโยบาย ยุทธศาสตรที่เก่ียวของมากมาย ไมวาจะ
เปนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแมบท (23แผน) แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ดาน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อผลักดันภาครัฐไปสูระบบ 
ราชการ 4.0 ที่มุงเนน “ภาครัฐเปนท่ีพึ่ง เชื่อถือ ไววางใจได” โดยมอีงคประกอบของการกาวไปสูระบบราชการ 
4.0 แบงเปน 3 มิติ คือ  

1. การเปนภาครัฐที่เปดกวางและเชื่อมโยง คือ การทํางานตองเปดเผยและโปรงใส เปนกวาง
ใหกลไกหรือภาคสวนอ่ืน ๆ เขามามีสวนรวม เชื่อมโยงการทํางานสวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถ่ิน ใหมี
เอกภาพและสอดรับประสานกัน  

2. ยึดประชาชนเปนศนูยกลาง การใหบริการ  
3. มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย 

ซึ่งมีจุดเนนในการพัฒนาภาครัฐ 4 จุดเนน คือ 1) การสงเสริมการทํางานแบบบูรณาการและสรางจิตสํานึก
ความรับผิดชอบ (Create Alignment and Accountability) 2) การสรางพันธมิตรและการสงเสริมการ
ทํางานแบบประชารัฐ (Build Strategic Partnerships and Relationships) 3) การสงเสริมใหเกิดนวัตกรรม
และความคิดสรางสรรค (Drive Product Innovation) 4) การปรับเปลี่ยนภาครัฐใหเปนรัฐบาลดิจิทัล (Digital 
Government Transformation) (อางอิงมติท่ีประชุม ก.พ. เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐) 

จากยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ มีเปาหมายการ
พัฒนาที่สําคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐ ท่ียึดหลัก "ภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชน และประโยชนสวนรวม" 
จะตองโดยภาครัฐตองมีปรับวัฒนธรรมการทํางานใหมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม มีความทันสมัย
และพรอมที่จะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา มีการคดิคนนวัตกรรมใหมๆ ระบบการ
ทํางานที่เปนดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยางคุมคาและปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะ
เปดกวาง เชื่อมโยงถึงกันและเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวม สะดวก รวดเร็ว โปรงใส มี
ประสิทธิภาพ 

 กิจกรรมฝกปฏิบัติ 2 การเปลี่ยนแปลงขององคกรมีผลกระทบตองาน/การทํางานของทาน
อยางไร 

จากการแสดงความคิดเห็นของผูเขารวมประชุมฯ สรุปไดดังนี ้
- มีการสื่อสาร ติดตอประสานงาน สะดวก รวดเร็วข้ึน  
- ชวยใหการทํางานสะดวก รวดเร็วข้ึน 
- มีเครอืขายการทํางานเพิ่มมากขึ้น 
- องคกรเขาถึงประชาชน และประชาชนก็เขาถึงหนวยงานของรัฐไดสะดวกขึ้น 
- บุคลากรตื่นตัวในการศกึษาหาความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และดานอื่นๆ เพิ่มเติม 
- ตองออกจาก Safe Zone 
- เปดโอกาสใหไดทํางานใหมๆ 
- มีผลกระทบตอบุคลากร โดยเฉพาะบคุลากรที่ไมมีสมรรถนะดานเทคโนโลยี ดังนั้น 

บุคลากรตองศึกษาหาความรูดานเทคโนโลยีที่เพ่ิมมากข้ึน 
- ทําใหบุคลากรตองเพ่ิมทักษะในการพัฒนาตนเอง ใหทํางานไดถูกตอง รวดเร็วมากยิ่งข้ึน 
- ทําใหตองลดการใชทรัพยากร ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
- การทํางานมีความยืดหยุน เนื่องจากมีการใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการทํางานสามารถ

สื่อสาร/เปลี่ยนแปลงคาํสั่งการกันไดตลอดเวลา 
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- ตองมีการปรับกระบวนการทํางานใหทันตอเทคโนโลยี โดยตองมีการพัฒนาตนเองใหเทา
ทันตอเทคโนโลยีที่นํามาใชใหไดอยางรวดเร็ว 
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 กิจกรรมฝกปฏิบัติ 3 การเปลี่ยนแปลงขององคกรและงานทําใหทานหรือเพ่ือนรวมงาน
ตองปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงตัวเองอยางไร  

- รูสึกวาตองมีการพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา เพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 
- ตองปรับตัว เรียนรู ที่จะออกแบบการทํางาน ใหลดข้ันตอนแตคุณภาพงานเพ่ิมข้ึน 
- ตองเรียนรู ที่จะรวมทํางานกับคนอ่ืน เพ่ือแชรทรัพยากร 
- พัฒนาตนเองดานความรู เทคโนโลยีใหม มีการสื่อสาร/ติดตามผานระบบแอพพริเคชั่น 
- สรางการมีสวนรวมของบุคลากรในหนวยงานใหมีความเกง/ดี/มีสุข 
- ปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง ตองพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา เพ่ือใหตนเองมี

ความรู และทักษะที่เพิ่มข้ึน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตางๆ 
ดังนั้น บุคลากรภาครัฐในอนาคต รูเทาทันอนาคต สามารถจัดการกับความเปลี่ยนแปลงที่มี

ผลกระทบตอภารกิจงานของตนเอง หนวยงาน และภาครัฐ  ผานการคิดเชิงสรางสรรคและนวัตกรรม           
ดวยจิตสํานึกและความรับผิดชอบตอประชาชนและประโยชนสวนรวม 

 แนวทางการพัฒนาเพื่อเตรียมความพรอมบุคลากรภาครัฐ 

 
 

EMS มาจาก Ecosystem + Mindset + Skill Sets   
มาตรการท่ี 1 ปลูกฝงบุคลากรภาครัฐใหมีกระบวนการทางความคิด (Mindset) และ

คานิยมการทํางานเพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม ยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรม หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรมาภิบาล และอุดมการณสําหรับการเปนเจาหนาที่ภาครัฐยุคใหม 

1. ปลูกฝงคานิยมในการทํางานเพ่ือประชาชน 
2. สงเสริมผูนําใหเปนตนแบบทางความคิดและพฤติกรรม 
3. สงเสริม ประชาสัมพันธ และกระตุนคานิยมการทํางานเพื่อประชาชน 
มาตรการท่ี 2 พัฒนาความรู ทักษะ สมรรถนะ (Skill Sets) และทัศนคติเพ่ือการทํางานใน

ยุคดิจิทัล และการสรรสรางนวัตกรรมที่ตอบสนองตอการขับเคลื่อนภารกิจตามแผนยุทธศาสตรชาติ แผนการ
ปฏิรูปประเทศ ตลอดจนบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลก 
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1. พัฒนาความรู ทักษะ สมรรถนะที่สอดคลองกับจุดเนนการพัฒนาภาครัฐ 
2. พัฒนาภาวะผูนําภาครัฐยุคใหม 
3. สงเสริมใหสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่นเรียนรูและทํางานรวมกัน 
4. พัฒนานักทรัพยากรบุคคลใหสามารถเปน Strategic Partner ของผูบริหาร 
มาตรการท่ี 3 สรางสภาพแวดลอมและระบบการทํางาน (Ecosystem) ที่สงเสริมและ

สนับสนุนการเรียนรูเพื่อปลูกฝงกระบวนการทางความคิด (Mindset) และคานิยมการทํางานเพ่ือประชาชน
และประโยชนสวนรวม และการพัฒนาทักษะการทํางาน (Skill Sets) ในยุคดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐอยาง
ตอเนื่อง 

1. สงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีด ี
2. พัฒนา Learning Platform 
3. สรางเครือขาย 
4. พัฒนา HRM ใหสนับสนุน HRD 

 
 การพัฒนาทักษะดิจิทัล 

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 คณะรัฐมนตรีไดประชุมและพิจารณาใหความเห็นชอบแผนพัฒนา
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมระยะ 20 ป (2559 - 2579) ตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมได
นําเสนอ โดยมีการปรับเปลี่ยนภาครัฐเปนรัฐบาลดิจิทัลและการพัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัลเปนยุทธศาสตรการดําเนินงานที่สําคัญ 

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบในหลักการแนวทางการพัฒนา
ทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐ เพ่ือเปนการปรับเปลี่ยนไปสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล เพ่ือให
ขาราชการ บุคลากรภาครัฐ สวนราชการ หนวยงานของรัฐ องคกรกลางการบริหารงานบุคคล และหนวยงานที่
เก่ียวของตาง ๆ นําไปปรับใชในการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพกําลังคนภาครัฐ  

มาตรการดังกลาว มีหลักการสําคัญในการสรางและพัฒนากําลังคนภาครัฐ (Build-Buy-
Borrow) เพื่อกระตุนและผลักดันใหเกิดการปรับเปลี่ยนขนานใหญ ในระดับหนวยงาน (Radical Change)     
ดวยการสราง “ผูนํา” และ “กําลังคนกลุมสําคัญ” ใหมีกรอบความคิด ทักษะ และความพรอม ในการ
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในภาครัฐเพ่ือไปสูการเปนรัฐบาลดิจิทัลและดิจิทัลไทยแลนด และ ดวยการสราง
และพัฒนาทักษะแบบใหมใหแกกําลังคนภาครัฐในชวงการเปลี่ยนผาน (Transition Period) เพ่ือไปสูการเปน
รัฐบาลดิจิทัลและดิจิทัลไทยแลนด 

คุณลักษณะของรัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 
E – Government การนําเอานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาใชในการพัฒนาระบบ

การใหบริการของภาครัฐ 
Connected Government เนนการเชื่อมโยงขอมูล และการทํางานของหนวยงาน

ภาครัฐเขาดวยกัน 
Open Government เปดโอกาสใหประชาชนเขาถึงขอมูลและมีสวนรวม 
Smart Government การทํางานของภาครัฐที่สมารตข้ึน  

โดย 6 กลุม ขาราชการและบุคลากรของรัฐท่ีเปนกลุมเปาหมายของการพัฒนา จําแนกตาม
บทบาทและลักษณะงานที่ปฏิบัติ ไดดังนี้ 1) ผูบริหารระดับสูง 2) ผูอํานวยการกอง 3) ผูดําเนินการดาน
นโยบายและงานวิชาการ 4) ผูทํางานดานบริการ 5) ผูปฏิบัติงานเฉพาะดานเทคโนโลยีดิจิทัล และ 6) 
ผูปฏิบัติงานอื่น ๆ 

ทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐ 5 ดาน 7 ทักษะ 
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ดานที่ 1 : รูเทาทันและใชเทคโนโลยีเปน  
- กลุมทักษะดานความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy Skill) 

ดานที่ 2 : เขาใจนโยบายกฎหมายและมาตรฐาน 
- กลุมทักษะดานการควบคุมกํากับ และการปฏิบัติตามกฎหมาย และมาตรฐานการจัดการ

ดานดิจิทัล (Digital Government Standard and Compliance Skill Set) 
***กลุมทักษะดานที่ 1 และ ดานที่ 2 เปนกลุมทักษะพ้ืนฐานที่ขาราชการและบุคคลากร

ภาครฐั   ทุกคนควรไดรับการพัฒนา 
ดานที่ 3 : ใชดิจิทัลเพ่ือประยุกตและพัฒนา 

- กลุมทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือยกระดับศักยภาพองคกร (Digital Technology 
Skill Set) 

- กลุมทักษะดานการออกแบบกระบวนการและการใหบริการดวยระบบดิจิทัลเพ่ือพัฒนา
คุณภาพภาครัฐ (Digital Process and Service Design Skill Set) 

ดานที่ 4 : ใชดิจิทัลเพ่ือการวางแผน บริหารจัดการและนําองคกร 
- กลุมทักษะดานการจัดการโครงการและการบริหารกลยุทธ (Project and Strategic 

Management Skill Set) 
- กลุมทักษะดานผูนําดิจิทัล (Digital Leadership Skill Set) 

ดานที่ 5 : ใชดิจิทัลเพ่ือขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและสรางสรรค 
- กลุมทักษะดานการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงดานดิจิทัล (Digital Transformation 

Skill Set) 
กลไกการสรางและพัฒนากําลังคนใหมีทักษะดานดิจิทัล 

 
แนวทางการดําเนินงานของสวนราชการ 

1. วิเคราะหภูมิทัศนองคกร วิเคราะห AS IS และ TO BE 
2. ระบุประเด็นพัฒนากําลังคน วิเคราะห GAP ระบุประเด็นพัฒนา 
3. กําหนดแนวทางและเตรียมความพรอม กําหนดแผนและบริหารความเสี่ยง 
4. ดําเนินการสรางและพัฒนากําลังคน ดําเนินการ และการมีสวนรวม 
5. ประเมินและพัฒนาตอยอด Feedback and improvement 
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 การเตรียมตวัของบุคลากรภาครัฐใหพรอมกับการปรับเปลี่ยน 

จากการสํารวจ พบวา 1) บุคลากรภาครัฐสวนใหญยังขาดแรงจูงใจและความกระตือรือรน 
ในการทํางานและการพัฒนาตนเองใหมีการเรียนรูตลอดชีวิต และ 2) บุคลากรยังขาดศักยภาพการปรับตัวให  
เทาทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป จึงควรใหขาราชการไดรับการพัฒนาทักษะการใชโปรแกรมตาราง
คํานวณโดยเฉพาะเรื่อง Formulas and Functions และการสรางแผนภาพสําเร็จ (Chart) อยางเรงดวน ใน
สวนของผูบริหาร ควรสรางใหเกิดองคกรและระบบนิเวศแบบใหมท่ีเอ้ือใหเกิดการทํางานที่ทันสมัยและ
คลองตัว         การสรางสรรคนวัตกรรม และการพัฒนางานภาครัฐท่ีมีมูลคาสูงข้ึน และสุดทายองคกรตองสรร
หาคนเขาสูองคกรในตําแหนงแรกบรรจุ จะตองสรรหาบุคคลท่ีพรอมกับความตองการเชิงภารกิจของหนวยงาน
ที่ม ี         การปรับเปลี่ยนอยูสม่ําเสมอ 

 
“ขาราชการไทย” ในฐานะกลไกขับเคลื่อนภาครัฐท่ีสําคัญ  

ตองเปลี่ยนแปลง พรอมทาทายสิ่งใหม แกไขปญหาอยางมีเหตุผล                                  

สามารถประสานการทํางานรวมกันเพ่ือไปสูเปาหมายเดียวกัน                                            

ทั้งภายในหนวยงาน ตองมีปญญาสรางสรรค และใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัล                

เพ่ือสรางความประทับใจและการมีสวนรวมจากประชาชน และ  

ที่สําคัญ คือ จะตองรวมสรางภาคราชการที่ ปลอดคอรรัปชั่น ยึดมั่น 

ในความซื่อสัตย ซื่อตรง โปรงใส ไมเลือกปฏิบัติ และมีคณุธรรม 
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บรรยาย เร่ือง แนวทางการบริหารทรัพยากรบคุคล กรมควบคุมโรค ปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

โดย นายยุทธพงษ เกียรติยุทธชาติ  ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
2.1  (ราง) ยุทธศาสตรดานทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค พ.ศ. 2563 – 2567 

วิสัยทัศน “บุคลากรกรมควบคุมโรค เปนคนดี มีความสุข เชี่ยวชาญในการปองกันควบคุมโรค

และภัยสุขภาพ ภายในป 2567”  

ประเด็นยุทธศาสตร   

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การยกระดับระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลขององคกรสูการเปน

องคกรสมรรถนะสูง 

เปาประสงค 

1. มีระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ 

2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานบุคลากรที่มีประสทิธิภาพ ทันสมัย เพียงพอ 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การยกระดับบุคลากรใหมีสมรรถนะสูการปองกันควบคุมโรคอยางมือ

อาชีพ 

เปาประสงค  

1. บุคลากรมีขีดความสามารถ (สมรรถนะ) ในการดําเนินงานเพ่ือการเฝาระวัง ปองกัน 

ควบคุมโรค ไดตามมาตรฐานสากล 

2 มีแผนการเรียนรูและพัฒนา (Learning & Development) ที่เสริมสมรรถนะดานการ

ปองกันควบคุมโรค ที่สอดคลองกับสถานการณและเทาทันการเปลี่ยนแปลง 

3. บุคลากรมีทักษะดานดิจิทัลตามที่ สํานักงาน กพ. กําหนด 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบนิเวศในการทํางาน สูการเปนองคกรแหงความสุข 

ความผูกพันและสุขภาวะองคกรท่ีดี 

 เปาประสงค 

1. บุคลากรเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
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2. บุคลากรมีความสุข 

3. เกิดความผูกพันตอองคกร 

4. เกิดองคกรสรางสุข 

 
 
 

2.2  จุดเนนการดําเนินงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 

จุดเนน 1 : การบริหารจัดการตําแหนงวางขาราชการและพนักงานราชการ   
ตัวชี้วัด  กรมควบคุมโรคมีตําแหนงวางไมเกิน รอยละ 5 
 ประเภทขาราชการ   

1. หากกรมฯ มีบัญชีสอบในตําแหนงที่วาง กรมฯ จะมีหนังสือเรียกตัวจากบัญชี
สอบ ภายใน 5 วันทําการ นับแตวันที่ตําแหนงนั้นวาง 

2. หากกรมฯ ไมมีบัญชีสอบในตําแหนงที่วาง กรมฯ จะประกาศรับสมัครสอบ 
(แขงขัน/คัดเลือก) ภายใน 15 วันทําการ นับแตวันที่มีตําแหนงวาง หรือขอบัญชีรายชื่อจากสวนราชการอื่น 
ภายใน 10 วันทําการ 

วิธีการติดตาม 
1. กองบริหารทรัพยากรบุคคล ดําเนินการรายงาน 1) สถานะบัญชีผูสอบแขงขันได 

/ผูไดรับคัดเลือก 2) รายงานการขอลาออก/ขอโอนออก 3) รายงานการจัดสงหนังสือเรียกตัว 4) รายงานการ
ประกาศรบัสมัครสอบ 

2. ทุกหนวยงานในสังกัดกรม ดําเนินการรายงานการขอลาออก/ขอโอนออก 
 ประเภทพนักงานราชการ  

1. กรณหีนวยงานที่กรมฯ มอบอํานาจใหสรรหาพนักงานราชการไดเอง  
หากมีบัญช ี ผูผานการเลือกสรรในตําแหนงท่ีวาง ใหหนวยงานมีหนังสือเรียกตัว

จากบัญชีผูผานการเลือกสรรในตําแหนงนั้น ภายใน 3 วันทําการ นับแตวันที่ตําแหนงนั้นวาง  
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แตถาไมมีบัญชีผูผานการเลือกสรร ก็ใหดําเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือ
เลือกสรร ภายใน 10 วันทําการ นับแตวันที่ตําแหนงวาง (โดยไมตองขออนุมัติใชตําแหนง) มิฉะนั้น กรมฯ จะ
ตัดโอนตําแหนงไปใหหนวยงานอื่นที่มีความจําเปนตอไป 

2. กรณีหนวยงานท่ีกรมฯ มิไดมอบอํานาจใหสรรหาพนักงานราชการ ใหรายงาน
ตําแหนงวางไปยังกองการเจาหนาที่ ภายใน 3 วันทําการ นับแตวันที่พนักงานราชการ ยื่นหนังสือขอลาออก
จากราชการ  และใหกองการเจาหนาที่ มีหนังสือเรียกตัวจากบัญชีผูผานการเลือกสรรในตําแหนงนั้น ภายใน 3 
วันทําการ นับแตวันที่ตําแหนงนั้นวาง  

แตถาไมมีบัญชีผูผานการเลือกสรร ก็ใหดําเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือ
สรรหาและเลือกสรร ภายใน 15 วันทําการ นับแตวันที่ตําแหนงวาง 

วิธีการติดตาม 
1. กองบริหารทรัพยากรบุคคล และหนวยงานที่ไดรับมอบอํานาจ ดําเนินการ

รายงาน 1) สถานะบัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรร 2) การขอลาออก 3) การจัดสงหนังสือเรียกตัว 4) การ
ประกาศรบัสมัครสอบ และ 5) การทําสัญญาจาง 

2. ทุกหนวยงานในสังกัดกรม ดําเนินการรายงาน 1) การขอลาออก 2) การทํา
สัญญาจาง 

จุดเนน 2 : การพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมควบคุมโรค 
ตัวชี้วัด  รอยละความพึงพอใจของบุคลากรตอระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากร

บุคคลกรมควบคุมโรค (SMART HR DDC) 

 
กิจกรรมหลัก  
1. กองบริหารทรัพยากรบุคคล ดําเนินการตามกิจกรรมที่กําหนด  
2. ศูนยสารสนเทศ รวมดําเนินการในสวนที่เก่ียวของ 
ความสําเร็จ 
ไตรมาสท่ี 1 : มีการออกแบบระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมควบคุมโรค 
ไตรมาสท่ี 2 : มีระบบ SMRT HR DDC อยางนอย 1 ระบบภายใน (Menu) พรอมใชงาน 
ไตรมาสท่ี 3 : บุคลากร อยางนอย 70 % ใชระบบ SMRT HR DDC  
ไตรมาสท่ี 4 : มีสรุปผลการใชงาน และความพึงพอใจบุคลากรตอระบบ SMRT HR DDC  
วิธีการติดตามประเมินผล 
1. ประชุมคณะทํางาน เพ่ือติดความกาวหนาการดําเนินการ ทุกเดือน 
2. รายงานความสําเร็จของการดําเนินการทุกไตรมาส 
จุดเนน 3 : การพัฒนาทักษะดานดิจิทัล (Digital Skills) ของบุคลากรกรมควบคุมโรค 
ตัวชี้วัด  กรมควบคุมโรคมีกรอบการพัฒนาทักษะดานดิจิทัล (Digital Skills) ของบุคลากร 
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กิจกรรมหลัก  

1. กองบริหารทรัพยากรบุคคล ดําเนินการตามกิจกรรมท่ีกําหนด  
2. ศูนยสารสนเทศ รวมดําเนินการในสวนที่เก่ียวของ 

 
ความสําเร็จ 

ไตรมาสท่ี 1 : มีการชี้แจงเปาหมายการพัฒนาทักษะดิจิทัล (Digital Skills) 
ไตรมาสท่ี 2 : มกีารกําหนดพฤติกรรมที่คาดหวังจากทักษะดิจิทัล (Digital Skills) 
ไตรมาสท่ี 3 : มีการระบุทักษะดิจิทัล (Digital Skills) ที่จําเปนสําหรับบุคลากรกรมฯ 
ไตรมาสที่ 4 : มีกรอบการพัฒนาทักษะดานดิจิทัล (Digital Skills) ของบุคลากรกรมควบคุมโรค 

วิธีการติดตามประเมินผล 
1. ติดตามความกาวหนา ทุกเดือน ผานระบบ HR Report Online 
2. รายงานความสําเร็จของการดําเนินการทุกไตรมาส 

2.3 แนวทางการพฒันาบุคลากร (HRD) กรมควบคุมโรค ปงบประมาณ 2563 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรกรมควบคุมโรค ภายใต

แผนยุทธศาสตรดานทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค พ.ศ. 2563 -2567 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การ

ยกระดับบุคลากรใหมีสมรรถนะสูการปองกันควบคุมโรคอยางมืออาชพี  

มาตรการ จํานวน 2 มาตรการ 

1. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญดานการปองกันควบคุมโรค 

ตามพันธกิจของกรมควบคุมโรค    

2. พัฒนาใหเกิดระบบ หรือกลไก (Platform/mechanism) ที่เอ้ือตอการเรียนรูและพัฒนา 

(Learning & Development) 

ตัวชี้วัด จํานวน 4 ตัวชี้วดั 

1. รอยละของบุคลากรกรมควบคุมโรคมีสมรรถนะที่จําเปนดานการปองกันควบคุมโรค      

(รอยละ 80)   

2. รอยละของบุคลากรไดรับการพัฒนาทักษะดานดิจิทัล (รอยละ 50)  

3. รอยละของบุคลากรกรมที่มีการพัฒนาตนเองทางระบบ E – Learning ตามที่กําหนด  

(รอยละ 60)  

4. รอยละความพึงพอใจของบุคลากรตอการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (รอยละ 80) 

โดยมจีุดเนนการดําเนินงานดานการพัฒนาบุคลากรกรมควบคุมโรค ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 3 เรื่อง 
คือ 1) พัฒนาระบบกํากับ ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาบุคลากร  กรมควบคุมโรค  2) บุคลากรกรมควบคุม
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โรคมีทักษะดานดิจิทัลตามที่ สํานักงาน กพ. กําหนด 3) สงเสริมโอกาสในการพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพสูง
และมีทักษะในการทํางานที่หลากหลาย ตามแนวทางที่กรมกําหนด 

 
2.4  แนวทางการบริหารผลการปฏิบตังิาน (PMS) กรมควบคุมโรค ปงบประมาณ 2563 

กองบริหารทรัพยากรบุคคล ไดแจงเวียนประกาศหลักเกณฑและแนวทางการบริหารผล      
การปฏิบัติงานของขาราชการและพนักงานราชการ กรมควบคุมโรค ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบท่ี 1            
(1 ตุลาคม 2562 - 30 มีนาคม 2563) ผานชองทาง เว็บไซตกองบริหารทรัพยากรบุคคล https://ddc.moph.go.th/person/ 
หัวขอ ขาวประชาสัมพันธ และหนังสือกรมควบคุมโรค ที่ สธ 0406.8/ว 2849 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 

ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมควบคุมโรคไดมีการปรับปรุงหลักเกณฑฯ ในประเด็น 
“การแจงผลการประเมิน และการรับทราบผลการประเมิน” ดังนี ้

“ขาราชการ” มีการปรับปรุงหลักเกณฑฯ ใน ขอ 3.12 จากเดิม “ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในแตละครั้ง ใหผูประเมินตามขอ 2 แจงผลการประเมินใหผูรับการประเมินทราบเปนรายบุคคล
โดยผูรับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน กรณีที่ผูรับการประเมินไมยินยอมลงลายมือชื่อ
รับทราบผลการประเมิน ใหขาราชการอยางนอยหนึ่งคนในหนวยงาน ลงลายมือชื่อเปนพยานวาไดมีการแจงผล
การประเมินดังกลาวแลวดวย” เปน “ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในแตละครั้ง ใหผูประเมินตามขอ 2 
แจงผลการประเมินใหผูรับการประเมินทราบเปนรายบุคคลโดยผูรับการประเมินรับทราบผลการประเมินผาน
ระบบออนไลน กรณีที่ผูรับการประเมินไมยินยอมรับทราบผลการประเมิน ใหขาราชการอยางนอยหนึ่งคน        
ในหนวยงาน ลงลายมือชื่อเปนพยานวาไดมีการแจงผลการประเมินดังกลาวแลวดวย” 

“พนักงานราชการ” มีการปรับปรุงหลักเกณฑฯ ใน ขอ 3.10.4 จากเดิม “แจงผล           
การประเมินโดยตรงแกพนักงานราชการ และใหคําปรึกษาแนะนําแกพนักงานราชการ เพื่อแกไขปรับปรุง       
การปฏิบัติงานใหดียิ่งขึ้น” เปน “แจงผลการประเมินโดยตรงแกพนักงานราชการ โดยผูรับการประเมิน
รับทราบผลการประเมินผานระบบออนไลน และใหคําปรึกษาแนะนําแกพนักงานราชการ เพ่ือแกไขปรับปรุง              
การปฏิบัติงานใหดียิ่งข้ึน” 

 จุดเนนการดําเนนิงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ระดับกรม 
1. จัดทําตัวชี้วัดกลาง (นํารอง) ประจําสายงาน 
2. จัดทําสื่อเสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน 
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ระดับหนวยงาน 
1. กํากับติดตามใหบุคลากรดําเนินการ PMS Online ใหได รอยละ 100 
2. ใหหนวยงานแจงผลการประเมินฯ ผานระบบ PMS Online รอยละ 100 
3. ใหหนวยงานนําผลการประเมินไปใชประโยชนในการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล 

(IDP)  
2.5  แนวทางการเสริมสรางความสุขและความผูกพันของบุคลากร กรมควบคุมโรค (HRE) 

ปงบประมาณ 2563  

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรกรมควบคุมโรค ภายใต

แผนยุทธศาสตรดานทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค พ.ศ. 2563 -2567 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนา

ระบบนิเวศในการทํางาน สูการเปนองคกรแหงความสุข ความผูกพันและสุขภาวะองคกรที่ดี โดยไดกําหนด

มาตรการในการดําเนินงาน จํานวน 2 มาตรการ คือ 

1.พัฒนากลไกขับเคลื่อนใหเกิดระบบนิเวศในการทํางาน (work-friendly ecosystem) ที่มี
ความสุขและสุขภาพที่ดี  

2. พัฒนากลไกการขับเคลื่อนความสุขและความผูกพัน  
3. เรงรัดใหเกิดการพัฒนาองคกร และความผูกพันตอองคกรอยางยัง่ยืน 
4. พัฒนากลไกเสริมสรางใหเกิดคนดีในองคกร 
ตัวชี้วัด จํานวน 3 ตัวชี้วัด 

1. ดัชนีความสุขของบุคลากรกรมควบคุมโรค (happinometer) เพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกับปที่ผาน
มา (ป 62 : รอยละ 64.33 อยูในระดับ Happy) 

2. อัตราการคงอยูของบุคลากรกรมควบคุมโรค (Retention rate) (รอยละ 90) 
3. รอยละของหนวยงานท่ีผานเกณฑองคกรแหงความสุข (รอยละ 80)  

โดยมีจุดเนนการดําเนินงานเสริมสรางความสุขและความผูกพันของบุคลากรกรมควบคุมโรค ปงบประมาณ    
พ.ศ. 2563 จํานวน 3 เรื่อง คือ 1) Happy Body สุขภาพกายดี 2) Happy Money สุขภาพเงินดี และ              
3) Happy Work Life การงานดี 
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2.6 ระบบกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน (HR Report Online) 
 

 
 

ระบบการรายงานผลดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Report Online) เปนเครื่องมือ
สนับสนุนใหการรายงานผลการดําเนินงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของหนวยงาน สะดวก และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

HR Report Online เปดระบบใหหนวยงานเข าดํ าเนินการใน 3 กระบวนงาน คือ 1) 
กระบวนงานดานการเสริมสรางสุข (Happinometer) 2) กระบวนงานดานการบริหารผลการปฏิบัติราชการ 
(PMS) และ 3) กระบวนงานดานการพัฒนาบุคลากร (HRD) 
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ชี้แจง เรื่อง Digital Skills โดย นายวิทยา เดชคุณ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
และนายกอพงศ ชูตินันทน นักทรัพยากรบุคคลชาํนาญการ 
 เปาหมายและแนวทางการพัฒนากรมควบคุมโรคสูการเปนองคกรดิจิทัล 

3.1 เปาหมายและระยะการพัฒนา แบงออกเปน 3 ระยะ ดังนี ้
 1. ระยะ Early (เริ่มพัฒนา) กรมควบคุมโรคเปน E – Government นําเอานวัตกรรมเทคโนโลยี
ดิจิทัลเขามาใชในการพัฒนาระบบการใหบริการของภาครัฐ โดยตั้งเปาหมายขับเคลื่อนระหวาง ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 – 2564   
 2 .  ระยะ Developing (ระยะพัฒนา )  กรมควบคุมโรคเปน  Connected Government 
เนนการเชื่อมโยงขอมูล และการทํางานของหนวยงานภาครัฐเขาดวยกัน โดยตั้งเปาหมายขับเคลื่อนระหวาง 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2568 
 3 .  ร ะยะ  Mature ( ร ะยะพัฒนาสมบู รณ )  ก รมควบคุ ม โ รค เป น  Open Government 
เปดโอกาสใหประชาชนเขาถึงขอมูลและมีสวนรวม โดยตั้งเปาหมายขับเคลื่อนระหวาง ปงบประมาณ พ.ศ. 
2569 – 2570 

 
3.2 การจัดกลุม กําหนดบทบาท และพฤติกรรมท่ีคาดหวังของบุคลากรกรมควบคุมโรค  

แบงบุคลากรกรมควบคุมโรคออกเปน 6 กลุม คือ  
1. ผูบริหารระดับสูง (E-Executive) สัดสวนรอยละ 0.08 ไดแก อธิบดี และรองอธิบดี (4 คน) 
2. ผูอํานวยการกอง (M-Management) สัดสวนรอยละ 0.66 ไดแก ผูอํานวยการ (44 คน)  
3. ผูดําเนินการดานนโยบายและงานวิชาการ (A-Academic) เปนกลุมท่ีมีจํานวนมากที่สุด 

สัดสวนรอยละ 50.35 เชน นายแพทย นายสัตวแพทย ทันตแพทย นักวิชาการสาธารณสุข นักวิเคราะห
นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล นักจัดการงานทั่วไป นักเทคนิคการแพทย นักวิทยาศาสตรการแพทย 
นักประชาสัมพันธ ฯลฯ เปนตน 

4. ผูทํางานดานบริการ (S-Service) สัดสวนรอยละ 12.51 เชน พยาบาล เจาพนักงานเภสัชกรรม 
เจาพนักงานทันตสาธารณสุข เจาพนักงานรังสีการแพทย ฯลฯ เปนตน 

5. ผูปฏิบัติงานเฉพาะดานเทคโนโลยีดิจิทัล (T-Technologist) สัดสวนรอยละ 1.86 เชน
นักวิชาการคอมพิวเตอร เจาพนักงานคอมพิวเตอร โปรแกรมเมอร ฯลฯ เปนตน 

6. ผูปฏิบัติงานอ่ืน ๆ (O-Others) สัดสวนรอยละ 34.01 เชน เจาพนักงานธุรการ เจาพนักงาน
พัสดุ เจาพนักงานสถิติ ฯลฯ เปนตน 
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 โดยกําหนดบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังแตละระยะการพัฒนา ดังนี ้

 
3.3 การประเมินและจัดทําแผนพัฒนาทักษะดิจิทัลบุคลากร บุคลากรกรมควบคุมโรคทุกคนประเมิน

ตนเอง (Self-Assessment) ดานทักษะดิจิทัล ตามกลุมทักษะดิจิทัล และเปาระยะพัฒนาขององคกร เพื่อนํา
ผลการประเมินตนเอง ไปจัดทําแผนการพัฒนารายบุคคล (IDP) โดยกรอบการดําเนินงาน ดังนี ้

 
 
 

 3.4 วิธีการพัฒนาแบบ 70 : 20 : 10 การพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของบุคลากรเนนการพัฒนา 
1) จากการลงมือทํา (70%)  เชน  การฝกอบรมในขณะทํางาน (On the job training) การเพ่ิมคุณคางาน 
( Job Enrichment)  การ เ พ่ิมปริมาณงาน ( Job Enlargement)  การมอบหมายโครงการ (Project 
Assignment) เปนตน 2) จากผูคนรอบขาง (20%) เชน การสอนงาน (Coaching) โปรแกรมพ่ีเลี้ยง 
(Mentoring Program) การใหคําปรึกษาแนะนํา (Consulting) การใหขอมูลปอนกลับ (Feedback) เปนตน 
และ 3) จากการเรียนรูในหองเรียน (10%) เชน การฝกอบรมในหองเรียน (Classroom Training) การ
ประชุม/สัมมนา (Meeting/Seminar) การใหทุนการศึกษา (Scholarship) เปนตน 
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 3.5 องคประกอบของทักษะดานดิจิทัล ของบุคลากรแตละกลุมและแตละระยะการพัฒนา 
มีรายละเอียดที่แตกตางกัน โดยจะประกอบดวย 6 องคประกอบ ดังนี้ 1) บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง 
2) ความสามารถ  3) ความรู  4) คุณลักษณะ 5) สมรรถนะ (ตาม ว 27/2552) และ 6) ประสบการณ 
 3.6 ความคิดเห็นตอทักษะดิจิทัลและการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ผูเขารวมประชุมไดรวมแสดงความคิดเห็น 3 ประเด็น คือ 1) ความคิดเห็นและขอเสนอเก่ียวกับทักษะดิจิทัล 
2) ความตองการใหกรมพัฒนาระบบ HR Online 3) ความคิดเห็นตอการนําระบบลาออนไลนมาใชใน 
กรมควบคุมโรค  
 3.7 กรอบแนวทางการดําเนินงานพัฒนาทักษะดิจิทัลบุคลากรกรมควบคุมโรค ปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ดังนี้ 
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สรุป เรื่อง คุณธรรม และจริยธรรมของบุคลากรของภาครัฐ “ธรรมาภิบาลกับการบริหารงานตามรอยพระ
ยุคลบาท” โดย พระราชธรรมนิเทศ (พระพะยอม กัลยาโณ) เจาอาวาสวัดสวนแกว  

การปฏิบัติงานในองคกรตางๆ ควรจะตองคุณธรรมและจริยธรรม ทําอยางไรเราจึงจะมี
ความสุขในการทํางาน จะสรางบรรยากาศในการทํางานใหคนมีความสุขและผลงานมีประสิทธิภาพไดอยางไร 
การนําธรรมะ หรือหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใชเพ่ือสรางบรรยากาศการทํางานที่ดี จึงเปน
แนวคิดท่ีดีท่ีจะนํามาใชเพ่ือใหงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่ดียิ่งข้ึนตอไป 

หลักธรรมอยางหนึ่งที่จะเปนเครื่องชวยทําใหคนมีความสุขและผลงานมีประสิทธิภาพ คือ 
ภาวนา 4 หมายถึง การเจริญ การทําใหมีขึ้น การฝกอบรม การพัฒนา ไดแก 

1) กายภาวนา คือ การเจริญกาย พัฒนากาย การฝกอบรมกาย ใหรูจักติดตอเกี่ยวของกับสิ่ง
ทั้งหลายภายนอกทางอินทรียทั้ง 5 ดวยดี และปฏิบัติตอสิ่งเหลานั้นในทางที่เปนคุณ มิใหเกิดโทษ ใหกุศลธรรม
งอกงาม ใหอกุศลธรรมเสื่อมสูญ การพัฒนาความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพ การพัฒนาทางดานกาย
นั้น เปนการพัฒนาความสัมพันธตอสิ่งแวดลอมทางกายภาพ โดยเฉาะทางดาน อินทรียท้ัง 5 ไดแก ตา หู จมูก 
ลิ้น และกาย ใหมีเกื้อกูลกันและกัน ขาราชการและเจาหนาที่กระทรวงสาธารณสุข จะตองเปนผูที่มีสุขภาพดี 
ปลอดจากโรค จึงจะมีพลังในการปฏิบัติงานเพ่ือประชาชน และสงผลใหประชาชนเกิดความเชื่อถือ ไววางใจ 

2) ศีลภาวนา หมายถึง การเจริญศีล พัฒนาความประพฤติ การฝกอบรมศีล ใหตั้งอยูใน
ระเบียบวินัย ไมเบียดเบียนหรือกอความเดือดรอนเสียหาย อยูรวมกับผูอ่ืนไดดวยดี เก้ือกูลแกกัน เปนการ
เจริญศีล พัฒนาศีล พัฒนาความสัมพันธ และความประพฤติ ใหอยูรวมกัน โดยตั้งอยูในระเบียบวินัย ไมเบียด
เบียดซึ่งกันและกัน ชวยเหลือซึ่งกันและกันกับผูอ่ืนในสังคมดวยดี ตองเปนผูมีศีลธรรม มีวัฒนธรรม รักษา
สิ่งแวดลอม 

3) จิตภาวนา หมายถึง การเจริญจิต การพัฒนาจิต การสวดมนต วิปสสนา กําหนดลมหายใจ 
เขา - ออก การฝกอบรมจิตใจ ใหเขมแข็งมั่นคงเจริญงอกงามดวยคุณธรรมทั้งหลาย สามารถดับความทุกขได
ดวยจิตที่เขมแข็ง เชน มีเมตตากรุณา ขยันหมั่นเพียร อดทนมีสมาธิ และสดชื่น เบิกบาน เปนสุขผองใส  
เปนการพัฒนาจิต ทําใหจิตมีความเขมแข็ง มั่นคง มีความเมตตากรุณา ขยันหมั่นเพียร เปนสุข ผองใสดีงาม 
เจริญงอกงามดวยคุณธรรม 

4) ปญญาภาวนา หมายถึง การเจริญปญญา การพัฒนาปญญา การฝกอบรมปญญา  
ใหรูเขาใจสิ่งท้ังหลายตามเปนจริง รูเทาทันเห็นโลก และชีวิตตามสภาวะ สามารถทําจิตใจใหเปนอิสระ ทําตน
ใหบริสุทธิ์จากกิเลส และปลอดพนจากความทุกข แกไขปญหาที่เกิดข้ึนไดดวยปญญา เปนการพัฒนาดาน
ปญญา ใหมีการเสริมสรางฝกฝนปญญาใหมีความรูชัดในความเปนจริงเปนปจจุบัน รูและเขาใจในสิ่งที่เปนไป  
รูแจงในโลก ใชชีวิตตามสภาวะ สามารถแกไขปญหาดวยปญญา มีชีวิตที่ดีงามโดยปราศจากทุกขทั้งปวง 

จะเห็นไดวา หลักธรรมที่ใชในการทํางานที่กลาวมา เปนเรื่องงายๆ ที่เราสามารถปฏิบัติได  
แตอาจยังขาดความเข็มขนและเอาจริงเอาจังกันเทาที่ควร หากทุกคนสามารถปฏิบัติได พรอมกับทําหนาท่ี 
ของตนอยางเต็มกําลังความสามารถอยางสมบูรณ บรรยากาศในการทํางานที่ดีคงเกิดข้ึนไดไมยาก การรักงาน 
ที่ทํา ขยันทํางาน รับผิดชอบงาน และรูจักไตรตรองใหถ่ีถวน รวมถึงการให การเก้ือกูลกัน และการปฏิบัติตอ
คนอ่ืนเหมือนกับการปฏิบัติตอตนเอง การเอาใจเขามาใสใจเรา ทุกคนสามารถทําได เพราะทุกอยางอยูที่ “ใจ”  
ใจท่ีจะเริ่มทําสิ่งใหมๆ ใหชีวิตมีคุณคาและมีความสุข 

พระพุทธเจาสอนวา เจริญปญญาสูงสุด คือ ฉลาดกาย คือ รูเทาทันวากายนี้ไมใชสิ่งที่หลงใหล 
ไมควรจะเสียคาตกแตง ไมควรบํารุงบําเรอกาย และฉลาดจิต คือ รูเทาทันวาตัวจิตแทๆ นั้นไมมีอะไร  
เปนธรรมชาติอยูเฉยๆ เทานั้น ที่สงบ ไมสงบ ก็เปนเพราะอารมณมาหลอกลวง จิตที่ไมไดฝกก็ไมมีความฉลาด 
อารมณก็มาหลอกลวงไปใหเปนสุข เปนทุกข ดีใจ เสียใจ 
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เ ร่ือง แนวทางการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
และตอตานการทุจริต กรมควบคุมโรค (พ.ศ. 2560 - 2564)  
โดย นางสุจิตรา อังคศรีทองกุล อดีตผูทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค 
1. ที่มาของแผนยุทธศาสตร การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริต กรมควบคุมโรค   
พ.ศ. 2560 - 2564 
  เนื่องจากแผนยุทธศาสตรการสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม และปองกันการทุจริต     
ประพฤติมิชอบ กรมควบคุมโรค (พ.ศ. 2558 - 2561) ที่ใชเปนแนวทางในการขับเคลื่อนงานดานยุทธศาสตร
การส ง เสริมคุณธรรม จริยธรรม และตอต านการทุจริตของหนวยงานในสัง กัดกรมควบคุมโรค  
จะครบกําหนดระยะเวลา 4 ป ในป 2561 กลุมคุมครองจริยธรรม ซึ่งเปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนงาน
ดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริต รวมกับคณะทํางานจัดทําแผนยุทธศาสตร 
การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริต กรมควบคุมโรค (พ.ศ. 2560 – 2564) และบุคลากร
ผูมีความเชี่ยวชาญในดานการจัดทําแผนยุทธศาสตรจากหนวยงานสังกัดกรมควบคุมโรคจัดทําแผนยุทธศาสตร
การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริต กรมควบคุมโรค (พ.ศ. 2560 – 2564) ขึ้น โดยยึด
หลักการและแนวคิดจากในการจัดทําแผนยุทธศาสตรฯ จากยุทธศาสตรชาติตางๆ ดังนี ้

1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 - 2560 (มาตรฐานจริยธรรมสําหรับ 

ผูดํารงตาํแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐ) 

2. แผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2559 - 2564 (คุณธรรมนําการ

พัฒนา สรางสังคมคุณธรรม ตามยุทธศาสตรชาติ 20ป และประเทศไทย 4.0) 

3. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ พ.ศ. 2550 

4. แผนอุปถัมภคุมครองศาสนาตางๆ ภายใตคสช. ที่  49/2559 ป พ.ศ. 2560 - 2564 

5. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หมวด 5 (การรักษาจรรยา

ขาราชการ มาตรา 78) ขอบังคับดวยจรรยาขาราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 

ตามมาตรา 78 และมาตรา 79 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2550 

6. ระบบราชการ 4.0 (ยึดหลักธรรมาภิบาล) 

7. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

8. ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) (มีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงเปนหลักการพ้ืนฐานของแผน) 

9. แผนแมบทบูรณาการปองกันปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) 

10. ยทุธศาสตรชาติวาดวยการปองกันปราบปรามทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

11. แผนแมบทสงเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560 - 2564)   

(เนนองคกรคุณธรรม/OG/ITA/MOPH) 

12. แผนแมบทการปองกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุขระยะ 

5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564) 

13. แผนยุทธศาสตร การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2560 -  

2564) (องคกรหลักดานสุขภาพ รวมพลังเพ่ือประชาชนสุขภาพดี) 

โดยมีการนําเสนอ (ราง) แผนยุทธศาสตรฯ ใหคณะกรรมการจริยธรรมประจํากรมควบคุมโรค 

พิจารณาใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว ซึ่งคณะกรรมการฯ ไดใหปรับปรุงแกไขปพุทธศักราชของแผน 
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ใหสอดคลองกับชวงระยะเวลาของแผนยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข จาก พ.ศ. 2562 – 2565  

เปน พ.ศ. 2560 – 2564 

2. เปาประสงคของแผนยุทธศาสตรดานคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริต กรมควบคุมโรค  

พ.ศ. 2560 - 2564 

  1. บุคลากรของกรมควบคุมโรคไดรับการพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรมทุกระดับ 

  2. มีบุคลากรดีเดน หนวยงานดีเดน ดานคุณธรรม จริยธรรม เปนตนแบบ และเปนที่ยอมรับ 

3. หนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคทุกแหงไดรับการพัฒนาเปนองคกรคุณธรรม 

4. ภาคีเครือขายมีสวนรวมในการขับเคลื่อนองคกรคุณธรรม 

5. ประชาชนไดรับบริการท่ีดีมีคุณธรรม 

3. จุดเนนการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริต 

กรมควบคุมโรค พ.ศ. 2560 – 2564 

  1. การดําเนินงานดานองคกรคุณธรรม 

    - ความสําเร็จของหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคเปนองคกรคุณธรรม ในป 2564 

    - ป 2562 เปาหมายรอยละ 80 ดําเนินการไดรอยละ 87.80 

2. การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของกรมควบคุมโรค (ITA) 

    - ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของกรมควบคุมโรค 

 ประจําป 2560 รอยละ 88.96 อันดับที่ 3 ของกระทรวงสาธารณสุข 

ประจําป 2561 รอยละ 86.52 อันดับที่ 6 ของกระทรวงสาธารณสุข 

ประจําป 2562 รอยละ 85.92 อันดับที่ 13 ของกระทรวงสาธารณสุข 

  3. ประเด็นที่พบ 

    - การใชทรัพยสินของทางราชการ 

    - การใชงบประมาณ 

    - การแกไขปญหาการทุจริต 

    - การใชอํานาจ  
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เปาประสงค 1.2 ประชาชน

ได รั บบริ ก า รผลิ ตภัณฑ ง าน

วิชาการและบริการของกรม

ควบคุมโรคตามมาตรฐานสากล 

โปรงใส ตรวจสอบได 

 

เป าประสงค  1 .3 ประชาชน

สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารดาน

คุณธรรม จริยธรรมและตอตาน

การทุจริตของกรมควบคุมโรค ที่

โปรงใส ตรวจสอบได 

 

 

 

 

มิติ 1 

ประสิทธผิล 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การผลกัดันเชิงนโยบายดานคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริต  

สูภารกิจงานวิชาการและบริการใหไดตามมาตรฐานสากล โปรงใส ตรวจสอบได เกิดภาพลักษณทีดี่ 

เปาประสงค  1.4 ประชาชน 

มีความพึงพอใจตอภาพลักษณ 

ที่ดี ดานคุณธรรม จริยธรรม และ

ตอตานทุจริตของกรมควบคุม

โรค 

 

ประเด็นยุทธศาสตร ท่ี 2 การพัฒนาความรวมมือระหวางเครือขายภายในประเทศและระหวางประเทศ  

ตามหลักคุณธรรม จรยิธรรมและตอตานการทุจริต 

เปาประสงค 2.1 เครือขายภายในประเทศมีความ 

พึ งพอใจ ตอความรวมมือ และ/หรือขอตกลง  

กับหนวยงานสงักัดกรมควบคมุโรค ตามหลักคณุธรรม 

จริยธรรม ตอตานการทุจริต ที่โปรงใส ตรวจสอบได 

 

เปนกรมคุณธรรม มคีุณธรรมจริยธรรม ตอตานการทุจริตโปรงใส 
ตรวจสอบได ตามมาตรฐานสากล ภายในป พ.ศ. 2564 

 

วิสัยทัศน 

แผนที่ยุทธศาสตร การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริต กรมควบคุมโรค  พ.ศ. 2560 - 2564 

 

มิติ 2     

คุณภาพ

การ

ใหบริการ 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร ท่ี 3 การปฏิรูปกลไก พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร สินทรัพย การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  

และการสื่อสารใหมีประสิทธภิาพ ตามมาตรฐานที่กําหนด โปรงใสตรวจสอบได 

เปาประสงค 3.1 กลไกและระบบการบริหาร

จัดการทรัพยากรดานคุณธรรม จริยธรรม 

และตอตานการทุจริต มีมาตรฐาน โปรงใส 

ตรวจสอบได 

เปาประสงค 3.2 ระบบบริหารสินทรัพย และ

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ/การสื่อสาร 

ดานคุณธรรมจริยธรรม และตอตานการ

ทุจริตมีมาตรฐาน 

เปาประสงค 3.3 การจัดการองคความรูและ/

หรือ นวัตกรรมดานคุณธรรม จริยธรรมและ

ตอตานการทุจริตของกรมมีประสิทธิภาพได

มาตรฐาน 

เปาประสงค 2.2 เครือขายระหวางประเทศ 

มีความพึงพอใจ ตอความรวมมือ และ/หรือ

ขอตกลง กับหนวยงานสังกัดกรมควบคุมโรค 

ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ตอตานการทุจริต 

ที่โปรงใสตรวจสอบได 

ประเด็นยุทธศาสตร ท่ี 4 การยกระดบั พัฒนาศักยภาพองคการ เปนกรมคุณธรรมใหมีคุณภาพ  

มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย ยึดมั่นในหลกัคุณธรรมจริยธรรมและตอตานการทุจริต 

 
เปาประสงค 4.1 หนวยงานในสังกัด

กรมเปนองคกรคุณธรรม 

 

เปาประสงค 4.2 บุคลากรทุกระดับมี

ขีดสมรรถนะสูง เปนมืออาชีพบน

พ้ืนฐานของคุณธรรม จริยธรรม และ

การตอตานการทุจริต 

เปาประสงค 4.3 ฐานขอมูลขาวสาร

ดานคุณธรรม จริยธรรม และตอตาน

ก า ร ทุ จ ริ ต มี คุ ณ ภ า พ  ไ ด ต า ม

มาตรฐานสากล 

 

 

มิติ 4         

การพัฒนา

องคกร 

 

เปาประสงค 2.3 เครือขายภายในและภายนอก

หนวยงานสั งกั ดกรมมีส วนรวมและ/หรื อ

สนับสนุนกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา

พระมหากษัตริย และสงเสริมคณุธรรม จริยธรรม

ตอตานการทุจริต 

มิติ 3     

ประสิทธ ิ

ภาพของ

การปฏิบัติ

ราชการ 

 

เปาประสงค 1.1 หนวยงานใน

สั ง กัดกรม นํายุทธศาสตรการ

สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ

ตอตานการทุจริต กรมควบคุมโรค 

พ .ศ .  2560 - 2564 ไปสู ก า ร

ปฏิบัติ 



4. หนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค 

หมายถึง : หนวยงานในสังกัดกรมฯ ทั้งท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ ทั้งในสวนกลางและ

ภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 44 หนวยงาน ดังนี ้

- หนวยงานที่ปรากฏในกฎกระทรวง จํานวน 31 หนวยงาน ประกอบดวย 

1) สํานักงานเลขานุการกรม 

2) กลุมตรวจสอบภายใน 

3) กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

4) กองกฎหมาย 

5) กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 

6) กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ 

7) กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม 

8) กองบริหารการคลัง 

9) กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

10) กองยุทธศาสตรและแผนงาน 

11) กองระบาดวิทยา 

12) กองโรคติดตอทั่วไป 

13) กองโรคติดตอนําโดยแมลง 

14) กองโรคไมติดตอ 

15) กองโรคเอดสและโรคตดิตอทางเพศสัมพันธ 

16) กองวัณโรค 

17) สถาบันบําราศนราดูร 

18) สถาบันราชประชาสมาสัย 

19) สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล 

20 - 31) สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 1 – 12 

- หนวยงานที่จัดตั้งข้ึนเปนการภายใน จํานวน 10 หนวยงาน ประกอบดวย 

1) กลุมคุมครองจริยธรรม 

2) กองนวัตกรรมและวิจัย 

3) กองปองกันโรคดวยวัคซนี 

4) ศูนยสารสนเทศ 

5) สถาบันปองกันควบคุมโรคเขตเมือง 

6) สถาบันเวชศาสตรปองกันศึกษา 

7) สํานักงานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

8) สํานักงานความรวมมือระหวางประเทศ 

9) สํานักงานบริหารโครงการกองทุนโลก 

10) สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

 



- ๓๖ - 

 

หมายเหต ุ: 

1. ศูนยนวัตกรรมดานสุขภาพและปองกันควบคุมโรค ใหดําเนินการและประเมินผลในภาพรวม

รวมกับกองนวัตกรรมและวิจัย 

2. ศูนยพัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม จังหวัดสมุทรปราการ ใหดําเนินการและ

ประเมินผลในภาพรวมรวมกับสถาบันราชประชาสมาสัย 

3. กองปองกันการบาดเจ็บ ใหดําเนินการและประเมินผลในภาพรวมรวมกับกองโรคไมติดตอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริต กรมควบคุมโรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  สรุปภาพรวม 4 มิติของ Balance Score Card เปน 4 ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issues) 13 เปาประสงค (Goals) 18 ตัวชี้วัด (Key Performance 

Indicator : KPI) ดังนี ้

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การผลักดันเชิงนโยบายดานคุณธรรม จริยธรรม ตอตานการทุจริต  สูภารกิจงานวิชาการและบริการใหไดตามมาตรฐานที่กําหนด โปรงใส 

ตรวจสอบได เกิดภาพลักษณที่ดี 

ลําดับ
ที ่

เปาประสงค ตัวช้ีวัด หนวยงานผูรับผิดชอบ 

1 1.1 หนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคนํา
ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
ต อ ต า น ก า ร ทุ จ ริ ต  ก ร ม ค ว บ คุ ม โ ร ค  
พ.ศ. 2560 - 2564 ไปสูการปฏิบัต ิ

1.1.1 รอยละความสําเร็จของหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค นํายุทธศาสตรการ
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและตอตานการทุจริต กรมควบคุมโรค พ.ศ. 2560 -  
2564 ไปสูการปฏิบัติ 

หนวยงานหลัก : กลุมคุมครอง
จริยธรรม 
หนวยงานรอง : ทุกหนวยงาน
ในสังกัดกรมควบคุมโรค 

2 1.2 ประชาชนไดรับบริการผลิตภัณฑงาน
วิชาการ และบริการของกรมควบคุมโรคที่ได
มาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานของหลักคุณธรรม 
จริยธรรม และตอตานการทุจริต 

1.2.1 รอยละความสําเร็จของการพัฒนาระดับคณุธรรมและความโปรงใส 
ของกรมควบคุมโรค  
หมายเหตุ หนวยงานอ่ืนไมตองดําเนินการ แตใหนําคาคะแนนน้ําหนัก (KPI) 
ในตัวชี้วัดนี้ไปกระจายในตัวชี้วัดอ่ืน ที่อยูในมิติที่ 1 

กลุมคุมครองจริยธรรม
ดําเนินการ (ภาพรวมกรม) 

3 1.3 ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสาร
ดานคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริต
ของกรมควบคุมโรค ที่โปรงใส ตรวจสอบได 

1.3.1 รอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารดาน
คุณธรรมจริยธรรม และตอตานการทุจริตของกรมควบคุมโรคที่โปรงใส ตรวจสอบได 
หมายเหตุ หนวยงานอ่ืนไมตองดําเนินการ แตใหนําคาคะแนนน้ําหนัก (KPI)  
ในตัวชี้วัดนี้ไปกระจายในตัวชี้วัดอ่ืน ที่อยูในมิติที่ 1 

ศูนยสารสนเทศดําเนินการ 
(ภาพรวมกรม) 

4 1 . 4  ป ร ะ ช า ช น มี ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ต อ
ภาพลักษณท่ีดี ดานคุณธรรม จริยธรรม และ
ตอตานการทุจริตของกรมควบคุมโรค 

1.4.1 ร อ ย ล ะ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง ป ร ะ ช า ช น ต อ ภ า พ ลั ก ษ ณ ที่ ดี   
ดานคุณธรรม จริยธรรมและตอตานการทุจริต ของกรมควบคุมโรค 
หมายเหตุ หนวยงานไมตองดํา เนินการ แต ใหนํ าคาคะแนนน้ําหนัก (KPI)  
ในตัวชีว้ัดนี้ไปกระจายในตัวชี้วัดอ่ืนที่อยูในมิติที่ 1 

สํานักสื่อสารความเสี่ยงและ
พั ฒ น า พ ฤ ติ ก ร ร ม สุ ข ภ า พ 
ดําเนินการ(ภาพรวมกรม) 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาความรวมมือระหวางเครือขายภายในประเทศและระหวางประเทศ ตามหลักคุณธรรมจริยธรรมและตอตานการทุจริต 



- ๓๘ - 

 

ลําดับ
ที ่

เปาประสงค ตัวช้ีวัด หนวยงานผูรับผิดชอบ 

1 2.1 เ ค รื อ ข า ย ภ า ย ใน ป ร ะ เ ท ศ  
มีความพึงพอใจ ตอความรวมมือ
และ/หรือขอตกลง กับหนวยงาน
สังกัดกรมควบคุมโรค ตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรม ตอตานการทุจริต  
ที่โปรงใส ตรวจสอบได 

2.1.1 รอยละความพึงพอใจของเครือขายภายในประเทศ ที่มีความรวมมือ 
และ/หรือขอตกลงกับหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคบนพ้ืนฐานของหลัก
คุณธรรม และจริยธรรม ท่ีโปรงใส ตรวจสอบได ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
หมายเหตุ หนวยงานอ่ืนที่ไมมีกิจกรรม การทําความรวมมือ และ /หรือขอตกลง
กับเครือขายภายในประเทศไมตองดําเนินการ แตใหนําคาคะแนนน้ําหนัก (KPI) 
ในตัวชี้วัดนี้ไปกระจายในตัวชี้วัดอ่ืน ที่อยูในมิติที่ 2 

หนวยงานหลัก  : กอง ยุทธศาสตรและ
แผนงาน  
หนวยงานรอง : หนวยงานที่มีกิจกรรม การ
ทําความรวมมือ และ /หรือขอตกลงกับ
เครือขายภายในประเทศ 

2 2.2 เครือขายระหวางประเทศมี
ความพึงพอใจ ตอความรวมมือ 
และ/หรือขอตกลงกับหนวยงาน
สั งกั ดกรมควบคุมโ รคตามหลั ก
คุณธรรมจริยธรรมตอตานการทุจริต  
ที่โปรงใส ตรวจสอบได 

2.2.1 รอยละความพึงพอใจของเครือขายระหวางประเทศ ท่ีมีความรวมและ/
หรือขอตกลง กับหนวยงานสังกัดกรมควบคุมโรค บนพื้นฐานของหลักคุณธรรม 
และจริยธรรม ที่โปรงใส ตรวจสอบได ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
หมายเหตุ หนวยงานอื่นที่ไมมีกิจกรรม การทําความรวมมือ และ/หรือขอตกลง
กับเครือขายระหวางประเทศไมตองดําเนินการ แตใหนําคาคะแนนน้ําหนัก 
(KPI) ในตัวชี้วัดนี้ไปกระจายในตัวชี้วัดอ่ืน ที่อยูในมิติที่ 2 

หนวยงานหลัก :สํานักงานความรวมมือ
ระหวางประเทศ  
หนวยงานรอง :หนวยงานที่มีกิจกรรม การ
ทําความรวมมือ และ /หรือขอตกลงกับ
เครือขายภายในประเทศ 

3 2.3 เครือขายภายในและภายนอก
หนวยงานสังกัดกรมควบคุมโรค  
มี ส วน ร วมและ /หรื อ สนั บส นุ น
กิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหาก ษัต ริ ย  แล ะส ง เ ส ริ ม
คุณธรรม จริยธรรม ตอตานการ
ทุจริต 

2.3.1 ร อยละของ เครื อข า ยภ าย ในและภายนอกหน ว ย ง านสั ง กัด 
กรมควบคุมโรค มีสวนรวม และ/หรือสนับสนุนกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ 
ศาสนาพระมหากษัตริยและสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมตอตานการทุจริต 

หนวยงานหลัก : กลุมคุมครองจริยธรรม 
หนวยงานรอง : ทุกหนวยงานในสังกัดกรม
ควบคุมโรค 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การปฏิรูปกลไก พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร สินทรัพย การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ/การสื่อสาร และจัดการองค

ความรู/นวัตกรรมใหมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานที่กําหนด โปรงใส ตรวจสอบได 



- ๓๙ - 

 

ลําดับ
ที ่

เปาประสงค ตัวช้ีวัด หนวยงานผูรับผิดชอบ 

1 3.1 กลไก และระบบการบริหาร
จั ดการทรัพยากรด านคุณธรรม
จริยธรรม และตอตานการทุจริต 
มีมาตรฐาน โปรงใส ตรวจสอบได 

3.1.1 รอยละความสําเร็จในการสนับสนุนใหหนวยงานดําเนินงานผานเกณฑ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ไดตามเกณฑมาตรฐานของกรมควบคุมโรค 
(ประเมินตามแบบประเมิน ITA) 
 

หนวยงานหลัก : กลุมคุมครองจริยธรรม 
หนวยงานรอง : ทุกหนวยงานในสังกัดกรม
ควบคุมโรค 

2 3.1.2 รอยละความสําเร็จของการจัดทําเสนทางความกาวหนาสายอาชีพ (Career 
Path) ในสายงานหลัก และสายงานสนับสนุน แลวเสร็จในแตละป 
หมายเหตุ หนวยงานอื่นไมตองดําเนินการ แตใหนําคาคะแนนน้ําหนัก (KPI)  
ในตัวชี้วัดนีไ้ปกระจายในตัวชี้วัดอ่ืน ที่อยูในมิติที่ 3 
 

กองบริหารทรัพยากรบุคคลดําเนินการ 
(ภาพรวมกรม) 

3 3.2 ระบบบริหารสินทรัพย และการ
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ/การ
สื่อสาร ดานคุณธรรมจริยธรรมและ
ตอตานการทุจริต มีมาตรฐาน 

3.2.1 รอยละความสําเร็จของการลดพลังงานในหนวยงานสังกัดกรมควบคุมโรค 
 
 

หนวยงานหลัก :สํานักงานเลขานุการกรม 
หนวยงานรอง : ทุกหนวยงานในสังกัดกรม
ควบคุมโรค 

4 3.2.2 รอยละความสําเร็จของการลดกระดาษในหนวยงาน สังกัดกรมควบคุมโรค 
 

หนวยงานหลัก :สํานักงานเลขานุการกรม 
หนวยงานรอง : ทุกหนวยงานในสังกัดกรม
ควบคุมโรค 

5 3.2.3รอยละความสําเร็จในการรวมศูนยขอมูล ประมวลผล และนําเสนอขอมูล
เพ่ือใชประโยชน (Data Consolidation and Data Visualization) 
หมายเหตุ หนวยงานอื่นไมตองดําเนินการ แตใหนําคาคะแนนน้ําหนัก (KPI)  
ในตัวชี้วัดนี้ไปกระจายในตัวชี้วัดอื่น ที่อยูในมิติที่ 3 

ศูนยสารสนเทศดําเนินการ  
(ภาพรวมกรม) 

 
6 
 

3.3 การจัดการองคความรูและ/หรือ 
นวัตกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม
และต อต า นกา ร ทุจริ ตของกรม

3.3.1 รอยละของหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคที่ผลิตผลงานนวัตกรรม  
ที่มีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน อันทรงไวซึ่งคุณธรรม จริยธรรมและการตอตานการ
ทุจริตตามนิยามของกรมควบคุมโรค 

หนวยงานหลัก : กองนวัตกรรมและวิจัย 
หนวยงานรอง : ทุกหนวยงานในสังกัดกรม
ควบคุมโรค 
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ลําดับ
ที ่

เปาประสงค ตัวช้ีวัด หนวยงานผูรับผิดชอบ 

 ควบคุ ม โ รค  มีประสิ ทธิ ภ าพ ได
มาตรฐาน 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การยกระดับ พฒันาศักยภาพองคการ เปนกรมคุณธรรม ใหมีคุณภาพ มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย ยึดม่ันในหลักคุณธรรมจริยธรรมและตอตานการ

ทุจริต 

ลําดับ
ที ่

เปาประสงค ตัวชี้วัด หนวยงานผูรับผิดชอบ 

1 4.1 หนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค 
เปนองคกรคุณธรรม 
 

4 .1 .1  ร อยละความสํ า เ ร็ จ ของค า ดั ชนี คว ามสุ ข  (Happinometer)  
ในหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค 

หนวยงานหลัก : กองบริหารทรัพยากร
บุคคลดําเนินการ  
หนวยงานรอง : ทุกหนวยงานในสังกัดกรม
ควบคุมโรค 

2 4.1.2 รอยละความสําเร็จของหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคเปนองคกร
คุณธรรม 

หนวยงานหลัก : กลุมคุมครองจริยธรรม 
หนวยงานรอง : ทุกหนวยงานในสังกัดกรม
ควบคุมโรค 

3 4.2 บุคลากรกรมควบคุมโรคทุกระดับ 
มีขีดสมรรถนะสูง เปนมืออาชีพ บน
พื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม และ
ตอตานการทุจริต 

4.2.1 รอยละของบุคลากรกรมควบคุมโรคทุกระดับ มีสมรรถนะหลัก (MOPH) 
ตามมาตรฐานแตละตําแหนงท่ีกรมควบคุมโรคกําหนด 

หนวยงานหลัก : กองบริหารทรัพยากร
บุคคลดําเนินการ  
หนวยงานรอง : ทุกหนวยงานในสังกัดกรม
ควบคุมโรค 
 

4 4.2.2 รอยละของบุคลากรตนแบบดานคุณธรรมจริยธรรม และตอตานการ
ทุจริตของกรมควบคุมโรค  ที่เพิ่มข้ึนในแตละป 

หนวยงานหลัก : กลุมคุมครองจริยธรรม 
หนวยงานรอง : ทุกหนวยงานในสังกัดกรม
ควบคุมโรค 
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ลําดับ
ที ่

เปาประสงค ตัวชี้วัด หนวยงานผูรับผิดชอบ 

5 4.3 ฐานขอมูลขาวสารดานคุณธรรม  
จ ริ ยธ ร รม  และต อต า นการ ทุ จ ริ ต 
มีคุณภาพ ไดตามมาตรฐานสากล 

4.3.1 รอยละความพึงพอใจของบุคลากรกรมควบคุมโรคที่มีตอขอมูลขาวสาร 
ดานคุณธรรมจริยธรรมและตอตานการทุจริตของหนวยงานในสังกัด 
กรมควบคุมโรค 

หนวยงานหลัก : กลุมคุมครองจริยธรรม 
หนวยงานรอง : ทุกหนวยงานในสังกัดกรม
ควบคุมโรค 

 

 

ตัวช้ีวัดหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค และผูกํากับตัวช้ีวัด 

- กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (MILESTONE) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน ๕ ขั้นตอน พิจารณาจากความกาวหนาของข้ันตอนการดําเนินงานตาม

เปาหมายแตละข้ันตอน 

- แบงเปน 6 เดือนแรก และ 6 เดือนหลัง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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6. แนวทางการผลักดันขับเคลื่อนแผนการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริต  

กรมควบคุมโรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สูการปฏิบัต ิ

 6.1 แนวทางการขับเคลื่อนดานคุณธรรม จริยธรรมและตอตานการทุจริต 

1. ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและตอตานการทุจริต 

กรมควบคุมโรค (พ.ศ. 2560 - 2564) 

2. ขับ เคลื่ อนนโยบาย“กรมควบคุมโรคใสสะอาด  ร วมต าน ทุจริต” (DDC ZERO 

TOLERANCE) 

3. ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมกรมควบคุมโรค 

4. รณรงคสงเสริมคุณธรรมประจําชาติ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” 

5. สรางผูนําและทีมแกนนําแบบอยางเพ่ือเสริมสรางบุคลากรดีเดนตนแบบและองคกร

คุณธรรมตนแบบดานคุณธรรม จริยธรรม  

6. พัฒนารูปแบบ/นวัตกรรม ดานคุณธรรม จริยธรรม และนําไปปฏิบัติใหเกิดผล 

7. สรางความรวมมือ และแลกเปลี่ยนเรียนรูกับภาคสวนตางๆ 

8. กํากับ ติดตาม และประเมินผลงานจริงจังและตอเนื่องเพ่ือพัฒนาสูเปาหมายอยางยั่งยืน 

 6.2 แนวทางการขับเคลื่อนดานคุณธรรม จริยธรรมและตอตานการทุจริต 

1. กลุมพัฒนาองคกร รับผิดชอบภาพรวม ใชกระบวนการ PMS ในการกระจายความ

รับผิดชอบในแตละตัวชี้วัด ขับเคลื่อนงานโดยผนวกแนวคิดดานหลักคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริต 

ในการปฏิบัติงานตามภารกิจวิชาการและบริการของหนวยงาน โดยมีคณะกรรมการและ/หรือคณะทํางาน

หนวยงาน รวมรับผิดชอบ 

2. ศึกษา วิเคราะห และประเมนิตนเองตามแผนฯและตัวชี้วัดที่กําหนด เพ่ือทราบประเด็นใน

การขับเคลื่อนและพัฒนางานใหไดตามเปาหมายและผลลัพธที่กําหนด 

3. จัดทําแผนปฏิบัติการฯ ใหครอบคลุมทั้ง 4 มิติของ BSC ใชแผนที่ยุทธศาสตรเปนเครื่องมือ

ในการสื่อสาร 

4. ควรจัดทําโครงการรมใหญ กําหนดกิจกรรมหลักๆ ใหครอบคลุมกับประเด็นยุทธศาสตร

ตามรายละเอียดตัวชี้วัดแตละตัวชี้วัดที่กําหนดที่ตองถูกวัด ทั้ง 4 มิติของ BSC 

5. กํากับ ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานผลการดําเนินงาน ปจจัยความสําเร็จและไมสําเร็จ

ปญหาอุปสรรค แนวทางการพัฒนาในปตอไป น าเสนอใหผูบริหารลงนามรับทราบ จัดสงผลงานในภาพรวม 

ใหกลุมคุมครองจริยธรรม กรมควบคุมโรค ตามระยะเวลาที่กําหนด เพื่อสรุปภาพรวมกรมฯ และใชเปน 

แนวทางการพัฒนางานภาพรวมของกรมฯ ตอไป 

6. คณะกรรมการจริยธรรมกรมฯ เยี่ยมติดตามเสริมพลังชวงตนปและกอนสิ้นปงบประมาณ

เพ่ือรับทราบแนวทางปฏิบัติ แลกเปลี่ยนเรียนรู ใหขอเสนอแนะรวมกัน 

7. กลุมคุมครองจริยธรรม กรมควบคุมโรค สนับสนุนงาน ขอคิดเห็น ขอมูลขาวสารเสริมสราง

ความรู แบบประเมินฯ คูมือ แนวทางการปฏิบัติ จัดการประกวดฯ ยกยองชมเชย จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 

สรุปบทเรียน ฯลฯ (ดานคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริต) 
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8. กลุมคุมครองจริยธรรม กรมควบคุมโรค ขับเคลื่อนงานโดยคณะกรรมการ/คณะทํางาน

กรมฯ (ผูแทนที่รับผิดชอบตัวชี้วัด กองตางๆทั้งสวนกลางและภูมิภาค) 

 

7. ตัวอยางโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

- พัฒนาชองทางและรูปแบบการสื่อสารขอมูลขาวสารดานคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริต 

ที่โปรงใส ตรวจสอบได ใหประชาชนสามารถเขาถึงได 

  - ประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารดานคุณธรรม จริยธรรม และ

ตอตานการทุจริต ที่โปรงใส ตรวจสอบได 

  - สรางภาพลักษณที่ดี ดานคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริตที่โปรงใส ตรวจสอบได 

  - ประเมินความพึงพอของประชาชนตอภาพลักษณที่ดี ดานคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริต 

  - ใชหลักคุณธรรม จริยธรรม ตอตานการทุจริต ท่ีโปรงใส ตรวจสอบได กับเครือขายภายในประเทศ 

ในการดําเนินการทําความรวมมือ และ/หรือขอตกลงในภารกิจวิชาการและบริการ 

  - ประเมินความพึงพอใจของเครือขายภายในประเทศ ท่ีมีความรวมมือ และ/หรือขอตกลงในภารกิจ

วิชาการและบริการตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ตอตานการทุจริต ที่โปรงใส ตรวจสอบได 

- ใชหลักคุณธรรม จริยธรรม ตอตานการทุจริต ที่โปรงใส ตรวจสอบได กับเครือขายระหวางประเทศ 

ในการทําความรวมมือ และ/หรือขอตกลงในภารกิจวิชาการและบริการ 

- ประเมินความพึงพอใจ เครือขายภายในประเทศ ที่มีความรวมมือ และ/หรือขอตกลงในภารกิจ

วิชาการและบริการตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ตอตานการทุจริต ที่โปรงใส ตรวจสอบได 

- จัดกิจกรรมสนับสนุน และมีสวนรวม กิจกรรมการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย และ

สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริต กับเครือขายภายในและภายนอกหนวยงาน 

- พัฒนากลไก และระบบการบริหารจัดการทรัพยากร (คน งาน เงนิ อุปกรณ) ดานคุณธรรม จริยธรรม 

และตอตานการทุจริต ใหไดตามมาตรฐาน โปรงใส ตรวจสอบได 

- ประเมินตามแบบประเมิน ITA 

- จัดทําเสนทางความกาวหนาสายอาชีพ (Career Path) ในสายงานหลัก และสายงานสนับสนุน

พัฒนาระบบบริหารสินทรัพย (อาคาร สถานท่ี ยานพาหนะ) ใหไดตามมาตรฐานที่กําหนด 

- จัดทําและดําเนินการตามมาตรการลดพลังงาน (พลังงานดานไฟฟา และพลังงานดานน้ํามัน

เชื้อเพลิง) 

- จัดทําและดําเนินการตามมาตรการการลดกระดาษ 

- ประเมินผลการลดพลังงานและลดกระดาษ 

- ดําเนินการตามแนวทางการรวมศูนยขอมูล ประมวลผล และนําเสนอขอมูลเพื่อใชประโยชน (Data 

Consolidation and Data Visualization) 

- จัดทําองคความรูและ/หรือ นวัตกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริต 

- ดําเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนการเปนองคกรคุณธรรมตนแบบของกรมฯ 

- ประเมินตามตามแนวทางการขับเคลื่อนการเปนองคกรคุณธรรมตนแบบของกรมฯ 
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- จัดกิจกรรมสรางความสุขใหบุคลากรในองคกรตามแนวทางการสรางความสุข (Happinometer) 

- ประเมินความสําเร็จของคาดัชนีความสุข (Happinometer) ในหนวยงาน 

- จัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะหลัก (MOPH) ใหบุคลากรบนพ้ืนฐานของคุณธรรม จริยธรรม  

และการตอตานการทุจริต 

- ประเมินสมรรถนะหลัก (MOPH) ตามมาตรฐานแตละตําแหนงที่กรมควบคุมโรคกําหนด 

- ประเมินบุคลากรตนแบบดานคุณธรรมจริยธรรม และตอตานการทุจริต 

- จัดทํา เผยแพรขอมูลขาวสารดานคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริตใหบุคลากรไดรับทราบ 

- ประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอขอมูลขาวสารดานคุณธรรม จริยธรรมและตอตาน 

การทุจริตที่จัดทําและเผยแพร 

8. การประกวดดานคุณธรรม จริยธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 8.1 การประกวดบุคลากรดีเดน 

8.2 เรื่องเลา 

8.3 หนวยงานดีเดน 

 ใหหนวยงานศึกษา ทําความเขาใจ ในหลักเกณฑ แนวทางประกอบการเขียนเอกสาร 

และนําเสนอผลงานสงประกวดดานคุณธรรม จริยธรรมในแตละประเภทผลงาน จากคูมือการสงบุคลากรและ

หนวยงานประกวดผลงานดานคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค ซึ่งกลุมคุมครองจริยธรรม กรมควบคุมโรค 

ไดจัดสงใหทุกหนวยงานเรียบรอยแลว 

8.4 หนวยงานคุณธรรมตนแบบ 

เกณฑองคกรคุณธรรม ระดับที่ 1 องคกรสงเสริมคุณธรรม 

1. ผูบริหารหนวยงานประกาศเปนนโยบายดําเนินการ องคกรคุณธรรมและ/หรือ หนวยงานคุณธรรม

มีการประกาศขอตกลงรวมกันเปนทางการ หรือ เปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 50 % ของจํานวนสมาชิกใน

องคกร 

2. ประชุมชี้แจงนโยบายใหบุคลากรทุกคนในหนวยงานรับทราบและเขาใจภายใตคุณธรรมเปาหมาย

“ปญหาที่อยากแก” และ “ความดีที่อยากทํา” ที่สอดคลองกับปญหาคุณธรรมขององคกร หรือคุณธรรม 4 

ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 

3. การแตงตั้งคณะทํางานจัดทําและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของหนวยงาน 

4. แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

5. กิจกรรมสรางความรูความเขาใจในแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของหนวยงาน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหแกบุคลากร และเครือขาย 

เกณฑองคกรคุณธรรม ระดับที่ 2 องคกรคุณธรรม 

1. การกําหนดนโยบายสําคัญ โดยสอดแทรกการสงเสริมคุณธรรม (ยึดหลักศาสนา หลักเศรษฐกิจ

พอเพียงและวัฒนธรรมไทย) ลงในโครงการกิจกรรมตางๆของหนวยงาน ตามความเหมาะสม 

2. หนวยงาน หรือ องคกรภาครัฐ หรือองคกรเอกชน หรือ ภาคีเครือขาย อ่ืนๆ มารวมมือสนับสนุน 

สงเสริมคุณธรรม เพ่ิมขึ้น 

3. การพัฒนากลไกการดําเนินงานการสงเสริมคุณธรรมในหนวยงาน 
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4. บุคลากรในหนวยงาน ไดรับการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และสรางภูมิคุมกัน 

5. บุคลากรในหนวยงาน ใหความสําคัญกับการจัดกิจกรรม หรือ โครงการที่สงเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม เพ่ิมมากขึ้น 

6. หนวยงานใหการสนับสนุนในการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

7. หนวยงาน หรือ องคกรภาครัฐ หรือองคกรเอกชน หรือ ภาคีเครือขาย อ่ืน มารวมมือสนับสนุน 

สงเสรมิคุณธรรมเพ่ิมข้ึน 

8. การพัฒนากลไกการดําเนินงานการสงเสริมคุณธรรมในหนวยงาน 

9. บุคลากรในหนวยงาน ไดรับการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและสรางภูมิคุมกัน 

10. บุคลากรในหนวยงาน ใหความสําคัญกับการจัดกิจกรรม หรือโครงการที่สงเสริมคุณธรรม

จริยธรรม เพ่ิมมากขึ้น 

11. หนวยงานใหการสนับสนุนในการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

12. บุคลากรในหนวยงาน เขารวมหรือสนับสนุนในการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย 

13. เครือขาย ไดรับการพัฒนาใหเปน หนวยงานคุณธรรม 

14. การจัดระบบติดตาม และรายงานประเมินผล 

15. การดําเนินงานตามแผนเพื่อสงเสรมิใหเกิดคุณธรรมและพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง 

16. การจัดกิจกรรมรณรงคใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู รวมกันของสมาชิกทุกระดับในองคกรอยาง

ตอเนื่อง เพื่อพัฒนา ปรับปรุง แกไขการดําเนินงานสงเสริมคุณธรรมในองคกรอยางตอเนื่อง และเพ่ือนําไปสู

คุณธรรมเปาหมาย 

17. จัดกระบวนการยกยอง เชิดชู บุคคลที่ทําความดี หรือหนวยงาน โครงการ กิจกรรมดีเดนในการ

สงเสริมคุณธรรมเปาหมายจนเปนแบบอยางได 

หมายเหตุ : ดําเนินการตามกิจกรรมตามเกณฑ ระดับที่ 1 องคกรสงเสริมคุณธรรม (ขอ 1-5) ดวย 

 เกณฑองคกรคุณธรรม ระดับที่ 3 องคกรคุณธรรม 

1. การประกาศยกยอง เชิดชู บุคคลท่ีทําความดีจนเปนแบบอยางได 

2. การประกาศหนวยงาน โครงการ กิจกรรมดีเดนในการสงเสริมคุณธรรมเปาหมายจนเปนแบบอยาง

ดานคุณธรรม สวนงานดีเดนดานคุณธรรม ฯลฯ 

3. การถายทอดองคความรูจากการดําเนินงานองคกรคุณธรรมทุกกิจกรรมที่สามารถเปนแหลงเรียนรู 

และถายทอดขยายผลไปสูองคกรอ่ืนได 

4. ผลสําเร็จของการดําเนินกิจกรรมตามแผนสงเสริมคุณธรรมที่กําหนดไวตั้งแต 80% ขึ้นไป 

หมายเหตุ : ดําเนินการตามกิจกรรมตามเกณฑ 

ระดับที่ 1 องคกรสงเสริมคุณธรรม (ขอ 1 - 5) ดวย 

ระดับที่ 2 องคกรคุณธรรม (ขอ 1 - 17) ดวย 

ระดับที่ 3 องคกรคุณธรรมตนแบบ (1 - 4) 

  

 



สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการการประชมุเครือขายพัฒนาองคกร 

ระหวางวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2562 

ณ โรงแรมคาวาอิ คาซา รีสอรท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ 

1.1 การประชาสัมพันธการจัดโครงการ 

1.2 ความสะดวกในการลงทะเบียน 

1.3 การดําเนินงานเปนระบบและมีข้ันตอนชัดเจน 

1.4 รูปแบบของการจัดโครงการมีความเหมาะสม 

1.5 ความเหมาะสมของวันและระยะเวลาในการจัดโครงการ 

 
 

2. ดานวิทยากร 

2.1 การเตรียมตัวและความพรอมของวิทยากร 

2.2 การถายทอดของวิทยากร 

2.3 ความสามารถในการอธิบายเนื้อหาไดชัดเจนและตรงประเด็น 

2.4 ใชภาษาที่เหมาะสมและเขาใจงาย 

2.5 การตอบคําถามของวิทยากร 
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3. ดานส่ิงอํานวยความสะดวก 

3.1 ความเหมาะสมของสถานที ่

3.2 ความสะอาดเรียบรอยของสถานที ่

3.3 ความเหมาะสมของสื่อและอุปกรณ 

3.4 เอกสารประกอบการบรรยายมีความชัดเจนและเหมาะสม 

3.5 ความเหมาะสมของอาหารกลางวันและอาหารวาง 

 
 

4. ดานการใหบริการของเจาหนาที ่

 4.1 การอํานวยความสะดวกของเจาหนาที่ 

 4.2 ความรวดเร็วและคลองตัวในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 

 4.3 ความเอาใจใสและรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 

 4.4 การใหคําแนะนําหรือตอบขอซักถามของเจาหนาที่ 
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5. ดานคุณภาพการใหบริการ 

 5.1 ประโยชนและความรูที่ไดรับจากโครงการ 

 5.2 ความรูที่ไดรับกอนเขารวมโครงการ 

 5.3 ความรูที่ไดรับหลังเขารวมโครงการ 

 5.4 สามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานได 

 
 

6. สิ่งท่ีผูเขารวมพึงพอใจในการรวมโครงการครั้งนี ้

- ลักษณะการประชุมด ี

- เปนการเรียนรูที่มีความหลากหลายดานในการประชุมครั้งเดียว 

- สถานที่จัดการอบรม 

- ความรูท่ีจะนําไปปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ 
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- การไดรับความรูเพ่ิม 

- รับรูและเขาใจชัดเจน 

- โดยรวมดี แตการที่ใหแตละผูรับผิดชอบงานมาคนเดียว เชน พัฒนาองคกร มา 1 คน บริหารมา  

1 คน ทรัพยากรบุคลมา 1 คน ทําใหเมื่อถึงหัวของานตนเองไมมีคนคอยปรึกษาหรือคิดประเด็นในงานของตน 

และบางครั้งพอมาประชุมกลับไดรับงานเพ่ิมซึ่งมันไมเก่ียวของกับงานที่รับผิดชอบเลยทําใหไดรับภาระงานที่

เพ่ิมขึ้น 

- วิทยากรและคณะทํางาน 

- ไดรับความรูเพ่ิมข้ึน ซึ่งสามารถนําไปใชปฏิบัติกับงานที่รับผิดชอบ 

- เนื้อหาการประชุมเหมาะสมกับความตองการ 

- หัวขออบรม 

- วิทยากรและสถานที่พัก 

- เนื้อหาวิชาการในการอบรม 

- ไดเขาใจเนื้องาน 4 ชิ้น 

- การบูรณาการ 3 งานชัดเจน 

- มีความรูความเขาใจ4ขึ้น 

- เนื้อหาในการบรรยาย และ สถานที่จัดประชุม 

- สถานที่จัดงาน 

- หัวขอการประชุม  สามารถทราบแนวทางการปฏิบัติงาน 

- ธรรมมะจากทานพระอาจารยพยอม  การบริหารทรัพยากรบุคคล การขับเคลื่อนองคกรคุณธรรม 

องคกรดิจิทัล และองคกร 4.0 รางวัลเลิศรัฐ 

- ทําใหไดรับความรูเก่ียวกับ PMQA 4ข้ึน 

- การชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน การบรรยายในหัวขอที่สามารถนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานได 

- ทราบสถานการณเปาหมายและกระชับเครือขายฯ 

- มีความอบอุน ถายทอดแนวทางการดําเนินงานที่เปนประโยชน 

- เนื้อหานําไปใชประโยชน 

- เนื้อหาวิชาการ 

- PMQA 4.0 

- แนวทางการดําเนินงานดานหนวยงานคุณธรรม การวางแผนการดําเนินกิจกรรม ตัวชี้วัด 

7. สิ่งทีผู่เขารวมตองการเรียนรูเพิ่มเติมในโอกาสตอไป 

- หลักสตูรการสรางแรงจูงใจในการทํางาน 

- การสอบถามความคิดเห็นหนวยงานเครือขายในการกําหนดตัวชี้วัดคํารับรองในแตละปงบประมาณ 

- แนวทางการดําเนินงานของกรมทุกป การเรียนรูเพ่ือพัฒนาในงานของนักทรัพยากรบุคคล 

- กระบวนการปฏิบัติงานดานคุณธรรม จริยธรรม 

- การ update ขอมูล 

- การประเมินผล 



- ควรจัดแยกเปน กพร กบค คุมครอง สลับบางเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ระเบียบตางๆ เพ่ือใหเครือขายได

แลกเปลี่ยนเรียนรูกัน 

- งานดานพัฒนาองคกร  

- อยากใหมีหลักสูตร นักพัฒนาองค หรือนักบริหารทรัพยากรบุคคล ที่สามารถจุดประกาย idea ใหมๆ 

ในการทํางานใหองคกร/คนในองค พฒันาไปขางหนาอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

- หลักสูตร Design  Thinking การออกแบบการคดิวิเคราะห 

- การติดตามตัวชี้วัด 

- อยากใหมีการจัด Work shop ที่เก่ียวของกับงานที่เครือขายตองปฏิบัติควบคูดวย 

- การนํา PMQA สูการปฏิบัติจริง 

  - การเขียนแผนยุทธศาสตร  HR 

- หนวยงานยังมีความเขาใจไมมากดาน PMQA 

- digital transformation 

- data developments 

- การใชระบบดิจิทัลในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 

- ระเบียบเก่ียวกับงานการเจาหนาที่ในการเลื่อนระดับที่สูงขึ้น 

- การสานตอความชัดเจนสถานการณและเปาหมายฯ 

- ผูจัดควรมีการสงไฟลเอกสารประกอบการประชุมใหลวงหนากอนการประชุม 

- หองประชุมบางวันแอรเย็นมาก 

- หองพัก แสงสวางนอยไป ไมเพียงพอ 

- Digital skill 

- ไดทราบนโยบายกรมและแนวทางดําเนินงาน 

- เปลี่ยนรูปแบบจากการบรรยาย ทั้งวัน เปนกิจกรรม บาง 

- การประเมินความพึงพอใจฯ ผูเขารวมโครงการ ควรมีสวนที่จะใหผูเขารวมไดใหขอเสนอแนะดวย 

เพ่ือการพัฒนางานในครั้งตอไป 

สําหรับการประเมินความพึงพอใจ ภาพรวมการดําเนินงาน ไดรอยละ 94.29(66 คนที่พึงพอใจมาก

และมากที่สุด) จากที่มีผูตอบแบบสอบถาม 70 คน และตองการการพัฒนานักพัฒนาองคกรรุนใหม 

 

กลุมคุมครองจริยธรรม สรุปรายงาน 
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การบรรยายงานประชุมเครือขายพัฒนาองคกร

โรงแรมคาวาล ิรีสอรท จังหวัดพระนครศีอยุธยา

27 พฤศจิกายน 2562

BEYOND DDC TO TRANSFORM

: CHANGE FOR THE NEXT 20TH

นายแพทยปรีชา เปรมปรี
รองอธบิดีกรมควบคุมโรค



2

High Performance

DDC WITH BUREAUCRATIC 4.0

POLICIES : SUSTAINABLE FOR CHANGED in the NEXT 20th

Open & Connected Organization 

People-centric Approach

Presented Outline



DDC with Bureaucratic 4.0 :
High Performance

People-centric Approach and

Open & Connected Organization 



การพัฒนากรมควบคุมโรคกาวสูระบบราชการ 4.0



พ.ศ. 2485 พ.ศ. 2517พ.ศ. 2503

พ.ศ. 2495 พ.ศ. 2515

กรมสาธารณสุขเปนกรมอนามยั

โอนกิจการของโรงพยาบาลเฉพาะโรคใหอยูในสังกัดกรมอนามยั

ยกฐานะหนวยงานเฉพาะโรคใหเปนกอง คือ กองควบคมุวัณโรค กองควบคุมโรคเร้ือน

ปรับปรุงขยายงานควบคุมไขมาลาเรียและโรคเทาชาง เปนกองควบคุมมาลาเรียและโรคเทาชาง

รวมงานควบคุมคุดทะราดกับกามโรค ต้ังเปนกองควบคุมกามโรคและคดุทะราด

กรมการแพทยและอนามัย

รวมกรมการแพทยและกรมอนามัย 

เปน กรมการแพทยและอนามัย

กองควบคมุโรคติดตอ

สถาปนากรมสาธารณสุข 

เปนกระทรวงการสาธารณสุข และมี 

กองควบคุมโรคติดตอสังกัดกรมสาธารณสุข

โรงพยาบาลบําราศนราดูร

ป 2501-2502 

เกิดโรคระบาดรุนแรงข้ึน 

จึงไดสราง โรงพยาบาลบําราศนราดูร

กรมควบคมุโรคติดตอ

รวมหนวยงานควบคุมโรคติดตอ 

ขาดวยกันจัดต้ังเปน 

“กรมควบคุมโรคติดตอ”

พ.ศ. 2545

กรมควบคมุโรค
กรมควบคุมโรคติดตอ 

ปรับเปน กรมควบคุมโรค 

พ.ศ. 2552

ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน

หนวยงานที่มีชื่อในกฎกระทรวงแบงสวนราชการ

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 

จํานวน 27 หนวยงาน 

พ.ศ. 2562

ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน

โดยมีหนวยงานที่มีช่ือในกฎกระทรวง 

จํานวน 31 หนวยงาน 

หนวยงานจัดต้ังเปนการภายใน 

จํานวน 12 หนวยงาน

DDC 1.0 DDC 2.0 DDC 3.0 DDC 4.0

กวาจะมาเปนกรมควบคุมโรค



6ที่มา : ขอมูลจาก เลมยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป ดานการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (พ.ศ. 2561 – 2580)

ตัวอยางความสําเร็จ

ที่สําคัญในอดีต

           ...................  



nn

เทคโนโลย ี
Social Media

โลกเชื่อมโยง
ถึงกนัรวดเร็ว

ระบบ
หลักประกัน

สุขภาพ

ภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรม

การกระจาย
อํานาจสู
ทองถ่ิน

สังคมเมือง

ผูสงูอายุและโรคไมติดตอ

เทคโนโลย ีSocial Media

โลกเชื่อมโยงถึงกันรวดเร็ว

กระทบความม่ันคง เศรษฐกิจ 

และสังคม

ความซับซอนจากระบบ

เศรษฐกิจและคานิยม

ระบบหลกัประกันสุขภาพ

ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

การกระจายอํานาจสูทองถ่ิน

สังคมเมือง

ตัวอยาง  

ความทาทายที่สําคัญ



โปลิโอ = 0

โรคพิษสุนัขบา 
เสียชีวิต = 0

โรคเรื้อน

รายใหม 

ไมเกนิ 98 ราย

มาลาเรยี
ไมเกนิ 

elimination target

เอดส

เสียชีวิตลดลง

รอยละ 80
วัณโรค

นอยกวา 10 ตอประชากร 

100,000 คน

เปาหมายดานการลดโรค & ภัยสุขภาพที่สาํคัญ ในระยะ 20 ป (ป 2560 – 2580) 

ที่สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

บาดเจ็บจากการจราจร
ควบคุมอัตราตาย  50% 

จากป 54 

(10.95/แสนปชก)

โรคไมตดิตอ

จมน้ํา
เสียชีวิตลดลง

รอยละ 80

แอลกอฮอล

ปริมาณการบริโภคแอลกอฮอล 

ตอประชากร 15 ปขึ้นไป

 ลดลงรอยละ 40  

ความดันโลหติสูง
ผูปวยควบคุมความดัน

โลหิตได รอยละ 90
เบาหวาน

ผูปวยควบคุมระดับ

น้ําตาลในเลือด

ไดรอยละ 90

แรงงานนอกระบบ

ประกันสังคม

เกษตรกรรมพษิโลหะหนัก
แรงงานเขาถึงบริการ

อาชีวอนามัยท่ีมีคุณภาพ 

เพ่ิมขึ้น 55%  
อัตราปวยดวยโรคพิษสาร

กําจัดศัตรูพืชไมเกินรอยละ 4 

ตอแสนปชก.

อัตราปวยโรคพิษโลหะหนัก

ในประชากรอายุ 0 – 14 ป 

ไมเกนิ 0.1:ประชากรแสนคน

ยาสูบ

ความชุกของผูสูบบุหร่ีของ

ประชากรไทยอายุ 15 ป 

ลดลงรอยละ 50

ตายกอนวัยอันควรจาก 

NCDs ลดลง 0.2 

(274/แสนปชก.) 

NCDs

โรคติดตอสําคัญ

โรคไมติดตอ

ปจจัยเสี่ยง

โรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดลอม



Citizen-Centric Government
“ประชาชนเปนศูนยกลาง พ้ืนที่เปนฐาน ทาํงานอยางมีสวนรวม” 

“เชื่อมโยงขอมูล ผนึกกําลังมุงสูความย่ังยืน ”

Smart & High Performance Government

อาสาปราบยุง

ทันระบาด TASกดดูรูโรค

พิชิตลูกนํ้ายุงลาย

• Highly agile 

• Learning Organization

• Committed to the growth and 

development of their employees

• Organization of Happiness

Open & Connected Government

Ecosystem & 

Digital culture

พัฒนากรมควบคุมโรคกาวสูระบบราชการ 4.0 

“Smart Technology with Smart People” Innovative & Secure System”
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ผลสําเร็จในการสกัดก้ันโรคระบาดรายแรง : MERS Co-V 

ลดการสูญเสียทางสังคม เศรษฐกิจ หลายรอยลานบาท

E-screening ลดเวลาในการตรวจคัดกรอง
จาก 12 นาที 

ระบบการเฝาระวังที่ดานตรวจคนเขาเมือง สามารถตรวจจับ คัดกรองไดรวดเร็ว ทําไมมีการแพรระบาดของโรค



POLICIES : 

Sustainable for changed 

in the next 20th



GHSA

IHR
SDGs

DDC in the Next 20 year

“ปกปองประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพที่สําคัญ 

สังคมมีความสุข ประเทศเขมแข็ง”

Center of Excellence in Disease Control 
โดยสามารถดําเนินงานไดบรรลุตามเปาหมายของ GHSA, IHR และ SDGs ทุกตัวช้ีวัด และมกีาํลังคนเพยีงพอและมีคุณภาพ

DDC Positioning



01

02

04

03

Disruptive DC mechanism 

Towards the goal 20 years 

Accelerate innovative 
development

Transformation

  Beyond DDC 4.0



DISRUPTIVE DC MECHANISM 

Design Thinking

Lean Startup

Agile
ระบบ

การทํางาน
DDC

Innovation
(แบบใหม)

ระบบการทํางาน

ปองกันควบคุมโรค

แบบเดิม

1. Generate

2. Develop

3. Transferการจัดการ
ที่สมดุล



• Emergency operations center
• Bio-containment Unit
• Next generation risk 

communication

• Smart NCD Prevention Program 
• Smart  Environmental-Occupational 

Prevention Program 
• Intelligent Information System 
• Intelligent workforce 
• Public Health laboratory

• Strategic Execution 
• Health literacy 
• Health (DPC) Economics

Innovation & Technology

Enrichment

Empowerment

Enhancement

ACCELERATE INNOVATIVE DEVELOPMENT



DDC Positioning

10 years

15 years

20 years

TOP 3 in Asia5 years

Towards the goal 20 years 

Thai CDC

Phase ll
System Strengthening

Phase lll
System Sustainability

Phase l
System reform

Phase IV
System Excellence

Sustainable DCS

Sustainable JEE

IHR Compliance

5. Competent Workforce

3. SMART surveillance

2. IC, SAT & operations

2. WHO’s JEE

Phase I
System reform

3. Strategic Information

Phase II
Overall Strengthening

2. Bio-containment Unit

2. Capable EOC

2. Sustainable JEE

1. SMART DC Program

4. Strong network

Phase III
Towards Sustainability

4. Quality System

3. Strategic Information

2. SMART EOC

2. Sustainable JEE

1. SMART DC Program

5. Intelligent workforce

Phase IV
System Achievement

4. Regional present

4. Excellent in DCS

3. Strong infrastructure

2. Excellent PHEM

2. Sustainable JEE

1. Excellent DC Program



Organization Program Service

ศูนยปองกันควบคมุโรคแหงชาติ 
สหรฐัอเมริกา

ประเทศญี่ปุน : Kyushu Medical 
Institute for Occupational Health
- OHO model

ประเทศจีน : รพ.กวางโจว/รพ. เซินเจ้ิน

ประเทศฟนแลนด: Finland 
Institute of Occupational Health

NDC monitoring progression
ประเทศไทยเปนอันดับที่ 3 

รวมกับ ฟนแลนด และนอรเวย
เปนอันดับ 1 ในเอเชีย

Benchmarking

- แผนงานปองกันควบคุมโรค  และ
ระบบงานระบาดวิทยา
- ระบบการตอบโตภาวะฉุกเฉินโรค
และภัยสุขภาพ - Lab Biomarker ดานพิษวิทยา

- เฝาระวัง + สอบสวนโรค
- วินิจฉัย รักษา ฟนฟู

- Informal worker



TRANSFORMATION

“Always better”

DIGITAL TRANSFORMATION

TECNOLOGY TRANSFORMATION

HR TRANSFORMATION



SMART SURVEILLANCE DDC Square

DIGITAL TRANSFORMATION



Alternative platform
• Line chat bot
• New application
เชื่อมโยง content
• H4U
• DDC
• ส่ือสารความเสี่ยง

Targeted customer
• ผูปวย NCD หรือผูปวยที่มคีวามเส่ียงตอ 

NCD’s ที่เขามารับบริการสถานพยาบาลรัฐ

Active Chat Bot

Electronic health Coach 
(proactive bot, sms, line, GPS)

ระบบบริการขอมลูอัจฉริยะ
เตือนภัยสุขภาพ (AIDHI)

นองชมพูพันธุทิพย/ Interactive Robot
นักส่ือสารสุขภาพอัจฉริยะ

นองชมพพูันธุทพิย/ 
Human-like AI

Geolocation

Scalable Data storage

Visualization

Communication

Data Engineering

Portal Application

Data Processing App

Deep Learning & AI

DIGITAL TRANSFORMATION



DIGITAL TRANSFORMATION

AR for Smart Operationfrom TeleMed to TeleHealth
D2D/H2H towards D2C/H2F

VR for Smart Training



Genomics and Precision Health โรค NCD และ CD ในกรม

Leprosy
Occurrence of cases to identify risk area

Risk of G6PD
Screening using UV lighted somple tool to identify G6PD

Risk cases treated with primaquine, potentially
To be used in cases treated with Dapsone

Diagnosis using rapid test, and confirmation of
Malaria parasite using webscope

Malaria

Surveillance, genomic
Study of hazardous germs

NCD–gene analysis

Human
subject

Gene analysis 
report

DNA
Sequence

Blood
specimen Purified

DNA

DNA
amplification

วิ เ ค ร า ะ ห ป จ จั ย เ สี่ ย ง ข อ ง ก า ร เ กิ ด
ภาวะแทรกซอนทางไตของยา Tenofovir กับ
ความสัมพันธของยีนในประชากรไทย

โรค CD โรค NCD 

Mitochondrial toxicity

Interfere tubular cell function

TECNOLOGY TRANSFORMATION



โครงการตรวจคัดกรองและ
วินิจฉัยโรคพยาธิใบไมตับและ

หนอนพยาธิ ดวยปญญาประดิษฐ 
เฉลิมพระเกียรติ 

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก

TECNOLOGY TRANSFORMATION



การใชปญญาประดิษฐคัดกรองวัณโรค

นํา AI มาเพ่ิมประสิทธิภาพในการคัดกรองวัณโรคไดจริง ประหยัดเวลา
รอยืนยันผลอานเอกซเรย จาก 5 เดือน เหลือเพียงแค 10 นาที

TECNOLOGY TRANSFORMATION
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Rethink Reimagine Reset

• Internal Mobility Program
- HR Chatbot

• Knowledge Sharing Space
• Innovation learning 

management
• Digital HR
• Cloud HR

• Chat Bot
• Platform
• VR & A R & MR
• Cloud
• Payroll
• Robot
• wearable technology

Artificial Intelligence (AI)

HR TRANSFORMATION



Cloud

สําหรบัจัดเก็บ HR Information
Chatbot & Conversation Platform

ชวยในการส่ือสารในองคกร

AI
สําหรับ Recruitment & 

Candidate 

Virtual Reality (VR)

เปดประสบการณบุคลากรใหม 
และฝกอบรม

Block Chain 

สําหรบัจายคาตอบแทน

Machine Learning 

หรือ E-learning สําหรับพัฒนา
บุคลากร

HR TRANSFORMATION



PMQA 4.0

Open & Connected Organization

Citizen-Centric Organization

Smart & High Performance Organization



องคการท่ีเปดกวางและเชื่อมโยงถึงกัน 
(Open & Connected Organization)

PMQA
4.0



องคการท่ียึดประชาชนเปนศูนยกลาง
(Citizen-Centric Organization)

PMQA
4.0
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องคการท่ีมีขดีสมรรถนะสูงและทันสมัย
(Smart & High Performance Organization)

PMQA
4.0



แนวทางการดาํเนินงานขับเคลื่อนคณุธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริต 

กรมควบคุมโรค



ความเปนมาของแผนยทุธศาสตร การสงเสริมคุณธรรม จรยิธรรมและตอตานการทุจริต 

กรมควบคุมโรค พ.ศ.  2560 – 2564”

1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 (มาตรฐานจริยธรรม

สําหรับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐ)

2. แผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2559-2564 

(คุณธรรมนําการพัฒนา สรางสงัคมคุณธรรม ตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

และประเทศไทย 4.0)

3. ระเบียบสํานักนายกรัฐมณตรีวาดวยการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ 

พ.ศ.2550

4. แผนอุปถัมภคุมครองศาสนาตาง ๆ ภายใต คสช. 

   ที่  49/2559 ป พ.ศ.2560-2564

5. พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551

   หมวด 5 

   (การรักษาจรรยาขาราชการ มาตรา 78) 

   ขอบังคับดวยจรรยาขาราชการ สํานักงาน

   ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 ตาม 

   มาตรา 78 และมาตรา 79 แหง

   พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 

   พ.ศ.2550



ความเปนมาของแผนยทุธศาสตร การสงเสริมคุณธรรม จรยิธรรมและตอตานการทุจริต 

กรมควบคุมโรค พ.ศ.  2560 – 2564”

6. ระบบราชการ 4.0 (ยึดหลักธรรมาภิบาล)

7. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับ

   ที่ 12  (พ.ศ.2560-2564)

8. ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579)

(มีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนหลักการพ้ืนฐาน)

9.แผนแมบทบูรณาการปองกันปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบ 

ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560- 2579)

10.ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันปราบปรามทจุรติ 

ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)

11.แผนแมบทสงเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข 

ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) 

(เนน องคกรคุณธรรม/OG/ITA/MOPH)

12. แผนแมบทการปองกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ 

กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560-2564)

13.แผนยุทธศาสตร การพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรม กระทรวง

สาธารณสุข (พ.ศ. 2560-2564)  

(องคกรหลักดานสุขภาพ รวมพลังเพ่ือประชาชนสุขภาพดี)



           แสดงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร การสงเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม และตอตานการทุจริต กรมควบคุมโรค (พ.ศ.2560-

2564)
1.รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 

(มาตรฐานจรยิธรรมสําหรับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

ขาราชการ หรอืเจาหนาท่ีของรัฐ)

9.แผนแมบทบูรณาการปองกันปราบปรามทุจรติ

ประพฤติมิชอบ 

ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579)

3.ระเบียบสํานักนายกรัฐมณตรวีาดวย

การสงเสรมิคุณธรรมแหงชาติ 

พ.ศ.2550

5.พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรอืน พ.ศ.2551 หมวด 5 (การรกัษาจรรยาขาราชการ มาตรา 78) 

ขอบังคับดวยจรรยาขาราชการ สํานักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 ตามมาตรา 78 

และมาตรา 79 แหงพระราชบัญญัติระเบยีบขาราชการพลเรอืน พ.ศ.2550 

8.ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579)

(มีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

เปนหลักการพื้นฐานของแผน)

10.ยุทธศาสตรชาตวิาดวยการปองกันปราบปรามทุจรติ 

ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)

7.แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ฉบับท่ี 12  (พ.ศ.2560-2564)

2.แผนแมบทสงเสรมิคุณธรรมแหงชาติ ฉบับท่ี 1 

พ.ศ.2559-2564 (คุณธรรมนําการพัฒนา สรางสังคม

คุณธรรม ตามยทุธศาสตรชาติ 20ป และประเทศไทย 4.0)

11.แผนแมบทสงเสรมิคณุธรรม กระทรวงสาธารณสุข 

ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2560-2564) 

(เนน องคกรคุณธรรม/OG/ITA/MOPH)

6.ระบบราชการ4.0 

(ยดึหลักธรรมาภบิาล)
4.แผนอุปถัมภคุมครองศาสนาตางๆ ภาย

ใตคสช. ท่ี  49/2559 ป พ.ศ.2560-

2564

แผนยุทธศาสตร การสงเสริมคุณธรรม จรยิธรรม

 และตอตานการทุจรติ กรมควบคมุโรค 

(พ.ศ.2560-2564)

12. แผนแมบทการปองกันปราบปรามทุจรติ

และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข

 ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560-2564)

13.แผนยุทธศาสตร การพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรม กระทรวง

สาธารณสุข (พ.ศ. 2560-2564) 

(องคกรหลักดานสขุภาพ รวมพลงัเพื่อประชาชนสุขภาพด)ี



ประเด็นยุทธศาสตร ท่ี 2 การพัฒนาความรวมมอืระหวางเครือขายภายในประเทศและระหวางประเทศ ตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและตอตานการทุจริต

แผนที่ยุทธศาสตร การสงเสรมิคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริต กรมควบคุมโรค  พ.ศ. 2560 - 2564

วสัิยทัศน เปนกรมคุณธรรม มีคุณธรรมจรยิธรรม ตอตานการทุจรติ โปรงใส ตรวจสอบได ตามมาตรฐานสากล ภายในป พ.ศ.2564เปนกรมคุณธรรม มีคุณธรรมจรยิธรรม ตอตานการทุจรติ โปรงใส ตรวจสอบได ตามมาตรฐานสากล ภายในป พ.ศ.2564

ประเด็นยุทธศาสตร ท่ี 1 การผลักดันเชิงนโยบายดานคุณธรรม จรยิธรรม และตอตานการทุจริต สูภารกิจงานวิชาการและบรกิารใหไดตามมาตรฐานสากล โปรงใส ตรวจสอบได เกิด

ภาพลักษณทีด่ี

มติิ 1 

ประสทิธิ

ผล
เปาประสงค1.1 หนวยงานในสังกัดกรมนํา

ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ

ตอตานการทุจรติ กรมควบคุมโรค พ.ศ. 2560-

2564 ไปสูการปฏิบัติ

 

เปาประสงค1.2 ประชาชนไดรับบริการผลติภัณฑ

งานวิชาการและบรกิารของกรมควบคุมโรคตาม

มาตรฐานสากล โปรงใส ตรวจสอบได

 

เปาประสงค1.3ประชาชนสามารถเขาถงึขอมูล

ขาวสารดานคุณธรรม จริยธรรมและตอตานการ

ทุจริตของกรมควบคุมโรค ท่ีโปรงใส ตรวจสอบได 

ตามมาตรฐานท่ีกําหนดในแตละป

ตามพันธ

กิจ

มติิ 2     

คุณภาพ

การ

ใหบรกิาร

 

เปาประสงค1.4 ประชาชนมีความพงึพอใจตอ

ภาพลักษณท่ีด ีดานคุณธรรม จรยิธรรม และ

ตอตานทุจริตของกรมควบคุมโรค

 

เปาประสงค2.1 เครือขายภายในประเทศมีความพงึพอใจ ตอ

ความรวมมือ และ/หรือขอตกลงกับหนวยงานสังกัดกรมควบคุม

โรคตามหลักคุณธรรม จรยิธรรม ตอตานการทุจรติท่ีโปรงใส 

ตรวจสอบได

เปาประสงค2.2 เครือขายระหวางประเทศมีความพึงพอใจ ตอความ

รวมมือ และ/หรอืขอตกลง กับหนวยงานสังกัดกรมควบคมุโรค ตาม

หลักคุณธรรม จรยิธรรม ตอตานการทุจริต ท่ีโปรงใสตรวจสอบได

เปาประสงค2.3 เครือขายภายในและภายนอกหนวยงานสงักัดกรมมี

สวนรวมและ/หรือสนบัสนุนกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา

พระมหากษัตริย และสงเสรมิคุณธรรม จริยธรรมตอตานการทุจริต

ประเด็นยุทธศาสตร ท่ี 3 การปฏริูปกลไก พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร สนิทรัพย การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื่อสารใหมีประสทิธภิาพ ตามมาตรฐานที่กําหนด 

โปรงใสตรวจสอบได
มิติ 3

ประสทิธิ

ภาพของ

การปฏบิตัิ

ราชการ

 

เปาประสงค3.1 กลไกและระบบการบรหิารจัดการทรัพยากรดาน

คุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจรติ มีมาตรฐาน โปรงใส 

ตรวจสอบได

เปาประสงค3.2 ระบบบริหารสนิทรัพย และการจดัการเทคโนโลยี

สารสนเทศ/การสื่อสาร ดานคุณธรรมจริยธรรม และตอตานการ

ทุจริตมมีาตรฐาน

เปาประสงค3.3การจัดการองคความรูและ/หรอื นวัตกรรมดาน

คุณธรรม จริยธรรมและตอตานการทุจริตของกรมมีประสทิธภิาพ

ไดมาตรฐาน

มิติ 4 การ

พัฒนา

องคการ

ประเด็นยุทธศาสตร ท่ี 4 การยกระดับ พัฒนาศกัยภาพองคการ เปนกรมคุณธรรมใหมีคุณภาพ มีขดีสมรรถนะสงู ทันสมัย ยึดม่ันในหลักคณุธรรมจรยิธรรมและตอตานการทจุรติ

เปาประสงค 4.1 หนวยงานในสังกดักรมเปนองคกรคุณธรรม
เปาประสงค4.2 บุคลากรทุกระดับ

มีขดีสมรรถนะสูง เปนมืออาชพีคุ บนพื้นฐานของคุณธรรม 

จริยธรรม 

และการตอตานการทุจรติ

เปาประสงค4.3 ฐานขอมูลขาวสารดานคุณธรรม จริยธรรม 

และตอตานการทุจริต มีคุณภาพ ไดตามมาตรฐานสากล



กรมควบคุมโรค 

(ปี2560-2564)

เป้าประสงคข์อง

แผนยทุธศาสตร์

ดา้นคุณธรรม 

จริยธรรม และ

ต่อตา้นการทุจริต

1. บุคลากรของกรมควบคมุโรคไดรับการพัฒนาดานคณุธรรม จริยธรรมทุกระดับ

2. มบีุคลากรดีเดน  หนวยงานดีเดน ดานคุณธรรม จริยธรรม  เปนตนแบบ

และเปนที่ยอมรับ

3.หนวยงานในสังกัดกรมควบคมุโรคทุกแหงไดรับการพัฒนาเปนองคกรคุณธรรม

4. ภาคีเครือขายมีสวนรวมในการขับเคลื่อนองคกรคุณธรรม

5. ประชาชนไดรับบริการที่ดีมีคุณธรรม



ความเชื่อมโยงคานิยมองคกร 

ของกระทรวงสาธารณสขุ กับกรมควบคุมโรค



๕. มุ่งผล
สัมฤทธิของงาน ๓. โปรง่ใส

ตรวจสอบได้

ค่านิยม
สร้างสรรค์

๔. ไม่เลือก
ปฏิบตัิ

๒. ซือสัตยแ์ละ
มีความรบัผดิชอบ

๑. กลา้ยืนหยัด
ทาํในสิงทีถกูตอ้ง

คุณธรรมประจาํใจของบุคลากรทุกระดับคุณธรรมประจาํใจของบุคลากรทุกระดับ



จุดเนนการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจรติ  
กรมควบคุมโรค  พ.ศ. 2560 – 2564 

1.การดําเนินงานดานองคกรคุณธรรม   

 ความสําเร็จของหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคเปนองคกรคุณธรรม ป 2564 

 ป 2562  เปาหมายรอยละ 80   ดําเนินการไดรอยละ  87.80

2. การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของกรมควบคุมโรค(ITA)

 ผลคะแนนการประเมินคณุธรรมและความโปรงใสของกรมควบคมุโรค

ประจําป  2560  รอยละ 88.96  อันดับที่   3 ของกระทรวงสาธารณสุข   

ประจําป  2561  รอยละ  86.52  อันดบัที่   6 ของกระทรวงสาธารณสุข

ประจําป  2562  รอยละ  85.92  อันดบัที่ 13 ของกระทรวงสาธารณสุข

ประเด็นทีพบ

• การใชท้รพัยส์ินของทาง

ราชการ  

• การใชง้บประมาณ 

• การแกไ้ขปัญหาการทุจริต

• การใชอํ้านาจ



แนวทางการขบัเคลือนดา้นคุณธรรม จริยธรรมและต่อตา้นการทุจริต

1. ดาํเนินงานตามแผนยุทธศาสตรก์ารส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและต่อตา้นการทุจริต            

กรมควบคุมโรค (พ.ศ.2560-2564) 

2. ขบัเคลือนนโยบาย“กรมควบคุมโรคใสสะอาด ร่วมตา้นทุจริต”(DDC ZERO TOLERANCE)

3. ปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมกรมควบคุมโรค

4. รณรงคส่์งเสริมคุณธรรมประจําชาติ “พอเพียง วินยั สุจริต จิตอาสา”

5. สรา้งผูน้ําและทีมแกนนาํแบบอย่างเพอืเสริมสรา้งบุคลากรดีเด่นตน้แบบ

    และองคก์รคุณธรรมตน้แบบ ดา้นจริยธรรม คุณธรรม

6. พฒันารูปแบบ/นวตักรรม ดา้นคุณธรรม จริยธรรมและนาํไปปฏิบติัใหเ้กิดผล

7. สรา้งความร่วมมือ และแลกเปลียนเรียนรูก้บัภาคส่วนต่างๆ

8. กาํกบั ติดตามและประเมินผลงานจริงจงัและต่อเนอืงเพอืพฒันาสู่เป้าหมายอย่างยงัยืน 



การบรรลเุป้าหมายคุณธรรม จริยธรรมและต่อตา้นการทุจริต เมือ...

1. ยึดถอืปฏิบัติเป็นวิถชีีวติ 

       (Commitment as way of 
life)2. เข้าถงึเจตนารมณค์วามมุ่งหมายทแีทจ้ริง

    (Internalize)
3. มคีวามรู้ ความเข้าใจ 

(Understanding)



คน



โครงสราง



วัฒนธรรม



Thank You For Your Attention



โดย นางวณิสรา สขุวฒัน์

ผูอ้ํานวยการกลุม่สง่เสรมิธรรมาภบิาลและพฒันาระบบคุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐั 
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- Digitalization 
- Innovation
- Workforce capability 
- Problem solving 
- Agility  

- Responsiveness
- Demand driven
- Public accessibility
- Result oriented
- Service improvement
- Service personalization
- Happy citizen 

- Strategic thinking
- Public data accessibility
- Public shared service
- Cost competitiveness 
- End to end process driven
- Public accountability & transparency

ระบบราชการ 4.0

ภาครฐัทเีปิดกวา้งและเชอืมโยงกนั 

ภาครฐัทยีดึประชาชนเป็นศนูยก์ลาง

ภาครฐัทมีขีดีสมรรถนะสงูและทนัสมยั

ระบบราชการ 4.0

ปจัจยัความสําเร็จ 3 ประการ: 

Collaboration
การสานพลงัระหวา่ง
ภาครฐัและภาคอนื ๆ

Innovation
การสรา้งนวตักรรม

Digitalization
การปรบัเขา้สู่

ความเป็นดจิทิลั2



หมวด 1
- Leadership role model
- Public Accountability
- Integrity &Transparency

หมวด 2
- Strategic Thinking & objectives
- Strategic Alignment
- Collaboration network
- Strategic Line of Sight

หมวด 4

- Data Sharing
- Public data Accessibility
- Information Disclosure
- Proactive & customized 

หมวด 6
- Digitalization
- End-to-end process flow
- Cross-boundary management
- Open system & Open Access

หมวด 3
- Demand Driven
- Personalized service
- Innovative service (Gov. Lab)

หมวด 5

- Proactive to customer needs 
- Problem-solver to improve 
service quality 

- Public Entrepreneurship
- Happy worker & Happy citizen

หมวด 6
- Citizen centric designed concept
- Digitalized service process
- Integrated service
- Horizontal approach

หมวด 7
- Results-oriented
- Creating value 
- Doing more & better with less
- Better Business

ความเชอืมโยง PMQA กบัระบบราชการ 4.0

- Aligning & Empower หมวด 1

- Strategic Collaboration 
- Actionable policy solution

หมวด 2

- Digitalization & Administration 
- Digital technology application
- Big data analysis
- Organization Learning 

หมวด 4

- Knowledge Worker
- Educability & Ethic ability
- Trans disciplinary

หมวด 5

- Operational Excellence
- Virtualization & shared service

หมวด 6

- Efficiency & effectiveness 
- Strategic achievement
- Outcome Impact(Economic, 

social, health, environment) 

หมวด 7
3



ระดบัการพฒันา 3 ระดบั

1. ระดบัพนืฐาน  300 คะแนน (Basic)

2. ระดบักา้วหนา้ 400 คะแนน (Advance)

3. ระดบัพฒันาจนเกดิผล 500 คะแนน (Significance)

Basic

Advance

Significance

Goal : ระบบราชการ 4.0

พนืฐาน

กา้วหนา้

พฒันาจนเกดิผล
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มติ ิ
(Overall Concept)

Basic
(Reactive)

Advance
(Proactive)

Significance
(Effective & innovative)

Collaboration Cooperation Integration Collective Solution

Innovation Internal Process Service/Output Policy/outcome

Digitalization Usage/ data base
Collection of data 
& communication

Citizen experience
End to end process

Integrated and 
connectedness

Customer Service quality 
and customer 
satisfaction

Proactive services
CRM

Personalized services
Government lab

Process Standardization Data-driven 
improvement 

Integrated process 
improvement
Operational excellence

People Rule-base 
Responsive
Top-down

Integrity
Professional
Tran-disciplinary

Problem solvers
Initiative
Entrepreneurship

Leadership Effective 
leadership

Actively engaged
Pay attention to 
details

21st century leadership

Results Organization Sector/Area National/Impact

5



เกณฑก์ารประเมนิสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 
(PMQA 4.0)
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หมวด 1 การนําองคก์าร

วสิยัทัศน/์ยทุธศาสตร์
ตอบสนองพันธกจิ

วสิยัทัศน/์ยทุธศาสตร์
สอดรับกับยทุธศาสตร์

ประเทศ

สรา้งนวตักรรม/วฒันธรรมที
มุง่ประโยชนส์ขุประชาชน

นโยบายการป้องกันทจุรติ
และระบบกํากับดแูลทมีี

ประสทิธภิาพ

การตดิตาม ปรับปรงุ และ
รายงานผลตอ่สาธารณะและ

หน่วยงานบังคับบัญชา

ผลการประเมนิในระดับดโีดย
หน่วยงานภายนอก เป็น

แบบอยา่งทดีแีละการสรา้ง
ตน้แบบดา้นความโปรง่ใส

สรา้งสภาพแวดลอ้มทมีุง่เนน้
ผลสมัฤทธผิา่นการมสีว่นรว่ม
ของบคุลากรภายในและการ

สรา้งเครอืขา่ยภายนอก

การตงัเป้าหมายทา้ทาย และ
การสง่เสรมิใหเ้กดินวตักรรม

ของกระบวนการและการ
บรกิาร

สรา้งนวตักรรมเชงินโยบาย
ทมีผีลกระทบสงูทสีามารถ

แกปั้ญหาทซีบัซอ้น

ตดิตามตัวชวีดัและผลการ
ดําเนนิงานอยา่งตอ่เนอืง

การใชก้ลไกการสอืสาร
และเทคโนโลยดีจิทัิล 
เพอืนําไปสูก่ารแกไ้ข
ปัญหาอยา่งทันกาล

ตดิตามผลดําเนนิการและ
ผลกระทบระยะสนัและระยะ
ยาวทมีตีอ่เศรษฐกจิ สงัคม 

สาธารณสขุ และสงิแวดลอ้ม 

1.1 ระบบการนําองคก์าร 
      ทสีรา้งความยงัยนื

1.2 ป้องกนัทจุรติและ
      สรา้งความโปรง่ใส

1.3 การมุง่เนน้ผลสมัฤทธิ
ผา่นการสรา้งการมสีว่น
รว่มจากเครอืขา่ยทงั
ภายในและภายนอก

1.4 คาํนงึถงึผลกระทบ
      ตอ่สงัคมและการ
มุง่เนน้ใหเ้กดิผลลพัธ์

Basic
(A&D)

Advance
(Alignment)

Significance
(Integration)

เพอืใหเ้ห็นถงึบทบาทของผูนํ้าในการชนํีาและขับเคลอืนองคก์ารองคก์ารใหเ้กดิความยังยนื 
การกํากบัดแูลทดี ีมกีารสรา้งแบบอยา่งดา้นความโปร่งใส มุง่เนน้ผลสัมฤทธผิา่นนวัตกรรม
ทกุระดับ ตดิตามผลการดําเนนิงานทงัระยะสนัและระยะยาว

เจตนารมณ์
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Basic
(A&D)

Advance
(Alignment)

Significance
(Integration)

กระบวนการวางแผน
ยทุธศาสตรท์เีป็นระบบ  

ตอบสนองความตอ้ง การ
ของประชาชนและบรรลุ

พันธกจิสว่นราชการ

แผนยทุธศาสตรต์อบสนอง
ความทา้ทายของสว่น

ราชการ มกีารคาดการณ์การ
เปลยีนแปลงทกํีาลังจะเกดิ

ในอนาคต 

แผนยทุธศาสตรเ์พมิ
ขดีความสามาถในการแขง่ขนั 
สรา้งโอกาส และสง่เสรมิการ

พัฒนาประเทศ

กําหนดเป้าประสงคแ์ละ
ตัวชวีดัทตีอบสนองพันธกจิ
ในระยะสนั ระยะยาวและ
สรา้งการเปลยีนแปลง

วเิคราะหผ์ลกระทบของ
เป้าประสงคแ์ละตัวชวีดั

ทังระยะสนัและระยะยาวตอ่
ยทุธศาสตรป์ระเทศ

วเิคราะหผ์ลกระทบตอ่
เศรษฐกจิ สงัคม 

สาธารณสขุ สงิแวดลอ้ม 
ทังทางตรงและทางออ้ม

แผนครอบคลมุทกุสว่น 
ชดัเจน มกีารสอืสารสูก่าร

ปฏบิัต ิ

แผนเนน้ประสทิธภิาพ 
ทํานอ้ยไดม้าก และสรา้ง

คณุคา่แกป่ระชาชน

บรูณาการกับแผนงานดา้น
บคุลากร การใชท้รัพยากร

การใชข้อ้มลูรว่มกัน

การตดิตามรายงานผลและ
การบรรลเุป้าหมายเชงิ

ยทุธศาสตร์

การคาดการณ์  การ
แกปั้ญหา และการปรับแผน
ใหทั้นตอ่การเปลยีนแปลง 

ปรับแผนตอบสนองได ้
ทันเวลา เชงิรกุ 
มปีระสทิธผิล

2.1 แผนยทุธศาสตรท์ ี
ตอบสนองความทา้ทาย
และสรา้งนวตักรรมเพอื
การเปลยีนแปลง

2.2 เป้าหมายยทุธศาสตร์
ทงัระยะสนัและระยะยาว 
สอดคลอ้งพนัธกจิและ
ยทุธศาสตรช์าติ

2.3 แผนงานขบัเคลอืน
ลงไปทกุภาคสว่น

2.4 การตดิตามผล 
การแกไ้ขปญัหา 
และการรายงานผล

หมวด 2 การวางแผนเชงิยทุธศาสตร์

เพอืใหส้ว่นราชการมกีระบวนการวางแผนยทุธศาสตรท์มีปีระสทิธผิล รองรับการเปลยีนแปลงและสรา้ง
ขดีความสามารถในการแขง่ขัน กําหนดเป้าหมายทเีชอืมโยงกบัยทุธศาสตรช์าต ิมแีผนงานทขีบัเคลอืน
ลงไปทกุภาคสว่น มกีารตดิตามผลของ การบรรลเุป้าหมายเชงิยทุธศาสตร ์และแกไ้ขปัญหาไดทั้นทว่งท ี

เจตนารมณ์
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ใชข้อ้มลูเพอืตอบสนอง
ความตอ้งการทแีตกตา่ง

วเิคราะหเ์พอืคน้หาความ
ตอ้งการ และความคาดหวงั

ใหม่

ใชข้อ้มลูทังภายในและ
ภายนอกเพอืวางนโยบาย

เชงิรกุทังปัจจบุนัและอนาคต

การประเมนิความพงึพอใจ 
และความผกูพัน ของกลุม่
ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นได ้

สว่นเสยีหลัก

วเิคราะหผ์ลเพอืตอบสนอง
ความตอ้งการ และแกปั้ญหา

เชงิรกุ

บรูณาการกับฐานขอ้มลู
แหลง่อนืเพอืการวางแผน
และการสรา้งนวตักรรมใน

การใหบ้รกิาร 

การปรับปรงุบรกิารที
ตอบสนองความตอ้งการ

และความคาดหวงัของกลุม่
ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นได ้

สว่นเสยีหลัก

ปรับปรงุกระบวนการและ
สรา้งนวตักรรมทตีอบสนอง
ความตอ้งการในภาพรวม

และเฉพาะกลุม่

สรา้งนวตักรรมทสีามารถ
ออกแบบการใหบ้รกิาร

เฉพาะบคุคล

กระบวนการรับขอ้
รอ้งเรยีนอยา่งเป็นระบบ 

และมมีาตรฐาน

กระบวนการจัดการ
ขอ้รอ้งเรยีนเป็นระบบ 

ตอบสนองรวดเร็ว ทันการณ์ 

ใชเ้ทคโนโลยเีพอืตอบสนอง
และสรา้งความพงึพอใจ

3.1 ระบบขอ้มลูและ
สารสนเทศททีนัสมยัเพอื
การบรกิารและการเขา้ถงึ

3.2 การประเมนิความ
พงึพอใจและความผกูพนั

3.3 การสรา้งนวตักรรม
การบรกิารและตอบสนอง
ความตอ้งการเฉพาะกลุม่

3.4 กระบวนการ
แกไ้ขขอ้รอ้งเรยีนที
รวดเร็วและสรา้งสรรค์

หมวด 3 การใหค้วามสําคญักบัผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

Basic
(A&D)

Advance
(Alignment)

Significance
(Integration)

เพอืใหส้ว่นราชการพฒันาระบบขอ้มลูและสารสนเทศดา้นการบรกิารประชาชนททีันสมยัรวดเร็วและเขา้ถงึ 
นํามาใชใ้นการสรา้งนวัตกรรมการบรกิารทสีรา้งความแตกตา่ง วางแผนเชงิรกุในการตอบสนองความตอ้งการ
และความคาดหวงัของกลุม่ตา่ง ๆทงัปัจจบุนัและอนาคต  มกีระบวนการแกไ้ขขอ้รอ้งเรยีนทรีวดเร็ว และ
สรา้งสรรคโ์ดยปฏบิตังิานบนพนืฐานของขอ้มลูความตอ้งการของประชาชน

เจตนารมณ์
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การวางแผนและรวบรวม
ขอ้มลูและตัววดัทกุระดับโดย

ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

ระบบจัดการขอ้มลู
มปีระสทิธภิาพ ปลอดภัย 

น่าเชอืถอื พรอ้มใช ้เขา้ถงึงา่ย

การจัดใหม้ขีอ้มลูและ
สารสนเทศทมีปีระโยชน์

ตอ่ประชาชน
โดยไมต่อ้งรอ้งขอ

การวเิคราะหผ์ลจากขอ้มลู
และตัววดัเพอืแกปั้ญหา
ในกระบวนการทสีําคัญ

เพอืคน้หาสาเหตขุองปัญหา
และแกไ้ขในเชงินโยบาย
และการปรับยทุธศาสตร์

เชอืมโยงผลในทกุระดับ 
เพอืคาดการณ์ผลลัพธท์เีกดิ

การรวบรวมองคค์วามรูอ้ยา่ง
เป็นระบบเพอืใชใ้นการ

เรยีนรู ้พัฒนา และตอ่ยอด

วเิคราะหเ์ชอืมโยงกับขอ้มลู
และองคค์วามรูจ้าก

ภายนอกเพอืแกปั้ญหาและ
สรา้งนวตักรรม

นําองคค์วามรูไ้ปใชป้รับปรงุ
จนเกดิกระบวนการทเีป็นเลศิ 

บรรลยุทุธศาสตรแ์ละการ
สรา้งมลูคา่เพมิสูป่ระชาชน

วางแผนปรับรปูแบบการ
ทํางานและการรวบรวม

ขอ้มลูเป็นระบบดจิทัิลอยา่ง
มปีระสทิธภิาพ

มรีะบบความมันคงทางไซ
เบอร ์และการเตรยีมพรอ้ม

ในภาวะฉุกเฉนิ

ใชด้จิทัิลเพอืเพมิ
ประสทิธภิาพกระบวนการ 

ลดตน้ทนุ และรวบรวมขอ้มลู
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล

4.1 การกําหนด
ตวัวดัเพอืการตดิตาม
งานอยา่งมปีระสทิธผิล

4.2 การวเิคราะหผ์ลจาก
ขอ้มลูและตวัวดัในทกุ
ระดบั เพอืการแกป้ญัหา

4.3 การใชค้วามรูแ้ละ
องคค์วามรูข้องสว่น
ราชการในการแกป้ญัหา
เรยีนรูแ้ละมเีหตผุล

4.4 การบรหิารจดัการ
ขอ้มลู สารสนเทศ และ
การปรบัระบบการทาํงาน
เป็นดจิทิลัเต็มรปูแบบ

หมวด 4 การวดั วเิคราะห ์และการจดัการความรู ้

Basic
(A&D)

Advance
(Alignment)

Significance
(Integration)

เพอืใหส้ว่นราชการมกีารกําหนดตัววดัทใีชต้ดิตามงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิลทวัทงัองคก์าร วเิคราะหเ์พอืการ
แกปั้ญหาและตอบสนองไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ทันเวลา และเชงิรกุ มกีารใชค้วามรู ้เรยีนรูแ้ละมเีหตผุลใน
เชงิจรยิธรรม มกีารบรหิารจัดการขอ้มลู สารสนเทศ และระบบการทํางานทปีรับเป็นดจิทัิลเต็มรูปแบบ

เจตนารมณ์
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หมวด 5 การมุง่เนน้บคุลากร

การวางแผนกําลังคนตรง
กับความตอ้งการและเพอื

ประโยชนส์งูสดุของ
ระบบงานของราชการ

ระบบการประเมนิผลงาน 
และความกา้วหนา้ สรา้ง
แรงจงูใจแกบ่คุลากร และ

บรรลยุทุธศาสตร์

นโยบายการจัดการ
บคุลากรสนับสนุนการ
ทํางานใหม้คีลอ่งตัว 

รองรับการเปลยีนแปลง

สภาพแวดลอ้มการทํางาน
ปลอดภัย คลอ่งตัว 

สนับสนุนการทํางาน สรา้ง
ความรว่มมอื

สภาพแวดลอ้มทสีรา้ง
แรงจงูใจใหบ้คุลากรมคีวาม
รับผดิชอบ กลา้ตัดสนิใจ 

เขา้ถงึขอ้มลูเพอืใชทํ้างาน

เป็นทมี มสีมรรถนะสงู 
คลอ่งตัว ทํางานรว่มกับ

เครอืขา่ยภายนอก 
แกปั้ญหาทซีบัซอ้น

สรา้งวฒันธรรมทเีป็นมอือาชพี 
เปิดโอกาสใหค้ดิรเิรมิ และ

สรา้งสรรสูก่ารสรา้งนวตักรรม

คน้หาปัจจัยทสีรา้ง
ความผกูพัน ทุม่เท 

มผีลการดําเนนิงานทดีี

มปีระสทิธภิาพสงู สรา้งความ
ภมูใิจ และความเป็นเจา้ของ

ใหแ้กบ่คุลากร

พัฒนาคณุธรรม จรยิธรรม 
ทักษะ ความรู ้ในการ
ทํางานและดา้นดจิทัิล

เพมิพนู สงัสมทักษะ ความรู ้
ความเชยีวชาญ ทสีําคัญตอ่
ในสมรรถนะหลักองคก์าร

พัฒนาบคุลากรและผูนํ้าใหม้ี
ความรอบรู ้สามารถตัดสนิใจ 

พรอ้มรับปัญหาทซีบัซอ้น

5.1 ระบบการจดัการ
บคุลากรตอบสนอง
ยทุธศาสตรแ์ละสรา้ง
แรงจูงใจ

5.2 ระบบการทาํงานที
มปีระสทิธภิาพ 
คลอ่งตวั และมุง่เนน้
ผลสมัฤทธิ

5.3 การสรา้ง
วฒันธรรมการทาํงาน
ทดี ีและความรว่มมอื

5.4 ระบบการพฒันา
บคุลากร

Basic
(A&D)

Advance
(Alignment)

Significance
(Integration)

เพอืใหส้ว่นราชการมนีโยบายและระบบการบรหิารจัดการดา้นบคุลากรทมีปีระสทิธภิาพ ตอบสนองยทุธศาสตร ์
และสรา้งแรงจูงใจ มคีวามคลอ่งตัวและมุง่เนน้ผลสมัฤทธ ิมกีารสรา้งวัฒนธรรมการทํางานทดี ีมกีารพัฒนา
บคุลากรใหก้า้วทันเทคโนโลย ีมทีักษะในการแกไ้ขปัญหา สรา้งความรอบรู ้และความมจีรยิธรรม  มคีวามคดิ
รเิรมิทนํีาไปสูน่วตักรรม มคีวามเป็นผูป้ระกอบการสาธารณะ ปฏบิตังิานโดยเนน้ใหป้ระชาชนเป็นศนูยก์ลาง 

เจตนารมณ์
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Basic
(A&D)

Advance
(Alignment)

ออกแบบกระบวนการที
เชอืมโยงตงัแตต่น้จนจบทัง
ภายในและงานทขีา้มสว่น

ราชการเพอืใหเ้กดิ
ประสทิธผิลสงูสดุ

ตดิตามควบคมุกระบวนการ
โดยใชต้ัววดัและ
เทคโนโลยดีจิทัิล

การใชเ้ทคโนโลยดีจิทัิลใน
การจัดการกระบวนการและ
การบรูณาการทมีุง่สูค่วาม

เป็นเลศิ

บรหิารจัดการและปรับปรงุ
อยา่งเป็นระบบ ทัง

กระบวนการหลักและ
กระบวนการสนับสนุน

สรา้งนวตักรรมการปรับปรงุ
กระบวนการหลัก สนับสนุน 
การบรกิาร และการสอืสาร

นวตักรรมของกระบวนการ
ระดับองคก์ารจนเกดิความ
เป็นเลศิ เพอืประโยชนแ์ก่
ประชาชนและภาคธรุกจิ

วเิคราะหต์น้ทนุ และลงทนุใน
ทรัพยากรทใีชใ้นกระบวนการ

หลักและสนับสนุน

กําหนดนโยบายการลด
ตน้ทนุ ใชเ้ทคโนโลย ี

และใชท้รัพยากรรว่มกัน

ใชข้อ้มลูเทยีบเคยีง
เพอืสรา้งนวตักรรม ลดตน้ทนุ 

เพมิขดีความสามารถ 
ในการแขง่ขนั

ตดิตามควบคมุ
ประสทิธผิลกระบวนการหลัก 

และตัววดัเชงิยทุธศาสตร์

การเตรยีมการเชงิรกุเพอืลด
ผลกระทบจากความเสยีง
การเตรยีมพรอ้มเพอืรับมอื

กับเหตกุารณ์ 

บรูณาการกระบวนการตา่ง ๆ
ทังภายในและภายนอก เพอื
ตอบสนองยทุธศาสตรแ์ละ
สง่ผลตอ่เศรษฐกจิ สงัคม 

สาธารณสขุ และสงิแวดลอ้ม 

6.1 กระบวนการทํางาน
เชอืมโยงตงัแตต่น้จนจบ
นําสูผ่ลลพัธท์ตีอ้งการ

6.2 การสรา้งนวตักรรมใน
การปรบัปรงุผลผลติ 
กระบวนการ การบรกิาร

6.3 การลดตน้ทุน 
การใชท้รพัยากรเพอื
เพมิประสทิธภิาพและ
ความสามารถในการแขง่ขนั

6.4 การมุง่เนน้ประสทิธผิล 
ทงัองคก์ร และผลกระทบ
ตอ่ยทุธศาสตรป์ระเทศ

หมวด 6 การมุง่เนน้ระบบปฏบิตักิาร

Significance
(Integration)

เพอืใหส้ว่นราชการมกีารบรหิารจัดการกระบวนการทมีปีระสทิธภิาพ เกดิประสทิธผิล เชอืมโยง
ตงัแตต่น้จนจบ และนําไปสูผ่ลลัพธท์ตีอ้งการ สรา้งนวัตกรรมในการปรับปรงุผลผลติ กระบวนการ 
และการบรกิาร นําเทคโนโลยมีาใชเ้พอืใหม้ขีดีสมรรถนะสงูขนึ บรูณาการกระบวนการเพอืสรา้ง
คณุคา่ในการใหบ้รกิารแกป่ระชาชนและและเพมิขดี ความสามารถในการแขง่ขัน 

เจตนารมณ์
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เพอืใหส้ามารถกําหนดตวัวดัสําคญัซงึสอดคลอ้งการปฏบิัตกิารในหมวดกระบวนการทงั 6 หมวด สะทอ้นความสามารถใน
การบรหิารจัดการกระบวนการ การแกไ้ขปัญหา และการพัฒนา มกีารตงัเป้าหมายททีา้ทาย มกีารวเิคราะหค์วามสมัพันธเ์ชงิ
เหตผุลกบักระบวนการเพอืหาแนวทางสรา้งนวัตกรรมในการแกปั้ญหา ปรับปรงุองคก์ารทงัระดับปฏบิตักิารและระดบัองคก์าร 
ทสีง่ผลใหผ้ลลัพธบ์รรลเุป้าหมายดขีนึ

เจตนารมณ์

7.1 ดา้นพนัธกจิ

7.2 ดา้นผูร้บับรกิารและ
ประชาชน

7.3 ดา้นการพฒันาบุคลากร

7.4 ดา้นการเป็นตน้แบบ

หมวด 7 ผลลพัธก์ารดาํเนนิการ

- การบรรลผุลตัววดัรว่ม *
- ตัววดัดา้นเศรษฐกจิ สงัคม สาธารณสขุ และสงิแวดลอ้ม

- การลดตน้ทนุ * - ประสทิธผิลการบรรเทาผลกระทบดา้นภัยพบิัตติา่งๆ
- นวตักรรมการปรับปรงุ - นวตักรรมดา้นนโยบาย กฏระเบยีบ และกฎหมาย
- ผลการปรับปรงุจากการใชเ้ทคโนโลยดีจิทัิล *

- ตัววดัตามภารกจิหลัก* - ตัววดัตามแผนยทุธศาสตร ์*  - การดําเนนิการดา้นกฎหมาย
- นโยบายและแผนรัฐบาล - การบรรลตุามยทุธศาสตรอ์นืๆ

Basic
(Level &Early trend)

ระบตุัววัดสําคัญ ตังคา่เป้าหมายทา้ทาย 
มคีวามสมัพันธเ์ชงิกระบวนการ

Advance
(Focus Improvement)

Significance
(Integration)

ผลลัพธด์กีวา่คา่เป้าหมาย 
1% - 5%

ผลลัพธด์กีวา่คา่
เป้าหมาย > 5%

7.5 ดา้นผลกระทบตอ่เศรษฐกจิ 
สงัคม สาธารณสขุ สงิแวดลอ้ม

7.6 ดา้นการลดตน้ทุน สรา้ง
นวตักรรม และการจดัการ
กระบวนการ

- ความพงึพอใจ *                    - การปรับเปลยีนดา้นการบรกิารทเีกดิประโยชน์
- ความผกูพันและความรว่มมอื * - การแกไ้ขเรอืงรอ้งเรยีน
- ประชารัฐ

- จํานวนนวตักรรมตอ่บคุลากร *  - บคุลากรรว่มในภาคเีครอืขา่ย
- การเรยีนรูแ้ละผลการพัฒนา *    - บคุลากรอาสาสมัครในโครงการทสีนอง        
- ความกา้วหนา้                             นโยบายหน่วยงาน

- จํานวนรางวลัทไีดรั้บจากภายนอก *    - การจัดอันดับในระดบันานาชาติ
- จํานวน Best practice *          - จํานวนบคุลากรทไีดรั้บการยกยอ่งจาก
- จํานวนรางวลัทไีดรั้บจากจาก                 ภายนอก
  หน่วยงานระดับกรม/ระดับกระทรวง
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Feedback Report รางวลัคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั 4.0 ประจําปี พ.ศ 2562
กรมควบคมุโรค

ผลงานทโีดดเดน่ผลงานทโีดดเดน่

ระบบราชการ
ทเีปิดกวา้งและ
เชอืมโยงกนั

1) มกีารทาํงานอยา่งเปิดเผยโปรง่ใส โดยกําหนดเป้าหมายใหเ้ป็น “องคก์รคณุธรรม” จดัทาํแผนยทุธศาสตรก์ารสรา้ง
เสรมิคุณธรรมจรยิธรรมและการป้องกนัการทุจรติและประพฤตมิชิอบ (ปีพ.ศ.2560-2565) เป็นแนวทางใหก้บั
หน่วยงานในสงักดัใชข้บัเคลอืนนโยบายสู่การปฏบิตั ิตงัแต่การปลูกฝังทศันคตผิ่านโครงการทสีําคญั ไดแ้ก ่
โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นคณุธรรม จรยิธรรม และการป้องกนัการทจุรติ พรอ้มทงัสอืสารและเปิดเผย
ขอ้มลูสูส่าธารณะใหก้บัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีภายนอกไดท้ราบและมนัใจตอ่การบรหิารงานทโีปรง่ใส

2) การพฒันาระบบการเชอืมโยงขอ้มูลกบัหน่วยงานทเีกยีวขอ้ง เพอืใชใ้นการบรหิารจดัการ นําไปสู่การปรบัปรุง
กระบวนการปฏบิตังิานตลอดจนนําไปสู่การกําหนดนโยบายเชงิรุก เช่น 1) Application “ทนัระบาด” 1 ใน 7 
นวตักรรมระดบัชาต ิปี พ.ศ.2561 เพอืจดัการการเกดิโรคไขเ้ลอืดออก แบบ One-stop service เป็นความรว่มมอื
ของสถาบนัป้องกนัควบคุมโรคเขตเมอืง สํานกัระบาดวทิยา กรมควบคุมโรค และความช่วยเหลอืทางดา้น
สารสนเทศ 2) Application “กดดรููโ้รค” ใชสํ้าหรบัเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารเรอืงโรคและภยัสขุภาพ ใหก้บัประชาชน
และภาคเีครอืขา่ยผา่นทางสอืออนไลน์

3) บรูณาการฐานขอ้มลูเพอืเชอืมโยงและแลกเปลยีนขอ้มลู เชน่ บรูณาการขอ้มลู 3 ฐาน ไดแ้ก ่ขอ้มลูการเสยีชวีติจาก
ใบมรณบตัร (กระทรวงมหาดไทย) ขอ้มลูการเสยีชวีติจากอบุตัเิหตทุางถนน(บรษิทัประกนัภยั) และขอ้มูลอุบตัเิหตุ
ทางถนน (สํานกังานตํารวจแหง่ชาต)ิ เพอืใชว้างแผนป้องกนัอุบตัเิหตุทางถนนและการบาดเจ็บจากการจราจร มี
การวเิคราะหข์อ้มลูเพอืคาดการณผ์ลทจีะเกดิขนึเป็นรายวนั รายสปัดาห ์รายเดอืน รายไตรมาส และรายปี

4) เปิดเผยข้อมูลเป็นการทวัไปโดยไม่ต้องมคีํารอ้งขอ ซงึประชาชนสามารถรบัรูข้อ้มูลข่าวสารทอียู่ในความ
ครอบครองหรอืควบคุมดูแลของกรมฯ เช่น ฐานขอ้มูลการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาเอดสแ์ละโรคตดิต่อทาง
เพศสมัพนัธ ์(Real-time cohort monitoring : RTCM)

ระบบราชการ               
ทยีดึประชาชน  
เป็นศนูยก์ลาง

1) พฒันาระบบนดัหมายออนไลน ์โดยคลนิกิเวชศาสตรก์ารเดนิทางและทอ่งเทยีว เพอืใหบ้รกิารประชาชนแบบ Digital 
ผา่นระบบ Online Service เพยีงจดุเดยีว ทาํใหส้ามารถเลอืกวนั เวลาทสีะดวก ในการเขา้รบับรกิาร

2) สรา้งนวตักรรมทตีอบสนองความตอ้งการเฉพาะกลุม่/เฉพาะบคุคล เชน่ โครงการวณัโรคในเรอืนจาํเพอืคน้หาผูป่้วย
วณัโรคเขา้สูร่ะบบการรกัษา ลดการแพรเ่ชอืและสรา้งความเทา่เทยีมในการเขา้ถงึสทิธพินืฐานดา้นสาธารณสขุททีกุ
คนควรไดร้บั ระบบบนัทกึการตรวจสุขาภบิาลยานพาหนะเพอืเฝ้าระวงัควบคุมโรคตดิต่อสําหรบัด่านควบคุม
โรคตดิตอ่ระหวา่งประเทศ (V-SAN) ซงึลดระยะเวลาดา้นการรอรบับรกิารของประชาชนในการลงทะเบยีนและตรวจ
สขุาภบิาล Application TAS  ในการรอ้งเรยีนการละเมดิกฎหมายควบคมุเครอืงดมืแอลกอฮอลแ์ละยาสบู นวตักรรม
เช็คสขุภาพทางเพศตนเองออนไลน ์ในการประเมนิตนเองผา่นโทรศพัทเ์พอืคดักรองโรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ ์รบัรู ้
สถานะระดบัความเสยีงของตนเอง นวตักรรมการวดันอ้งชายแบบอจัฉรยิะเพอืเลอืกถุงยางอนามยัไดถู้กขนาด การ
ใชเ้ทคโนโลยใีนการสอืสารเพอืสุขภาพ “eHealth”เพอืประเมนิความเสยีงรายบุคคลและใหค้ําแนะนําเรอืง
โรคเบาหวาน โรคความดนัโลหติสงู เป็นตน้
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ผลงานทโีดดเดน่ผลงานทโีดดเดน่

ระบบราชการทมีี
ขดีสมรรถนะสูง 

ทนัสมยั

1) มกีารจดัระบบงานแบบไม่เป็นทางการมุ่งเนน้การทํางานเป็นทมีและทํางานร่วมกบัเครอืข่าย ในรูปแบบ
คณะกรรมการ คณะทํางานทมีปฏบิตักิารพเิศษ (Cross Functional Team) เพอืรบัผดิชอบในแตล่ะ
กจิกรรม ส่งผลใหม้คีวามคล่องตวั สามารถตอบสนองต่อนโยบาย งานทสํีาคญัหรอืเร่งด่วน ใหท้นัต่อ
สถานการณ์ทงัภาวะปกตแิละฉุกเฉนิ

2) สนบัสนุนใหบุ้คลากรสรา้งสรรคน์วตักรรมและพฒันางานตา่ง ๆ เช่น Application ทนัระบาด,AID ZERO 
Portal, TBCM ซงึเป็นเครอืงมอืทชี่วยอํานวยความสะดวกและช่วยในการตดัสนิใจของบุคลากรในระดบั
พนืที

3) จดัทําสถาปัตยกรรมองคก์ร (EA) ปรบักรอบแนวคดิและใชโ้ปรแกรมมาสนบัสนุนการทํางาน เชน่ ระบบเฝ้า
ระวงัและสอบสวนโรคอจัฉรยิะ (Smart Surveillance& Investigation) ระบบสารสนเทศ(Advanced 
data analysis for Disease Control) ระบบบนัทกึขอ้มูลบรกิารสุขภาพ การปรบัสถานบรกิารสุขภาพเป็น
ระบบบรกิารอจัฉรยิะ (Smart Hospital) การพฒันาปญัญาประดษิฐเ์พอืคน้หา/วนิจิฉยัโรคเป้าหมาย 3 โรค 
ระบบสารสนเทศการประเมนิผลเพอืการควบคมุโรคและภยัสขุภาพ เป็นตน้

4) สรา้งสภาพแวดลอ้มเพอืสง่เสรมิใหบ้คุลากรมสีว่นรว่มในการสรา้งสรรคส์งิใหม่ๆ  โดยโครงการ “คบเด็กสรา้ง
บา้น” เป็นการสนบัสนนุบคุลากรรุน่ใหมร่วมกลุม่เพอืสรา้งผลงานใหก้รมฯ เชน่ การปรบัปรุงกระบวนงานและ
สภาพแวดลอ้มสู ่Smart Office ซงึมจีุดเนน้ในการออกแบบระบบการทํางานโดยใชเ้ทคโนโลยมีาเพมิ
ประสทิธภิาพ (Smart Workflow) และการออกแบบสภาพแวดลอ้มการทํางานตามหลกัอาชวีอนามยั 
(Smart Workplace) เป็นตน้ 

5) มกีารทบทวนกระบวนการทํางานทสํีาคญัและจําเป็น ทจีะช่วยใหอ้งคก์ารสามารถบรรลุเป้าหมายตามที
ตอ้งการ ลดหรอืปรบัปรุงขนัตอนในการปฏบิตังิานกบักจิกรรมทไีม่จําเป็นหรอืไม่ก่อใหเ้กดิคุณค่าอย่าง
ตอ่เนอืง 

6) พฒันาระบบดจิทิลัเพอืปรบัปรุงกระบวนการภายใน เชน่ “ระบบ EstimatesSM” ใชใ้นการตดิตามผลการ
ดาํเนนิงานและการใชจ้า่ยเงนิ “ระบบงานสารบรรณอเิล็กทรอนกิส”์ “ระบบ CarPool DDC” ใชใ้นการจองรถ 
“ระบบ KTB Corporate Online” ในการจา่ยเงนิ รบัเงนิและนําเงนิสง่คลงัของกรมฯ “ระบบ DDC Meeting” 
ใชใ้นการจองหอ้งประชุม เป็นตน้
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โอกาสในการปรบัปรงุโอกาสในการปรบัปรงุ

ความชดัเจนของผลกระทบทเีกดิขนึจากการดาํเนนิงานทงัทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคม สาธารณสขุ และสงิแวดลอ้ม การวเิคราะห์
เพอืแกป้ัญหาทซีบัซอ้น และการตงัเป้าหมายททีา้ทายเพอืรองรบัการเปลยีนแปลงและสรา้งขดีความสามารถในการ
แขง่ขนัของประเทศ  รวมถงึ การจดัลาํดบัความสาํคญัในการรองรบัภาวะฉุกเฉนิตา่ง ๆ

การสงัเกตและการเฝ้าระวงัโรคทกีลบัมาเกดิใหม ่โดยเชอืมโยงกบัการวเิคราะหส์าเหตวุา่เกดิจากอะไร รวมถงึ การคาดการณ์
ทเีกยีวขอ้งกบัสาเหตทุเีป็นตน้เหตขุองการเกดิโรคทกีลบัมาเกดิใหม ่เชน่ วณัโรค ซงึยงัไมส่ามารถทราบไดว้า่เกดิมาจาก
สาเหตอุะไร

การศกึษาวเิคราะหถ์งึผลกระทบทเีกดิจาก Climate Change และ Global Warming ทสีง่ผลใหเ้กดิการกลายพนัธุ ์
ของเชอืโรคอนัเป็นสาเหตุของการเกดิโรคตา่ง ๆ เพอืหาแนวทาง มาตรการในการเตรยีมการรองรบั

การใหข้อ้มลูทปีระชาชนควรรบัรูเ้พอืเป็นการเฝ้าระวงั โดยเป็นขอ้มลูเพอืใหรู้ท้มีาทไีป และเป็นขอ้มลูทตีอ้งใหค้วามรูก้บั
ประชาชนโดยไมต่อ้งรอ้งขอ (ทงัการใหข้อ้มลูเชงิรกุ และเชงิป้องกนั)

ควรมกีารคน้หาองคค์วามรูใ้หม ่ๆ ทอีงคก์รมอีาจจะตอ้งม ีเชน่ องคค์วามรูจ้ากโรคทไีมต่ดิตอ่ เป็นตน้ และควรมกีารพฒันา
ตอ่ยอดองคค์วามรูด้า้นการป้องกนัและควบคุมโรคใหเ้กดิเป็นนวตักรรม ซงึจะเป็นประโยชนต์อ่ประชาชน รวมถงึกระบวนการ
จดัการความรูท้บีรูณาการ รวบรวมวเิคราะหค์วามรูส้าํคญั ผูร้บัผดิชอบหลกั/รว่ม เผยแพรสู่ป่ระชาชน/สงัคมโดยใชร้ะบบ 
AI สนบัสนนุเทคโนโลยสีารสนเทศ Application องคค์วามรูใ้หค้วามสาํคญับคุคลากร เกดิการพฒันาตอ่เนอืงและสง่เสรมิ
ใหม้กีารทํางานในองคก์รการเรยีนรูส้ามารถวดัผลลพัธไ์ด ้

การตดิตามและประเมนิผลการนําเทคโนโลยมีาใชใ้นการปรบัปรงุการใหบ้รกิาร และการปฏบิตังิาน วา่สามารถดําเนนิการ
เชอืมโยงไปสูส่ว่นราชการภายนอก เพอืใหเ้กดิการใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูทมีอียูไ่ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพไดอ้ยา่งไร 

การจดัทําแผนการสรา้งบคุลากรทรีองรบัการเปลยีนแปลงทคีาดการณ์วา่จะเกดิขนึ รวมถงึการกระตุน้ใหบ้คุลากรเขา้มามี
สว่นรว่มในการดําเนนิการในทุก ๆ ดา้น โดยเฉพาะในมติขิองระบบราชการทมีขีดีสมรรถนะสูงและทนัสมยั ทจีะตอ้งพฒันา
บคุลากรใหร้องรบัการพฒันาไปสูร่ะบบราชการ 4.0

11

22

33

44

55

66

77

17



ขอ้เสนอแนะภาพรวมเพอืการพฒันา

กรมควบคุมโรคมกีารพฒันาผลการดําเนนิงานในดา้นตา่ง ๆ อยา่งตอ่เนอืง เปิดกวา้งให้
เครอืขา่ยมสี่วนร่วมในการร่วมคดิ รว่มทํา รว่มตดัสนิใจ  พฒันานวตักรรมสนบัสนุนผูร้บับรกิาร
และใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสนบัสนนุการปฏบิตังิาน

เพอืใหพ้ฒันาและปรบัปรุงไปสู่ระบบราชการ 4.0 ในระดบัเกดิผล (Significant) ควรให้
ความสําคญักบัการสรา้งขดีความสามารถในการแขง่ขนัและโอกาสทางยทุธศาสตรใ์หม ่ๆ การ
วเิคราะหผ์ลจากขอ้มูล และตวัวดั เพอืแกป้ัญหาและตอบสนองไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ทนัเวลา 
และเชงิรุก การวเิคราะหข์อ้มูล (Big data) เพอืใชป้ระโยชนใ์นการคาดการณ์คน้หาโอกาส
เป็นนวตักรรมสรา้งความเขม้แข็งของกระบวนการองคข์องรูข้องบุคคลากร ชุมชน เครอืขา่ย ผูม้ ี
สว่นไดส้ว่นเสยีและสงัคมประชาชน การสรา้งวฒันธรรมในการทํางานทเีป็นมอือาชพีและสรา้ง
คณุภาพชวีติขา้ราชการ และการเทยีบเคยีงเพอืคน้หาโอกาสในการพฒันาและสรา้งนวตักรรม
ในทกุระดบัของกระบวนการทํางาน  
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ดาวนโ์หลดเอกสาร

คู่มอืประเมนิสถานะของหน่วยงาน
ภาครฐัในการเป็นระบบราชการ 4.0 
(PMQA 4.0)

คู่มอืแนวทางการพฒันาองคก์ารสู่
ระบบราชการ 4.0 (Toolkit)
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การด าเนินงานพัฒนาระบบราชการ

การด าเนินงานพัฒนาคณุภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ PMQA 4.0 

ที่มาของระบบราชการ 4.0

ท าความรู้จักกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 01

02

03

04

นางเบญจมาภรณ์ ภิญโญพรพาณิชย์
ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

เอกสารประชุมเครือข่าย คาวาลิ คาซ่า พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

แนวทางการด าเนินงานพัฒนาองค์กร ปี พ.ศ.2563

กรอบการน าเสนอ



วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ระดับมาตรฐานสากลภายในปี พ.ศ. 2580

พันธกิจ
ส่งเสริม ประสาน และติดตาม การด าเนินงานการพัฒนาระบบราชการ ของกรมควบคุมโรคอย่างมี
มาตรฐานสากล เป็นระบบและต่อเนื่อง

ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาและประสานความร่วมมือกับเครือข่ายในการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

ทิศทางการด าเนินงาน กพร. ปี พ.ศ. 2563



คุณภาพ

ประสิทธิผล

วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ระดับมาตรฐานสากลภายในปี พ.ศ. 2580

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครฐัให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาและประสานความร่วมมือกับเครือข่ายในการพัฒนาระบบบริหาร

จัดการภาครัฐ

กรมควบคุมโรคมีการพัฒนาระบบราชการทีม่ีประสิทธิภาพตาม พรฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

กรมควบคุมโรคผ่านเกณฑ์การพัฒนาคณุภาพระบบบริหารจัดการภาครฐั
บุคลากรของกรมฯ มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของ กพร. 
และสามารถปฏิบัติงาน ตามแนวทางการพัฒนาระบบราชการ

มีกระบวนการท างานหลักที่มีประสิทธิภาพ

การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการองค์การ  การพัฒนาระบบราชการ การพัฒนาเครือข่ายพัฒนาองค์กร

การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ

บุคลากร กพร. มีสมรรถนะที่เหมาะสม สามารถ
ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ได้

มีระบบข้อมูลและสารสนเทศที่ถูกตอ้ง
ครบถ้วน และทันสมัย

มีองค์ความรู้ในการพัฒนา
ระบบราชการ

ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ

เรียนรู้และพัฒนา

Strategy Map กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปี 2562-2565



4

งบด าเนินงาน (ขั้นต่ าประจ า)
ค่าสาธารณูปโภค (โทรศัพท)์

15,296.-บาท

1. การปรับโครงสร้าง กพร.
ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นางนวพรรณ สันตยากร
รองผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

หัวหน้ากลุ่มภารกิจพัฒนาระบบราชการ 
(O,S1ยอ,S2พค)

นางสาวอัจฉรา บุญชุม
ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

หัวหน้ากลุ่มภารกิจพัฒนาระบบคุณภาพและนวัตกรรม
(O,S1พก,S2ยอ)

นายคาวุฒิ ฝาสันเทียะ
ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

หัวหน้ากลุ่มภารกิจพัฒนาระบบองค์กร
(O,S1พค,S2พก)

นางสาวรัฐลักษณ์ พิทักษ์จักรพิภพ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ และนวัตกรรม

เจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย
นายอานุภาพ ไชยมี
นางสาววิราวรรณ์ ศรีคง
นางสาวชนมน ดิษยาวรนฤกมล

1.พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0/ OG)
2.สนับสนุนงาน พ.ร.บ.อ านวยความสะดวก 
3. สนับสนุนการด าเนินงานสถาบัน เรื่อง HA และศูนย์ความเป็น
เลิศต่างๆของหน่วยงานภายในกรม
4. ร่วมพัฒนาและขับเคลื่อนงานนวัตกรรมกรมฯ         
5.พัฒนาและขับเคลื่อนผลงานคุณภาพต่างๆ ระดับชาติและ
นานาชาติ

นางสาวอมรรัตน์ ศรีเจริญทรรศน์
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาราชการ

เจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย 
นางสาวศิรดา บุญเกิด
นางสาวสุพัตรา มูณี
นายศุภกร พึ่งฉิมรุจ

1.จัดท าค ารับรองกรม/หน่วยงาน 
2. ติดตามประเมินผลค ารับรองกรม/หน่วยงาน             
3. ประเมินผลผู้บริหาร  
4. ปรับบทบาทภารกิจและโครงสร้าง 
5. เลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

นางรจนา บุญผ่อง
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และอ านวยการ

เจ้าหน้าที่ประกอบด้วย
นางกนกนารถ สงค์วอน
นางสาวณิชาภัทร สะอาดดี 
นางสาวรุ้งทิพย์ นานาพัฒนผล
นางสาวณัฎฐภรณ์ เสือพิทักษ์ (เลขาและการเงินพัสดุ)
นายนุชา กิจพัฒน์ (สารบรรณ/อาคารสถานที่)

1.จัดท ายุทธศาสตร์และติดตามก ากับแผนงานโครงการของ กพร. 
2.การจัดการงานบริหารทั่วไป      
3.พัฒนาศักยภาพเครือข่ายพัฒนาองค์กร   
4.พัฒนาองค์กร 5.พัฒนาบุคลากร  
6.พัฒนาระบบสารสนเทศ

มติจากการประชุมเม่ือวันที่ 19 และ 23 สิงหาคม 2562



ผลักดัน โดย 
- พัฒนากลไกการด าเนินงานบริหารจัดการองค์กร โดยใช้เกณฑ์การพัฒนา

คุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
- พัฒนาผลงานคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลฯ

ผลักดัน โดย 
- พัฒนาการจัดท าและติดตามผลการปฏิบัติราชการของกรมฯ ให้สอดคล้องกับ

ทิศทางขององค์กร (Strategic Direction)
- พัฒนาบทบาทภารกิจ โครงสร้างให้สอดคล้องกับสภาวการณ์

กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มพัฒนาองค์กร (กอง/ส านัก/สถาบัน/สคร.)

กลไกการขับเคลื่อน

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ

กลไกการขับเคลื่อนการท างานในภาพกรม ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

5

กรมควบคุมโรคมีการพัฒนาระบบราชการที่มีประสิทธิภาพ
ตามพรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546



ที่มาของระบบราชการ 4.0



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561 – 2580)



ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ



Education
Plan

การขับเคลื่อน
สู่ระบบราชการ 4.0 
โดยใช้ PMQA 4.0



Education
Plan

หลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี 
เพิ่มเติม



Education
Plan

หลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี
เพิ่มเติม



Education
Plan

หลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี 
เพิ่มเติม



เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน
Open & Connected Government 

- เปิดเผยข้อมูล โปร่งใสในการท างาน และตรวจสอบได้ 
- ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการในลักษณะ

ของการท างานของเครือข่าย
- เชื่อมโยง บูรณาการท างานในภาครัฐด้วยกันเอง

ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
(Citizen-Centric Government)

- การให้บริการตามความต้องการเฉพาะบุคคล 
- การให้บริการประชาชนตลอด 24/7
- ท างานเชิงรุก (Proactive Public Services) 
- ประชาชนเรียกใช้บริการได้
- หลากหลายช่องทางตามความต้องการ

มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย 
(Smart & Performance Government)

- การตอบสนองทันท/ีทันเวลา มีการคาดการณ/์วางแผนล่วงหน้า
- น านโยบายสู่การปฏิบัติได้จริง
- การใช้ข้อมูลเชิงลึกในการก าหนดนโยบาย
- การท างานผ่านระบบดิจิตอล
- การใช้ความเชี่ยวชาญ/ช านาญในหลากหลายวิชาชีพและข้ามสาขาวิชา

ปัจจัยความส าเร็จ
3 ประการ

ระบบราชการ

Collaboration

Add Contents Title

02

01

03

Innovation

Digitalization

เครื่องมือการประเมินระบบการบริหารของ
ส่วนราชการในเชิงบูรณาการ เพื่อเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการกับเป้าหมาย
และทิศทางการพัฒนาของประเทศ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงาน
ภาครัฐพัฒนาไปสู่ระบบราชการ 4.0

PMQA 4.0 คืออะไร ??









ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ย.3 เสริมสร้าง
ศักยภาพคน

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ย.4 เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

ย.9 พัฒนาภาคเมืองและ
พ้ืนที่เศรษฐกิจ

ย.7 โครงสร้างพ้ืนฐาน
และระบบโลจิสติกส์

ย.6 การบริหารจัดการ
ในภาครัฐ

ย.2 ลดความเหลื่อม
ล้ าในสังคม

ย.8 พัฒนา
วิทยาศาสตร์

ย.1 พัฒนาศัพยภาพทุน
มนุษย์

ย.5 คุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ย.2 ความสามารถในการแข่งขัน ย.6 ปรับสมดุลภาครัฐ

ย.4 เสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน

P&P Excellence Service Excellence People Excellence Governance Excellence

วิสัยทัศน์ชาติ

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

ยุทธศาสตร์
แผนฯ 12

ยุทธศาสตร์
สธ. 20 ปี

2. เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ระบบจัดการภาวะฉุกเฉินทาง

สาธารณสุข

3.ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบป้องกันควบคุมโรคและ

ภัยสุขภาพ

5.พัฒนาก าลังคน
ด้านการป้องกันควบคุมโรค

และภัยสุขภาพ

1. พัฒนานโยบาย และบริการ
ด้านการป้องกันควบคุมโรคและ

ภัยสุขภาพ

4.การพัฒนาความร่วมมือ
ด้านการป้องกันควบคุมโรค
กับภาคีเครือข่ายที่ส าคัญ

ยุทธศาสตร์
คร . 20 ปี

หน่วยงานภายในกรม และภายนอกกรม ครอบคลุมทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น

ถ่ายทอด
ลงสู่หน่วยงาน



แผนแม่บทฯ กับกรมควบคุมโรค
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 ยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารจัดการองค์การแนวใหม่
 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558

ปี 2557-2561

ปี 2562
 ยุทธศาสตร์ที่ 3ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานระบบป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
 ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การปรับปรุงระบบบริหารจัดการและการพัฒนาความร่วมมือ
 ยุทธศาสตรท์ี่ 5 พัฒนาก าลังคนด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
 เกณฑ์การประเมินองค์การด้วยตนเอง โดยใช้เครื่องมือประเมินสถานการณเ์ป็น  

ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 

ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน



การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0

ปีงบประมาณ 2563



Rolling Plan ของการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์การ

ด าเนินการโดยมุ่งเน้น
หมวดที่ยังไม่ผ่าน อย่างน้อย

จ านวน 1 หมวด ได้แก่ 
หมวด 3

ผ่านการรับรองฯจาก
ส านักงาน ก.พ.ร. 1 หมวด

ด าเนินการโดยมุ่งเน้น
หมวดที่ยังไม่ผ่าน อย่างน้อย

จ านวน 1 หมวด ได้แก่ 
หมวด 4

ผ่านการรับรองฯ จาก
ส านักงาน ก.พ.ร. 1 หมวด

ด าเนินการโดยมุ่งเน้น
หมวดที่ยังไม่ผ่านอย่างน้อย 

จ านวน 1 หมวด ได้แก่ 
หมวด 5

ผ่านการรับรองฯ จาก
ส านักงาน ก.พ.ร. 1 หมวด

ด าเนินการโดยมุ่งเน้น
รางวัล PMQA 4.0

ได้รับรางวัล PMQA 4.0

ด าเนินการโดยมุ่งเน้น
รางวัล PMQA 4.0

ระดับดีเด่น

ได้รับรางวัล PMQA 4.0

2559 2560 2561 2562 2563

ระดับหน่วยงาน

ท าแผนปรับปรุงองค์กร
จาก OFI ตามเกณฑ์ 
PMQA ระดับพื้นฐาน 
หมวดละ 1 ข้อ
และหมวด 3 ทุกข้อ

ท าแผนปรับปรุงองค์กร
จาก OFI ตามเกณฑ์ 
PMQA ระดับพื้นฐาน
หมวดละ 1 ข้อ
และหมวด 4 ทุกข้อ

ท าแผนปรับปรุงองค์กร
จาก OFI ตามเกณฑ์ 
PMQA ระดับพื้นฐาน
หมวดละ 1 ข้อ
และหมวด 5 ทุกข้อ

2559 2560 2561 2562 2563
พัฒนาหน่วยงานตามเกณฑ์ PMQA 4.0, HA และผลงานคุณภาพ

ท าแผนปรับปรุงองค์กร
ตามเกณฑ์ PMQA 4.0

ท าแผนปรับปรุงองค์กร
ตามเกณฑ์ PMQA 4.0

เป้าหมาย - Reaccreditation HA 3 ปี ครั้ง - ผลงานคุณภาพได้รับรางวัล ปีละอย่างน้อย 4 ผลงาน

ระดับกรม



ปี

2556 พัฒนากรมฯ ตามเกณฑ์ FL/Self certify FL ผ่าน Certified FL ทุกหมวด
เฉลี่ยร้อยละ 93.36

2557 สมัครขอรับรางวัลฯ หมวด 1, 2 2 หมวด ได้รับรางวัลฯ หมวด 1, 2 หมวด 1 : 327.5 คะแนน 
หมวด 2 : 308.5 คะแนน 

2558 สมัครขอรับรางวัลฯ หมวด 5, 6 1 หมวด ได้รับรางวัลฯ หมวด 6 309 คะแนน

2559 สมัครขอรับรางวัลฯ หมวด 3, 4, 5 1 หมวด ได้รับรางวัลฯ หมวด 3 319 คะแนน

2560 สมัครขอรับรางวัลฯ หมวด 4 1 หมวด ได้รับรางวัลฯ หมวด 4 333 คะแนน

2561 สมัครขอรับรางวัลฯ หมวด 5 1 หมวด ได้รับรางวัลฯ หมวด 5 304 คะแนน

2562 สมัครขอรับรางวัลฯ 4.0 ทุก
หมวด

ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขา
คุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับดีเด่น

440 คะแนน

ผลลัพธ์การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์กรกรมควบคุมโรค



รางวัลสาขา ปีงบประมาณ พ.ศ. รวม

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
PMQA
รายหมวด

- 2 หมวด
(หมวด 1,2)

1 หมวด
(หมวด 6)

1 หมวด
(หมวด 3)

1 หมวด
(หมวด 4)

1 หมวด
(หมวด 5)

- 6 หมวด  

PMQA 4.0 - - - - - - 1 1

TPSA 2 4 3 7 4 6 4 30

TEPGA - - 1 1 1 1 2 6

UNPSA - 1 - - - - - 1

รางวัลเลิศรัฐ - - - - - 1 1 2

รางวัลอื่นๆ 3 3 2 2 3 1 14

รวม 60

สรุปผลงานคุณภาพของกรมควบคุมโรคตั้งแต่ ปี พ.ศ.2556 - ปัจจุบัน



การด าเนินงานพัฒนาระบบราชการ 
เข้าสู่ ระบบราชการ 4.0 กรมควบคุมโรค



พัฒนาระบบและคุณภาพ
การให้บริการ

แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียอย่างต่อเนื่องและทันตอ่
สถานการณ์และได้มาตรฐาน

พัฒนาช่องทางการรับฟัง
ความคิดเห็น

ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และ
ระบบการจัดการข้อร้องเรียนให้มี

ประสิทธิภาพ

ใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่

เพ่ือเข้าถึงความต้องการและความคาดหวัง
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ

น ามาปรับปรุงการท างานให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่าง

สม่ าเสมอ

พัฒนาและยกระดับบคุลากรให้มีสมรรถนะและ
ความเชี่ยวชาญในต าแหน่ง ภาคภูมิใจ มีความสุข
และความผูกพันอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อ
สุขภาพและการท างาน

พัฒนาและยกระดับ
สร้างระบบ Innovation Ecosystem และ 
Supporting System เพื่อสร้างสรรค์และ
พัฒนาผลงานนวัตกรรมของกรมควบคุมโรคให้
ทันยุค Digital Transformation

สร้างระบบ

พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน ได้แก่ ลดกระดาษ 
ลดไฟฟ้า น้ ามัน ลดขยะ ประหยัดงบประมาณและการ
ใช้ระบบดิจิทัลมาลดขั้นตอนการท างาน

พัฒนาประสิทธิภาพ
พัฒนาระบบการควบคุมภายใน โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และมีมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก

พัฒนาระบบควบคุมภายใน

นโยบายการพัฒนากรมควบคุมโรคเข้าสู่ระบบราชการ 4.0 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงถึงกัน
(Open & Connected Organization)

องค์การที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
(Citizen-Centric Organization)

พัฒนาระบบ DDC 
Big Data พร้อม
ประมวลผลข้อมูล
เพื่อการเตรียมความ
พร้อมตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อ
การป้องกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพ

พัฒนาระบบการ
เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อ
ใช้ในการบริหาร
จัดการและสามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลกับ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

ประสานและ
ยกระดับการท างาน
ร่วมกับเครือข่ายท้ัง
ภายในและ
ภายนอกประเทศ

องค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย
(Smart & High-Performance 

Organization)



Citizen-Centric Government
“ประชาชนเป็นศนูย์กลาง พื้นที่เป็นฐาน ท างานอย่างมีส่วนร่วม” “เชื่อมโยงข้อมูล ผนึกก าลังมุ่งสู่ความยั่งยืน ”

Smart & High Performance Government

อาสาปราบยุง

ทันระบาด TASกดดูรู้โรค

พิชิตลูกน้ ายุงลาย

• Highly Agile Organization ภาวะปกต/ิภาวะฉุกเฉิน
• Learning Organization
• Organization of Happiness

Smart Office Smart Workflow Smart Workplace
• Digital Transformation/ HR Transformation

Open & Connected Government

พัฒนากรมควบคุมโรคก้าวสู่ระบบราชการ 4.0  ประจ าปี พ.ศ. 2562
จากนโยบายของอธิบดีฯ ได้มุ่งเน้นการท างานที่เชื่อมโยงกัน เปิดเผยข้อมูลร่วมกัน พัฒนากรมฯ  ให้เป็น “องค์กรคุณธรรม” มุ่งพัฒนาเพื่อให้ 

โปร่งใส ตรวจสอบได้ ภายใต้ค่านิยม MOPH ให้คนท างานบนพื้นฐานคุณธรรม ก าหนดอัตลักษณ์ “ซื่อสัตย์ เสียสละ รับผิดชอบ”

Detect : Real-time Surveillance data for Action  
Prevent : แจ้งเตือนการระบาดล่วงหน้า
Respond : ตอบโต้ทันด้วยระบบบัญชาการเหตุการณ์

ศูนย์รวม Application ภายในกรมควบคุมโรค DDC Application Portal
บูรณการข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ฐานข้อมูล ONE HEALTH /ข้อมูล 3 ฐาน
เสริมสร้างศักยภาพเครือข่าย
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ (ปีพ.ศ.2560-2565)



ยกย่องชมเชยหน่วยงานต้นแบบ 4.0 ประจ าปี พ.ศ.2562

พิจารณาจากความส าเร็จจากความต่อเนื่องของการได้รับรางวัล
และจ านวนผลงาน 6 ประเภทในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และย้อนหลัง 5 ปี

United Nations Public Service Awards

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0

รางวัลคุณภาพระดับกรมอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพองค์กร

หน่วยงานที่มีความตั้งใจ

มุ่งม่ันท างานดีเยี่ยม
อย่างน้อย 
4 ผลงาน

หน่วยงานที่มีความตั้งใจ

มุ่งม่ันท างานดีมาก
อย่างน้อย 
1 ผลงาน

หน่วยงานที่มีความตั้งใจ

มุ่งมั่นท างานดีเด่น
อย่างน้อย 
2 ผลงาน



พัฒนาช่องทางการรับฟังความ
คิดเห็น ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ
และระบบการจัดการข้อร้องเรียนให้
มีประสิทธิภาพ

ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือเข้าถึง
ความต้องการและความคาดหวังของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
แลน ามาปรับปรุงการท างานให้เกิด
ประสิทธิภาพะประสิทธิผลอย่าง
สม่ าเสมอ

พัฒนาและยกระดับบุคลากร ให้ มี
สมรรถนะและความเชี่ ยวชาญใน
ต าแหน่ง ก้าวทันเทคโนโลยี แก้ไข
ปัญหา สร้างความรอบรู้ คล่องตัว และ
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (HR Agility)

พัฒนาและยกระดับ

พัฒนาระบบ Innovation Ecosystem
และ Supporting System เพื่อสร้างสรรค์
และพัฒนาผลงานนวัตกรรมของ กรม
ควบคุมโรค

พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดย
ใช้ระบบดิจิทัลมาลดขั้นตอน ลดการใช้
กระดาษ มุ่ งสู่ กา ร เป็น  Paperless 
Organization

องค์การที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงถึงกัน
(Open & Connected Organization)

องค์การที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
(Citizen-Centric Organization)

องค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย
(Smart & High Performance 

Organization)

นโยบายการพัฒนากรมควบคุมโรคเข้าสู่ระบบราชการ 4.0 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พัฒนาระบบการควบคุมภายใน โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และมีมาตรการป้องกัน
การทุจริตในเชิงรุก

พัฒนาระบบ พัฒนาประสิทธิภาพ

พัฒนากระบวนการและคุณภาพการ
ให้บริการในสถานบริการ (Smart 
Hospital) ลดความแออัด ลดระยะเวลา
รอคอยการรักษา น าเทคโนโลยีมาใช้
ในการบริหารจัดการและระบบบริการ

พัฒนาระบบและคุณภาพบริการ พัฒนาช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่

ประสานและบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน (Integration) และ
เครื อข่ า ยทั้ ง ภาย ในและภายนอก
ประเทศ

บูรณาการศูนย์ข้อมูล (Data Center 
Consolidation) และสามารถแลกเปลี่ยน
ข้อมูลหรือน าข้อมูลจากแหล่งชุดข้อมูล
ที่ มี อยู่ ภ าย ในกรมฯ และสามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic)
ตามแนวทางธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ



กรมควบคุมโรค 4.0
“Smart Technology with Smart People Innovative & Secure System”

กองบริหารทรัพยากรบุคคล กองนวัตกรรมและวิจัย

1. ขั บ เ ค ลื่ อ น  แ ล ะ
ด าเนินการ เพื่อเพิ่ม
การพัฒนานวัตกรรม
แ ล ะ วิ จั ย ใ น ก า ร
ป้องกันควบคุมโรค

2. ผลักดัน และส่งเสริม
ก า ร น า ผ ล ง า น
นวัตกรรมและวิจัย
ไปใช้ประโยชน์

3. เร่งรัดพัฒนาศักยภาพ
ด้านบุคลากร และ
ระบบสนับสนุนของ
กรมควบคุมโรค

มาตรการ

การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
การสานพลังระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอื่นๆ ในสังคม (Collaboration)

Open & Connected Government
“เช่ือมโยงข้อมูล ผนึกก าลังมุ่งสู่ความยั่งยืน”

Citizen-Centric Government
“ประชาชนเป็นศูนย์กลาง พื้นท่ีเป็นฐาน ท างานอย่างมีส่วนร่วม”

ศูนย์สารสนเทศ

digital literacy

การรวมศูนย์ข้อมูล ประมวลผล และน าเสนอข้อมูลเพื่อใช้
ประโยชน์ (Data Consolidation and Data Visualization)

บูรณาการบุคลากร IT

การจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร” หรือ “Enterprise Architecture (EA)

พัฒนาผู้น าด้านการป้องกันต่อเนื่อง ในทุกระดับ

พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการป้องกันควบคุมโรคอย่าง
ทั่วถึง และต่อเนื่อง ในทุกระดับ

สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดระบบ หรือกลไก (Platform/mechanism)
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้และพัฒนา (Learning & Development)

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ขับเคลื่อน และด าเนินการ ร่วมกับทุกหน่วยงาน
ภายในกรม



ตุลาคม 2562 พฤศจิกายน 2562 ธันวาคม 2562

เมษายน 2563 มีนาคม 2563 กุมภาพันธ์ 2563

มิถุนายน 2563

ปฏิทินการด าเนินงาน
การประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ประจ าปี พ.ศ. 2563

กรกฎาคม 2563 กันยายน 2563สิงหาคม 2563

ต.ค. – พ.ย. 62
➢ ทบทวน/จัดท าค าสั่งฯ PMQA 4.0 กรมควบคุมโรค
➢ เตรียมความพร้อมการประเมินฯ PMQA 4.0

ธ.ค. 62
➢ ประชุมคณะท างานฯ และจัดท ารายงานการประเมินฯ PMQA 4.0
➢ ส่งสมัครการเข้าร่วมประเมินฯ PMQA 4.0 และยื่นสมัคร

ผ่านระบบออนไลน์

ก.พ. 63
➢ จัดท า Application Report 4.0

เม.ย. – พ.ค. 63
➢ เตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินฯ (Site Visit)

พ.ค. – มิ.ย. 63
➢ รับการตรวจประเมินฯ (Site Visit)

ก.ย. 63
➢ กพร. แจ้งทุกหน่วยงานทราบ และ

เตรียมความพร้อมการรับรางวัล

มกราคม
2563

พฤษภาคม
2563



ตุลาคม 2562 พฤศจิกายน 2562 ธันวาคม 2562

เมษายน 2563 มีนาคม 2563 กุมภาพันธ์ 2563

มิถุนายน 2563

มกราคม
2563

ปฏิทินการด าเนินงานเพื่อขอรับรางวัลเลิศรัฐ
สาขาบริการภาครัฐ และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจ าปี พ.ศ. 2563

กรกฎาคม 2563 กันยายน 2563สิงหาคม 2563

พฤษภาคม
2563

ธ.ค. 62
➢ น าเข้าวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจ าเดือน
➢ เชิญชวนหน่วยงานส่งผลงานสมัครขอรับรางวัลฯ
➢ จัดคลินิกให้ค าปรึกษาการเขียนผลงานฯ(เฉพาะหน่วยงานท่ีส่งสมัครฯ)
➢ หน่วยงานจัดท ารายงานผลงานคุณภาพ ส่งให้ท่ีปรึกษา

พ.ย. 62
- ชี้แจงเกณฑ์รางวัลฯ ในการประชุมเครือข่ายฯ

ม.ค. 63
➢ หน่วยงานส่งผลงานฯ ให้ กพร.

เพื่อพิจารณาคัดกรองตามเกณฑ์

ก.พ. 63
➢ สมัครผ่านระบบออนไลน์ 

พ.ค. - มิ.ย. 63
➢ หน่วยงานรับการตรวจประเมินฯ Site Visit

พ.ค. 63
➢ หน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือก เตรียมพร้อมรับการตรวจประเมินฯ

ส.ค. 63
➢ กพร. แจ้งผลการพิจารณารางวัลให้หน่วยงานทราบ

ก.ย. - ส.ค. 63
➢ หน่วยงานเตรียมความพร้อมการได้รบัรางวัล



การด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 4.3 : ระดับความส าเร็จของหน่วยงานในการ
ด าเนินการบริหารจัดการองค์กรได้ตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคก าหนด



ตัวชี้วัดที่ 4.3 : ระดับความส าเร็จของหน่วยงานในการด าเนินการบริหารจัดการ

1. ทบทวนลักษณะส าคัญองค์กรของหน่วยงานให้ครบถ้วน ทันสมัย ตามโปรแกรมการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0
(PMQA 4.0) แนบไฟล์ OP ในโปรแกรมการประเมินสถานะฯ ภายในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2562

องค์กรได้ตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคก าหนด 

2. ประเมินองค์กรด้วยตนเอง หมวด 1 – 6 ตามเกณฑ์ PMQA4.0 โดยประเมินให้ครบในระดับ Basic และสามารถ

ประเมินได้ถึงระดับ Advance และ Significance เพื่อน าผลที่ได้ไปประกอบการจัดท าแผนปรับปรุงองค์กร และ

ก าหนดตัวช้ีวัดส าคัญ หมวด 1 – 6 อย่างน้อย 10 ตัวชี้วัด (RM 1 – RM 10)

ส าหรับหน่วยงานขนาดเล็ก : ประเมินองค์กรด้วยตนเองหมวด 1 - 6 เฉพาะในระดับ Basic 

(กรณีที่ประเมินฯ ไม่มี gap ในระดับ Basic สามารถประเมินในระดับ Advance) 

และก าหนดตัววัดที่ส าคัญซึ่งสอดคล้องการปฏิบัติการในหมวด 1–6 อย่างน้อยมิติละ 1 ตัวชี้วัด 



ตัวชี้วัดที่ 4.3 : ระดับความส าเร็จของหน่วยงานในการด าเนินการบริหารจัดการ
องค์กรได้ตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคก าหนด 

3. ทุกหน่วยงานส่งแผนปรับปรุงองค์กร ตามแบบฟอร์ม 2

โดยหมวด 1–3 และหมวด 5 จัดท าแผนปรับปรุงองค์กรตาม GAP ที่พบในระดับ Advance หมวดละ 1 เรื่อง 

ส าหรับหมวด 4 และหมวด 6 ให้จัดท าแผนปรับปรุงองค์กรให้ครบทุกประเด็นที่พบ Gap ในระดับ Advance

เสนอผู้บริหาร และ ในโปรแกรมการประเมินสถานะฯ ภายในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562
* ในกรณีท่ีหน่วยงานพบ GAP ในระดับ Basic ให้ท าแผนปรับปรุงองค์กรเพื่อปิด GAP ให้ครบทุกประเด็น

ส าหรับหน่วยงานเล็ก : ให้จัดท าแผนปรับปรุงองค์กรทุกหมวด ให้ครบทุกประเด็นที่พบ GAP ในระดับ Basic 

(กรณีที่ประเมินฯ ในระดับ Basic ไม่พบ GAP ให้จัดท าแผนฯ ปิด GAP ในระดับ Advance หมวด 4 และหมวด 6 

หมวดละ 1 ประเด็น)



ตัวชี้วัดที่ 4.3 : ระดับความส าเร็จของหน่วยงานในการด าเนินการบริหารจัดการ
องค์กรได้ตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคก าหนด 

4. ทุกหน่วยงาน  สรุปการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปรับปรุงองค์กรทุกหมวด ตามแบบฟอร์มหมายเลข 3
รอบ 6 เดือน เสนอผู้บริหาร และแนบหลักฐานในโปรแกรมการประเมินสถานะฯ ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
รอบ 9 เดือน เสนอผู้บริหาร และแนบหลักฐาน ในโปรแกรมการประเมินสถานะฯ ภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2563

คะแนน 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
ร้อยละ 80 85 90 95 100

5. รายงานผลลัพธ์การด าเนินงาน (หมวด 7) ครบถ้วนทุกตัวชี้วัดท่ีก าหนด จากโปรแกรมการประเมินสถานะฯ โดยหน่วยงาน
ประเมินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563
- รายงานผลการด าเนินงาน รอบ 12 เดือน ตามแบบฟอร์มหมายเลข 4 (ซึ่งจะมีการปรับให้รายงานเชิงคุณภาพ) ได้

ครบถ้วนทุกประเด็น เสนอผู้บริหาร และแนบหลักฐาน ในโปรแกรมการประเมินสถานะฯ ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 
พ.ศ. 2563



นางเบญจมาภรณ์  ภิญโญพรพาณิชย์
ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

การพัฒนาระบบราชการ
กรมควบคุมโรค และหน่วยงานในสังกัด

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



ความเชื่อมโยงการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบ BSC และมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

Balanced Scorecard ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ



PA อธิบดีกรมควบคุมโรค และตัวชี้วัดตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

องค์ประกอบที่ 1,2,4,5 (5 ตัวชี้วัด)

อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอด
รายใหม่ ≥ ร้อยละ 85

Service TB

การเชื่อมโยงตัวชี้วัด (Performance Agreement: PA) ระดับกระทรวงสู่กรมควบคุมโรค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
PA กระทรวงสาธารณสุข
ที่เกี่ยวกับกรมควบคุมโรค

(1 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัดถ่ายทอดลงสู่หน่วยงาน 
องค์ประกอบที่ 1-4 (7 ตัวชี้วัด)

องค์ประกอบที่ 1 Functional Base

องค์ประกอบที่ 2 Agenda Base

องค์ประกอบที่ 5 Potential Base

องค์ประกอบที่ 4 Innovation Base

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

HIV/ซิฟิลิส/
ตับอักเสบซี

6

DM/HT

D-RTI

TB

Innovation

EOC

7

D-RTI

TB

EOC

DM/HT

Innovation

โปลิโอ/
หัด

องค์ประกอบที่ 1 Functional Base

องค์ประกอบที่ 2 Agenda Base

องค์ประกอบที่ 3 Area Base

องค์ประกอบที่ 4 Innovation Base



กรอบค ารับรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการหน่วยงาน กรมควบคุมโรค
ประจ าปี พ.ศ.2563

องค์ประกอบที่ 1
Functional Base

องค์ประกอบที่ 2
Agenda Base

องค์ประกอบที่ 3 
Area Base

องค์ประกอบที่ 4
Innovation Base

องค์ประกอบที่ 5
Potential Base

5.1 ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ
5.2 EA
5.3 Data Consolidation and 
Data Visualization

2.1 TB 2.2 Risk com
2.3 D-RTI 2.4 DM/HT
2.5 โปลิโอ/หัด

3.1 HIV/ซิฟิลิส/ตับอักเสบซี
3.2 พรบ.Env Occ.
3.3 พชพ.

1.1.1 EOC
1.1.2 วิจัย

สคร.

16 ตัวชี้วัด

องค์ประกอบที่ 1
Functional Base

องค์ประกอบที่ 2
Agenda Base

องค์ประกอบท่ี 4
Innovation Base

องค์ประกอบที่ 5
Potential Base

5.1 ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ
5.2 EA
5.3 Data Consolidation and 
Data Visualization

2.2 Risk com

1.1.1 EOC 1.1.2 วิจัย
1.2 ภารกิจหน่วยงาน 1-2 ตัวชี้วัด

ส านัก/สถาบัน/กอง
วิชาการ/สปคม.*

10-14 ตัวชี้วัด

4.1 นวัตกรรม 
4.2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน 
4.3 PMQA 4.04.1 นวัตกรรม 

4.2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน 
4.3 PMQA 4.0

องค์ประกอบที่ 1
Functional Base

องค์ประกอบที่ 2
Agenda Base

องค์ประกอบที่ 4
Innovation Base

องค์ประกอบที่ 5
Potential Base

5.1 ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ
5.2 EA
5.3 Data Consolidation and 
Data Visualization

2.2 Risk com (เฉพาะ สลก.) 

1.1.1 EOC
1.1.2 วิจัย
1.2 ภารกิจหน่วยงาน 1-2 ตัวชี้วัด

กองบริหารและ
หน่วยงานขนาดเล็ก

8-10 ตัวชี้วัด

4.1 นวัตกรรม 
4.2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน 
4.3 PMQA 4.0

หมายเหตุ : สปคม.  จ านวน 14 ตัวชี้วัด



แนวทางการสร้างตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ในระบบ Estimates SM

องค์ประกอบที่ 1-3

มิติที่ 1
องค์ประกอบที่ 4

องค์ประกอบที่ 5

4.1 นวัตกรรม
4.2 เพิ่มประสิทธิภาพ
4.3 PMQA 4.0 

มิติที่ 4
มิติที่ 3
มิติที่ 4 

มิติที่ 3
มิติที่ 4 
มิติที่ 4 

ทุกตัวช้ีวัด

Balanced Scorecard ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

5.1 ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ฯ
5.2 EA
5.3 Data Consolidation and Data 
Visualization

มิติที่ 1 : การประเมินประสิทธิผล
มิติที่ 2 : การประเมินคุณภาพ
มิติที่ 3 : การประเมินประสิทธิภาพ
มิติที่ 4 : การพัฒนาองค์การ

องค์ประกอบที่ 1 : Functional Base
องค์ประกอบที่ 2 : Agenda Base
องค์ประกอบที่ 3 : Area Base
องค์ประกอบที่ 4 : Innovation Base
องค์ประกอบที่ 5 : Potential Base



ข้อค้นพบจากการตรวจประเมินค ารับรองฯ หน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผู้จัดท าตัวชี้วัดของหน่วยงาน

ระบบการรายงานผลตัวชี้วัดฯ

❖ การก าหนดรายละเอียดตัวชี้วัด ควรมาจากการ
ด าเนินงานของหน่วยงานเอง ไม่น างาน ที่หน่วยงาน
ไม่ได้ด าเนินการเอง มาก าหนดเป็นรายละเอียด
ตัวชี้วัด

❖ บางหน่วยงานมีสายบังคับบัญชาทุกระดับที่ขับเคลื่อน
ค ารับรองฯ อย่างจริงจัง และให้กลุ่มพัฒนาองค์กร
ติดตามประเมินผลอย่างเข้มงวด

ผู้ก ากับตัวชี้วัด

❖ การแนบไฟล์ในระบบ Estimate SM หลายหน่วยงาน
ยังคงไม่ ZIP ไฟล์ สาเหตุมาจาก

- ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดรายงานในระบบฯ
เองไม่ได้ผ่านกลุ่มพัฒนาองค์กร 

- มีบุคลากรใหม่และไม่ได้รับการสื่อสาร
การรายงานในระบบฯ 

❖ การแนบไฟล์ในระบบ Estimate SM ผิด/ไม่ชัดเจน 
เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการ Audit 

❖ ผู้ก ากับ ชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดไม่ชัดเจน  ท าให้
หน่วยงานเข้าใจคลาดเคลื่อนในการด าเนินงาน

❖ การก าหนดรายละเอียด Template ไม่ชัดเจน เช่น 
- ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบบเทียบ

บัญญัติไตรยางศ์
แต่เวลาคิดคะแนนผู้ก ากับคิดคะแนนแบบ
ช่วงคะแนน

- ก าหนดแบบฟอร์มการรายงานตามตัวชี้วัด
ไม่ชัดเจน และไม่ครอบคลุมข้อมูลที่
ต้องการ

❖ ตัวชี้วัดใดที่มีระบบให้หน่วยงานคีย์ข้อมูลลงระบบ ผู้
ก ากับควรส ารองข้อมูลการรายงานผลจากหน่วยงาน
เพื่อป้องกันระบบล่ม

❖ การรายงาน e-Sar ในระบบ Estimate SM ยังคงเป็นการ
น ารายละเอียดขั้นตอนใน Template มารายงาน ไม่ใช่เป็น
การรายงานผลการด าเนินงานตามขั้นตอนที่ระบุไว้ใน 
Template

❖ หน่วยงานควรมีการ Audit ผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดก่อนรายงานในระบบ Estimate SM

❖ บางหน่วยงานเขียนรายงานเชิงคุณภาพของตัวชี้วัด
ยังไม่ชัดเจน

❖ บุคลากรของหน่วยงานที่ผ่านการอบรมนักพัฒนา
องค์กร มีการโอน ย้าย หรือเปลี่ยนงาน ท าให้การ
ด าเนินงานไม่ต่อเนื่อง



ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการจดัท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ

ก.พ.ร. ด าเนินการพัฒนาบุคลากร เช่น การเขียนรายละเอียดตัวชี้วัดให้
ถูกต้องตามหลักวิชาการ การวิเคราะห์สถานการณ์ ทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ การเขียนรายงานผลการด าเนินงานที่มุ่งเน้นวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หรือข้อค้นพบ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อเสนอต่อ
ผู้บริหาร

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กองยุทธศาสตร์และแผนงาน และศูนย์สารสนเทศ 
ร่วมกันปรับปรุงระบบ Estimate SM รวมทั้งหาแนวทางแก้ไขปัญหา และ
อุปสรรคที่พบ

หน่วยงาน ควรมีระบบควบคุมก ากับที่ดี ทั้งระบบการท างาน ระบบ
เอกสาร โดยผู้ที่มีประสบการณ์ที่สามารถเชื่อมโยงงานทั้งหมดได้



ภารกิจกลุ่มงานพัฒนาราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563การติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน ผู้ก ากับ

รายงานผลการด าเนินงานในระบบ Estimates SM
ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 พร้อมทั้งแนบเอกสาร
หลักฐานตามที่ตัวชี้วัดก าหนดไว้

1. ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานค ารับรองฯ ในระบบ Estimates SM
พร้อมทั้งออกค่าคะแนนตามเอกสารหลักฐาน
2. ประชุมติดตามผลการด าเนินงานค ารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงานของ 
รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานผ่านระบบ VDO Conference

ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานค ารับรองฯ ในระบบ Estimates SM
รายงานผลการด าเนินงานในระบบ Estimates SM
ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 พร้อมทั้งแนบเอกสาร
หลักฐาน ตามที่ตัวชี้วัดก าหนดไว้

รายงานผลการด าเนินงานในระบบ Estimates SM
ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2563 พร้อมทั้งแนบเอกสาร
หลักฐานตามที่ตัวชี้วัดก าหนดไว้

1. ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานค ารับรองฯ ในระบบ Estimates SM
2. สรุปผลการประเมินค ารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน รอบ 12 เดือน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แจ้งหน่วยงาน



แนวทางการติดตามความกา้วหน้าและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แต่งตั้งคณะท างานติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ชี้แจงแนวทางและแบบฟอร์มการติดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จัดท าเครื่องมือ (check sheet) การประเมินผลตัวชี้วัดค ารับรองฯ ปีงบประมาณ 2563
และการเขียนสรุปผลตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการ (ธันวาคม 2562)

1

2

3

หน่วยงานรายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการตนเอง (SAR) รอบ 6, 9 และ 
12 เดือน ในระบบ Estimates SM พร้อมแนบหลักฐานประกอบการด าเนินงาน  
ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดใน template

4

กพร.

กพร.

คณะท างาน/
ผู้ก ากับตัวชี้วัด

หน่วยงานที่ท า
ค ารับรองฯ



แนวทางการติดตามความกา้วหน้าและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผู้ก ากับตัวชี้วัดดึงข้อมูลจากระบบ Estimates SM ในวันที่ 26 หลังจากหน่วยงาน
รายงาน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานในการด าเนินงานตัวชี้วัด 
ค ารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2563

วิเคราะห์สรุปผลการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ในตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ รอบ 6, 9 และ 12 เดือน ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ภายในวันที่ 10
ของเดือนถัดไป ยกเว้นตัวชี้วัดร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายรวม
ส่งภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป (รอบ 6 เดือน ภายใน 10 มี.ค.63 , รอบ 12 เดือน
ภายใน 10 ก.ย. 63 เพื่อเชื่อมโยงการเลื่อนเงินเดือน)

5

6

ผู้ก ากับตัวชี้วัด

ผู้ก ากับตัวชี้วัด/ 
กพร.



แนวทางการติดตามความกา้วหน้าและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สรุปผลการประเมินค ารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน รอบ 12 เดือน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 แจ้งหน่วยงานภายในเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม      
พ.ศ. 2563

8

9

กพร.

กพร.

สรุปผลการติดตามการปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯ รอบ 6, 9 และ 12 เดือน 
เสนอผู้บริหาร

7 ประชุม VDO Conference รับฟังปัญหา และให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน เพื่อปรับปรุงการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ภายใน
เดือนเมษายน 2563

ผู้ก ากับตัวชี้วัด/ 
กพร.

7



การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเชื่อมโยงกับการเลื่อนเงนิเดือน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์ประกอบ ค่าน้ าหนัก

1) ผลการบริหารงบประมาณ 70
2) ผลการด าเนินงานโครงการ 20
3) ผลการประเมินผลค ารับรองการปฏิบัติราชการ 10

รวม 100



การปรับบทบาทภารกิจและโครงสร้างหน่วยงาน กรมควบคุมโรค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประชุมคณะท างานฯ เพื่อจัดเตรียมข้อมูล 
ทบทวนภารกิจโดยรวม และการวางแผน
แนวทางในอนาคต หน่วยงานระบุเหตุผลความจ าเป็นการขอตั้งที่ชัดเจน / 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ /การวิเคราะห์ 
ปัจจัยที่มีผลกระทบ / ปัญหาการด าเนินงาน หรือการ
บริหารของกรม 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือการจัดเตรียม
ข้อมูล กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร น าข้อมูลตามแบบค าช้ีแจง

ประกอบการแบ่งส่วนราชการ ให้แก่คณะท างานฯ พิจารณา
ข้อเสนอการปรับปรุงโครงสร้างภายในกรมควบคุมโรค 

2

1

3

4

มิถุนายน 2562

ตุลาคม - ธันวาคม 2562

มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563

เมษายน - มิถุนายน 2563



ส ำนักงำนบรหิำรกองทนุโลก 4

ส ำนักงำนควำมรว่มมอืระหวำ่งประเทศ 4

กองบรหิำรทรัพยำกรบคุคล 1

ตัง้ภำยใน 14 หน่วยงำน

กลุม่พัฒนำระบบบรหิำร 1กลุม่ตรวจสอบภำยใน1

มชีือ่ในกฎกระทรวง 31 หน่วยงำน

ศนูยพั์ฒนำวชิำกำรอำชวีอนำมัยและสิง่แวดลอ้ม 4

รวมท ัง้หมด 45 หนว่ยงาน

โครงสรา้งกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ ประจ าปี พ.ศ. 2563

กองโรคไมต่ดิตอ่ 2

ขอ้มลู : กลุม่พัฒนำระบบบรหิำร ณ ตลุำคม 2562

1. กองบรหิำร (6 หน่วยงำน)  2. กอง ส ำนักวชิำกำร และสถำบนั (17 หน่วยงำน)
3. สคร. (12 หน่วยงำน)        4. หน่วยงำนภำยในขนำดเล็ก (10 หน่วยงำน)

กองยทุธศำสตรแ์ละแผนงำน 1 กองโรคจำกกำรประกอบอำชพีและสิง่แวดลอ้ม 2

กองโรคตดิตอ่ทั่วไป 2

กองระบำดวทิยำ 2

กองควบคมุโรคและภัยสขุภำพในภำวะฉุกเฉนิ 2

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ 2

ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 1

กองโรคเอดสแ์ละโรคตดิตอ่ทำงเพศสมัพันธ์ 2 กองโรคตดิตอ่น ำโดยแมลง 2กองวณัโรค 2

สถำบันบ ำรำศนรำดรู 2 กองกฎหมำย 2 กองงำนคณะกรรมกำรควบคมุผลติภัณฑย์ำสบู 2สถำบันรำชประชำสมำสยั 2 ส ำนักงำนป้องกนัควบคมุโรคที ่1 - 12 3

กองป้องกนักำรบำดเจ็บ 4

กองนวตักรรมและวจัิย 2 กลุม่คุม้ครองจรยิธรรม 4ศนูยส์ำรสนเทศ 4

ส ำนักงำนโครงกำรศกึษำวคัซนีเอดสท์ดลอง 4กองโรคป้องกนัดว้ยวคัซนี 2

สถำบันเวชศำสตรป้์องกนัศกึษำ 4

ส ำนักสือ่สำรควำมเสีย่งและพัฒนำพฤตกิรรมสขุภำพ 2

ศนูยน์วตักรรมดำ้นสขุภำพและป้องกนัควบคมุโรค (ศนคร.) 4

สถำบันป้องกนัควบคมุโรคเขตเมอืง 2

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรผูท้รงคณุวฒุิ 4

กองบรหิำรกำรคลัง 1

กรมควบคมุโรค



ปฏิทินการด าเนินงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายพัฒนาองค์กร กรมควบคุมโรค

27-29 พ.ย. 62
การประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพัฒนาองค์กร 
กรมควบคุมโรค ประจ าปี พ.ศ. 2563

ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2562
ณ โรงแรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มี.ค. 63

ส่งเสริมศักยภาพนักพัฒนาองค์กร
กรมควบคุมโรค

ผ่านระบบ VDO Conference
(ครั้งที่ 1)

ม.ิย. 63
ส่งเสริมศักยภาพนักพัฒนาองค์กร

กรมควบคุมโรค
ผ่านระบบ VDO Conference

(ครั้งที่ 2)



ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง ชื่อเล่น เบอร์มือถือ เบอร์โทร E-mail
นางเบญจมาภรณ์  ภิญโญพรพาณิชย์
(หน่วยงานในก ากับสายรองอธิบดี นายแพทย์ปรีชา  เปรมปรี)

ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จ๊ะ 08 1640 9393 0 2590 3395 jama_pin@hotmail.com

รองผู้อ านวยการ/หัวหน้ากลุ่มภารกิจ/ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับงานพัฒนาระบบบริหารของหน่วยงานตามสายรองอธิบดี 

นางนวพรรณ  สันตยากร  
(หน่วยงานในก ากับสายรองอธิบดี นายแพทย์อัษฎางค์  รวยอาจิณ )

รองผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร/หัวหน้ากลุ่มภารกิจพัฒนาระบบราชการ เปิ้ล 08 4432 4446 0 2590 3268 Navaphan.san@gmail.com

นายคาวุฒิ  ฝาสันเทียะ  
(หน่วยงานในก ากับสายรองอธิบดี นายแพทย์ขจรศักดิ์  แก้วจรัส)

ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร/หัวหน้ากลุ่มภารกิจพัฒนาระบบองค์กร คาวุฒิ 06 3625 6541 0 2590 3378 khawuthp@gmail.com

นางสาวอัจฉรา  บุญชุม  
(หน่วยงานในก ากับสายรองอธิบดี นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์)

ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร/หัวหน้ากลุ่มภารกิจพัฒนาระบบ
คุณภาพ และนวัตกรรม

แหม่ม 09 4261 5169 0 2590 3347 achara.mam@gmail.com

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และอ านวยการ  สธ 0431.1
นางรจนา  บุญผ่อง  หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และอ านวยการ เล็ก 08 9797 4695 0 2590 3378 trodjana@hotmail.com
นางกนกนารถ  สงค์วอน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน หนก 08 9151 6375 0 2590 3378 sw.guitar789@yahoo.com
นางสาวณิชาภัทร  สะอาดดี นักจัดการงานทั่วไป เหมี่ยว 09 4451 9597 0 2590 3378 nichapat43373@gmail.com
นางสาวรุ้งทิพย์  นานาพัฒนาผล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ทิพย์ 097-037 5656 02-590 3268 Tip8RN@gmail.com
นางสาวณฎัฐภรณ์  เสือพิทักษ์ พนักงานธุรการ 4 กุ้ง 08 9480 7155 0 2590 3394 suepitak542@hotmail.com
นายนุชา  กิจพัฒน์ เจ้าพนักงานธุรการ หนุ่ม 09 0973 4714 0 2590 3348 nu_cha99@hotmail.com
กลุ่มงานพัฒนาราชการ สธ 0431.2
นางสาวอมรรัตน์  ศรีเจริญทรรศน์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาราชการ พิน 08 1499 4245 0 2590 3268 amonruts@hotmail.com
นางสาวศิรดา  บุญเกิด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน หลุยส์ 08 6367 7615 0 2590 3268 sirada.lbk@gmail.com
นางสาวสุพัตรา  มูณี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ดาว 08 0362 6516 0 2590 3268 temper944@hotmail.com
นายศุภกร  พึ่งฉิมรุจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตูน 08 0296 7815 0 2590 3268 kuwratana@hotmail.com
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ และนวัตกรรม  สธ 0431.3
นางสาวรัฐลักษณ์  พิทักษ์จักรพิภพ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ และนวัตกรรม  จิ๊ก 08 9733 3256 0 2590 3379 wezer_wezer@hotmail.com
นายอานุภาพ  ไชยมี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เก่ง 08 4000 6519 0 2590 3379 prkeng@hotmail.com
นางสาววิราวรรณ์  ศรีคง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิ 08 4235 0089 0 2590 3379 wikubota@hotmail.com
นางสาวชนมน  ดิษยาวรสฤกมล เจ้าหน้าที่ธุรการ แอมม่ี 08 6347 4293 0 2590 3379 ammy_ammy@hotmail.com





รางวัลเลิศรัฐกับการพัฒนากรมควบคุมโรค

กิตติณัฐ พนมฤทธิ์

ศูนย์ส่งเสริมคุณค่าทางธุรกิจ

1



วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

กรรมการผู้จัดการ บ.ศูนย์ส่งเสริมคุณคา่ทางธุรกิจ จ ากัด

ที่ปรึกษา ศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่ปรึกษา ศูนย์ยุทธศาสตร์การจดัการ

ผู้ตรวจรับรองรางวัลเลิศรัฐ

2



ความสามารถในการตอบสนองต่อประเด็น ปัญหา และวิกฤต

3

• การเปลีย่นแปลง และการ แข่งขัน เป็น ตัวสร้างประเด็น

• ประเด็น ไม่ได้รับการตอบสนอง จะเป็น ปัญหา

• ปัญหา ไม่ได้รับการตอบสนอง จะพัฒนาเป็น วิกฤต

ประเด็น ปัญหา วิกฤต



4



5



6



VUCA World

7



การเปลี่ยนแปลงลักษณะ Linear & Exponential

8



ระบบราชการ 4.0

9ทีม่า: ส านักงาน ก.พ.ร.



เปิดกว้างและเช่ือมโยงกัน

Open and connected

10
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วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Analysis)

จัดกลุ่มตามระดับ ความเข้มแข็ง-ความสัมพันธ์

เข้มแข็งมาก-ความสัมพันธ์ไม่ดี

▪ก าหนดกลยุทธ์สร้างความสัมพันธ์
▪ให้ข้อมูล/ค าแนะน าในสิ่งท่ีจ าเป็น
▪รับมือการให้ข้อมูลข่าวสารทางลบ

เข้มแข็งมาก-ความสัมพันธ์ดี

▪สร้างความร่วมมืออย่างใกล้ชิด
▪ติดต่อสื่อสารสม ่าเสมอ

เข้มแข็งน้อย-ความสัมพันธ์ไม่ดี

▪ก าหนดกลยุทธ์สร้างความสัมพันธ์
▪ให้ข้อมูล/ค าแนะน าในสิ่งท่ีจ าเป็น
▪ติดตามความเคลื่อนไหว

เข้มแข็งน้อย-ความสัมพันธ์ดี

▪น าความคิดเห็นมาใช้อย่างเหมาะสม
▪ให้ข้อมูลรักษาระดับความสัมพันธ์
▪สร้างความเข้มแข็ง

คว
าม
เข
้มแ
ข็ง

(อ
ิทธ

ิพ
ล/
บท

บา
ท)

ความสัมพันธ์
(ความเข้าใจ)
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ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

Citizen Centric

14



แนวทางการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานในการยกระดับงานบริการสู่ความเป็นเลิศ

15

STEP 1 ก าหนดนโยบาย/ส่งเสริมให้หน่วยงานภายในทดลอง/พัฒนา/สร้างนวัตกรรม
ในการท างาน/การให้บริการ

STEP 2
จัดให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน ค้นหา Best 
Practice และขยายผลให้เกิดมาตรฐานการบริการ

STEP 3
บูรณาการกระบวนการท างาน/การบริการ/ระบบสารสนเทศกบัหนว่ยงานที่

เกี่ยวข้อง

STEP 4 ปรับปรุง (PDCA) อย่างต่อเนื่องจนเกิดผลการด าเนินการที่เป็นเลิศ



STEP 1: ก าหนดนโยบาย/ส่งเสริมใหห้นว่ยงานภายในทดลอง/พัฒนา/สร้างนวัตกรรมในการท างาน/การให้บริการ

16

โอกาสในการพัฒนาเกิดจากการ

จับคู่กันของความต้องการของ
ผู้รับบริการที่ยังไม่ถูกตอบสนอง 

กับการแก้ปัญหาที่ตอบสนอง
ความต้องการนัน้



มุมมองของ
องค์กร

มุมมองของ
ผู้รับบริการ

มองจากมุมของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้สว่นเสีย



-

0

+

ความต้องการ (Needs)

ความคาดหวัง (Expectation)

เข้าใจความต้องการ และความคาดหวัง



Design Thinking

19



Google Sprint

20



STEP 2: จัดให้เกิดกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน ค้นหา Best Practice 
และขยายผลให้เกิดมาตรฐานการบริการ

21

Best Practice Standard Duplicate



22



STEP 3: บูรณาการกระบวนการท างาน/การบริการ/ระบบสารสนเทศกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

23

Agenda

Area

Function A Function B Function C



STEP 4: ปรับปรุง (PDCA) อย่างต่อเน่ืองจนเกิดผลการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ

24



รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ

25

รางวลัเลศิรฐั สาขาบรกิารภาครฐั (Thailand Public Service Awards)

สญัลกัษณ์

สองมอืบรกิาร สทีองอรา่ม ประคองใจสแีดง อกัษรขา้งลา่ง “บรกิารดว้ยใจ”

ความหมาย

สองมอืทอง    สือ่ใหเ้ห็นถงึความเป็นเลศิในการใหบ้รกิาร

ใจสแีดง เป็นใจทีเ่ป่ียมดว้ยความตัง้ใจและมุง่มั่นในการใหบ้รกิารประชาชน

เจตนารมณ์

เพือ่ยกระดับการพัฒนาคณุภาพการใหบ้รกิารของหน่วยงานของรัฐ ในอนัทีจ่ะให ้

ประชาชนไดรั้บบรกิารทีส่ะดวก รวดเร็ว โปรง่ใส เป็นธรรม และเป็นทีพ่งึพอใจ

ทีม่า: ส านักงานกพร.



ประเภทรางวัลฯ สาขาบริการภาครัฐแหง่ชาติ พ.ศ. 2562

26
ทีม่า: ส านักงานกพร.



หลักเกณฑ์พิจารณาความเป็นเลิศของการพัฒนาการบริการ

27

เอกลักษณ์ของพ้ืนที่ 
สร้างเอกลักษณ์ของโครงการ

โครงการที่ส าคัญ 
คือโครงการที่แก้ปัญหาที่ส าคัญได้

ริเริ่มสร้างสรรค=์ คุณค่าที่เพ่ิมขึ้น

ผลลัพธ์ แตกต่าง ชัดเจน
สร้างความโดดเด่น

เข้าใจปัจจัยความส าเร็จ
สร้างมิติที่หลากหลายให้โครงการ

ความส าเร็จที่ดี
ต้องยั่งยืน และขยายผลได้

Copyright ©2015 KITTINAT PANOMRIT



มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย

Smart and High Performance

28



29



เกณฑ์การประเมินองค์กรช้ันเลิศ

ลักษณะส าคัญขององค์การ
สภาพแวดล้อม, ความสัมพันธ์ และความท้าทาย 

3. การให้ความส าคัญ

กับผู้รับบริการ

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1. การน าองค์การ

2. การวางแผนเชิง

ยุทธศาสตร์

6. การมุ่งเน้นระบบ

การปฏิบัติการ

5. การมุ่งเน้น

บุคลากร

7.ผลลัพธ์

การด าเนินการ

4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

1. OP 13 ค าถาม
2.  เกณฑ์ PMQA 7 หมวด 90 ค าถาม

30



ก าหนด
ยุทธศาสตร์ที่

ชัดเจน

เรียนรู้เพ่ือ
สร้างสรรค์
นวัตกรรม

พัฒนาคน/
ระบบงานเพื่อ

ส่งมอบ
คุณค่า

ระบบการน า
องค์การ

บริบทขององค์การ

สินค้า

คุณค่า

บรรลุ
วัตถุประสงค์หลักของ

องค์กร

สร้างสรรค์เพ่ือ
ตอบสนองความ
ต้องการในอนาคต

ตอบสนองความ
ต้องการในปัจจุบัน

PMQA Mechanism

Copyright ©2015 KITTINAT PANOMRIT
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สรุปขัน้ตอนใช้เคร่ืองมือ PMQA ช่วยพัฒนาการบริหาร

32

รู้จักตนเอง ก าหนดเป้าหมายความเป็นเลิศ พัฒนาระบบบริหารจัดการ

ก าหนดหลักการพื้นฐาน และทิศทาง
ขององค์กร

ก าหนดกลยุทธ์

ปรับระบบการท างาน

ประเมินผล/เรียนรู้

ระบบที่ 1 การน าองค์การ

ระบบที่ 3 การให้ความส าคัญกับผูรั้บบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี
ระบบที่ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

ระบบที่ 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ
ระบบที่ 5 การมุ่งเน้นบุคลากร

ระบบที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการ
จัดการความรู้

1. สิ่งท่ีสังคม ประเทศชาติควรได้รับจากเราคืออะไร

2. สิ่งท่ีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มควรได้ประโยชน์จากเราคืออะไร

3. ผลผลิต/บริการท่ีเราควรสร้างขึ้นควรมีลักษณะหรือคุณภาพอย่างไร

4. กิจกรรม/กระบวนการ/เทคโนโลยีของเราควรมืประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล
อย่างไร

5. สิ่งท่ีบุคลากรของเราควรได้รับจากเราคืออะไร

6. ผลงานท่ีเป็นเลิศ/ระดับ/รางวัลท่ีเราตั้งใจให้องค์การได้รับคืออะไร

C1: Company
- ท าไมต้องมอีงค์การของเรา
- เรามีภารกิจ/บริการอะไรบ้าง
- เรามีทุน/ศักยภาพอะไรที่ใช้ในการแข่งขันได้

C2: Customers & Stakeholders
- ใครคือผู้ค ้าจุน/สนบัสนนุองค์การของเรา
- พวกเขาต้องการและคาดหวังอะไรจากเรา

C3: Competitive Environment
- เราอยู่ในสภาพแวดล้อมการแข่งขันลักษณะอย่างไร

C4: Change
- การเปลี่ยนแปลงในอนาคตสร้างโอกาสในการ

ปรับตัว/สร้างนวัตกรรม/สร้างความร่วมมอือย่างไร

C5: Challenge
- ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์คืออะไร



5 Cs Analysis

C1: Company

Special 
Capability

C2: Customers & 
Stakeholders

Competitive 
factors

C3: Competitive 
Environment

Competitive 
Capability

Create Value Create Value

C5: Challenges

Copyright ©2019 KITTINAT PANOMRIT

C4: Change



Evaluate & Learning

Driving Force

Resistance Force

Strategic Management Model

Expected
Results

Target
Group

Products 
& Services

+
Values

Key
Process

Resources 
Supporting
Process

Strategy & Planning

Leadership

Copyright ©2013 KITTINAT PANOMRIT
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Supporting Process Key Process Output + Value Target Group Expected Result

2) ระบบการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

4-2) ระบบการวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้

3) ระบบการให้
ความส าคัญกับ
ผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

4-1) ระบบการจัดการ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศ

5) ระบบการมุ่งเน้นบุคลากร

6) ระบบการมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ

6) ระบบการมุ่งเน้น
ระบบปฏิบัติการ

1) ระบบการน าองค์การ

ผลผลิตท่ีส่งมอบ
ผลลัพธ์การปฏิบัติ

ราชการ



36

ผลลัพธ์การปฏิบัตริาชการ



37

วิสัยทัศน์

ความต้องการและคาดหวัง
ในปัจจุบัน

ความต้องการและคาดหวัง
ในอนาคต

Enterprise 
Architecture 

คือ การออกแบบ
Blueprint ด้าน

ต่าง ๆ ขององค์การ
เพ่ือให้สามารถส่งมอบ
คุณค่าที่คาดหวังใน

อนาคตได้



38

ระบบงานหมวด 1

ระบบงานหมวด 3

ระบบงานหมวด 2

ระบบงานหมวด 6

ระบบงานหมวด 4

ระบบงานหมวด 4

ระบบงานหมวด 5



บูรณาการ PMQA และ EA เพื่อปฏิรูปสู่องค์การดิจิทัลแบบมุ่งเน้นคุณค่า

39



รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

40ทีม่า: ส านักงาน ก.พ.ร.



41ทีม่า: ส านักงาน ก.พ.ร.



ปฏิทินการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ พ.ศ.2562

42
ทีม่า: ส านักงานกพร.



แผนการเตรียมความพร้อมในการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐฯ

43

STEP 1
สรุปผลงานประจ าปี/เกบ็รวบรวมข้อมูล/บทเรียนสนับสนนุผลงานสม ่าเสมอ

STEP 2
คัดเลือกผลงานที่โดดเด่น เป็น Best Practice

STEP 3
จัดเตรียมร่างรายงานแสดงผลงาน / ทวนสอบข้อมูลให้ครบถว้น

STEP 4 ส่งผลงานสมัครขอรับรางวัล



44



แนวทางการดําเนนิงานตามแผนยุทธศาตร คุณธรรม จริยธรรม

และตอตานการทุจรติ กรมควบคุมโรค (พ.ศ.2560-2564)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

สุจติรา อังคศรีทองกุล

อดตีผูทรงคุณวุฒิ

วันท่ี 28 พฤศจกิายน พ.ศ.2562 ณ เดอ คาวาลิ คาซา รสีอรท โรงแรมจังหวัดพระนครศรอียุธยา



1. ทบทวนทมีาของแผนยุทธศาสตร ์การสง่เสรมิคณุธรรม จริยธรรม และต่อตา้นการทจุรติ

 กรมควบคมุโรค  พ.ศ. 2560 – 2564

2. ตวัชีวดัแผนยุทธศาสตร ์การสง่เสรมิคณุธรรม จริยธรรม และต่อตา้นการทจุรติ

 กรมควบคมุโรค ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3. แนวทางการดาํเนินงานตามแผนยทุธศาสตรก์ารส่งเสรมิคณุธรรม จริยธรรม 

   และต่อตา้นการทจุรติ กรมควบคมุโรค  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สูก่ารปฏบิตัิ

ประเด็นนําเสนอ



1.  ทบทวนทมีาของแผนยทุธศาสตร ์การสง่เสรมิคุณธรรม จรยิธรรม 

และต่อตา้นการทจุรติ กรมควบคุมโรค  พ.ศ. 2560 – 2564

ประเด็นนําเสนอ
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           ความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร การสงเสรมิคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจรติ กรมควบคุมโรค (พ.ศ.2560-2564)

รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550,2560 

(มาตรฐานจรยิธรรมสําหรับผูดาํรงตําแหนงทางการเมือง 

ขาราชการ หรอืเจาหนาที่ของรัฐ)

แผนแมบทบูรณาการปองกันปราบปราม

ทุจรติประพฤติมิชอบ 

ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579)

ระเบยีบสํานักนายกรัฐมณตรี

วาดวยการสงเสรมิคุณธรรมแหงชาติ 

พ.ศ.2550

พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรอืน พ.ศ.2551 หมวด 5 (การรักษาจรรยาขาราชการ 

มาตรา 78) ขอบังคับดวยจรรยาขาราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ พ.ศ.2560 

ตามมาตรา 78 และมาตรา 79 แหงพระราชบัญญตัริะเบียบขาราชการพลเรอืน พ.ศ.2550 

ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2561-2580)

(มีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

เปนหลักการพืน้ฐานของแผน)

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันปราบปรามทุจรติ 

ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติฉบบัท่ี 12  

(พ.ศ.2560-2564)

แผนแมบทสงเสรมิคุณธรรมแหงชาติ ฉบับที่ 1 

พ.ศ.2559-2564 (คุณธรรมนําการพัฒนา สรางสงัคมคุณธรรม 

ตามยุทธศาสตรชาติ 20ป และประเทศไทย 4.0)

แผนแมบทสงเสรมิคุณธรรม กระทรวงสาธารณสขุ 

ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) (เนน องคกรคณุธรรม/OG/ITA/MOPH)

ระบบราชการ 4.0 

(ยึดหลักธรรมาภบิาล)

แผนอุปถัมภคุมครองศาสนาตางๆ ภายใตคสช. 

ที่  49/2559 ป พ.ศ.2560-2564

แผนยุทธศาสตร การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม

 และตอตานการทุจรติ กรมควบคุมโรค 

(พ.ศ.2560-2564)

แผนแมบทการปองกันปราบปรามทุจรติ

และประพฤตมิชิอบ กระทรวงสาธารณสขุ

 ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560-2564)

แผนยุทธศาสตร การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กระทรวงสาธารณสขุ (พ.ศ. 

2560-2564) (องคกรหลักดานสขุภาพ รวมพลังเพือ่ประชาชนสุขภาพด)ี



สรปุภาพรวม 4 มิตขิอง BSC

4 ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issues)

13 เปาประสงค(Goals) 

18 ตัวช้ีวัด (Key Performance Indicator: KPI)



ประเด็นยุทธศาสตร ท่ี 2 การพัฒนาความรวมมอืระหวางเครือขายภายในประเทศและระหวางประเทศ ตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและตอตานการทุจริต

แผนที่ยุทธศาสตร การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริต กรมควบคุมโรค  พ.ศ. 2560 - 2564

วิสัยทัศน เปนกรมคุณธรรม มีคุณธรรมจริยธรรม ตอตานการทุจริต โปรงใส ตรวจสอบได ตามมาตรฐานสากล ภายในป พ.ศ.2564

ประเด็นยุทธศาสตร ท่ี 1 การผลักดันเชิงนโยบายดานคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริต สูภารกิจงานวิชาการและบริการใหไดตามมาตรฐานสากล โปรงใส ตรวจสอบได เกิดภาพลักษณท่ีดี
มิติ 1 

ประสิทธิ

ผล เปาประสงค1.1 หนวยงานในสังกัดกรมนํายุทธศาสตร

การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและตอตานการทจุริต 

กรมควบคมุโรค พ.ศ. 2560-2564 ไปสูการปฏบิัติ

 

เปาประสงค1.2 ประชาชนไดรับบริการผลิตภัณฑงาน

วิชาการและบริการของกรมควบคุมโรคตาม

มาตรฐานสากล โปรงใส ตรวจสอบได

 

เปาประสงค1.3ประชาชนสามารถเขาถงึขอมูลขาวสาร

ดานคุณธรรม จริยธรรมและตอตานการทุจรติของกรม

ควบคุมโรค ที่โปรงใส ตรวจสอบได ตามมาตรฐานที่

กําหนดในแตละป

ตามพันธกิจ

มิติ 2     

คุณภาพ

การ

ใหบริการ

 

เปาประสงค1.4 ประชาชนมีความพึงพอใจตอ

ภาพลักษณที่ดี ดานคุณธรรม จริยธรรม และตอตาน

ทุจริตของกรมควบคุมโรค

 

เปาประสงค2.1 เครือขายภายในประเทศมีความพึงพอใจ ตอความรวมมือ 

และ/หรอืขอตกลงกับหนวยงานสังกัดกรมควบคุมโรคตามหลักคุณธรรม 

จรยิธรรม ตอตานการทจุริตที่โปรงใส ตรวจสอบได

เปาประสงค2.2 เครือขายระหวางประเทศมีความพึงพอใจ ตอความรวมมือ 

และ/หรอืขอตกลง กับหนวยงานสังกัดกรมควบคุมโรค ตามหลักคุณธรรม 

จริยธรรม ตอตานการทุจริต ที่โปรงใสตรวจสอบได

เปาประสงค2.3 เครือขายภายในและภายนอกหนวยงานสังกัดกรมมสีวนรวม

และ/หรือสนับสนุนกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย และ

สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมตอตานการทจุริต

ประเด็นยุทธศาสตร ท่ี 3 การปฏิรูปกลไก พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร สินทรัพย การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารใหมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานที่กําหนด โปรงใสตรวจสอบไดมิติ 3

ประสิทธิ

ภาพของ

การปฏิบัติ

ราชการ

 

เปาประสงค3.1 กลไกและระบบการบริหารจัดการทรัพยากรดานคุณธรรม 

จรยิธรรม และตอตานการทุจริต มีมาตรฐาน โปรงใส ตรวจสอบได

เปาประสงค3.2 ระบบบริหารสินทรัพย และการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ/

การสื่อสาร ดานคณุธรรมจริยธรรม และตอตานการทุจริตมีมาตรฐาน

เปาประสงค3.3การจัดการองคความรูและ/หรือ นวัตกรรมดานคุณธรรม 

จริยธรรมและตอตานการทุจริตของกรมมีประสิทธภิาพไดมาตรฐาน

มิติ 4 การ

พัฒนา

องคการ

ประเด็นยุทธศาสตร ท่ี 4 การยกระดับ พัฒนาศักยภาพองคการ เปนกรมคุณธรรมใหมีคุณภาพ มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย ยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมและตอตานการทุจริต

เปาประสงค 4.1 หนวยงานในสังกดักรมเปนองคกรคุณธรรม เปาประสงค4.2 บุคลากรทุกระดับ

มีขีดสมรรถนะสงู เปนมืออาชีพคุ บนพ้ืนฐานของคุณธรรม จริยธรรม 

และการตอตานการทุจริต

เปาประสงค4.3 ฐานขอมูลขาวสารดานคุณธรรม จริยธรรม 

และตอตานการทุจริต มีคุณภาพ ไดตามมาตรฐานสากล



วิสัยทัศน………………………………………..

เปนกรมคุณธรรม 

มีคุณธรรมจริยธรรม ตอตานการทุจริต โปรงใส ตรวจสอบได ตามมาตรฐานสากล 

ภายในป พ.ศ.2564

นยิามความหมายของวิสัยทัศน

กรมควบคุมโรคมุงเนนจะเปนกรมคุณธรรม 

ดวยการมีคุณธรรม จรยิธรรม ปองกัน ปราบปราม และตอตานการทุจรติ 

สูภารกิจงานวชิาการและบรกิารของกรมควบคุมโรค ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 

มีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได ประชาชนมคีวามพงึพอใจ เกดิภาพลักษณที่ดี 

ภายในป พ.ศ. 2564



หลกัคดิ

 ผลักดัน บูรณาการเชงินโยบาย บนพ้ืนฐานหลักคุณธรรม จรยิธรรม ตอตานการทุจรติ 

สูภารกิจงานวชิาการและบรกิารกรมควบคุมโรค 

ท้ังในการดําเนนิการความรวมมือกับเครือขายทุกภาคสวน ทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ 

ปฏิรูปกลไก พัฒนาระบบบรหิารจัดการทรัพยากร  (ดานบคุคล งาน การเงนิ 

การคลัง งบประมาณ) และสินทรัพย (ท่ีดนิ อาคาร สถานที่ อุปกรณที่สําคัญ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร) จัดการองคความรูและนวัตกรรมดานคุณธรรม จริยธรรมและตอตานการทจุริต

ตลอดจนพฒันาระบบติดตามประเมินผล ใหมีประสทิธิภาพไดมาตรฐาน

ยกระดับ พัฒนาศกัยภาพองคการ ขอมูลใหมีขดีสมรรถนะสงู มีคุณภาพ 

บุคลากรทุกระดับยึดม่ันในหลักคณุธรรมและจรยิธรรม โปรงใส ตรวจสอบได 

เปนองคกรคุณธรรมอยางยั่งยืนตอไป



  หนวยงานในสังกดักรมควบคมุโรค 
หมายถึง : หนวยงานในสังกัดกรมฯ    

ท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ ท้ังในสวนกลางและภูมิภาค

รวมท้ังสิ้น 41 หนวยงาน



                              หมายเหตุ: 

1. ศนูยนวัตกรรมดานสขุภาพและปองกันควบคุมโรค 

ใหดําเนินการและประเมินผลในภาพรวมรวมกับ

กองนวัตกรรมและวิจัย

2. ศนูยพัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม จังหวัด

สมุทรปราการ ใหดําเนินการและประเมินผลในภาพรวม

รวมกับสถาบันราชประชาสมาสัย

 หนวยงานที่ปรากฏในกฎกระทรวง 

จํานวน 31 หนวยงาน ประกอบดวย 

1) สํานักงานเลขานุการกรม 2) กลุมตรวจสอบภายใน 

3) กลุมพัฒนาระบบบริหาร 4) กองกฎหมาย 5) กองควบคุมโรคและ

ภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 6) กองงานคณะกรรมการควบคุมผลติภัณฑ

ยาสูบ 7) กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม 

8) กองบริหารการคลงั 9) กองบริหารทรัพยากรบคุคล 

10) กองยุทธศาสตรและแผนงาน 11) กองระบาดวิทยา 

12) กองโรคติดตอทั่วไป 13) กองโรคติดตอนําโดยแมลง 

14) กองโรคไมติดตอ 15) กองโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

16) กองวณัโรค 17) สถาบันบําราศนราดูร 18) สถาบันราชประชา

สมาสยั 19) สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล 

และ 20 - 31) สํานกังานปองกนัควบคุมโรคที่ 1 – 12

หนวยงานที่จัดต้ังขึ้นเปนการภายใน จํานวน 10 หนวยงาน 

ประกอบดวย 1) กลุมคุมครองจริยธรรม

2) กองนวัตกรรมและวิจัย 3) กองปองกันโรคดวยวัคซีน 

4) ศูนยสารสนเทศ 5) สถาบันปองกันควบคุมโรคเขตเมือง 

6) สถาบันเวชศาสตรปองกันศึกษา 

7) สํานักงานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

8) สํานักงานความรวมมือระหวางประเทศ 

9) สํานักงานบริหารโครงการกองทุนโลก 

10) สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 



2. ตวัชีวดัแผนยุทธศาสตร ์การสง่เสรมิคณุธรรม จรยิธรรม และต่อตา้นการทจุรติ

 กรมควบคุมโรค ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประเด็นนําเสนอ



มิติท่ี 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ 

1. ประเด็นยุทธศาสตร 

 4. เปาประสงค

4. ตัวชีว้ัด



ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1.

การผลักดันเชงินโยบายดานคุณธรรม จริยธรรม ตอตานการทจุรติ 

สูภารกจิงานวิชาการและบริการใหไดตามมาตรฐานท่ีกาํหนด 

โปรงใส ตรวจสอบได เกดิภาพลักษณท่ีดี

เปาประสงค (Goals)

1.1 หนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค
นาํยุทธศาสตรการสงเสรมิคุณธรรม
จริยธรรมและตอตานการทุจรติ กรมควบคุม
โรค พ.ศ.2560-2564 ไปสูการปฏิบัติ

1.2 ประชาชนไดรบับรกิารผลติภัณฑงานวชิาการ
และบรกิารของกรมควบคุมโรคท่ีได
มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของหลักคุณธรรม 
จริยธรรม และตอตานการทุจรติ

ตัวชี้วัด (Key Performance Indicators)

1.1.1 รอยละความสําเร็จของหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค 

          นํายทุธศาสตรการสงเสริมคุณธรรม จรยิธรรมและตอตาน

การทุจริต กรมควบคุมโรค พ.ศ. 2560- 2564 ไปสูการปฏิบัติ

1.2.1 รอยละความสําเร็จของการพัฒนาระดับ

คุณธรรมและ ความโปรงใส ของกรมควบคุมโรค

     ไมไดถายทอด KPI น้ีใหหนวยงานในสังกัดกรมฯ

       นํานํ้าหนัก KPI น้ีไปกระจายใน KPI อื่น ในมติิที่ 1 



ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1.

การผลักดันเชงินโยบายดานคุณธรรม จริยธรรม ตอตานการทจุรติ 

สูภารกจิงานวิชาการและบริการใหไดตามมาตรฐานท่ีกาํหนด 

โปรงใส ตรวจสอบได เกดิภาพลักษณท่ีดี

เปาประสงค (Goals)

1.3 ประชาชนสามารถเขาถงึขอมูลขาวสาร

      ดานคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจรติ

ของกรมควบคุมโรค ที่โปรงใส ตรวจสอบได

1.4 ประชาชนมีความพงึพอใจตอภาพลักษณที่ด ี

ดานคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการ

ทุจรติของกรมควบคุมโรค

ตัวชี้วัด (Key Performance Indicators)

1.3.1 รอยละความพงึพอใจของประชาชนที่สามารถเขาถงึขอมูล
          ขาวสารดานคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทจุรติ
          ของกรมควบคุมโรคท่ีโปรงใส ตรวจสอบได

หนวยงานท่ีต้ังในกรมฯ ประเมินภาพรวมท่ีกรมฯ 
ดําเนินการโดยคณะทาํงาน IT กรมฯ

1.4.1 รอยละความพงึพอใจของประชาชนตอภาพลกัษณที่ด ี
         ดานคุณธรรม จริยธรรมและตอตานการทจุรติ 
         ของกรมควบคุมโรค

       หนวยงานที่ตั้งในกรมฯ ประเมินภาพรวมที่กรมฯ 

ดําเนนิการโดยคณะทํางานสื่อสารฯ กรม)



มิติท่ี 2 ดานคุณภาพการใหบริการ 

1. ประเด็นยุทธศาสตร 

 3. เปาประสงค

3. ตัวชีว้ัด



ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2. การพัฒนาความรวมมือระหวางเครอืขายภายในประเทศ

และระหวางประเทศ ตามหลักคุณธรรมจริยธรรมและตอตานการทุจริต

เปาประสงค (Goals)

2.1 เครือขายภายในประเทศ มีความพงึพอใจ 

      ตอความรวมมอืและ/หรอืขอตกลง กับหนวยงาน

      สังกดักรมควบคุมโรค ตามหลักคณุธรรม

      จรยิธรรม ตอตานการทจุริต ที่โปรงใส 

     ตรวจสอบได

ตัวชี้วัด (Key Performance Indicators)

2.1.1 รอยละความพงึพอใจของเครือขาย

          ภายในประเทศ ที่มคีวามรวมมือ และ/หรอื
          ขอตกลง กับหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค

          บนพ้ืนฐานของหลักคณุธรรม และจรยิธรรม 

          ท่ีโปรงใส ตรวจสอบได

หนวยงานใด ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ไมมกิีจกรรม การทําความรวมมอื และ/หรอื

          ขอตกลงกับเครอืขายภายในประเทศ

ไมตองดําเนนิการ KPI นี้ 

นํานํ้าหนัก KPI นี้ กระจายใน KPI อื่น ในมิติที่ 2 



ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2. การพัฒนาความรวมมือระหวางเครอืขายภายในประเทศ

และระหวางประเทศ ตามหลักคุณธรรมจริยธรรมและตอตานการทุจรติ

เปาประสงค (Goals)

2.2 เครือขายระหวางประเทศมีความพงึพอใจ ตอ

      ความรวมมอื และ/หรอืขอตกลง กับหนวยงาน

      สังกัดกรมควบคุมโรค ตามหลักคุณธรรม

      จรยิธรรมตอตานการทุจรติ ทีโ่ปรงใส ตรวจสอบได

      

ตัวชี้วัด (Key Performance Indicators)

2.2.1 รอยละความพงึพอใจของเครอืขายระหวางประเทศ ที่
มีความรวมและ/หรอืขอตกลง กับหนวยงานสังกัดกรมควบคุม

โรค บนพื้นฐานของหลักคุณธรรม และจรยิธรรม 

ทีโ่ปรงใส ตรวจสอบได

หนวยงานใด ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ไมมกิีจกรรม การทําความรวมมือ และ/หรอื

          ขอตกลงกับเครือขายระหวางประเทศ

ไมตองดําเนนิการ KPI นี้ 

นาํนํ้าหนัก KPI นี้ กระจายใน KPI อื่น ในมิตทิี่ 2 



ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2. การพฒันาความรวมมือระหวางเครอืขายภายในประเทศ

และระหวางประเทศ ตามหลักคุณธรรมจริยธรรมและตอตานการทุจรติ

เปาประสงค (Goals)

2.3 เครอืขายภายในและภายนอกหนวยงานสงักัดกรม

       ควบคมุโรค มสีวนรวมและ/หรอืสนับสนุน

       กิจกรรมเทดิทูนสถาบนัชาติ ศาสนา 

       พระมหากษัตรยิ และสงเสรมิคุณธรรม จริยธรรม 

       ตอตานการทุจริต

ตัวชี้วัด (Key Performance Indicators)

2.3.1 รอยละของเครือขายภายในและภายนอก

          หนวยงานสงักัดกรมควบคุมโรคมสีวนรวม และ/หรอื

          สนับสนุนกิจกรรมเทิดทนูสถาบันชาติ ศาสนา

          พระมหากษัตริยและสงเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม

          ตอตานการทุจรติ



มิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 

1. ประเด็นยุทธศาสตร 

 3. เปาประสงค

6. ตัวชีว้ัด



ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3. การปฏริปูกลไก พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร สนิทรพัย การจัดการ

เทคโนโลยี สารสนเทศ/การสื่อสาร และจัดการองคความรู/นวัตกรรม

ใหมปีระสทิธภิาพ ตามมาตรฐานที่กําหนด โปรงใส ตรวจสอบได

เปาประสงค (Goals)

3.1 กลไก และระบบการบรหิารจัดการทรัพยากร
      ดานคุณธรรมจรยิธรรม และตอตานการทุจรติ

      มีมาตรฐาน โปรงใส ตรวจสอบได

ตัวชี้วัด (Key Performance Indicators)

3.1.1 รอยละความสําเร็จในการสนบัสนนุใหหนวยงาน

ดําเนนิงานผานเกณฑประเมินคุณธรรมและ

          ความโปรงใส ไดตามเกณฑมาตรฐานของกรม

          ควบคุมโรค (ประเมินตามแบบประเมิน ITA)

3.1.2 รอยละความสําเร็จของการจัดทําเสนทางความกาวหนา  

          สายอาชพี (Career Path) ในสายงานหลกั และสายงาน

          สนับสนุน แลวเสร็จในแตละป

ไมไดถายทอด KPI น้ีใหหนวยงานในสังกัดกรมฯ

       นาํน้ําหนัก KPI นี้ไปกระจายใน KPI อ่ืน ในมิตท่ีิ 3

กองบค. รับผิดชอบภาพรวมกรมฯ



ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3. การปฏริปูกลไก พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร สนิทรพัย 

การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ/การสื่อสาร และจัดการองคความรู/นวัตกรรม

ใหมปีระสทิธภิาพ ตามมาตรฐานที่กําหนด โปรงใส ตรวจสอบได

เปาประสงค (Goals)

3.2 ระบบบริหารสนิทรัพย และการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ/การสื่อสาร ดานคุณธรรมจรยิธรรม

      และตอตานการทุจรติ มีมาตรฐาน

ตัวชี้วัด (Key Performance Indicators)

3.2.1 รอยละความสําเร็จของการลดพลังงานใน

          หนวยงานสังกัดกรม

3.2.2 รอยละความสําเร็จของการลดกระดาษใน

          หนวยงาน สังกัดกรม

3.2.3 รอยละความสําเร็จของการดําเนินนโยบาย

          และแนวปฏบัิตใินการรักษาความม่ันคง

          ปลอดภัยดานสารสนเทศ 

หนวยงานท่ีตั้งในกรมฯ ประเมินภาพรวมท่ีกรมฯ 

ดําเนนิการโดยคณะทํางานกรมฯ



ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3. การปฏริปูกลไก พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร สนิทรพัย 

การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ/การสื่อสาร และจัดการองคความรู/นวัตกรรม

ใหมปีระสทิธภิาพ ตามมาตรฐานที่กําหนด โปรงใส ตรวจสอบได

เปาประสงค (Goals)

3.3 การจัดการองคความรูและ/หรอื นวัตกรรม

ดานคณุธรรมจรยิธรรมและตอตานการทุจรติ

ของกรมควบคุมโรค มีประสทิธภิาพ 

      ไดมาตรฐาน

ตัวชี้วัด (Key Performance Indicators)

3.3.1 รอยละของหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค

          ท่ีมีองคความรูและ/หรอื นวัตกรรม
          ดานคุณธรรม จรยิธรรมและตอตานการทุจรติ

ของกรมควบคุมโรค ท่ีมปีระสทิธภิาพได

          มาตรฐาน

รอยละของหนวยงานในสังกัดกรมควบคมุโรคที่ผลติผลงาน

นวัตกรรมทีมี่ประสทิธิภาพไดมาตรฐาน อันทรงไวซึ่งคุณธรรม

จรยิธรรมและตอตานการทุจรติตามนยิามของกรมควบคุมโรค



มิติที่ 4 ดานการพัฒนาองคกร 

1. ประเด็นยุทธศาสตร 

 3. เปาประสงค

5. ตัวชีว้ัด



ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4. การยกระดับ พฒันาศักยภาพองคการ เปนกรมคุณธรรม ใหมคีุณภาพ 

มขีดีสมรรถนะสูง ทันสมัย ยดึมั่นในหลักคุณธรรมจรยิธรรมและตอตานการทจุรติ

เปาประสงค (Goals)

4.1 หนวยงานในสงักัดกรมควบคุมโรค เปน

องคกรคุณธรรม

ตัวชี้วัด (Key Performance Indicators)

4.1.1 รอยละความสําเร็จของคาดัชนีความสขุ 

(Happinometer) ในหนวยงานในสังกัด

          กรมควบคมุโรค

4.1.2 รอยละความสําเร็จของหนวยงานในสังกัด

          กรมควบคมุโรคเปนองคกรคุณธรรม



ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4. การยกระดับ พัฒนาศักยภาพองคการ เปนกรมคุณธรรม ใหมีคุณภาพ 

มีขดีสมรรถนะสูง ทันสมัย ยึดม่ันในหลักคุณธรรมจริยธรรมและตอตานการทุจริต

เปาประสงค (Goals)

4.2 บุคลากรกรมควบคุมโรคทุกระดับมขีีด

สมรรถนะสูง เปนมืออาชีพ บนพื้นฐานของ

คุณธรรม จรยิธรรม และตอตานการทุจริต

ตัวชี้วัด (Key Performance Indicators)

4.2.1 รอยละของบุคลากรกรมควบคมุโรคทกุระดบั 

มีสมรรถนหลัก (MOPH) ตามมาตรฐาน

       แตละตาํแหนงที่กรมควบคุมโรคกาํหนด

4.2.2 รอยละของบุคลากรตนแบบดานคณุธรรม

          จริยธรรม และตอตานการทุจรติ

          ของกรมควบคุมโรค  ท่ีเพ่ิมข้ึนในแตละป



ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4. การยกระดับ พัฒนาศักยภาพองคการ เปนกรมคุณธรรม ใหมีคุณภาพ 

มีขดีสมรรถนะสูง ทันสมัย ยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมและตอตานการทุจริต

เปาประสงค (Goals)

4.3 ฐานขอมูลขาวสารดานคุณธรรม 

จรยิธรรม และตอตานการทุจรติ

    มีคุณภาพ ไดตามมาตรฐานสากล

ตัวช้ีวัด (Key Performance Indicators)

4.3.1 รอยละความพึงพอใจของบุคลากร
กรมควบคุมโรคที่มตีอขอมูลขาวสาร
ดานคุณธรรม จริยธรรมและตอตาน
การทุจริตของหนวยงานในสังกดักรม
ควบคมุโรค



       ตัวชี้วัดหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค และผูกํากับตวัชี้วัด

-กาํหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (MILESTONE) แบงเกณฑ

การใหคะแนนเปน ๕ ข้ันตอน พิจารณาจากความกาวหนา

ของขัน้ตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละข้ันตอน 

-แบงเปน  6 เดือนแรก และ 6 เดือนหลัง ปงบประมาณ พ.ศ.2563



3. แนวทางการผลกัดนั ขบัเคลอืนแผนการสง่เสริมคุณธรรม จรยิธรรม และต่อตา้นการทุจรติ

 กรมควบคมุโรค  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สูก่ารปฏบิตัิ

ประเด็นนําเสนอ



แนวทางการผลักดัน และขับเคลื่อนแผนฯสูการปฏิบัติ

 
1. กลุมพัฒนาองคกร รับผิดชอบภาพรวม ใชกระบวนการ PMS ในการกระจายความ

    รบัผิดชอบในแตละตัวช้ีวัด ขับเคลื่อนงานโดยผนวกแนวคดิดานหลักคณุธรรม จรยิธรรม

    และตอตานการทุจริต ในการปฏบัิตงิานตามภารกิจวชิาการและบรกิารของหนวยงาน  

    โดยมีคณะกรรมการและ/หรือคณะทํางานหนวยงาน รวมรับผิดชอบ

2. ศึกษา วิเคราะห และประเมินตนเองตามแผนฯและตัวช้ีวัดท่ีกําหนด เพื่อทราบประเด็น

    ในการขบัเคลื่อนและพัฒนางานใหไดตามเปาหมายและผลลัพธท่ีกําหนด

3. จัดทําแผนปฏิบัติการฯ ใหครอบคลุมท้ัง 4 มิติของ BSC 

     ใชแผนท่ียุทธศาสตรเปนเครื่องมือในการสื่อสาร

4. ควรจัดทําโครงการรมใหญ กําหนดกจิกรรมหลักๆ ใหครอบคลุมกับประเด็นยุทธศาสตร

    ตามรายละเอียดตัวช้ีวัดแตละตัวช้ีวัดทีก่ําหนด ท่ีตองถูกวัด ทั้ง 4 มิติของ BSC 



แนวทางการผลักดัน และขับเคลื่อนแผนฯสูการปฏิบัติ

 5. กาํกับ ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานผลการดําเนนิงาน ปจจัยความสําเร็จและไมสําเรจ็

    ปญหาอุปสรรค แนวทางการพัฒนาในปตอไป นําเสนอใหผูบรหิารลงนามรับทราบ

    จัดสงผลงานในภาพรวมใหกลุมคุมครองจรยิธรรม กรมควบคุมโรค ตามระยะเวลาท่ีกําหนด

    เพื่อสรุปภาพรวมกรมฯ และใชเปนแนวทางการพฒันางานภาพรวมของกรมฯตอไป

6. คณะกรรมการจรยิธรรม กรมฯ เยี่ยมติดตามเสรมิพลังชวงตนปและกอนสิ้นปงบประมาณ 

    เพื่อ รับทราบแนวทางปฏบิัติ แลกเปลี่ยนเรียนรู ใหขอเสนอแนะรวมกัน

7. กลุมคุมครองจริยธรรม กรมควบคุมโรค สนับสนุนงาน ขอคดิเห็น ขอมูลขาวสาร 

     เสรมิสรางความรู แบบประเมินฯ คูมือ แนวทางการปฏิบัติ จัดการประกวดฯ ยกยองชมเชย

     จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู สรุปบทเรยีน ฯลฯ (ดานคุณธรรม จรยิธรรม และตอตานการทุจรติ)

8. กลุมคุมครองจรยิธรรม กรมควบคุมโรค ขับเคลื่อนงานโดยคณะกรรมการ/คณะทาํงานกรมฯ

    (ผูแทนที่รับผิดชอบตัวชี้วัด กองตางๆท้ังสวนกลางและภมูภิาค)



ประเด็นยุทธศาสตร ท่ี 2 การพัฒนาความรวมมอืระหวางเครือขายภายในประเทศและระหวางประเทศ ตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและตอตานการทุจริต

แผนที่ยุทธศาสตร การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริต กรมควบคุมโรค  พ.ศ. 2560 - 2564

วิสัยทัศน เปนกรมคุณธรรม มีคุณธรรมจริยธรรม ตอตานการทุจริต โปรงใส ตรวจสอบได ตามมาตรฐานสากล ภายในป พ.ศ.2564

ประเด็นยุทธศาสตร ท่ี 1 การผลักดันเชิงนโยบายดานคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริต สูภารกิจงานวิชาการและบริการใหไดตามมาตรฐานสากล โปรงใส ตรวจสอบได เกิดภาพลักษณท่ีดี
มิติ 1 

ประสิทธิ

ผล เปาประสงค1.1 หนวยงานในสังกัดกรมนํายุทธศาสตร

การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและตอตานการทจุริต 

กรมควบคมุโรค พ.ศ. 2560-2564 ไปสูการปฏบิัติ

 

เปาประสงค1.2 ประชาชนไดรับบริการผลิตภัณฑงาน

วิชาการและบริการของกรมควบคุมโรคตาม

มาตรฐานสากล โปรงใส ตรวจสอบได

 

เปาประสงค1.3ประชาชนสามารถเขาถงึขอมูลขาวสาร

ดานคุณธรรม จริยธรรมและตอตานการทุจรติของกรม

ควบคุมโรค ที่โปรงใส ตรวจสอบได ตามมาตรฐานที่

กําหนดในแตละป

ตามพันธกิจ

มิติ 2     

คุณภาพ

การ

ใหบริการ

 

เปาประสงค1.4 ประชาชนมีความพึงพอใจตอ

ภาพลักษณที่ดี ดานคุณธรรม จริยธรรม และตอตาน

ทุจริตของกรมควบคุมโรค

 

เปาประสงค2.1 เครือขายภายในประเทศมีความพึงพอใจ ตอความรวมมือ 

และ/หรอืขอตกลงกับหนวยงานสังกัดกรมควบคุมโรคตามหลักคุณธรรม 

จรยิธรรม ตอตานการทจุริตที่โปรงใส ตรวจสอบได

เปาประสงค2.2 เครือขายระหวางประเทศมีความพึงพอใจ ตอความรวมมือ 

และ/หรอืขอตกลง กับหนวยงานสังกัดกรมควบคุมโรค ตามหลักคุณธรรม 

จริยธรรม ตอตานการทุจริต ที่โปรงใสตรวจสอบได

เปาประสงค2.3 เครือขายภายในและภายนอกหนวยงานสังกัดกรมมสีวนรวม

และ/หรือสนับสนุนกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย และ

สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมตอตานการทจุริต

ประเด็นยุทธศาสตร ท่ี 3 การปฏิรูปกลไก พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร สินทรัพย การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารใหมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานที่กําหนด โปรงใสตรวจสอบไดมิติ 3

ประสิทธิ

ภาพของ

การปฏิบัติ

ราชการ

 

เปาประสงค3.1 กลไกและระบบการบริหารจัดการทรัพยากรดานคุณธรรม 

จรยิธรรม และตอตานการทุจริต มีมาตรฐาน โปรงใส ตรวจสอบได

เปาประสงค3.2 ระบบบริหารสินทรัพย และการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ/

การสื่อสาร ดานคณุธรรมจริยธรรม และตอตานการทุจริตมีมาตรฐาน

เปาประสงค3.3การจัดการองคความรูและ/หรือ นวัตกรรมดานคุณธรรม 

จริยธรรมและตอตานการทุจริตของกรมมีประสิทธภิาพไดมาตรฐาน

มิติ 4 การ

พัฒนา

องคการ

ประเด็นยุทธศาสตร ท่ี 4 การยกระดับ พัฒนาศักยภาพองคการ เปนกรมคุณธรรมใหมีคุณภาพ มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย ยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมและตอตานการทุจริต

เปาประสงค 4.1 หนวยงานในสังกดักรมเปนองคกรคุณธรรม เปาประสงค4.2 บุคลากรทุกระดับ

มีขีดสมรรถนะสงู เปนมืออาชีพคุ บนพ้ืนฐานของคุณธรรม จริยธรรม 

และการตอตานการทุจริต

เปาประสงค4.3 ฐานขอมูลขาวสารดานคุณธรรม จริยธรรม 

และตอตานการทุจริต มีคุณภาพ ไดตามมาตรฐานสากล



ตัวอยาง ……    โครงการ การสงเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม และตอตานการทุจรติ 

ของ……………(ชื่อหนวยงาน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

 
พัฒนาชองทางและรูปแบบการส่ือสารขอมูลขาวสารดานคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริต 

ท่ีโปรงใส ตรวจสอบได ใหประชาชนสามารถเขาถงึได

ประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีสามารถเขาถงึขอมลูขาวสารดานคณุธรรม จรยิธรรม และตอตานการ
ทุจรติ ท่ีโปรงใส ตรวจสอบได

สรางภาพลักษณทีด่ี ดานคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทจุริตท่ีโปรงใส ตรวจสอบได 

ประเมินความพึงพอของประชาชนตอภาพลักษณท่ีด ีดานคุณธรรม จรยิธรรม และตอตานการทุจรติฯ

 ใชหลักคุณธรรม จริยธรรม ตอตานการทจุริต ทีโ่ปรงใส ตรวจสอบได กับเครือขายภายในประเทศ ในการดําเนินการ

ทําความรวมมือ และ/หรือขอตกลงในภารกิจวิชาการและบรกิาร

ประเมินความพึงพอใจ ของเครือขายภายในประเทศ ที่มีความรวมมอื และ/หรือขอตกลงในภารกิจวิชาการและบริการ

ตามหลกัคุณธรรม จริยธรรม ตอตานการทุจริต ทีโ่ปรงใส ตรวจสอบได



ตัวอยาง ……    โครงการ การสงเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม และตอตานการทุจรติ 

ของ……………(ชื่อหนวยงาน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

 
 ใชหลักคุณธรรม จริยธรรม ตอตานการทจุริต ทีโ่ปรงใส ตรวจสอบได กับเครือขายระหวางประเทศ ในการทําความรวมมือ 

และ/หรือขอตกลงในภารกิจวิชาการและบริการ

ประเมินความพึงพอใจ เครือขายภายในประเทศ ที่มีความรวมมือ และ/หรือขอตกลงในภารกิจวิชาการและบริการ

ตามหลกัคุณธรรม จริยธรรม ตอตานการทุจริต ทีโ่ปรงใส ตรวจสอบได

จัดกิจกรรมสนับสนุน และมีสวนรวม กิจกรรมการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย และสงเสริมคณุธรรม 

จริยธรรมตอตานการทจุริตกับเครือขายภายในและภายนอกหนวยงาน

 พัฒนากลไก และระบบการบริหารจัดการทรัพยากร (คน งาน เงนิ อุปรณตางฯ) ดานคุณธรรม จริยธรรม 

และตอตานการทุจริต ใหไดตามมาตรฐาน โปรงใส ตรวจสอบได 

ประเมินตามแบบประเมนิ ITA)

จัดทําเสนทางความกาวหนาสายอาชพี (Career Path) ในสายงานหลัก และสายงานสนับสนุน



ตัวอยาง ……    โครงการ การสงเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม และตอตานการทุจรติ 

ของ……………(ชื่อหนวยงาน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

 

 พัฒนาระบบบริหารสินทรัพย (อาคาร สถานที่ ยานพาหนะ) ใหไดตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
   - จัดทําและดําเนินการตามมาตรการลดพลังงาน (พลงังานดา้นไฟฟ้า และพลงังานดา้นนํามนัเชือเพลงิ)

   - จัดทําและดําเนนิการตามมาตรการการลดกระดาษ

ประเมินผลการลดพลังงานและลดกระดาษ

ดําเนนิการตามแนวทางการรวมศูนยขอมูล ประมวลผล และนําเสนอขอมูลเพื่อใชประโยชน 

(Data Consolidation and Data Visualization)

จัดทําองคความรูและ/หรอื นวัตกรรมดานคุณธรรม จริยธรรมและตอตานการทุจริต

 ดําเนนิการตามแนวทางการขบัเคลื่อนการเปนองคกรคุณธรรมตนแบบของกรมฯ

ประเมินตามตามแนวทางการขับเคลือ่นการเปนองคกรคุณธรรมตนแบบของกรมฯ



ตัวอยาง ……    โครงการ การสงเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม และตอตานการทุจรติ 

ของ……………(ชื่อหนวยงาน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

 

จัดกิจกรรมสรางความสุขใหบุคลากรในองคกรตามแนวทางการสรางความสุข (Happinometer)

ประเมินความสําเร็จของคาดัชนคีวามสุข (Happinometer) ในหนวยงาน

จัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะหลัก (MOPH) ใหบุคลากรบนพ้ืนฐานของคุณธรรม จริยธรรม และการตอตานการทุจริต

ประเมินสมรรถนหลัก (MOPH) ตามมาตรฐานแตละตําแหนงท่ีกรมควบคมุโรคกาํหนด

ประเมินบุคลากรตนแบบดานคณุธรรมจริยธรรม และตอตานการทุจรติ

จัดทํา และเผยแพรขอมูลขาวสารดานคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริตใหบคุลากรไดรับทราบ

ประเมินความพงึพอใจของบุคลากรท่ีมีตอขอมูลขาวสารดานคณุธรรม จริยธรรมและตอตาน

การทุจรติท่ีจัดทําและเผยแพร



การประกวด ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

1. บุคคลดเีดน

2. เร่ืองเลา

3.หนวยงานดเีดน

4. หนวยงานคุณธรรมตนแบบ



1. ผูบริหารหนวยงานประกาศเปนนโยบายดําเนนิการ องคกรคุณธรรมและ/หรือ หนวยงานคุณธรรม

 มีการประกาศขอตกลงรวมกนัเปนทางการ หรือ เปนลายลักษณอกัษรไมนอยกวา 50 % 

ของจํานวนสมาชกิในองคกร

2. ประชุมชี้แจงนโยบายใหบุคลากรทุกคนในหนวยงานรับทราบและเขาใจภายใตคุณธรรมเปาหมาย

“ปญหาที่อยากแก”และ“ความดีที่อยากทํา” ที่สอดคลองกับปญหาคุณธรรมขององคกร 

หรือ คุณธรรม 4 ประการ พอเพยีง วนิัย สุจริต จติอาสา

3. การแตงต้ังคณะทํางานจัดทําและขับเคลื่อนแผนปฏบิัตกิารสงเสริมคุณธรรมของหนวยงาน

4. แผนปฏบิัติการสงเสริมคุณธรรมของหนวยงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

5. กจิกรรมสรางความรูความเขาใจในแผนปฏิบัตกิารสงเสรมิคุณธรรมของหนวยงาน 

    ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ใหแกบุคลากร และเครือขาย

เกณฑองคกรคุณธรรม ระดบัท ี1 องคก์รสง่เสรมิคุณธรรม



1. การกาํหนดนโยบายสําคญั โดยสอดแทรกการสงเสริมคุณธรรม (ยึดหลักศาสนา หลักเศรษฐกจิ

พอเพยีงและวัฒนธรรมไทย) ลงในโครงการกจิกรรมตางๆของหนวยงาน ตามความเหมาะสม

2. หนวยงาน หรือ องคกรภาครัฐ หรือองคกรเอกชน หรือ ภาคเีครือขาย อื่นๆ

มารวมมือสนับสนุน สงเสริมคุณธรรม เพิ่มข้ึน

3. การพัฒนากลไกการดําเนนิงานการสงเสรมิคุณธรรมในหนวยงาน

4. บุคลากรในหนวยงาน ไดรับการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และสรางภูมิคุมกัน

5. บุคลากรในหนวยงาน ใหความสําคัญกับการจดักจิกรรม หรือ โครงการที่สงเสริมคุณธรรม

 จรยิธรรมเพิ่มมากข้ึน 

6. หนวยงานใหการสนบัสนุนในการจัดกิจกรรมเทดิทูนสถาบันชาต ิศาสนา พระมหากษัตริย

7. หน่วยงาน หรอื องคก์รภาครฐั หรือองคก์รเอกชน หรือ ภาคีเครือขา่ย อนืๆ มาร่วมมอืสนบัสนุน

ส่งเสรมิคุณธรรม เพมิขนึ

เกณฑองคกรคุณธรรม ระดับท่ี 2 องคกรคุณธรรม



8.   การพัฒนากลไกการดําเนินงานการสงเสริมคุณธรรมในหนวยงาน

9.   บุคลากรในหนวยงาน ไดรับการอบรมพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรมและสรางภูมคุิมกัน

10. บุคลากรในหนวยงาน ใหความสําคัญกับการจัดกจิกรรม หรือโครงการที่สงเสรมิคุณธรรม 

จรยิธรรมเพิ่มมากขึ้น 

11. หนวยงานใหการสนบัสนุนในการจัดกิจกรรมเทดิทูนสถาบันชาต ิศาสนา พระมหากษัตริย

12. บุคลากรในหนวยงาน เขารวมหรือสนับสนุนในการจัดกจิกรรมเทดิทูนสถาบนัชาต ิ

ศาสนา พระมหากษัตริย

13. เครือขาย ไดรับการพัฒนาใหเปน หนวยงานคุณธรรม

14. การจัดระบบตดิตาม และรายงานประเมนิผล

15. การดาํเนินงานตามแผนเพอืส่งเสรมิใหเ้กดิคุณธรรมและพฤติกรรมทเีปลยีนแปลง 

เกณฑองคกรคุณธรรม ระดับท่ี 2 องคกรคุณธรรม



16. การจัดกจิกรรมรณรงคใหเกดิการแลกเปลี่ยนเรียนรู รวมกันของสมาชกิทุกระดับในองคกร

อยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนา ปรับปรุง แกไขการดําเนนิงานสงเสริมคณุธรรมในองคกรอยางตอเนื่อง

   และเพือ่นาํไปสูคุณธรรมเปาหมาย

17. จัดกระบวนการยกยอง เชดิชู บคุคลที่ทําความด ีหรือหนวยงาน โครงการ กจิกรรมดเีดน 

       ในการสงเสรมิคุณธรรมเปาหมายจนเปนแบบอยางได 

      หมายเหตุ : ดําเนนิการตามกิจกรรมตามเกณฑ ระดับท่ี 1 องคกรสงเสรมิคุณธรรม 

                      (ขอ 1-5) ดวย

เกณฑองคกรคุณธรรม ระดับท่ี 2 องคกรคุณธรรม



     

หมายเหตุ : ดําเนนิการตามกจิกรรมตามเกณฑ 

ระดับที่ 1 องคกรสงเสริมคุณธรรม (ขอ 1-5) ดวย

ระดับที่ 2 องคกรคุณธรรม (ขอ 1-17) ดวย

 ระดับที่ 3 องคกรคุณธรรมตนแบบ (1-4)

1. การประกาศยกยอง เชดิชู บุคคลที่ทําความดจีนเปนแบบอยางได

2. การประกาศหนวยงาน โครงการ กจิกรรมดีเดนในการสงเสริมคุณธรรมเปาหมาย 

จนเปนแบบอยางดานคุณธรรม สวนงานดีเดนดานคุณธรรม ฯลฯ 

3. การถายทอดองคความรูจากการดําเนนิงานองคกรคุณธรรมทุกกจิกรรม

ทีส่ามารถเปนแหลงเรยีนรู และถายทอดขยายผลไปสูองคกรอื่นได

4. ผลสําเร็จของการดําเนินกจิกรรมตามแผนสงเสริมคุณธรรมที่กําหนดไวตัง้แต 80% ขึ้นไป

เกณฑองคกรคุณธรรม ระดับท่ี 3 องคกรคุณธรรม



คําถามคะ



ขอบคุณคะ

Please ! Call
สุจติรา องัคศรทีองกลุ
Tel. 08-1484-3953

Sujitra.u@gmail.com



แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โดย นายยุทธพงษ์ เกียรติยุทธชาติ
ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

29 พฤศจิกายน 2562



กรอบการน าเสนอ

(ร่าง) ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค 
พ.ศ. 2563 - 2567

จุดเน้นการด าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค
ปีงบประมาณ 2563

แนวทางการพัฒนาบุคลากรกรมควบคุมโรค (HRD) 
ปีงบประมาณ 2563

แนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS) กรมควบคุมโรค 
ปีงบประมาณ 2563

แนวทางการเสริมสร้างความสุขและความผูกพันของบุคลากร              
กรมควบคุมโรค (HRE) ปีงบประมาณ 2563



• มาตรการบริหารและ 
พัฒนาก าลังคนภาครัฐ                 
(2562 – 2565)

• แนวทางพัฒนาทักษะ
ด้านดิจิทัลฯ

• การพัฒนาคุณภาพ  
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA)         
สู่ระบบราชการ 4.0

• ยุทธศาสตร์บุคลากร
เป็นเลิศ (People 
Excellence) ภายใต้
ยุทธศาสตร์ 20 ปี
(ด้านสาธารณสุข)

(ร่าง)
แผนยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล

กรมควบคุมโรค
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567)

ประชาชนได้รับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับมาตรฐานสากล ภายในปี 2580

ก าลังคนเพียงพอและมีคุณภาพ สามารถรองรับการขับเคลื่อนภารกิจได้อย่างมีความสุข

• ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ก าลังคนด้านการป้องกัน
ควบคุมโรค ภายใต้
ยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี    
ด้านป้องกันควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ

กรอบการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค

แผนปฏิบัติราชการเชิงยุทธศาสตร์
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
(แผนบริหารและพัฒนาก าลังคน

ด้านการป้องกันควบคุมโรค)

ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

แผนยกระดับความมั่นคงและ
ความเป็นเลิศด้านควบคุมโรคของประเทศ 

พ.ศ. 2560 – 2564
(Mega Project)



แนวทางการด าเนินงาน

(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล

กรมควบคุมโรค 

(พ.ศ. 2563 – 2567)



(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค พ.ศ. 2563 - 2567

“บุคลากรกรมควบคุมโรค เป็นคนดี มีความสุข เช่ียวชาญในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ภายในปี 2567”

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
การยกระดับระบบการจัดการ                    
ทรัพยากรบุคคลขององค์กร
สู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง

การยกระดับบุคลากรให้มีสมรรถนะ
สู่การป้องกันควบคุมโรค                          

อย่างมืออาชีพ

การพัฒนาระบบนิเวศในการท างาน           
สู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข

ความผูกพันและสุขภาวะองค์กรที่ดี

เป้าประสงค์

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ 

1. มีระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพ
2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านบุคลากร    
ที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย เพียงพอ

1. บุคลากรมีขีดความสามารถ (สมรรถนะ)                          
ในการด าเนินงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรค ได้ตามมาตรฐานสากล
2. มีแผนการเรียนรู้และพัฒนา (Learning & 
Development) ที่เสริมสมรรถนะด้านการ
ป้องกันควบคุมโรคที่สอดคล้องกับสถานการณ์

และเท่าทันการเปลี่ยนแปลง
3. บุคลากรมีทักษะด้านดิจิทัลตามที่ ส านักงาน 
กพ. ก าหนด

1. บุคลากรเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม
2. บุคลากรมีความสุข
3. เกิดความผูกพันต่อองค์กร
4. เกิดองค์กรสร้างสุข



Timeline การด าเนินงานขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตรด์้านทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค พ.ศ. 2563 -2567

2562

AUG SEP

2563

OCT NOV DEC MARJUN FEB APR MAY JUN JUL AUG SEP

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม                     
ส าหรับการจัดประชุม                                 
เชิงปฏิบัติการฯ

6

ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ยุทธศาสตร์
ด้านทรัพยากรบุคคลกรมควบคุมโรค พ.ศ. 2563 - 2567

JUN JUL

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท ายุทธศาสตร์                     
ด้านทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค 

พ.ศ. 2563 – 2567
เมื่อวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2562

สรุปข้อมูลการจัดท า (ร่าง) ยุทธศาสตร์
ด้านทรัพยากรบุคคลกรมควบคุมโรค

พ.ศ. 2563 - 2567

ถ่ายทอดยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล                    
กรมควบคุมโรค พ.ศ. 2563 - 2567
ให้หน่วยงานในสังกัดกรมรับทราบ                                   

ในการประชุมเครือข่ายฯ 
ในวันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2562

ติดตามผลการด าเนินงาน                                          
ตามแผนปฏิบัติการฯ ปี 2563 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์

ด้านทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค 
พ.ศ. 2563 - 2567

จัดท าแผนปฏิบัติการฯ ปี 2563 ภายใต้                  
แผนยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล                          
กรมควบคุมโรค พ.ศ. 2563 - 2567 ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ปี 2563 

ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล                  
กรมควบคุมโรค พ.ศ. 2563 - 2567

เพื่อปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานในระยะต่อไป

OCT



จุดเน้นการด าเนินงาน

การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมควบคุมโรค

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แนวทางการด าเนินงาน



การบริหารจัดการต าแหน่งว่างขา้ราชการและพนกังานราชการจุดเน้น 1 

จุดเน้นการด าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล HR ปีงบประมาณ 2563

กรมควบคุมโรค
มีต าแหน่งว่าง
ไม่เกิน ร้อยละ 5

KPI

2

วิธีการติดตาม

กองบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงาน ✓สถานะบัญชีฯ

✓การประกาศรับสมัครสอบ

✓การขอลาออก/โอนออก

✓การส่งหนังสือเรียกตัว

ทุกหน่วยงานในสังกัดกรม รายงาน 
✓การขอลาออก/โอนออก

✓การท าสัญญาจ้าง*

✓การท าสัญญาจ้าง*

จะมีหนังสือเรียกตัว
ภายใน 5 วันท าการ 

มีบัญชีฯ

ไม่มี
บัญชีฯ

ประกาศรับสมัครสอบ (แข่งขัน/คัดเลือก) 
ภายใน 15 วันท าการ

ขอบัญชีรายชื่อจากส่วนราชการอื่น 
ภายใน 10 วันท าการ

หรือ

ข้าราชการ

1

หน่วยงานที่กรมฯ มอบอ านาจให้สรรหาฯ ได้เอง 

หน่วยงานที่กรมฯ มิได้มอบอ านาจให้สรรหาฯ ได้เอง พนักงานราชการ

ท าหนังสือเรียกตัว ภายใน
3 วันท าการ 

ประกาศรับสมัครฯ 
ภายใน 10 วันท าการ
(โดยไม่ต้องขออนุมัติใช้ต าแหน่ง) 

หรือ

รายงานต าแหน่งว่าง

ภายใน 3 วันท าการ ประกาศรับสมัครฯ ภายใน 15 วันท าการ

มีหนังสือเรียกตัว ภายใน 3 วันท าการ 
กอง จ.



Hพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากร
บุคคลกรมควบคุมโรค

ตัวชี้วัด ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมควบคุมโรค
(SMART HR DDC)

Key Activities
กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

ด าเนินการตามกิจกรรม  
ที่ก าหนด

ศูนย์สารสนเทศ ร่วมด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

Profile
• Personal information
• Career Path
• Competency Mapping
• CDP / Training Roadmap

กรอบแนวคิดการพัฒนาระบบ Application

1. ประชุมคณะท างาน เพื่อติดความก้าวหน้า
การด าเนินการ ทุกเดือน

2. รายงานความส าเร็จของการด าเนินการ
ทุกไตรมาส

ไตรมาส
1

• มีการออกแบบระบบ     
การบริหารทรัพยากรบุคคล
กรมควบคุมโรค

•มีระบบ SMRT HR DDC 
อย่างน้อย 1 ระบบภายใน 
(Menu) พร้อมใช้งาน

ไตรมาส
2

ไตรมาส
3

ไตรมาส
4

• บุคลากร อย่างน้อย 70 % 
ใช้ระบบ SMRT HR DDC 

•มีสรุปผลการใช้งาน และ
ความพึงพอใจบุคลากร
ต่อระบบ SMRT HR DDC 

Small Success

จุดเน้น 2 R

วิธีการ M&E :



การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล (Digital Skills) ของบุคลากรกรมควบคุมโรคจุดเน้น 3 

กรอบการพัฒนาทักษะ
ด้านดิจิทัล (Digital Skills)
ของบุคลากรกรมควบคุมโรค

KPI

วิธีการ M & E
ชี้แจงเป้าหมาย
การพัฒนา
ทักษะดิจิทัล
(Digital Skills)

Smart Government 
for Citizen

Digital Culture

Open and Connected 
Government

เป้าหมาย

ทักษะดิจิทัล
(Digital Skills) 
ที่จ าเป็นส าหรับ
บุคลากรกรมฯ

กรอบการพัฒนา
ทักษะดิจิทัล
(Digital Skills) 
ของกรมฯ

Small Success
Q1 Q2 Q3 Q4

พฤติกรรมที่
คาดหวังจาก
ทักษะดิจิทัล
(Digital Skills)

Key Activities

ติดตามความก้าวหน้า 
ทุกเดือน

กองบริหารทรัพยากรบุคคล ด าเนินการตามกิจกรรมท่ีก าหนด

ศูนย์สารสนเทศ ร่วมด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

รายงานความส าเร็จ
ทุกไตรมาส



การพัฒนาบุคลากรกรมควบคุมโรค (HRD)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แนวทางการด าเนินงาน



KPI ปี 63 ประกอบด้วย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับบุคลากรให้มีสมรรถนะสู่การป้องกันควบคุมโรคอย่างมืออาชีพ 

การพัฒนาบุคลากรกรมควบคุมโรค (HRD)

1. ร้อยละของบุคลากรกรมควบคุมโรคมีสมรรถนะท่ีจ าเป็นด้านการ
ป้องกันควบคุมโรค (ร้อยละ 80) 

2. ร้อยละของบุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล (ร้อยละ 50) 
3. ร้อยละของบุคลากรกรมที่มีการพัฒนาตนเองทางระบบ 

E – Learning ตามที่ก าหนด (ร้อยละ 60)
4. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

(ร้อยละ 80)

1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญด้านการป้องกันควบคุมโรค ตามพันธกิจของกรม
ควบคุมโรค   
2. พัฒนาให้เกิดระบบ หรือกลไก (Platform/mechanism) 
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้และพัฒนา (Learning & 
Development) 

มาตรการ

จุดเน้น ปี 63
1. พัฒนาระบบก ากับ ติดตาม ประเมินผล
การพัฒนาบุคลากร  กรมควบคุมโรค

3. ส่งเสริมโอกาสในการพัฒนาบุคลากรให้มี
ศักยภาพสูงและมีทักษะในการท างานที่หลากหลาย 
ตามแนวทางท่ีกรมก าหนด

2. บุคลากรกรมควบคุมโรคมีทักษะ                       
ด้านดิจิทัลตามที่ ส านักงาน กพ. ก าหนด



Timeline: การพัฒนาบุคลากรกรมควบคุมโรค (HRD)

จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประเมินความพึงพอใจ TF-06 และ Total-TR (HRD Report)

ต.ค. – ธ.ค. 62

ภายใน 30 มี.ค. 63

ภายใน ส.ค. 63

ภายใน 10 ก.ย. 63

ภายใน 20 ก.ย. 63

ภายใน 30 ก.ย. 63

ประเมินสมรรถนะรอบ 1/63
(HRD Report)

รายงานผล E-Learning
(HRD Report)

ประเมินสมรรถนะรอบ 2/63
(HRD Report)



แนวทางการด าเนินงาน

การบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS)

กรมควบคุมโรค

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



QR Code สื่อสารแนวทาง

บริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS)

จุดเน้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประเด็นปรับปรุง รายละเอียดการปรับปรุงประกาศหลักเกณฑ์ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การแจ้งผลการประเมิน และการรับทราบ                        

ผลการประเมิน

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบตัิราชการของข้าราชการและ                   

พนักงานราชการ กรมควบคุมโรค พ.ศ.2562 เร่ืองการแจ้งผลการประเมินผ่านระบบออนไลน ์

ตามหนังสือกรมควบคุมโรค ที่ สธ 0406.8/2849 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

ระดับหน่วยงานระดับกรม

• ให้บุคลากรท า PMS Online ร้อยละ 100

• ให้มีการแจ้งผลการประเมินผ่านระบบ PMS Online ร้อยละ 100

• ให้หน่วยงานน าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการ

จัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)

การปรับปรุงหลักเกณฑ์

• จัดท าตัวชี้วัดกลาง (น าร่อง) ประจ าสายงาน

• จัดท าสื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน



การเสริมสร้างความสุขและความผูกพัน                  

ของบุคลากรกรมควบคุมโรค (HRE) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แนวทางการด าเนินงาน



KPI ปี 63 ประกอบด้วย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบนิเวศในการท างาน สู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข ความผูกพันและสุขภาวะองค์กรที่ดี

การเสริมสร้างความสุขและความผูกพันของบุคลากรกรมควบคุมโรค (HRE)

1. ดัชนีความสุขของบุคลากรกรมควบคุมโรค 
(happinometer) เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
(ปี 62 : ร้อยละ 64.33 อยู่ในระดับ Happy)
2. อัตราการคงอยู่ของบุคลากรกรมควบคุมโรค 
(Retention rate) (ร้อยละ 90)
3. ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์องค์กรแหง่
ความสุข (ร้อยละ 80)

1.พัฒนากลไกขับเคลื่อนให้เกิดระบบนิเวศในการท างาน 
(work-friendly ecosystem) ที่มีความสุขและสุขภาพที่ดี 
2. พัฒนากลไกการขับเคลื่อนความสุขและความผูกพัน 
3. เร่งรัดให้เกิดการพัฒนาองค์กร และความผูกพันต่อองค์กร
อย่างยั่งยืน
4. พัฒนากลไกเสริมสร้างให้เกิดคนดีในองค์กร

มาตรการ

จุดเน้น ปี 63 Happy Body Happy Money Happy Work Life



Timeline: การเสริมสร้างความสุขและความผูกพันของบุคลากรกรมควบคุมโรค (HRE)

1. ด าเนินการตามแผนฯ 
และรายงานผล รอบ 6 เดือน

1. วิเคราะห์ข้อมูล/จัดท าแผน
เสริมสร้างความสุขและความ
ผูกพันของหน่วยงาน 

2. จัดท าฐานข้อมูลการคงอยู่ของ
บุคลากร

2. เก็บข้อมูลการสูญเสียบุคลากร 
(Loss Rate) และรายงานข้อมูล
บุคลากร รอบ 6 เดือน

1. ด าเนินการตามแผนฯ 
และรายงานผล รอบ 9 เดือน

2. เก็บข้อมูลการสูญเสียบุคลากร 
(Loss Rate) และรายงานข้อมูล
บุคลากร รอบ 9 เดือน

1. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนฯ

2. สรุป Loss Rate & Retention Rate

กรมคัดเลือกหน่วยงาน
ที่มีความโดดเด่น (Bright Spot) 

ต.ค. – ธ.ค. 62

ส ารวจความสุขและความผูกพัน
ของบุคลากรกรมควบคุมโรค

ภายใน 25 มี.ค. 63

ภายใน 25 มิ.ย. 63

ภายในเดือน ก.ย. 63

ภายใน 25 ก.ย. 63

ต.ค. 63



QR Code เข้าระบบ

ระบบก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน



กองบริหารทรัพยากรบุคคล

CHANGE TO BE BETTER



การเตรยีมความพรอ้ม
บคุลากรเพือ่รองรับ

การเขา้สูอ่งคก์รดจิทิัล

29 พฤศจกิายน 2562

การประชมุเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง การพัฒนาศกัยภาพเครอืขา่ยพัฒนาองคก์ร กรมควบคมุโรค ประจ าปี พ.ศ. 2563



Digital World





การเปลีย่นแปลงของโลกยคุปัจจบุนัมผีลตอ่งาน/
การท างานของทา่นอยา่งไร



 การเป็นภาครัฐทีเ่ปิดกวา้งและเชือ่มโยง
 ยดึประชาชนเป็นศนูยก์ลาง การใหบ้รกิาร 

 มขีดีสมรรถนะสงูและทันสมยั

ราชการ 4.0

ภาครฐัเป็นทีพ่ ึง่ เชือ่ถอื ไวว้างใจได ้

มตทิีป่ระชุม ก.พ. 
เมือ่วนัที ่๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ 

จดุเนน้การพฒันาภาครฐั

การสง่เสรมิการท างาน
แบบบรูณาการและสรา้ง
จติส านกึความรบัผดิชอบ

(Create Alignment 
and Accountability) 

การสรา้งพนัธมติรและ
การสง่เสรมิการท างาน

แบบประชารฐั
(Build Strategic 

Partnerships and 
Relationships) 

การสง่เสรมิใหเ้กดิ
นวตักรรมและความคดิ
สรา้งสรรค ์(Drive 

Product Innovation)

การปรบัเปลีย่นภาครฐั
ใหเ้ป็นรฐับาลดจิทิลั

(Digital Government 
Transformation)

4



เมือ่วนัที ่5 เมษายน 2559 คณะรฐัมนตรไีดป้ระชุมและ

พิจารณาให้ความเ ห็นชอบแผนพ ัฒนาดิจ ิท ลั เพื่อ

เศรษฐกจิและสงัคมระยะ 20 ปี (2559 - 2579) ตามที่

กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมไดน้ าเสนอ โดยมี

การปรบัเปลีย่นภาครฐัเป็นรฐับาลดจิทิลัและการพฒันา

ก าลงัคนใหพ้รอ้มเขา้สูยุ่คเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลัเป็น

ยทุธศาสตรก์ารด าเนนิงานทีส่ าคญั 

มตคิณะรฐัมนตรี



มตคิณะรฐัมนตรี

เมือ่วนัที ่26 กนัยายน 2560 คณะรฐัมนตรไีดม้มีติ

เห็นชอบในหลกัการแนวทางการพฒันาทกัษะดา้น

ดจิทิลัของขา้ราชการและบคุลากรภาครฐั เพือ่เป็นการ

ปร ับ เปลี่ยนไปสู่ก า ร เ ป็นร ัฐบาลดิจ ิท ัล  เพื่อ ให้

ขา้ราชการ บุคลากรภาครฐั ส่วนราชการ หน่วยงาน

ของรฐั  องค์กรกลางการบริหารงานบุคคล และ

หนว่ยงานทีเ่ก ีย่วขอ้งตา่ง ๆ น าไปปรบัใชใ้นการพฒันา

และเสรมิสรา้งศกัยภาพก าลงัคนภาครฐั 



มาตรการดังกลา่ว มหีลักการส าคัญในการสรา้งและพัฒนาก าลังคนภาครัฐ 

(Build-Buy-Borrow) เพือ่กระตุน้และผลกัดนัใหเ้กดิการปรับเปลีย่นขนานใหญ ่

ในระดับหน่วยงาน (Radical Change) ดว้ยการสรา้ง “ผูน้ า” และ “ก าลังคน

กลุม่ส าคัญ” ใหม้กีรอบความคดิ ทักษะ และความพรอ้ม ในการขับเคลือ่นการ

เปลีย่นแปลงในภาครัฐเพื่อไปสู่การเป็นรัฐบาลดจิทิัลและดจิทิัลไทยแลนด ์

และ ดว้ยการสรา้งและพัฒนาทักษะแบบใหมใ่หแ้กก่ าลังคนภาครัฐในชว่งการ

เปลีย่นผ่าน (Transition Period) เพือ่ไปสูก่ารเป็นรัฐบาลดจิทิัลและดจิทิัล

ไทยแลนด์



คณุลกัษณะของรฐับาลดจิทิลัของประเทศไทย

$

$

$1 2
3 4

E - Government
Connected

Government

Smart
Government

Open
Government



ข้าราชการและบุคลากรของรฐั

ทีเ่ป็นกลุม่เป้าหมายของการพฒันา 

(จ าแนกตามบทบาทและลกัษณะ

งานทีป่ฏบิตั)ิ

6 กลุม่ ผูบ้รหิารระดบัสงู ผูอ้ านวยการกอง ผูด้ าเนนิการดา้นนโยบาย
และงานวชิาการ

ผูท้ างานดา้นบรกิาร ผูป้ฏบิตังิานเฉพาะ
ดา้นเทคโนโลยดีจิทิลั

ผูป้ฏบิตังิานอืน่ ๆ



ดา้นที ่1
รูเ้ทา่ทนัและใชเ้ทคโนโลยเีป็น

ดา้นที ่2
เขา้ใจนโยบายกฎหมายและมาตรฐาน

ทกัษะดา้นดจิทิลัของขา้ราชการและบคุลากรภาครฐั 5 ดา้น 7 ทกัษะ

 กลุม่ทักษะดา้นความเขา้ใจและ
ใชเ้ทคโนโลยดีจิทิัล

(Digital Literacy Skill)

 กลุม่ทักษะดา้นการควบคมุก ากบั
และการปฏบิตัติามกฎหมาย

และมาตรฐานการจัดการดา้นดจิทิัล
(Digital Government Standard and 

Compliance Skill Set)

กลุม่ทกัษะดา้นที ่1 และ ดา้นที ่2 เป็นกลุม่ทกัษะพืน้ฐานทีข่า้ราชการและบคุคลากรภาครฐัทกุคนควรไดร้บัการพฒันา



ดา้นที ่3
ใชด้จิทิลัเพือ่ประยกุตแ์ละพฒันา

 กลุม่ทักษะดา้นเทคโนโลยดีจิทิัลเพือ่ยกระดบัศกัยภาพองคก์ร (Digital Technology Skill Set)

 กลุม่ทักษะดา้นการออกแบบกระบวนการและการใหบ้รกิารดว้ยระบบดจิทิัลเพือ่พัฒนาคณุภาพภาครัฐ

(Digital Process and Service Design Skill Set)

ทกัษะดา้นดจิทิลัของขา้ราชการและบคุลากรภาครฐั 5 ดา้น 7 ทกัษะ



ดา้นที ่4
ใชด้จิทิลัเพือ่การวางแผน บรหิารจดัการ

และน าองคก์ร

ดา้นที ่5
ใชด้จิทิลัเพือ่ขบัเคลือ่นการเปลีย่นแปลง

และสรา้งสรรค์

 กลุม่ทักษะดา้นการจัดการโครงการ

และการบรหิารกลยทุธ์

(Project and Strategic Management Skill Set)

 กลุม่ทักษะดา้นผูน้ าดจิทิัล

(Digital Leadership Skill Set)

 กลุม่ทักษะดา้นการขบัเคลือ่นการเปลีย่นแปลง
ดา้นดจิทิัล

(Digital Transformation Skill Set)

ทกัษะดา้นดจิทิลัของขา้ราชการและบคุลากรภาครฐั 5 ดา้น 7 ทกัษะ



กลไกการสรา้งและพฒันาก าลงัคน



Mindset Strengthen Skill Set
Ecosystem & 
Digital culture

การพฒันา
ผูบ้รหิารระดบัสงู

การเสรมิสรา้ง
ก าลงัคน

การสรรหาและ
พฒันา

การสรา้งระบบ
นเิวศ

เพือ่ใหเ้ป็นผูน้ า

ในการขบัเคลือ่น

ดจิทิลั

ไทยแลนด์

ทีม่ศีกัยภาพสงูเพือ่

การขบัเคลือ่น

สูด่จิทิลั

ไทยแลนด์

ก าลงัคนทีม่ทีกัษะ

เพือ่รองรบั

การท างาน

ทีต่รงกบับรบิท

เพือ่การสรา้งและ

พฒันาก าลงัคน

ภาครฐัเชงิกลยทุธ์



แนวทางการด าเนนิงานของสว่นราชการ
วเิคราะหภ์มูทิศันอ์งคก์ร

วเิคราะห ์AS IS และ TO BE

ระบปุระเด็นพฒันาก าลงัคน

วเิคราะห ์GAP ระบปุระเด็นพฒันา
ด าเนนิการสรา้ง 

และพฒันาก าลงัคน

ด าเนนิการ
และการมสีว่นรว่ม

1

ก าหนดแนวทางและ
เตรยีมความพรอ้ม

ก าหนดแผนและบรหิารความเสีย่ง

4

ประเมนิและ
พฒันาตอ่ยอด

Feedback and improvement

2

3 5



ผลทีค่าดวา่จะไดร้บัจากการพฒันาทกัษะดา้นดจิทิลั

E-Government Ranking
(UN)

The Networked Readiness Index
(World Economic Forum)

Global Open DATA Index
(Open Knowledge International)

25% 55

30

ปี 2559 อันดับ 77/193
(0.5522 คะแนน)

ปี 2559 อันดับ 62/139
(4.2 คะแนน)

ปี 2558 อันดับ 42/122 (ร้อยละ 39)

Global Competitiveness
(World Economic Forum)

ปี 2559 อันดับ 34/138
(คะแนน 4.64/7)

Easy of Doing Business
(The world Bank)

ปี 2560 อันดับ 49/190
ร้อยละ 71.42

25

40



การเตรยีมตวัของบคุลากรภาครฐัใหพ้รอ้มกบัการปรบัเปลีย่น



การเตรยีมตวัของบคุลากรภาครฐัใหพ้รอ้มกบัการปรบัเปลีย่น

จากการส ารวจพบวา่

1. บคุลากรภาครฐัสว่นใหญย่งัขาดแรงจงูใจและความกระตอืรอืรน้

ในการท างานและการพฒันาตนเองใหม้กีารเรยีนรูต้ลอดชวีติ

2. บคุลากรยงัขาดศกัยภาพการปรบัตวัใหเ้ทา่ทนักบัเทคโนโลยี

ทีเ่ปลีย่นแปลงไป



ขา้ราชการ

ควรใหข้า้ราชการไดร้บัการพฒันาทกัษะการใชโ้ปรแกรมตารางค านวณ

โดยเฉพาะเรือ่ง Formulas and Functions และการสรา้งแผนภาพส าเร็จ

(Chart) อยา่งเรง่ดว่น

การเตรยีมตวัของบคุลากรภาครฐัใหพ้รอ้มกบัการปรบัเปลีย่น



ผูบ้รหิาร

สรา้งใหเ้กดิองคก์รและระบบนเิวศแบบใหมท่ีเ่อ ือ้ใหเ้กดิการท างานทีท่นัสมยั

และคลอ่งตวั การสรา้งสรรคน์วตักรรม 

และการพฒันางานภาครฐัทีม่มีลูคา่สงูขึน้

การเตรยีมตวัของบคุลากรภาครฐัใหพ้รอ้มกบัการปรบัเปลีย่น



องคก์ร

การสรรหาคนเขา้สูอ่งคก์รในต าแหนง่แรกบรรจ ุจะตอ้งสรรหาบคุคล

ทีพ่รอ้มกบัความตอ้งการเชงิภารกจิของหนว่ยงาน

ทีม่กีารปรบัเปลีย่นอยูส่ม า่เสมอ

การเตรยีมตวัของบคุลากรภาครฐัใหพ้รอ้มกบัการปรบัเปลีย่น



มาตรการพฒันาบคุลากรภาครฐั



Ecosystem

มาตรการที ่3 สรา้งสภาพแวดลอ้มและ
ระบบการท างาน (Ecosystem) ทีส่ง่เสรมิ
และสนับสนุนการเรยีนรูเ้พือ่ปลกูฝงั
กระบวนการทางความคดิ (Mindset) และ
คา่นยิมการท างานเพือ่ประชาชนและประโยชน์
สว่นรวม และการพฒันาทกัษะการท างาน 
(Skill Sets) ในยคุดจิทัิลของบคุลากร
ภาครัฐอยา่งตอ่เนือ่ง

Mindset
มาตรการที ่1 ปลกูฝังบคุลากรภาครัฐใหม้ี

กระบวนการทางความคดิ (Mindset) และ
คา่นยิมการท างานเพือ่ประชาชนและ
ประโยชนส์ว่นรวม ยดึมั่นในหลักคณุธรรม
จรยิธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
หลักธรรมาภบิาล และอดุมการณ์ส าหรับการ
เป็นเจา้หนา้ทีภ่าครัฐยคุใหม ่

Skill Sets
มาตรการที ่2 พัฒนาความรู ้ทกัษะ สมรรถนะ (Skill Sets) และทัศนคตเิพือ่การท างานในยคุ

ดจิทิลั และการสรรสรา้งนวตักรรมทีต่อบสนองตอ่การขบัเคลือ่นภารกจิตามแผนยทุธศาสตรช์าต ิ
แผนการปฏริปูประเทศ ตลอดจนบรบิทการเปลีย่นแปลงของโลก

EMS



“ขา้ราชการไทย” ในฐานะกลไกขบัเคลือ่นภาครฐัทีส่ าคญั 

ตอ้งเปลีย่นแปลง พรอ้มทา้ทายสิง่ใหม ่แกไ้ขปญัหาอยา่งมเีหตผุล 

สามารถประสานการท างานรว่มกนัเพือ่ไปสูเ่ป้าหมายเดยีวกนัท ัง้ภายใน

หนว่ยงาน ตอ้งมปีญัญาสรา้งสรรค ์และใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยี

ดจิทิลัเพือ่สรา้งความประทบัใจและการมสีว่นรว่มจากประชาชน และ 

ทีส่ าคญั คอื จะตอ้งรว่มสรา้งภาคราชการที ่ปลอดคอรร์ปัช ัน่ ยดึม ัน่

ในความซือ่สตัย ์ซือ่ตรง โปรง่ใส ไมเ่ลอืกปฏบิตั ิและมคีณุธรรม



















หนา 1 
 

กําหนดการ 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเครือขายพัฒนาองคกร กรมควบคุมโรค ประจําป พ.ศ. 2563 

ระหวางวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2562 
ณ โรงแรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 
เวลา 08.30 -09.00 น.  ลงทะเบียน 

เวลา 09.00-09.30 น.  พิธีเปด โดย รองอธิบดีกรมควบคุมโรค 
    กลาวรายงาน โดย ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร 
    มอบรางวัล Bright Spot  
    มอบประกาศนียบัตรยกยองชมเชยหนวยงานตนแบบ 4.0 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
           โดย รองอธิบดีกรมควบคุมโรค 

เวลา 09.30 -10.30 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทกรมควบคุมโรค : ระยะเปลี่ยนผานสอดรับกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
           โดย รองอธิบดีกรมควบคุมโรค 

เวลา 10.30-12.00 น.  บรรยาย เรื่อง ทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการของกรมควบคุมโรค 
สูระบบราชการ 4.0 

                  โดย นางวณิสรา สุขวัฒน นักพัฒนาระบบราชการชํานาญการพิเศษ 

12.00 - 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00-14.30 น. บรรยาย เรื่อง แนวทางการดําเนินงานของกลุมพัฒนาระบบบริหาร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

           โดย ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร 

เวลา 14.30-16.30 น. บรรยาย เรื่อง รางวัลเลิศรัฐกับการพัฒนากรมควบคุมโรค 

        โดย นายกิตติณัฐ พนมฤทธิ์ กรรมการผูจัดการบริษัทศูนยสงเสริมคุณคาทางธุรกิจ จํากัด 

เวลา 18.00 น.   รับประทานอาหารเย็น 

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 
09.00 – 11.00 น. บรรยาย เรื่อง คุณธรรม และจริยธรรมของบุคลากรของภาครัฐ “ธรรมาภิบาลกับการบริหารงาน

ตามรอยพระยุคลบาท” 
           โดย พระอาจารยพยอม กัลยาโณ เจาอาวาสวัดสวนแกว 

11.00 – 12.00 น.  บรรยาย เรื่อง แนวทางการดําเนินงานขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม 
           โดย รองอธิบดีกรมควบคุมโรค (นายแพทยปรีชา เปรมปรี) 

13.00 – 16.00น.  บรรยาย เรื่อง แนวทางการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรฯ กรมควบคุมโรค 
    (พ.ศ. 2560 – 2564) 
    มิติที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  มิติที่ 3 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 
    มิติที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  มิติที่ 4 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 
           โดย นางสุจิตรา อังคศรีทองกุล อดีตผูทรงคณุวุฒิกรมควบคุมโรค  

เวลา 18.00 น.   รับประทานอาหารเย็น 



หนา 2 
 

 
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 
09.00 – 12.00 น. บรรยาย เรื่อง การปรับตัว...เพ่ือเขาสูองคกรดิจิทัล” หรือ “การเตรียมความพรอมบุคลากร

เพ่ือรองรับการเขาสูองคกรดิจิทัล 
           โดย ดร.เศรษฐพงค มะลิสุวรรณ ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00น. บรรยาย เรื่อง ยุทธศาสตรดานทรัพยากรบุคคลกรมควบคุมโรค พ.ศ. 2563–2567 
         โดย นายยุทธพงษ เกียรติยุทธชาติ  ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล 

14.00 – 15.00น. ชี้แจง เรื่อง Digital Skills 
         โดย นายวิทยา เดชคุณ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
                โดย นายกอพงศ ชูตนิันทน นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

15.00 – 16.00 น. สรุปประเด็นปญหาอุปสรรค และตอบขอซักถาม 
 

----------------------------------------------- 
 
หมายเหตุ - พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น. 

- พักรับประทานอาหารวาง เวลา 10.30 - 10.45 น. และ เวลา 14.30 - 14.45 น. 
 



thsupaporn@gmail.com 

คํากลาวรายงาน 
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือขายพัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร กรมควบคมุโรค  

ประจําป พ.ศ. 2563 บูรณาการสามหนวยงาน 
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 

ณ  โรงแรมคาวาลิ รีสอรท   อําเภอเมือง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โดย นางเบญจมาภรณ ภิญโญพรพาณิชย ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร 

………………………………………………………………………………… 
กราบเรียน  รองอธิบดีกรมควบคุมโรค  ที่เคารพ 
           ดิฉันในนามของผูจัดการประชุม  วิทยากรและผูเขารวมประชุม ขอบพระคุณที่ทานรองอธิบดี
กรมควบคุมโรคเปนอยางสูง  ที่กรุณาใหเกียรติมาเปนประธานการประชุมเชิงปฏิบัตกิารพัฒนาศักยภาพ
เครือขายพัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร กรมควบคุมโรค ประจําป พ.ศ. 2563 บูรณาการสาม
หนวยงาน ประจําปงบประมาณ  2563  ในวันนี้   ดิฉันใครขอเรียนความเปนมาของการประชุมในครั้ง
นี้   ดังนี ้

    ปจจุบันเปนยุคแหงการเปลี่ยนแปลงและปฏิรูป กระบวนการปฏิบัติงานมีความจําเปนตอง
พิจารณาถึงประโยชนสูงที่สุดและใชคาใชจายนอยที่สุด จึงเกิดแนวความคิดในการจัดงานประชุมแบบ
บูรณาการความรวมมือของสามหนวยงาน ไดแก กลุมพัฒนาระบบบริหาร กองบริหารทรัพยากรบุคคล
และกลุมคุมครองจริยธรรม โดยมีวัตถุประสงคใหเกิดกระบวนการเรียนรูทางดานการบริหารจัดการ มี
การถายทอดจุดเนนที่สําคัญ และแลกเปลี่ยนรูความรูใหมที่ทันสมัยของการบริหารจัดการ รวมทั้งการ
พัฒนาองคกร   ซึ่งผูเขารวมประชุมประกอบดวย   ผูบริหารกรมควบคุมโรค   ผูรับผิดชอบงานพัฒนา
องคกร งานการเจาหนาที่และงานจริยธรรมของหนวยงานสังกัดกรมควบคุมโรค   วิทยากร คณะทํางาน
และผูรับรางวัลยกยองชมเชยหนวยงานตนแบบ 4.0   รางวัล Bright Spot จํานวนทั้งสิ้น   160  คน   
                สําหรับวิทยากร  ไดรับเกียรติอยางดีย่ิงจากกรมควบคุมโรค พระราชธรรมนิเทศ พระ
อาจารยพยอม กัลยาโณ และวิทยากรผูเชี่ยวชาญจากสํานักงาน กพร สํานักงาน กพ. จากภาคเอกชน  
อาจารยสุจิตรา อังคศรีทองกุล อาจารยกิตติณัฐ พนมฤทธิ์   
 
                บัดนี้ไดเวลาอันเปนมงคลแลว  ขอกราบเรียนเชิญทานประธานไดกลาวเปดการประชุม  
มอบประกาศนียบัตรยกยองชมเชยหนวยงานตนแบบ 4.0  มอบรางวัล Bright Spot ใหกับหนวยงาน 
และบรรยายพิเศษในการจัดประชุมคร้ังนี้  ขอกราบเรียนเชิญคะ 
 

………………………………………. 
 
 



thsupaporn@gmail.com 

คํากลาวเปด 
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือขายพัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร กรมควบคมุโรค  

ประจําป พ.ศ. 2563 บูรณาการสามหนวยงาน 
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 

ณ  โรงแรมคาวาลิ รีสอรท   อําเภอเมือง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โดย ดร.นายแพทยปรีชา เปรมปร ี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค 

 
 
ทานทานวิทยากร ผูบริหาร และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
            
           ผมมีความยินดี  และเปนเกียรติอยางยิ่ง  ที่ไดมีโอกาสมาพบกับทุกทานอีกวาระหนึ่ง   จากการ
รายงานความเปนมาของการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือขายการพัฒนาองคกร ประจําป
งบประมาณ  2563   ทําใหทราบวา     การปฏิบัติงานในปจจุบัน ไมสามารถดําเนินการไดดวย
หนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง มีความจําเปนตองปฏิบัติงานในลักษณะความรวมมือสหสาขา การบูรณา
การเปนสิ่งที่จําเปนและอาศัยระบบตาง ๆ เขามาชวย เชน เทคโนโลยี นวัตกรรม ระบบการบริหาร
จัดการ แมกระทั่ง องคความรูจากภาคเอกชน ภาครัฐอื่น   จึงไดมีการรวมตัวเปนเครือขายการพัฒนา
องคกร   ประสบการณการปฏิบัติงานระหวางเครือขาย  เปนเวทีใหหนวยงานหลักของงานสนับสนุน   
เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู  รวมทั้งความรูวิทยาการใหมดานการบริหารจัดการ และปญหา
อุปสรรคซึ่งจะเปนประโยชนตอการดําเนินงานปองกันควบคุมโรคตอไป      และหวังเปนอยางยิ่งวา 
ผูเขารวมประชุม จะไดนําความรู วิทยาการใหม ๆ ที่ไดรับนําไปปรับใชในกระบวนการทํางานใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  สําหรับ นโยบายที่จะดําเนินการมุงเปาในปนี้ ตองไดรับรางวัลลิศรัฐ ระดับยอด
เยี่ยม 3 ปซอน ดังนั้นหนวยงานตองใหความรวมมือ สงผลงานรางวัลคุณภาพเขาประกวด ทั้งรางวัล
บริหารราชการแบบมีสวนรวม และรางวัลบริการภาครัฐ รางวัล PMQA 4.0 ปที่ผานมาเราไดระดับ
ดีเดน ปนี้ตองสามารถไปไกลกวานี้ และปรับวิธีการทํางานใหสอดรับกับ 4.0 ประกอบไปดวย การบูรณา
การศูนยขอมูล การประสานบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงาน การพัฒนาระบบควบคุมภายใน 
พัฒนากระบวนการและคุณภาพการใหบริการ การรับฟงขอคิดเห็น ขอรองเรียน การใชเทคโนโลยี
สมยัใหม เพื่อเขาถึงความตองการ การพัฒนายกระดับบุคลากร การพัฒนาระบบ Innovation 
ecosystem และ Supporting system พรอมทั้ง พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยใชดิจิทัลมา
ชวยขั้นตอน และลดการใชกระดาษ 
               สุดทายนี้ขอขอบคุณคณะผูบริหาร วิทยากร   เจาหนาที่   รวมถึงทุกทานที่มีสวนสําคัญ   
ทําใหประชุมนี้สําเร็จลุลวง   และขออวยพรใหการประชุมครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงคทุกประการ  ผม
ขอเปดการประชุม  ณ  บัดนี้   



 
 

 

คําสั่งกรมควบคุมโรค 
ที่             / 2562 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการและคณะทํางาน  
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือขายพัฒนาองคกร บูรณาการของกลุมพัฒนาระบบบริหาร 

กลุมคุมครองจริยธรรม และกองบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ 2563 
 

  ตามที่กรมควบคุมโรค ไดกําหนดใหจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือขายพัฒนาองคกร 
บูรณาการของกลุมพัฒนาระบบบริหาร กลุมคุมครองจริยธรรม และกองบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรสายงานสนับสนุนไปสูความเปนเลิศ และเพ่ือปรับวิธีคิดของบุคลากร
สายงานสนับสนุนดานบริหารจัดการใหมุงผลสัมฤทธิ์และประชาชน รวมท้ังใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู     
จากประสบการณตางๆ ของแตละเครือขายและนําความรูที่ไดไปปรับปรุงกระบวนการทํางานในหนวยงาน นั้น 
  เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค กรมควบคุมโรค
จึงแตงตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานดังกลาว โดยมีองคประกอบ หนาที่และอํานาจ ดังนี ้
 1. คณะกรรมการอํานวยการจัดประชุม ประกอบดวย 
  1.1 นายปรีชา เปรมปร ี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค  ประธานกรรมการ 
  1.2 นายยุทธพงษ เกียรติยุทธชาติ ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล กรรมการ 
  1.3 นางเบญจมาภรณ ภิญโญพรพาณิชย ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร กรรมการ 
  1.4 นางธัญลักษณ เอกอุน กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรรมการ 
  1.5 นางนวพรรณ สันตยากร กลุมพัฒนาระบบบริหาร กรรมการ 
  1.6 นางสาวอัจฉรา บุญชุม กลุมพัฒนาระบบบริหาร กรรมการ 
  1.7 นายคาวุฒ ิ ฝาสันเทียะ กลุมพัฒนาระบบบริหาร กรรมการ 
       และเลขานุการ 
  1.8 นางรจนา บุญผอง กลุมพัฒนาระบบบริหาร กรรมการ 
       และผูชวยเลขานุการ 
  1.9 นางสาวกนกกุล อายุเจริญ กลุมคุมครองจริยธรรม          กรรมการ 
       และผูชวยเลขานุการ 
  1.10 นายศุภสิทธิ ์ ปรีชาพันธุ กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรรมการ 
       และผูชวยเลขานุการ 
  หนาที่และอํานาจ 
 1. กําหนดขอบเขต วัตถุประสงค รูปแบบการจัดสัมมนาใหเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ  
 2. อํานวยการ ใหคําปรึกษา คําแนะนําการบริหารจัดการโครงการและการดําเนินงาน 
ตลอดจนอํานวยการใหเกิดการประสานงานใหเปนไปอยางราบรื่น 
 3. ดูแล กํากับ ติดตามการบริหารโครงการใหมีความเหมาะสม และเปนไปดวยความเรียบรอย 
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 2. คณะทํางานดานวิชาการ ประกอบดวย 
  2.1 นางเบญจมาภรณ ภิญโญพรพาณิชย ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร ป ร ะ ธ า น
คณะทํางาน 
  2.2 นายคาวุฒ ิ ฝาสันเทียะ กลุมพัฒนาระบบบริหาร  รองประธานคณะทํางาน 
  2.3 นางสาวณิชารัศม สิริวัชรศิลป กลุมคุมครองจริยธรรม  คณะทํางาน 
  2.4 นางสาวปยะนุช ถันพลกรัง กลุมคุมครองจริยธรรม  คณะทํางาน 
  2.5 นาวสาวอุบลวรรณ พุมไสว กองบริหารทรัพยากรบุคคล คณะทํางาน 
  2.6 นายเฉลิม กลิ่นศรีสุข กองบริหารทรัพยากรบุคคล คณะทํางาน 
  2.7 นางสาวอมรรัตน ศรีเจริญทรรศน กลุมพัฒนาระบบบริหาร  คณะทํางาน 
  2.8 นางสาวรัฐลักษณ พิทักษจักรพิภพ กลุมพัฒนาระบบบริหาร  คณะทํางาน 
  2.9 นางรจนา บุญผอง กลุมพัฒนาระบบบริหาร  คณะทํางาน 
      และเลขานุการ 
  2.10 นางกนกนารถ สงควอน กลุมพัฒนาระบบบริหาร  คณะทํางาน 
      และผูชวยเลขานุการ 

  หนาที่และอํานาจ 
 1. จัดทําโครงการประชุมเพ่ือพัฒนาเครือขายการบริหารจัดการ กรมควบคุมโรค 
ปงบประมาณ 2563 
 2. ออกแบบกิจกรรมการจัดประชุมใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและตอบสนองความ
ตองการของกลุมเปาหมาย 
 3. จัดกระบวนการเรียนรู แลกเปลี่ยนประสบการณระหวางบุคลากรและหนวยงาน  
ใหเหมาะสม เนนกระบวนการมีสวนรวม และสรางสัมพันธภาพ 
 4. ประสานและอํานวยความสะดวกตลอดการจัดประชุมใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
 5. ประสานวิทยากร และจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม 
 6. รวบรวมประเด็น สรุปผลการประชุมและถอดบทเรียน  
 7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

  3. คณะทํางานการเงนิและลงทะเบียนผูเขารวมสัมมนา ประกอบดวย 
  3.1 นายคาวุฒ ิ ฝาสันเทียะ กลุมพัฒนาระบบบรหิาร ประธานคณะทํางาน 
  3.2 นางรจนา บุญผอง กลุมพัฒนาระบบบริหาร  รองประธานคณะทํางาน 
  3.3 นางกนกนารถ สงควอน กลุมพัฒนาระบบบริหาร  คณะทํางาน 
  3.4 นางสาววิราวรรณ ศรีคง กลุมพัฒนาระบบบริหาร  คณะทํางาน 
  3.5 นางสาวชนมน ดิษยาวรนฤกมล กลุมพัฒนาระบบบริหาร  คณะทํางาน 
  3.6 นายศุภกร พ่ึงฉิมรุจ กลุมพัฒนาระบบบริหาร  คณะทํางาน 
  3.7 นางสาวฝนทอง ศรีภูม ิ กองบริหารทรัพยากรบุคคล  คณะทํางาน 
  3.8 นางสาวอณัญญา แสงวิสัย กองบริหารทรัพยากรบุคคล  คณะทํางาน 
  3.9 นางสาวณฏัฐภรณ เสือพักทักษ กลุมพัฒนาระบบบริหาร  คณะทํางาน 
      และเลขานุการ 
  3.10 นางสาวณิชาภัทร สะอาดดี กลุมพัฒนาระบบบริหาร  คณะทํางาน 
      และผูชวยเลขานุการ 



หนาที่และ... 
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  หนาที่และอํานาจ 
 1. ตรวจสอบโครงการ กิจกรรมและงบประมาณการใชจายใหเปนไปตามระเบียบการเบิก-จาย 
 2. จัดเตรียมรายชื่อ โควตาผูเขารวมประชุม และลงทะเบียนผูเขารวมประชุม 
 3. เตรียมเอกสารการเพ่ือเบิกจายตามหลักฐานการเบิกจายทั้งระหวางดําเนินงาน 
ภายหลังเสร็จสิ้นการดําเนินงาน ตลอดจนการจัดเตรียมเอกสาร หลักฐานตางๆ ท่ีเก่ียวของทางดานการเงิน 
และพัสดุใหเปนไปตามหลักเกณฑและระเบียบที่กําหนด 
 4. บริหารจัดการดานการเงินในการจัดประชุม ดูแลคาใชจาย รวบรวมและตรวจสอบ
ความถูกตองของเอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดประชุม 
 5. สรุปผลการใชจายทางการเงิน 
 6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

  4. คณะทํางานตอนรับ ประชาสัมพันธ อํานวยความสะดวกทั่วไปและยานพาหนะ 
ประกอบดวย 
  4.1 นางรจนา บุญผอง กลุมพัฒนาระบบบริหาร ประธานคณะทํางาน 
  4.2 นายกิตติธัช นาคบุญตัน กองบริหารทรัพยากรบุคคล คณะทํางาน 
  4.3 นายจตุภูม ิ โกมาสถิต กลุมคุมครองจริยธรรม คณะทํางาน 
  4.4 นางสาวจันทรัสม อรรถาโภชน กองบริหารทรัพยากรบุคคล คณะทํางาน 
  4.5 นายนัฐวุฒ ิ โอภาพันธ กลุมคุมครองจริยธรรม คณะทํางาน 
  4.6 วาที่รอยตรีหญิง  พรนภัส   แสงสวัสดิ์ กลุมคุมครองจริยธรรม คณะทํางาน 
  4.7 นางสาวศิรดา บุญเกิด กลุมพัฒนาระบบบริหาร คณะทํางาน 
  4.8 นางสาวสุพัตรา มูณ ี กลุมพัฒนาระบบบริหาร คณะทํางาน 
  4.9 นางสาวณชิาภัทร สะอาดด ี กลุมพัฒนาระบบบริหาร คณะทํางาน 
      และเลขานุการ 
  4.10 นายนุชา กิจพัฒน กลุมพัฒนาระบบบริหาร คณะทํางาน 
      และผูชวยเลขานุการ 
  หนาที่และอํานาจ 
 1. ดําเนินการประชาสัมพันธ ขอมูล และขาวสารตาง ๆ ในการจัดประชุมสัมมนา  
ผานสื่อประชาสัมพันธอาทิ เวบ็ไซต ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส และสื่อประชาสัมพันธของแตละหนวยงาน 
 2. ประสานงานดานการเตรียมการตอนรับ ประสานขอมูลการเดินทางของคณะผูบริหาร 
หนวยงาน วิทยากร และผูเขารวมการประชุม 
 3. อํานวยความสะดวกทั่วไป แกผูบริหาร แขกผูมีเกียรติและผูเขารวมสัมมนา 
 4. เตรียมการดานยานพาหนะสําหรับผูเขารวมประชุม วิทยากรและแขกผูมีเกียรติ 
 5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
 
 
 

 



5. คณะทํางาน... 
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  5. คณะทํางานดานสถานที่ จัดเลี้ยง และโสตทัศนูปกรณ  ประกอบดวย 
  5.1 นายยุทธพงษ เกียรติยุทธชาติ ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล ป ร ะ ธ า น
คณะทํางาน 
  5.2 นายศุภสิทธิ ์ ปรีชาพันธุ กองบริหารทรัพยากรบุคคล รองประธานคณะทํางาน 
  5.3 นายจีระวัฒน ฉ่ํารัศม ี กองบริหารทรัพยากรบุคคล คณะทํางาน 
  5.4 จาเอกหญิง นพมาศ เส็งเมือง กองบริหารทรัพยากรบุคคล คณะทํางาน 
  5.5 สิบเอกสัมพันธ วงศวิภาค กองบริหารทรัพยากรบุคคล คณะทํางาน 
  5.6 นายสิฐากฤษ สิรยายน กองบริหารทรัพยากรบุคคล คณะทํางาน 
  5.7 นางสาวสุพิชญา นามจันทึก กลุมคุมครองจริยธรรม คณะทํางาน 
  5.8 นายอานุภาพ ไชยม ี กลุมพัฒนาระบบบริหาร คณะทํางาน 
  5.9 นางสาวลดาวรรณ มหาโชต ิ กลุมคุมครองจริยธรรม คณะทํางาน 
  5.10 นางสาวรุงทิพย นานาพัฒนผล กลุมพัฒนาระบบบริหาร คณะทํางาน 
  5.11 นางสาวจันทรัสม อรรถาโภชน กองบริหารทรัพยากรบุคคล คณะทํางาน 
      และเลขานุการ 
  5.12 นายกิตติธัช นาคบุญตัน กองบริหารทรัพยากรบุคคล คณะทํางาน 
      และผูชวยเลขานุการ 

  หนาที่และอํานาจ 
 1. ออกแบบธีมการจัดงานเลี้ยง และจัดเตรียมการแสดงใหเปนไปอยางมีความสุข สนุกสนาน 
 2. ประสานงานดานการจัดเตรียมความพรอมดานสถานที่จัดการประชุมสัมมนาและ
สถานที่จัดงานเลี้ยง 
 3. ประสานงานเรื่องอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่มระหวางการจัดประชุมสัมมนา 
 4. ดําเนินงานเก่ียวกับการจัดงานเลี้ยงและจัดเตรียมพิธีกร 
 5. จัดเตรียมและดูแลความเรียบรอยของหองประชุม อุปกรณโสตทัศนูปกรณและ
อุปกรณอ่ืนๆ ในการประชุมทั้งในสวนของหองประชุมใหญและหองประชุมยอย 
 6. เก็บบันทึกภาพระหวางการจัดประชุมสัมมนา 
 7. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

  ทั้งนี ้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

   สั่ง  ณ  วันที่         พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 
                                        
                  
 
 
 
 
 













 




