
Template รายละเอียดตวัช้ีวดั แผนปฏิบติัการด้านการป้องกนัควบคมุโรคฯ (พ.ศ. 2566 - 2570) 

(ตวัอย่าง) 

ตวัช้ีวดั  

เป้าหมายความสาํเรจ็ 

(Milestone) 

4) Strategic Information & Technology การเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ในการ

บรหิารจดัการขอ้มลูและเทคโนโลยเีพือ่ใชใ้นการวางยทุธศาสตรด์า้นการป้องกนั

ควบคุมโรคและภยัสขุภาพ 

ยทุธศาสตร ์ ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับโครงสรางพืน้ฐานของระบบปองกันควบคุมโรคและ

ภัยสุขภาพ  

เป้าหมายย่อยท่ี การพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบฐานขอ้มลูและการประมวลผลขอ้มลู 

เพ่ือการพยากรณ ์และการเฝา้ระวงัปอ้งกนัโรคและภยัสขุภาพ รวมทัง้การเขา้ถงึ

ขอ้มลูท่ีจาํเป็นเพ่ือใชป้ระโยชนใ์นทกุระดบั 

ระดบัการแสดงผล จงัหวดั / เขต / ประเทศ 

ช่ือตวัช้ีวดั ความสาํเรจ็การบรูณาการฐานขอ้มลูภาครฐัหน่วยงานสงักดักรมควบคุมโรคเพือ่

สนบัสนุนระบบป้องกนัโรคและภยัสขุภาพ 

 

คาํนิยาม ร้อยความสําเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลมีระบบการดึงข้อมูลจากระบบ

คลงัข้อมูลสุขภาพ (Health Data Center : HDC) เชื่อมโยงข้อมูล Cluster โรค

และภยัสขุภาพ เพือ่สนบสันุนระบบป้องกนัโรคและภยัสขุภาพ  

เกณฑเ์ป้าหมาย :  

พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 

ความสำเร็จการพัฒนา

ฐานขอมูลกลางเพ่ือ

การเชื่อมโยงบูรณา

การฐานขอมูล 43 

แฟม กับฐานขอมูล 

สปสช.  

ความสำเร็จการพัฒนา

ฐานขอมูลกลางเพ่ือ

สนับสนุนระบบ

ปองกันโรคและภัย

สุขภาพปละ 1 cluster 

ความสำเร็จการพัฒนา

ฐานขอมูลกลางเพ่ือ

สนับสนุนระบบ

ปองกันโรคและภัย

สุขภาพปละ 1 cluster 

 ความสำเร็จการ

พัฒนาฐานขอมูลกลาง

เพ่ือสนับสนุนระบบ

ปองกันโรคและภัย

สุขภาพปละ 1 cluster 

ความสำเร็จการพัฒนา

ฐานขอมูลกลางเพ่ือ

สนับสนุนระบบ

ปองกันโรคและภัย

สุขภาพปละ 2 cluster 

 

วตัถปุระสงค ์ เพือ่สนบัสนุนและพฒันาฐานขอ้มลูมรีะบบการดงึขอ้มลูจากระบบคลงัขอ้มลู

สขุภาพ (Health Data Center : HDC)เพือ่ใชข้อ้มลูในการขบัเคลื่อนงานป้องกนั

ควบคุมโรค พรอ้มทัง้สามารถวเิคราะห ์พยากรณ์โรคและ ภยัสขุภาพทีส่าํคญั 

 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานระดบักอง ทีม่ขีอ้มลูโรคและภยัสขุภาพ (Cluster โรค) เพือ่ใชข้อ้มลูใน

การขบัเคลื่อนงานป้องกนัควบคุมโรค พรอ้มทัง้สามารถวเิคราะห ์พยากรณ์โรค

และ ภยัสขุภาพทีส่าํคญั 

        เป้าหมายความสาํเรจ็ (Milestone)          

 



วิธีการจดัเกบ็ข้อมลู รวบรวมผลการสนบัสนุนและพฒันาฐานขอ้มลูของหน่วยงานระดบัเขต ( 

สาํนกังานป้องกนัควบคุมโรค)  

 

แหล่งข้อมลู รายงานผลการดาํเนินงานสนบัสนุนและพฒันาฐานขอ้มลูสาํนกังานป้องกนั

ควบคุมโรคที ่1 -12, สาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดั 

รายการข้อมูล 1 รายงานวเิคราะหฐ์านขอ้มลูจากระบบคลงัขอ้มลูสขุภาพ (Health Data Center : 

HDC)  

 

รายการข้อมูล 2 รายงานการวเิคราะหพ์ยากรณ์โรคและภยัสขุภาพ จากระบบคลงัขอ้มลูสขุภาพ 

HDC 

สตูรคาํนวณตวัช้ีวดั  

ระยะเวลาการ

ประเมินผล 

1 ตุลาคม 2565 – 30 กนัยายน 2570   ประเมนิไตรมาสละ 1 ครัง้  

วิธีการประเมินผล รายงานตวัชีว้ดัผลการสนบัสนุนและพฒันาฐานขอ้มลูของหน่วยงานระดบัเขต           

( สาํนกังานป้องกนัควบคุมโรค) รายไตรมาส 

กาํกบั ตดิตาม ประเมนิผล ในพืน้ทีม่มีกีารสนบัสนุนและพฒันาฐานขอ้มลู  

เอกสารสนับสนุน แผนปฏบิตักิารดา้นการป้องกนัควบคุมโรคและภยัสขุภาพของประเทศ ระยะ 20 

ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 

แผนปฏบิตักิารดา้นการป้องกนัควบคุมโรคฯ (พ.ศ. 2566 - 2570)    

รายละเอียดข้อมลูพืน้ฐาน 

Baseline Data หน่วยวดั 
ผลการดาํเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 2564 2565 

 รอ้ยละ - - - 

หมายเหตุ : ขอ้มลู ณ วนัที.่........... 

ผูใ้ห้ข้อมลูทางวิชาการ / 

ผูป้ระสานงานตวัช้ีวดั 

กรมควบคุมโรค กองดจิทิลัเพือ่การควบคุมโรค 

1. ช่ือ - สกุล :                                 ตำแหนง : 

    โทรศัพททีท่ำงาน :                    โทรศัพทมือถือ :  

    โทรสาร :                     E-mail : 

2. ช่ือ - สกุล :                                 ตำแหนง : 

    โทรศัพททีท่ำงาน :                    โทรศัพทมือถือ :  

    โทรสาร :                     E-mail : 



3. ช่ือ - สกุล :                                 ตำแหนง : 

    โทรศัพททีท่ำงาน :                    โทรศัพทมือถือ :  

    โทรสาร :                     E-mail : 

หน่วยงานประมวลผล

และจดัทาํข้อมลู 

กรมควบคุมโรค กอง...................... 

1. ช่ือ - สกุล :                                 ตำแหนง : 

    โทรศัพททีท่ำงาน :                    โทรศัพทมือถือ :  

    โทรสาร :                     E-mail : 

2. ช่ือ - สกุล :                                 ตำแหนง : 

    โทรศัพททีท่ำงาน :                    โทรศัพทมือถือ :  

    โทรสาร :                     E-mail : 

3. ช่ือ - สกุล :                                 ตำแหนง : 

    โทรศัพททีท่ำงาน :                    โทรศัพทมือถือ :  

    โทรสาร :                     E-mail : 

ผูร้บัผิดชอบการรายงาน

ผลการดาํเนนงาน 

กรมควบคุมโรค กอง...................... 

1. ช่ือ - สกุล :                                 ตำแหนง : 

    โทรศัพททีท่ำงาน :                    โทรศัพทมือถือ :  

    โทรสาร :                     E-mail : 

2. ช่ือ - สกุล :                                 ตำแหนง : 

    โทรศัพททีท่ำงาน :                    โทรศัพทมือถือ :  

    โทรสาร :                     E-mail : 

3. ช่ือ - สกุล :                                 ตำแหนง : 

    โทรศัพททีท่ำงาน :                    โทรศัพทมือถือ :  

    โทรสาร :                     E-mail : 

การรายผลในระบบ 

Estimate 

(โปรดระบุ) 

 หนวยงานสวนกลาง    กรมควบคุมโรค  กองดิจิทัลเพ่ือการควบคุมโรค 

    ช่ือ - สกุล : พงษสุธีร  ทองเกลี้ยง   ตำแหนง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

    โทรศัพททีท่ำงาน : 02-5903093   โทรศัพทมือถือ : 0955812793 

    โทรสาร :                  E-mail : teparit22@gmail.com 
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ประเด็นเชิงระบบและบูรณาการ 
แผนงาน บูรณาการขอมูลขนาดใหญ Big Data เพ่ือการสนับสนุน 

การดําเนินงานโรคและภัยสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ กองดิจิทัลเพ่ือการควบคุมโรค  

1. ความสอดคลองกับแผน  
1.1 ยุทธศาสตรชาติ  20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) ดานท่ี 3 ดานพัฒนาและเสริมสรางทรัพยากรมนุษย 
1.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นท่ี 13 การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะท่ีดี แผนยอยฯ  

ท่ี 13.5 แผนยอยการพัฒนาและสรางระบบรับมือและปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซํ้าท่ีเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

1.3 แผนการปฏิรูปประเทศดานสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) Big Rock ท่ี 1 การปฏิรูปการจัดการภาวะ
ฉุกเฉินดานสาธารณสุข รวมถึงโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม เพ่ือความม่ันคงแหงชาติดานสุขภาพ 

1.4 แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) หมุดหมายท่ี 11 ไทย
สามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และหมุดหมายท่ี 
12 ไทยมีกําลังคนสมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยางตอเนื่อง ตอบโจทยการพัฒนาแหงอนาคต 

1.5 นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. 2566-2570) : การเสริมสรางความม่ันคง
ของมนุษย และ การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ  

1.6 ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป ดานสาธารณสุข (4 Excellence Strategy) : สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค
และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence) 

1.7 แผนปฏิบตัิการดานการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) 
: ยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานของระบบปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

1.8 แผนปฏิบัติการดานการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศ ระยะท่ี 2 สรางความเขมแข็ง  
(พ.ศ.2566 - 2570) ยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานของระบบปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

 - Strong DC program 
 - Smart EOC 
 - Strategic information & Technology 
 

2. สถานการณ (Situation) 
กรมควบคุมโรค เปนหนึ่งในหนวยงานราชการท่ีมีความสําคัญตอการพัฒนาสุขภาพของประชา

ชน ท่ีมุงเนนการเปนผูนําดานวิชาการและเทคโนโลยีการปองกันและควบคุมโรคของประเทศและระดับ
นานาชาติ โดยกรมควบคุมโรคนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพ่ือการสนับสนุนการดําเนินงานตาง ๆ และเตรียม
ความพรอมเขาสูยุคดิจิทัล ตามนโยบายไทยแลนด 4.0 อีกท้ังการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคม ไดถูกเรงรัดการเปลี่ยนแปลงยิ่งข้ึนเม่ือเกิดสถานการณระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ทําใหเกิดปรากฏการณทางสังคมท่ีเรียกวา “ความปกติใหม” หรือ New Normal ทําใหความจําเปน 
(Demand) ของเทคโนโลยีเพ่ิมมากข้ึน สงผลใหหนวยงานภาครัฐตองเรงรัดการเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการ
ใหบริการประชาชนผานชองทางดิจิทัล แสดงใหเห็นถึงปรากฏการณของการเปลี่ยนรูปแบบการทํางาน (Digital 
Transformation) ของหนวยงานภาครัฐ อีกท้ังกรมควบคุมโรคไดจัดทํา (ราง) แผนปฏิบัติการดานการปองกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศ ระยะท่ี 2 สรางความเขมแข็ง (พ.ศ. 2566 - 2570) กรมควบคุมโรค
สงผลใหเกิดเปนแผนพัฒนาดิจิทัลของกรมควบคุมโรค ท่ีสอดคลองกับ (ราง) แผนปฏิบัติการดานการปองกัน 



ควบคุมโรคฯ เพ่ือผลักดันใหรัฐบาลแตละประเทศเขามามีสวนสําคัญในการปรับเปลี่ยนการดําเนินงานและการ
ใหบริการภาครัฐท่ีมีอยูเดิมโดยใหความสําคัญกับการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาปรับใช 
อยางเหมาะสม เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดําเนินงาน บริหารจัดการทรัพยากรของรัฐ ตลอดจนให
การใหบริการ แกผูมีสวนเก่ียวของ ดังนั้นรัฐบาลจึงไดกําหนดแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยภายใต 
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12  ซ่ึงมี
วิสัยทัศนเพ่ือการยกระดับภาครัฐไทยสูการเปนรัฐบาลดิจิทัลท่ีมีการบูรณาการระหวางหนวยงาน มีการทํางาน
แบบอัจฉริยะ ใหบริการโดยมีประชาชนเปนศูนยกลาง และขับเคลื่อนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไดอยางแทจริง ซ่ึง
ตองอยูบนพ้ืนฐานการดําเนินการ 4 ประการ ไดแก การบูรณาการภาครัฐ (Government Integration) การ
ดําเนินงานแบบอัจฉริยะ (Smart Operation)การใหบริการโดยมีประชาชนเปนศูนยกลาง (Citizen-centric 
Service) และการสนับสนุนใหเกิดการขับเคลื่อนไปสูการเปลี่ยนแปลง (Driven Transformation) ตามแผน
ยุทธศาสตรดังกลาว  

ปจจุบันจํานวนขอมูลดานสาธารณสุขไดเติบโตอยางรวดเร็วเรียกไดวา เพ่ิมข้ึนทุก ๆ วินาที  
จนเรียกวาเปนขอมูลขนาดใหญ หรือ Big Data ซ่ึงการนําขอมูลขนาดใหญมาใชประโยชนไดโดยเฉพาะอยางยิ่งการ

พยากรณโรคไดอยางแมนยํา จะสามารถลดคาใชจายในการรักษาไดอยางมหาศาล ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพระบบ
ขอมูลดานโรคและภัยสุขภาพ และสามารถนําขอมูลดังกลาวมาใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิผล จะสงผลใหการเฝา
ระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน อีกท้ังสามารถเปนขอมูลท่ีถูกตองและแมนยํา จะสงผล
ใหประชาชนสามารถดูแลสุขภาพของตนเองไดดียิ่งข้ึน ท้ังประชาชนพ้ืนท่ีหางไกลและพ้ืนท่ีเขตเมือง เชน ระบบการ
แจง/ใหขาวสารสุขภาพในพ้ืนท่ีหรือพ้ืนท่ีเขตเมือง การรักษาวัณโรคของผูปวยรายใหมและกลับเปนซํ้าท่ีถูกรายงาน
ขอมูลโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ขอมูลการรับวัคซีน เปนตน กรมควบคุมโรค จําเปนตองมีการเตรียมความพรอมของ
องคการ  

การนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชปฏิรูปการทํางาน รวมไปถึงการพัฒนาปญญาประดิษฐ
ในการใหคําปรึกษา วินิจฉัย และพยากรณการเกิดโรคลวงหนา การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพทางไกลใหมี
ความหลากหลาย เขาถึงงาย เกิดการบูรณาการของระบบขอมูลจากหลายภาคสวน นอกจากนี้การพัฒนา
บุคลากรทางการแพทย และสาธารณสุขในการวิเคราะหขอมูลข้ันสูงเพ่ือนําขอมูลขนาดใหญไปใชประโยชนได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
         จากระบบขอมูลสารสนเทศดานโรคและภัยสุขภาพท่ีมีศักยภาพจะสงเสริมใหมีการใชประโยชน
จากขอมูลขาวสาร และผลผลิตจากการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพ 5 กลุมโรค ประกอบดวย 1) ระบบการเฝาระวัง
โรคติดตอ 2) ระบบเฝาระวังโรคเอดสวัณโรคและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 3) ระบบเฝาระวังโรคไมติดตอ  
4) ระบบเฝาระวังการบาดเจ็บ และ 5) ระบบเฝาระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม) ในภาพ
ระดับประเทศ ระดับเขตสุขภาพ และระดับจังหวัดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืนตอไป 
 



3. พ้ืนท่ีเปาหมาย/กลุมเปาหมาย (Target)  
 หนวยงานภายใตสังกัดกรมควบคุมโรค/เขตบริการสุขภาพหนวยงานภายในและภายนอก
สังกัดกรมควบคุมโรค 
 





4. เปาหมายและตัวช้ีวัด (Goal) 

เปาหมาย มาตรการ/ 
ตัวช้ีวัดเปาหมาย 

คาเปาหมาย/ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
Baseline 

2565 
2566 2567 2568 2569 2570 

เปาหมายท่ี 1 สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเปนดิจิทัล (Eco System) 
ตัวชี้วัด 1 มีการปรับปรุงหรือพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานรองรับดิจิทัล
อยางนอยปละ 1 ดาน ไดแก ดานเครือขาย ดานซอฟแวร ดานความ
มั่นคงปลอดภัย ดานบริหารจัดการโครงการและดานวิทยาการขอมูล 

4  ดาน 1 ดาน 1 ดาน 1 ดาน 1 ดาน 1 ดาน 

ตัวชี้วัด 2  มีระบบดิจิทัลเพ่ือวิเคราะหการตัดสินใจของผูบริหาร 
รูปแบบ Dashboards ท่ีสนับสนุนตอบโตภาวะฉุกเฉินของหนวยงาน
วิชาการท่ีมีประสิทธิภาพและสามารถใชงานไดจริงหนวยงานละ 1 
dashboards ภายใน 5 ป **ควรมีคําวาอยางนอยหนวยงานละ  

1 5 10 15 20 25 

ตัวชี้วัด 3 มีแฟลตฟอรมการบริการภาครัฐตามภารกิจหลักของ
หนวยงานวิชาการในสังกัดกรมควบคมุโรค อยางนอย 1 แฟลตฟอรม 
**ควรมคีําวาอยางนอยหนวยงานละ 

5 7 9 13 15 20 

ตัวชี้วัด 4 มีการเช่ือมโยงแฟลตฟอรมบริการเขากับบริการกลาง 
(Portal Center) ของหนวยงานนอกสังกัดกรมควบคุมโรค 

1 1 1 1 1 1 

เปาหมายท่ี 2 การเปดเผยและเชื่อมโยงขอมูลภาครัฐ (Open & Connect) 
 ตัวชี้วัด 1 จํานวนชุดขอมลูสะสมในระบบบัญชีขอมลู (Data 
Catalog) ท่ีสามารถเปดเผยขอมลูภาครฐั  (Open Data)     

2 3 5 7 8 10 

ตัวชี้วัด 2 ความสําเร็จการพัฒนาฐานขอมูลกลางเพ่ือสนับสนุน
ระบบปองกันโรคและภัยสุขภาพปละ 1 cluster 

0 1 2 3 4 5 

เปาหมายท่ี 3 การพัฒนาทักษะดิจิทัลใหกบับุคลากร กรมควบคุมโรค 
ตัวชี้วัด 1 จํานวนบุคลากรของกรมควบคุมโรค เปาหมายท่ี
กําหนดสะสมท่ีผานการอบรมตามหลักสตูรดจิิทัลสําคัญ 

855 คน 1,500 คน 2,000 คน 3,000 คน 4,000 คน 5,000 คน 



เปาหมาย มาตรการ/ 
ตัวช้ีวัดเปาหมาย 

คาเปาหมาย/ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
Baseline 

2565 
2566 2567 2568 2569 2570 

ตัวชี้วัด 2 รอยละความครอบคลมุของหนวยงานท่ีมีบุคลากรท่ี
ปฏิบัติงานดานเทคโนโลยสีารสนเทศไดรับการรับรองวิชาชีพ
ทางดานดิจิทัล 

30.5 40 50 60 70 80 

เปาหมายท่ี 4 การผลักดันบริการภาครัฐใหเปนดิจิทัล (Government Digital Services Driven) 
ตัวชี้วัด 1 จํานวนกระบวนงานหลักตามภารกิจของกรม
ปรับเปลีย่นใหเปนดจิิทัล 

47 50 60 70 80 100 

ตัวชี้วัด 2 มีการสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
ดานดิจิทัลใหครอบคลุมทุกหนวยงาน 

10 15 20 25 30 40 

เปาหมายท่ี 5 การพัฒนาขอกฎหมาย กฎระเบียบ แนวทาง แนวปฏิบัติท่ีมีมาตรฐาน 
ตัวชี้วัด 1 ระดับความพรอมในการดําเนินงานไดตามมาตรฐาน
ความพรอมรัฐบาลดิจิทัลของหนวยงานภาครัฐ 

ระดบั 3 ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ5 



5. มาตรการ/กิจกรรมสําคัญ (Strategy/Intervention) 

มาตรการ (strategy)/ 
กิจกรรมสําคัญ 
(Intervention) 

สวนกลาง สคร. เขต สสจ. รพ. PCC ชุมชน/ตําบล 

มาตรการที ่1 พัฒนาแนวนโยบายและ
หลักปฏิบัติดานดิจิทัลที่มีมาตรฐาน
เพื่อไปสูขอมูลเปดภาครัฐตามหลัก 
ธรรมาภิบาล  

ขับเคล่ือนและจัดทําแนวทาง
นโยบายและหลักปฏิบัติดาน
ดิจิทัลฯ 

ดําเนินงานตามแนวทางนโยบายและ
หลักปฏิบัติ 

- - - - - 

มาตรการที ่2 ปรับเปล่ียนและ
ออกแบบระบบบริการดวยดิจิทัลและ
นําไปใชอยางมีประสิทธิภาพ 

กํากับติดตามและสนับสนุนการ
ออกแบบกระบวนงานบริการดาน
ดิจิทัลที่นําไปใชประโยชน 

ออกแบบปรับเปล่ียนงานบริการหรือ
กระบวนการหลักและจัดทํา
สถาปตยกรรมขอมูล(EA) 

- - - - - 

มาตรการที่ 3ปรับปรุงพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานใหมีความมั่นคง
ปลอดภัยและมีคุณภาพ 
 
 
 

1. สนับสนับสนุนโครงสราง
พื้นที่ในภาพรวมกรมควบคุม
โรค ใหมีความความพรอมและมี
ประสิทธิภาพ  
2. เตรียมขอมูล ตรวจสอบ 
อัพเดตขอมูลหนวยงานที่จัดเก็บ
บนเครือขายอินเตอรเน็ต 
3.บริหารจัดการดานความ
ปลอดภัยตามมาตรฐาน 
ISO27001 

1. ตรวจสอบ ติดตาม เฝาระวัง ความ
มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร 
2. ตรวจสอบ ปรับปรุงพัฒนา ประเมิน
โครงสรางพื้นฐานใหม ี
ความพรอมใชงานอยางม ี
ประสิทธภิาพ 

ตรวจสอบ ติดตาม  
เฝาระวัง ความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร 

ตรวจสอบ ติดตาม  
เฝาระวัง ความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร 

ตรวจสอบ ติดตาม  
เฝาระวัง ความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร 

ตรวจสอบ ติดตาม  
เฝาระวัง ความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร 

ตรวจสอบ ติดตาม  
เฝาระวัง ความมั่นคงปลอดภยั 
ทางไซเบอร 

มาตรการที ่4 บูรณาการเชือ่มโยงเพลต
ฟอรมการบริการภาครัฐและบริหาร
จัดการขอมูลดิจิทัล 

จัดทําขอตกลงเพือ่การใชขอมูล 
รวมกันกับหนวยงานทั้งใน 
และนอกสังกัดกรมควบคุมโรค 

1. จัดทํามาตรฐานขอมลู Data Catalog 
และออกแบบการ 
วิเคราะหขอมูลดวยวิทยาการขอมูล 
2. ประสานความรวมมอืดานขอมูล 
เพื่อนําไปสูการพัฒนาแฟลตฟอรม 
การบริการภาครัฐ 
3. สนับสนุนขอมูลตามขอตกลง 
การเชื่อมโยงขอมูลฯ  

สนับสนุนขอมูล 
ตามขอตกลง 
การเชื่อมโยงขอมูลฯ 

สนับสนุนขอมูล 
ตามขอตกลง 
การเชื่อมโยงขอมูลฯ 

สนับสนุนขอมูล 
ตามขอตกลง 
การเชื่อมโยงขอมูลฯ 

สนับสนุนขอมูล 
ตามขอตกลง 
การเชื่อมโยงขอมูลฯ 

1. ใชบริการและประเมิน 
ความพึงพอใจในการใชประโยชน 
จากแฟลตฟอรม 
2. เสนอความตองการ 
การใชบริการแฟลตฟอรมที ่
เหมาะสม 



6. มาตรการ แผนงาน/โครงการ และกิจกรรมหลัก (Strategy/Intervention Project and Activity) เพ่ิมขอมูลเปามายและตัวช้ีวัดของแผนงาน/โครงการ กิจกรรมหลัก 

มาตรการ แผนงาน/โครงการ 
กิจกรรมหลกั 

กรอบระยะเวลาป พ.ศ. 

ผูรับผิดชอบ 
หลัก/รวม 

วงเงิน (ลานบาท) 

เปาหมาย ตัวชี้วัด 

25
66

 

25
67

 

   
 2

56
8 

   
 2

56
9  

25
70

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

25
70

 

รวม แหลงเงิน 

รวมทั้งสิ้น 
      - - 51.90

79 
53.8
87 

41.0
3 

146.82
49 

   

มาตรการที่ 1 พัฒนาแนวนโยบายและหลักปฏบิัตดิานดิจิทลัเพ่ือไปสูขอมูลเปดภาครัฐตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

- - 5.716 28.45
7 

16.38 50.553 งบประมาณกรมฯ   

1.1 โครงการสนับสนุนและขับเคลื่อนนโยบายตามกรอบธรรมาภบิาลและ PDPA 
1.1.1 ขับเคล่ือนการดําเนินงาน 
ธรรมาภิบาลขอมูลที่มุงเนน  
ดานการแลกเปล่ียนขอมูลดานการ
เปดเผยขอมูลเปดภาครัฐ  
(Open Government  Data)  
ดานการวิเคราะหและใชประโยชนขอมูล 

� � � � � กดคร./กม./กยผ./บค. 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 งบประมาณกรมฯ เปาหมาย 2 
การเปดเผยและ
เชื่อมโยงขอมูล
ภาครัฐ (Open & 
Connect) 

ตัวชี้วัดที่ 1 
จํานวนชุดขอมูลสะสมใน
ระบบบัญชขีอมลู (Data 
Catalog) ที่สามารถ
เปดเผยขอมลูภาครัฐ  
(Open Data)     

1.1.2 การจัดทาํชุดขอมูล Data 
Catalog  และเปดเผยขอมูลผาน
ศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐ 
(Data.go.th) 

� � � � � กดคร./หนวยงานในสังกัด
กรมควบคุมโรค 

0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 งบประมาณกรมฯ เปาหมาย 2 
การเปดเผยและ
เชื่อมโยงขอมูล
ภาครัฐ (Open & 
Connect) 

ตัวชี้วัดที่ 1 
จํานวนชุดขอมูลสะสมใน
ระบบบัญชขีอมลู (Data 
Catalog) ที่สามารถ
เปดเผยขอมลูภาครัฐ  
(Open Data)     

มาตรการที่ 2 ปรับเปลี่ยนและออกแบบระบบบริการดวยดิจิทัลและนําไปใชอยางมีประสิทธิภาพ 
2.1 โครงการพัฒนาและสนับสนุนการปรับเปลี่ยนกระบวนงานและบริการใหเปนดิจิทัล 
2.1.1 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
ชวยในการวิเคราะหขอมูลและ    
การตัดสินใจ (Data-driven 
decision making) 

� � � � � กดคร./หนวยงานในสังกัดฯ 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0  งบประมาณกรมฯ เปาหมาย 1 
สภาพแวดลอมที่เอื้อ
ตอการเปนดิจิทัล 
(Eco System) 

ตัวชี้วัดที่ 2 
มีระบบดิจิทัลเพื่อ
วิเคราะหการตัดสินใจของ
ผูบริหาร รูปแบบ 
Dashboards ที่สนับสนุน
ตอบโตภาวะฉุกเฉินของ
หนวยงานวิชาการที่มี
ประสิทธิภาพและสามารถ
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ใชงานไดจริงหนวยงานละ 
1 dashboards ภายใน 5 ป 

2.1.2 สนับสนุนการปรับเปล่ียน
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
(Electronic Transaction) ใหเปน
ดิจิทัล 

� � � � � กดคร./หนวยงานในสังกัดฯ 2.0 2.0 2.0  2.0 2.0  งบประมาณกรมฯ เปาหมาย 4 
กา ร ผลั ก ดัน บ ริ ก า ร
ภาครัฐให เปน ดิ จิทัล 
(Government Digital 
Services Driven) 

ตัวชี้วัดที่ 2 
มีการสนับสนุน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมดาน
ดิจิทัลใหครอบคลุมทุก
หนวยงาน 

2.1.3 การพัฒนาบริการดิจิทัลแบบ
เบ็ดเสร็จ (End-to-End Digital 
Services)  อํานวยความสะดวก 
ใหภาคธุรกจิ ลดระยะเวลาในการ
ใหบริการผานชองทางดิจิทัล 

� � � � � กดคร./หนวยงานในสังกัดฯ 2.0 2.0 2.0  2.0 2.0  งบประมาณกรมฯ เปาหมาย 4 
การผลักดันบริการ
ภาครัฐใหเปนดิจิทัล 
(Government Digital 
Services Driven) 

ตัวชี้วัดที่ 1 
จํานวนกระบวนงาน
หลักตามภารกิจของ
กรมปรับเปล่ียนใหเปน
ดิจิทัล 

2.1.4 ออกแบบในการใหบริการ
ดิจิทัล สําหรับกลุมเปราะบาง หรือ
เฉพาะบุคคล Personalized 
Digital Service 

� � � � � กดคร./หนวยงานในสังกัดฯ 1.0 1.0 1.0  1.0 1.0  งบประมาณกรมฯ เปาหมาย 4 
การผลักดันบริการ
ภาครัฐใหเปนดิจิทัล 
(Government Digital 
Services Driven) 

ตัวชี้วัดที่ 1 
จํานวนกระบวนงาน
หลักตามภารกิจของ
กรมปรับเปล่ียนใหเปน
ดิจิทัล 

2.2 โครงการพัฒนากรอบบริการสูดิจทิัล (Digital Framework) 
2.2.1 พัฒนาสถาปตยกรรมขอมูล 
EA เพื่อการปรับเปล่ียน
กระบวนการบริการตามภารกิจ
หลักของหนวยงานไปสูดิจิทัล 

� � � � � กดคร./หนวยงานในสังกัดฯ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5  งบประมาณกรมฯ เปาหมาย 4 
การผลักดันบริการ
ภาครัฐใหเปนดิจิทัล 
(Government Digital 
Services Driven) 

ตัวชี้วัดที่ 1 
จํานวนกระบวนงาน
หลักตามภารกิจของ
กรมปรับเปล่ียนใหเปน
ดิจิทัล 

2.2.2 โครงการพัฒนากรอบ 
framework ดาน digital health 
การควบคุมโรค 

 � �   กดคร.  0.5 0.3    งบประมาณกรมฯ เปาหมาย 4 
การผลักดันบริการ
ภาครัฐใหเปนดิจิทัล 
(Government Digital 
Services Driven) 

ตัวชี้วัดที่ 1 
จํานวนกระบวนงาน
หลักตามภารกิจของ
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กรมปรับเปล่ียนใหเปน
ดิจิทัล 

2.3 โครงการวิจัยและพัฒนานวตักรรมเพ่ือการควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 
2.3.1 การพัฒนาเทคโนโลยี 
Internet of Thing เพื่อการ
ติดตามและควบคุมโรค 

  � � � กดคร. - - 0.20 0.58 0.50 1.28  เปาหมาย 4 
การผลักดันบริการ
ภาครัฐใหเปนดิจิทัล 
(Government Digital 
Services Driven) 

ตัวชี้วัดที่ 2 
มีการสนับสนุน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมดาน
ดิจิทัลใหครอบคลุมทุก
หนวยงาน 

2.3.2 การบริหารจัดการศักยภาพ  
อัจฉริยะดานกาํลังคนในการรับมือ
โรคอุบัติใหมในประเทศไทย 

- � � � � กดคร./กนว. - 1.5 2.0  3.0 1.5  งบวิจยั 2567 เปาหมาย 4 
การผลักดันบริการ
ภาครัฐใหเปนดิจิทัล 
(Government Digital 
Services Driven) 

ตัวชี้วัดที่ 2 
มีการสนับสนุน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมดาน
ดิจิทัลใหครอบคลุมทุก
หนวยงาน 

มาตรการที ่3 ปรบัปรุงพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหมีความมั่นคงปลอดภยัและมีคุณภาพ 
3.1 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีโครงสรางพ้ืนฐานรองรับการดาํเนินงานตามแผนงานเฝาระวังปองกันควบคุมโรคระยะเขมแขง็ 2566-2567 
3.1.1 การจัดทําขอตกลงการ
ใหบริการ (Service Level 
Agreement : SLA) สําหรับ
โครงสรางพื้นฐานทางสารสนเทศ 

� � � � � กดคร. 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05  งบประมาณกรมฯ เปาหมาย 1 
สภาพแวดลอมที่เอื้อ
ตอการเปนดิจิทัล 
(Eco System) 

ตัวชี้วัดที่ 1 
มีการปรับปรุงหรือพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานรองรับ
ดิจิทัลอยางนอยปละ 1 
ดาน ไดแก ดานเครือขาย 
ดานซอฟแวร ดานความ
มั่นคงปลอดภัย ดานบริหาร
จัดการโครงการและดาน
วิทยาการขอมูล 

3.1.2 การจัดทํา Data 
Warehouse และ/หรือ Data 

� � � � � กดคร. 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5  งบประมาณกรมฯ เปาหมาย 1 ตัวชี้วัดที่ 1 
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Lake และการตรวจสอบความ
ถูกตองและคุณภาพของขอมูล 
(Data cleansing) 

สภาพแวดลอมที่เอื้อ
ตอการเปนดิจิทัล 
(Eco System) 

มีการปรับปรุงหรือพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานรองรับ
ดิจิทัลอยางนอยปละ 1 
ดาน ไดแก ดานเครือขาย 
ดานซอฟแวร ดานความ
มั่นคงปลอดภัย ดานบริหาร
จัดการโครงการและดาน
วิทยาการขอมูล 

3.1.3 การเตรียมความพรอมและ
โครงสรางอาคารขอมูลดิจิทัล    
เพื่อการควบคุมโรค (Digital 
Disease Control Center) 

� � � � � กดคร.        เปาหมาย 1 
สภาพแวดลอมที่เอื้อ
ตอการเปนดิจิทัล 
(Eco System) 

ตัวชี้วัดที่ 1 
มีการปรับปรุงหรือพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานรองรับดิจิทัล
อยางนอยปละ 1 ดาน ไดแก 
ดานเครือขาย ดานซอฟแวร 
ดานความมั่นคงปลอดภัย ดาน
บริหารจัดการโครงการและ
ดานวิทยาการขอมูล 

3.1.4 การพัฒนาศูนยสํารองขอมูล
ในกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินและ     
ภัยพิบัติ (DR-Site) on cloud 

 � � � � กดคร. 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0  งบประมาณกรมฯ เปาหมาย 1 
สภาพแวดลอมที่เอื้อ
ตอการเปนดิจิทัล 
(Eco System) 

ตัวชี้วัดที่ 1 
มีการปรับปรุงหรือพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานรองรับ
ดิจิทัลอยางนอยปละ 1 
ดาน ไดแก ดานเครือขาย 
ดานซอฟแวร ดานความ
มั่นคงปลอดภัย ดานบริหาร
จัดการโครงการและดาน
วิทยาการขอมูล 

3.1.5 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
ติดตามกํากับและสนับสนุนการ
ตัดสินใจ (Smart Monitoring & 

  � � � กรบ. และหนวยงานที่เกีย่วของ - - 0.60
  

1.00 0.90 2.50  เปาหมาย 1 
สภาพแวดลอมที่เอื้อ
ตอการเปนดิจิทัล 
(Eco System) 

ตัวชี้วัดที่ 4 
มีการเชื่อมโยงแฟลต
ฟอรมบริการเขากบั
บริการกลาง (Portal 
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Decision Support System : 
DSS) 

Center) ของหนวยงาน
นอกสังกัดกรมควบคุมโรค 

3.1.6 ระบบเคร่ืองแมขายเสมือน 
และอุปกรณสําหรับจัดเก็บขอมูล 
ภายนอกกองดิจิทัลควบคุมโรค  

�     กดคร. 17.35       เปาหมาย 1 
สภาพแวดลอมที่เอื้อ
ตอการเปนดิจิทัล 
(Eco System) 

ตัวชี้วัดที่ 1 
มีการปรับปรุงหรือพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานรองรับ
ดิจิทัลอยางนอยปละ 1 
ดาน ไดแก ดานเครือขาย 
ดานซอฟแวร ดานความ
มั่นคงปลอดภัย ดานบริหาร
จัดการโครงการและดาน
วิทยาการขอมูล 

มาตรการที่ 4 บูรณาการเชื่อมโยงแพลตฟอรมการบริการภาครัฐและบรหิารจดัการขอมูลดิจิทัล 
4.1 โครงการพัฒนาบริการเพ่ือ
เชื่อมโยงแพลตฟอรมดิจิทัล
ภาครัฐ 

�     กดคร. NECTEC 55.66      งบบูรณาการ   

4.1.1 โครงการพัฒนาแพลตฟอรม
กลางดานวัคซีนเพื่อการเฝาระวัง
ปองกันควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 
Travel Vaccination  
Certifications 

� � � � �   55.21 55.56 55.56 55.56 221.90  เปาหมาย 1 
สภาพแวดลอมที่เอื้อ
ตอการเปนดิจิทัล 
(Eco System) 

ตัวชี้วัดที่ 3 
มีแฟลตฟอรมการบริการ
ภาครัฐตามภารกจิหลัก
ของหนวยงานวชิาการใน
สังกัดกรมควบคุมโรค 
อยางนอย 1 แฟลตฟอรม 

4.1.2 การพัฒนาแพลตฟอรม/ 
แอปพลิเคชันสําหรับบริการภาค
ประชาชน ภาคธุรกจิ หรือ ภาครัฐ 

� � � � �  10 10 10 10 10 50  เปาหมาย 1 
สภาพแวดลอมที่เอื้อ
ตอการเปนดิจิทัล 
(Eco System) 

ตัวชี้วัดที่ 3 
มีแฟลตฟอรมการบริการ
ภาครัฐตามภารกจิหลัก
ของหนวยงานวชิาการใน
สังกัดกรมควบคุมโรค 
อยางนอย 1 แฟลตฟอรม 



7. การติดตามประเมินผลแผนงานและมาตรการ (Monitoring and Evaluation) เสนอปรับเปาหมายของ
แผนงานในคอลัมภตัวชี้วัดและคาเปาหมายมาไวในคอลัมภของเปาหมายแผนงาน/มาตรการ (ตามตัวอักษรสีน้ําเงิน) และ
ปรับชื่อมาตรการท่ี 2 ใหสอดคลองกับขอมลูในขอ 5 มาตรการและกจิกรรมสําคัญ 

เปาหมายแผนงาน/มาตรการ 
ตัวชี้วัดและ 
คาเปาหมาย 

วิธีการติดตาม 
ประเมินผล 

กรอบระยะเวลาของการติดตาม 
ประเมินผลป พ.ศ. 

2566 2567 2568 2569 2570 
เปาหมายที่ 1 สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการ
เปนดิจิทัล (Eco System) 

 

ตัวชี้วัด 1 มีการปรับปรุงหรือ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานรองรับ
ดิจิทัลอยางนอยปละ 1 ดาน 
ไดแก ดานเครือขาย ดาน
ซอฟแวร ดานความมั่นคง
ปลอดภัย ดานบริหารจัดการ
โครงการและดานวิทยาการขอมูล 
ตัวชี้วัด 2  มีระบบดิจิทัลเพื่อ
วิเคราะหการตัดสินใจของ
ผูบริหาร รูปแบบ Dashboards 
ที่สนับสนุนตอบโตภาวะฉุกเฉิน
ของหนวยงานวิชาการที่มี
ประสิทธิภาพและสามารถใชงาน
ไดจริงหนวยงานละ 1 
dashboards ภายใน 5 ป 
ตัวชี้วดั 3 มีแฟลตฟอรมการ
บริการภาครัฐตามภารกจิหลัก
ของหนวยงานวชิาการในสังกัด
กรมควบคุมโรค อยางนอย 1 
แฟลตฟอรม 
ตัวชี้วดั 4 มีการเชื่อมโยงแฟลต
ฟอรมบริการเขากบับริการ
กลาง (Portal Center) ของ
หนวยงานนอกสังกัดกรม
ควบคุมโรค 

การนิเทศงาน และ
ระบบ estimate 

� � � � � 

เปาหมายที ่2 การเปดเผยและเชื่อมโยง
ขอมูลภาครัฐ (Open & Connect) 
 

ตัวชีว้ัด 1 จํานวนชุดขอมูล
สะสมในระบบบัญชขีอมูล 
(Data Catalog) ที่สามารถ
เปดเผยขอมลูภาครัฐ   
(Open Data)     
ตัวชี้วดั 2 ความสําเร็จการ
พัฒนาฐานขอมูลกลางเพื่อ
สนับสนุนระบบปองกันโรค
และภยัสุขภาพปละ 1 cluster 

   � � � 

เปาหมายที ่3 การพฒันาทักษะดิจิทัล
ใหกับบุคลากร กรมควบคุมโรค 

 

ตัวชี้วดั 1 จํานวนบุคลากร
ของกรมควบคุมโรค 
เปาหมายทีก่ําหนดสะสมที่
ผานการอบรมตามหลักสูตร
ดิจิทัลสําคัญ 
ตัวชี้วดั 2 รอยละความ
ครอบคลุมของหนวยงานที่มี
บุคลากรที่ปฏิบัติงานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศไดรับ

การนิเทศงาน และ
ระบบ estimate 

  � � � 



เปาหมายแผนงาน/มาตรการ 
ตัวชี้วัดและ 
คาเปาหมาย 

วิธีการติดตาม 
ประเมินผล 

กรอบระยะเวลาของการติดตาม 
ประเมินผลป พ.ศ. 

2566 2567 2568 2569 2570 
การรับรองวิชาชีพทางดาน
ดิจิทัล 

เปาหมายที่ 4 การผลักดันบริการภาครัฐ
ใหเปนดิจิทัล (Government Digital 
Services Driven) 
 

ตัวชี้วดั 1 จํานวน
กระบวนงานหลักตาม
ภารกิจของกรมปรับเปล่ียน
ใหเปนดิจิทัล 
ตัวชี้วดั 2 มีการสนับสนุน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมดานดิจิทัลให
ครอบคลุมทุกหนวยงาน 

การนิเทศงาน และ
ระบบ estimate 

� � � � � 

เปาหมายที่ 5 การพัฒนาขอกฎหมาย 
กฎระเบียบ แนวทาง แนวปฏิบัติที่มี
มาตรฐาน 

 

ตัวชี้วดั 1 ระดับความพรอม
ในการดําเนินงานไดตาม
มาตรฐานความพรอมรัฐบาล
ดิจิทัลของหนวยงานภาครัฐ 
 

การนิเทศงาน และ
ระบบ estimate 

  � � � 

 

8. ผูรับผิดชอบแผนงาน (Project Manager) 
       กองดิจิทัลเพ่ือการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค โทร. 02 590 3093 

8.1 นายแพทยยงเจือ เหลาศิริถาวร ผูอํานวยการกองดิจิทัลเพ่ือการควบคุมโรค 
8.2 นายวรวิทย พยุงเกียรติบวร นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ 
8.3 นายชัยรัตน ปรีชากร  นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 
8.4 นางสาวคุณกัญญศศิ  พิมพขันธ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

8.5 นายพงษสุธีร ทองเกลี้ยง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
 
 


