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ของกลุมพัฒนาระบบบริหาร ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใหหนวยงานใชเปนกรอบแนวทางในการสรางความเข็มแข็ง

ดานการพัฒนาระบบบรหิารราชการกรมควบคุมโรค และเกิดการบูรณาการรวมกันกับหนวยงานภาคีเครือขาย 

คณะผูจัดทำมีความคาดหวังวาจะเปนประโยชนตอสวนราชการ ผูเก่ียวของ รวมท้ังผูสนใจท่ัวไป 

แผนปฏิบัติราชการฯ ฉบับนี้ดำเนินการสำเร็จ ลุลวง โดยไดรับความรวมมือรวมใจจากบุคลากรของกลุมพัฒนาระบบบริหาร 

ท่ีไดรวมรวบรวม เรียบเรียง พรอมท้ังสรุปแผนปฏิบัติราชการฯ ตาง ๆ ของกลุม/ฝาย เพ่ือพัฒนาผลการดำเนินงาน

ในปงบประมาณดังกลาว ใหมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคตามท่ีวางไว  

 

 

 

 กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
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แผนปฏิบัติราชการกลุมพัฒนาระบบบริหาร 

ระยะท่ี 2 ระยะสรางความเขมแข็ง (พ.ศ. 2566 - 2570) 

 ****************************** 

วิสัยทัศน (Vision) 

“เปนองคกรหลักในการขับเคลื่อนดานพัฒนาระบบบริหารราชการกรมควบคุมโรค ในระดับ

มาตรฐานของประเทศ” 

พันธกิจ 

สงเสริม ประสาน และติดตาม การดำเนินงานการพัฒนาระบบราชการ ของกรมควบคุมโรคอยาง

มีมาตรฐานสากลเปนระบบและตอเนื่อง 

อำนาจหนาท่ี 

ภารกิจตามกฎกระทรวง 

1. เสนอแนะ และใหคำปรึกษาแกอธิบดีกรมควบคุมโรคเกี่ยวกับยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ

ราชการภายในกรม 

2. ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการในกรม 

3. ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการรวมกับหนวยงานกลางตาง ๆ และ

หนวยงานภายในกรม 

4. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือท่ีอธิบดีมอบหมาย 

กลยุทธ 

1. พัฒนานโยบาย และแนวทางปฏิบัตงิาน ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

2. ยกระดับการดำเนินการตามเกณฑการพัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

3. พัฒนาประสิทธิภาพของการสื่อสาร ท้ังภายในและภายนอกองคกร 

4. พัฒนาศักยภาพของหนวยงาน ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยใชเทคโนโลยี 

และนวัตกรรมท่ีเหมาะสม 

5. พัฒนาบุคลากร และเครือขายดานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐของกรมควบคุมโรค 

ใหมีความพรอมในการปฏิบัติงาน มีสมรรถนะสูงและทันสมัย 

6. พัฒนาระบบการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพ 
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โครงสรางของกลุมพัฒนาระบบบริหาร 

 

 

 

  

รองผูอำนวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร ผูชวยผูอำนวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร 

หัวหนากลุมภารกิจพัฒนาระบบราชการ หัวหนากลุมภารกิจพัฒนาระบบคุณภาพ 

 

นางเบญจมาภรณ ภิญโญพรพาณิชย 

ผูอำนวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนเชี่ยวชาญ 

 
นางนวพรรณ สันตยากร 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
 นางสาวอัจฉรา บญุชุม 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
ฝายอำนวยการและแผนงาน 

หัวหนาฝายอำนวยการและแผนงาน    

    
นายอานุภาพ ไชยม ี

นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

นางสาวณัฎฐภรณ เสือพิทักษ 

พนักงานธุรการ ส 4 

นางสาวณิชาภัทร สะอาดดี 

นักจัดการงานทัว่ไป 

นายนุชา กิจพัฒน 

เจาพนักงานธุรการ 

กลุมงานพัฒนาราชการ 

หัวหนากลุมงานพัฒนาราชการ   

   
นางจุฑารัตน บุญผอง 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 

นางสาวศิรดา บุญเกิด 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

นายศุภกร พึ่งฉิมรุจ 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

กลุมงานพัฒนาคุณภาพ 

หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพ 

  

   
นางสาวอมรรัตน ศรีเจริญทรรศน 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 

นางกนกนารถ สงควอน 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

นางสาวเบญญา นิติไกรนนท 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

กลุมงานพัฒนาองคกรและผลงานคุณภาพ 

หัวหนากลุมงานพัฒนาองคกรและผลงานคุณภาพ 

   

    
นายธีรวิทย ต้ังจิตไพศาล 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 

นาวสาวรุงทิพย นานาพัฒนผล 

นักวิชาการคอมพวิเตอร 

นางสาวอัญชลี สุทธิประภา 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

นางสาวฐิติรัตน คุมวงศ 

นักทรัพยากรบุคคล 
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ภารกิจในความรับผิดชอบหลักของกลุม/ฝาย 

ฝายอำนวยการและแผนงาน (สธ 0431.1) 

1. พัฒนาการจัดทำแผนกลยุทธ ติดตาม และประเมินผลแผนงาน แผนปฏิบัติราชการ และ

แผนการใชจายเงินงบประมาณของหนวยงาน 

2. พัฒนาระบบขอมูลขาวสารสนเทศ การสื่อสาร การเผยแพรผลงานของหนวยงาน และงาน (IT) 

3. ปฏิบัติงานบริหารท่ัวไป ไดแก การเงิน บัญชี พัสดุ สารบรรณ งานการเจาหนาท่ี (HRM) และ

งานอาคารสถานท่ี 

4. ขับเคลื่อนงานคุณธรรมจริยธรรมของหนวยงาน 

5. ขับเคลื่อนงานสถานท่ีทำงานปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเปนสุขของหนวยงาน 

6. ปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการกรรมการบริหารของหนวยงาน 

7. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

กลุมงานพัฒนาราชการ (สธ 0431.2) 

1. พัฒนาระบบกลไก และจัดทำกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ใหคำปรึกษา เสนอแนะ 

และประสานงานเก่ียวกับการปฏิบัติราชการประจำปของกรมควบคุมโรค และหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค 

2. นิเทศ ติดตาม กำกับ และประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมควบคุมโรค และ

หนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค 

3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : PA) การประเมินสวน

ราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และการประเมินผูบริหารของกรมควบคุมโรค 

4. ปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของกรมควบคุมโรค (CCO) 

5. ใหคำปรึกษา เสนอแนะ และประสานงานเก่ียวกับการพัฒนาภารกิจ การจัดโครงสราง องคการ 

ระบบงาน ปรับปรุงรูปแบบ กลไก บทบาท กระบวนการทำงานของกรมควบคุมโรค 

6. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

กลุมงานพัฒนาคุณภาพ (สธ 0431.3) 

1. ขับเคลื่อน ผลักดัน การยกระดับ และพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) 

2. ใหคำปรึกษา เสนอแนะ และประสานงานเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

(PMQA 4.0) หนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค 

3. สนับสนุน สงเสริมการดำเนินงานตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต

ของทางราชการ พ.ศ. 2558  

4. พิจารณาเสนอควบคุม กำกับ นโยบายการกำกับดูแลองคการท่ีดี (OG) ระดับกรมฯ และหนวยงาน 

5. จัดทำฐานขอมูลหมวด 7 และ Dashboard หมวด 7 กรมควบคุมโรค 

6. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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กลุมงานพัฒนาองคกรและผลงานคุณภาพ (สธ 0431.4) 

1. ใหคำปรึกษา เสนอแนะ และยกระดับผลงาน รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ (TPSA) สาขา

การบริหารราชการแบบมีสวนรวม (TEPGA) และรางวัลคุณภาพอ่ืน ๆ 

2. สนับสนุน สงเสริมการสมัครรางวัล UNPSA 

3. พัฒนางานวิชาการ/วิจัย และนวัตกรรม ของหนวยงาน 

4. พัฒนาศักยภาพเครือขายพัฒนาองคกร กรมควบคุมโรค 

5. พัฒนาทรัพยากรบุคคลของหนวยงาน (HRD) และการประเมินผลการปฏิบัติงาน (PMS) 

6. พัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุมพัฒนาระบบบริหาร (OD) 

7. รวมพัฒนาโปรแกรม DDC-PMQA 4.0 Version 2 และพัฒนานวัตกรรม กพร. 

8. งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

วัตถุประสงค (Objectives) 

แผนปฏิบัติราชการกลุมพัฒนาระบบบริหาร ระยะท่ี 2 ระยะสรางความเขมแข็ง (พ.ศ. 2566 – 2570) 

จัดทำขึ้นเพื่อใหหนวยงานใชเปนกรอบแนวทางในการสรางความเข็มแข็งดานการพัฒนาระบบบริหารราชการ

กรมควบคุมโรค และเกิดการบูรณาการรวมกันกับหนวยงานภาคีเครือขาย 

ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการดานการปองกันควบคุมโรค ออกเปน 5 ยุทธศาสตร ดังนี ้

1) ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนานโยบาย มาตรการ และบริการดานการปองกันโรคและภัยสุขภาพ  

เปาหมายหลัก คือ ความชุกและอุบัติการณของการเจ็บปวย และการเสียชีวิตจากโรคและภัยสุขภาพ

ท่ีสามารถปองกันควบคุมไดลดลง 

กลยุทธ/แนวทางพัฒนา ไดแก 

(1) วิเคราะห และลำดับความสำคัญของปญหาสาธารณสุขอยางสม่ำเสมอ 

(2) พัฒนาและปรับปรุงนโยบายดานการปองกันควบคุมโรค ตลอดจนสนับสนุนใหนโยบาย

ของภาคสวนอ่ืน ๆ คำนึงถึงการสงเสริมงานดานการปองกัน ควบคุมโรค (Health in all Policies)  

(3) พัฒนามาตรการดานกฎหมาย ทั้งการพัฒนา ปรับปรุง และการบังคับใชกฎหมายเพ่ือ

สงเสริมการปองกันควบคุมโรคในทุกระดับ 

(4) พัฒนามาตรการทางสังคมที่สนับสนุนการปองกันควบคุมโรค โดยมุงเนนพัฒนารากฐาน

สุขภาพเขมแข็ง 

(5) จัดระบบการขยายผล การพัฒนานวัตกรรม การวิจัย และการพัฒนามาตรการสูการพัฒนา

แผนงานปฏิบัติการฯ สำหรับโรคและภัยสุขภาพท่ีเปนปญหาสำคัญของประเทศ 

2) ยุทธศาสตรท่ี 2 การเสริมสรางความเขมแข็งของระบบจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 

เปาหมายหลัก คือ ประเทศไทยมีระบบจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและศูนยปฏิบัติการ

ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขที่สามารถตอบโตทุกภัยอยางรวดเร็ว เปนระบบ มีความเปนเอกภาพ แบบบูรณา

การมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 
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กลยุทธ/แนวทางพัฒนา ไดแก 

(1) การบูรณาการการทำงานรวมกันระหวางภาคีเครือขายเพ่ือการเตรียมความพรอมและการตอบโต

ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขทุกประเภท 

(2) การเตรียมความพรอมเพ่ือรับมือภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 

(3) บริหารจัดการตอบโต/สนองภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขในระดับประเทศ ระดับเขต 

ระดับจังหวัด ระดับทองถ่ิน 

(4) การจัดระบบการดูแลรักษาผูปวยในภาวะฉุกเฉิน 

(5) พัฒนาระบบการสื่อสารในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขทุกระดับ 

(6) พัฒนาศักยภาพชองทางเขาออกประเทศท่ีสำคัญตามขอกำหนดของกฎอนามัยระหวางประเทศ 

3) ยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานของระบบปองกันโรคและภัยสุขภาพ  

เปาหมายหลัก คือ  

(1) มีขอมูลและองคความรูที่สำคัญจำเปนสำหรับการทำงานของระบบปองกันควบคุมโรค

อยางรวดเร็ว ครบถวน เท่ียงตรง บูรณาการ และมีประสิทธิภาพ 

(2) มีเครือขายหองปฏิบัติการทางสาธารณสุขที ่ไดมาตรฐาน ใกลกับจุดใหบริการผูปวย 

สามารถตรวจวินิจฉัยโรคติดตออันตรายและโรคสำคัญอ่ืน ๆ 

กลยุทธ/แนวทางพัฒนา ไดแก 

(1) พัฒนาระบบเฝาระวังแบบบูรณาการ และระบบขอมูลเชิงยุทธศาสตรดานการปองกัน

ควบคุมโรคใหครอบคลุมทุกโรคและภัยสุขภาพท่ีสำคัญ 

(2) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทุกดาน ทั้งดานเทคโนโลยีสารสนเทศ คน เงิน วัสดุ ครุภัณฑ 

สิ่งกอสรางอยางเหมาะสม 

(3) การปฏิรูประบบวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการดำเนินงานเฝาระวังปองกัน ควบคุมโรค

และภัยสุขภาพ 

(4) การปฏิรูประบบจัดการความรู เพื่อใหการมีการปรับปรุงการดำเนินงานดานการปองกัน

ควบคุมโรคใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

(5) พัฒนาศักยภาพ ระบบ เครือขายทางหองปฏิบัติการทางสาธารณสุข 

4) ยุทธศาสตรท่ี 4 การปรับปรุงระบบบริหารจัดการและการพัฒนาความรวมมือ 

เปาหมายหลัก คือ ประเทศไทยมีโครงสราง ระบบ และกลไกการบริหารจัดการระบบปองกันควบคุมโรค

และภัยสุขภาพท่ีดีสนับสนุนการดำเนินงานดานการปองกันโรคและภัยสุขภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ/แนวทางพัฒนา ไดแก 

(1) พัฒนาและประสานความรวมมือดานการปองกันควบคุมโรคกับภาคีเครือขายท่ีสำคัญ 

(2) พัฒนาความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการสรางเสริมสมรรถนะดานการปองกันควบคุมโรค 

(3) จัดระบบติดตามและประเมินผลอยางบูรณาการที่หนวยงานตาง ๆ ในระบบปองกัน

ควบคุมโรคยอมรับรวมกัน 
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(4) การพัฒนาระบบการบรหิารจัดการองคการ กรมควบคุมโรค 

5) ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนากำลังคนดานการปองกันโรคและภัยสุขภาพ 

เปาหมายหลัก คือ มีบุคลากรดานการปองกันควบคุมโรคที่มีศักยภาพ ปฏิบัติงานในระบบ

ปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในทุกระดับ และมีผูเชี่ยวชาญดานการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพท่ี

จะเปนหลักในการดำเนินงานปองกันควบคุมโรคอยางเพียงพอ 

กลยุทธ/แนวทางพัฒนา ไดแก 

(1) กำหนดทิศทางการดำเนินนโยบาย เปาหมาย และแผนยุทธศาสตรดานทรัพยากรมนุษย เพ่ือรองรับ

ระบบการปองกันควบคุมโรคและภัยสขุภาพของประเทศ และมาตรฐานตามขอกำหนดของกฎอนามัยระหวางประเทศ 

(2) กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและสมรรถนะท่ีจำเปน (Competency Mapping)  

(3) พัฒนาระบบ/กลไกการคัดเลือกบุคลากรเพ่ือเขาสูระบบการพัฒนาความเชี่ยวชาญ 

(4) สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนากำลังคนดานการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

(5) จัดระบบการฝกอบรมเพ่ือเสริมสมรรถนะดานการปองกันควบคุมโรค 

(6) จัดระบบการจัดการทรัพยากรมนุษยอยางเหมาะสม เพื่อพัฒนาหรือคงความเชี่ยวชาญ

ของกำลังคนดานการปองกันควบคุมโรคอยางตอเนื่อง 

แผนปฏิบัติการกลุมพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค ระยะ 5 ป พ.ศ. 2566-2570 

1. แผนปฏิบัติการดานพัฒนาระบบราชการ โดยมีประเด็น 

1.1 การพัฒนาระบบติดตามประเมินผล 

1.2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการใหขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1.3 การปรับบทบาทภารกิจโครงสราง 

2. แผนปฏิบัติการดานพัฒนาคุณภาพ โดยมีประเด็น 

2.1 การจัดทำ ติดตาม กำกับนโยบายการกำกับดูแลองคการท่ีดี  

2.2 การผลักดันการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

2.3 การจัดทำฐานขอมูลดานพัฒนาคุณภาพ 

3. แผนปฏิบัติการดานพัฒนาองคกรและผลงานคุณภาพ โดยมีประเด็น 

3.1 การสงเสริมการพัฒนาผลงานคุณภาพ 

3.2 การพัฒนาศักยภาพเครือขายพัฒนาองคกร กรมควบคุมโรค 

3.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุมพัฒนาระบบบริหาร 

3.4 การพัฒนางานวิชาการ/วิจัย และนวัตกรรม ของกลุมพัฒนาระบบบริหาร 

3.5 พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ 

4. แผนปฏิบัติการดานอำนวยการและแผนงาน โดยมีประเด็น 

4.1 พัฒนาแผนปฏิบัติราชการ และแผนการใชจายเงินงบประมาณประจำปของหนวยงาน 

4.2 การเพ่ิมประสิทธิภาพงานบริหารท่ัวไป 

4.3 การขับเคลื่อนงานสถานท่ีทำงานปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเปนสุขของกลุมพัฒนาระบบบริหาร 
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แผนปฏิบัติการดานพัฒนาระบบราชการ 

ประเด็นท่ี 1.1 การพัฒนาระบบติดตามประเมินผล 

ตัวชี้วดั วัตถุประสงค 
คาเปาหมายรายป (พ.ศ.) 

2566 2567 2568 2569 2570 

ยุทธศาสตรที่ 4 : การปรับปรุงระบบบริหารจัดการและการพัฒนาความรวมมือ 

ร ะ ด ั บ ค ว า ม ส ำ เร ็ จ ข อ งก า รพ ั ฒนา

กระบวนการคัดเลือกตัวชี้วัด 

มีกระบวนการคัดเลือกตัวชี ้ว ัดและการ

เจรจาเปาหมายที่เปนระบบชัดเจน 

1 1 1 1 1 

ยุทธศาสตรที่ 5 : การพัฒนากำลังคนดานการปองกันโรคและภัยสุขภาพ 

รอยละของบุคลากรหนวยงานมีความรู

ความเขาใจเพิ่มขึ้น 

เสริมสรางความรูบุคลากรของหนวยงาน

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด 

100 100 100 100 100 

จำนวนของนักตรวจประเมินที่ไดมาตรฐาน พัฒนาระบบการตรวจประเมินให  เปน

มาตรฐานเดียวกัน 

44 คน - 44 คน - 44 คน 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา 

1. จัดทำคูมือกระบวนการจัดทำคำรับรองฯ ระดับกรม 

2. พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับตัวชี้วัด 

3. พัฒนานักตรวจประเมิน 

ประเด็นท่ี 1.2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการใหขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ตัวชี้วดั วัตถุประสงค 
คาเปาหมายรายป (พ.ศ.) 

2566 2567 2568 2569 2570 

ยุทธศาสตรที่ 1 : การพัฒนานโยบาย มาตรการ และบริการดานการปองกันโรคและภัยสขุภาพ 

จำนวนรายงานการว ิ เคราะห ผลการ

ดำเนินงานเชิงนโยบายเสนอผูบริหาร 

มีการวิเคราะหผลการดำเนินงานเพื่อเสนอ

ผูบริหารในเชิงนโยบาย 

1 1 1 1 1 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา 

1. ศึกษาและรวบรวม ผลการดำเนินงานท่ีผานมา 

2. วิเคราะห เปรียบเทียบผลการดำเนินงานรายหนวยงาน 

ประเด็นท่ี 1.3 การปรับบทบาทภารกิจโครงสราง 

ตัวชี้วดั วัตถุประสงค 
คาเปาหมายรายป (พ.ศ.) 

2566 2567 2568 2569 2570 

ยุทธศาสตรที่ 1 : การพัฒนานโยบาย มาตรการ และบริการดานการปองกันโรคและภัยสขุภาพ 

จำนวนรายงานการวิเคราะหโครงสรางการ

ทำงานของกรมยังมีความซ้ำซอน 

มีการวิเคราะหโครงสรางการทำงานของ

กรมยังมีความซ้ำซอน 

- 1 1 1 1 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา 

1. ศึกษายุทธศาสตรของกรมควบคุมโรค 

2. วิเคราะหภารกิจและโครงสรางของหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค 

3. วิเคราะห เปรียบเทียบยุทธศาสตรของกรมควบคุมโรคกับภารกิจของหนวยงาน 
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โครงการสำคัญของแผนปฏิบัติการดานพัฒนาระบบราชการ 

รายการโครงการสำคัญ 
หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

หนวยงาน

สนับสนุน 

งบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 
การพัฒนาระบบการติดตามประเมินผล 

(นักตรวจประเมิน วิธีการ) ใหสามารถ กำกบั 

ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ทั้งระดับกรมและระดับหนวยงาน  

กลุมพัฒนา

ระบบบริหาร 

- 620,000 - 620,000 - 620,000 

แผนปฏิบัติการดานพัฒนาคุณภาพ 

ประเด็นท่ี 2.1 การจัดทำ ติดตาม กำกับนโยบายการกำกับดูแลองคการท่ีดี 

ตัวชี้วดั วัตถุประสงค 
คาเปาหมายรายป (พ.ศ.) 

2566 2567 2568 2569 2570 

ยุทธศาสตรที่ 4 : การปรับปรุงระบบบริหารจัดการและการพัฒนาความรวมมือ 

รอยละของหนวยงานที่ดำเนินการตามแผนการ

กำกับนโยบายองคกรที่ดี ไดแลวเสร็จ 

ผลักดันใหทุกหนวยงานในสังกัดกรม นำนโยบาย

การกำกับดูแลองคการที่ดีของกรมไปสูการปฏิบติั 

100 100 100 100 100 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา 

1. จัดทำและเผยแพรประกาศนโยบายการกำกับดูแลองคการท่ีดีท่ีไปยังหนวยงานในกรมควบคุมโรค 

2. หนวยงานกำหนดจุดเนน/มาตรการ และดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลองคการท่ีดีของหนวยงาน  

3. กำกับ ติดตาม และสรุปผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน นำเสนอผูบริหารของกรมควบคุมโรค 

ประเด็นท่ี 2.2 การผลักดันการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

ตัวชี้วดั วัตถุประสงค 
คาเปาหมายรายป (พ.ศ.) 

2566 2567 2568 2569 2570 

ยุทธศาสตรที่ 1 : การพัฒนานโยบาย มาตรการ และบริการดานการปองกันโรคและภัยสขุภาพ 

รอยละของบุคลากรที่มีความรูเกณฑการประเมิน

การเปนระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) เพิ่มขึ้น 

หนวยงานสามารถผลักดัน การนำ PMQA 

ไปใชอยางสอดคลอง และเหมาะสม 

80 80 85 85 90 

คะแนนผลการประเมินการเปนระบบราชการ 4.0 

ที่เพิ่มขึ้นของหนวยงาน (เพิ่มจากเดิมรอยละ 10) 

10 10 10 10 10 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา 

1. ใหความรูหนวยงานในการเปนระบบราชการ 4.0 ผานระบบ Online/On site  

2. ประเมินองคกรดวยเครื่องมือการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0 ผานโปรแกรม DDC-PMQA 4.0 V.2 

3. จัดทำแผนยกระดับการพัฒนาสูระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ระยะ 3 ป และแผนปฏิบัติการ

ประจำปตาม Gap ท่ีพบ 

4. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน รวมท้ังวัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัดหมวด 7 

5. จัดประกวดหนวยงานท่ีโดดเดนในการเปนระบบราชการ 4.0 และมอบรางวัล 
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ประเด็นท่ี 2.3 การจัดทำฐานขอมูลดานพัฒนาคุณภาพ 

ตัวชี้วดั วัตถุประสงค 
คาเปาหมายรายป (พ.ศ.) 

2566 2567 2568 2569 2570 

ยุทธศาสตรที่ 1 : การพัฒนานโยบาย มาตรการ และบริการดานการปองกันโรคและภัยสขุภาพ 

จำนวนฐานขอมูลตัวชี้วัดผลลัพธหมวด 7 (ฐาน) จัดทำฐานขอมูลตัวชี้วัดหมวด 7 ใหเปนระบบ 1 1 1 1 1 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา 

1. วิเคราะหความเปนไปไดของการจัดทำฐานขอมูลเสนอผูบริหาร 

2. ออกแบบฐานขอมูล 

3. พัฒนาฐานขอมูล 

4. ทดสอบ ปรับปรงุ 

5. นำไปใชและพัฒนาอยางตอเนื่อง 

โครงการสำคัญของแผนปฏิบัติการดานพัฒนาคุณภาพ 

รายการโครงการสำคัญ 
หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

หนวยงาน

สนับสนุน 

งบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 
กิจกรรมที่ 1 การใหคำปรึกษาการพัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐกรมควบคุมโรค 

สูระบบราชการ 4.0 ดวยฐานขอมูล Chatbot 

กพร./กลุมงาน 

พค 

หนวยงานที่

เกี่ยวของในกรมฯ 

99,800.- 70,000.- 60,000.- 50,000.- 40,000.- 

กิจกรรมที่ 2 การวิเคราะหและพัฒนา

ฐานขอมูลหมวด 7 กรมควบคุมโรค 

กพร./กลุมงาน 

พค 

หนวยงานที่

เกี่ยวของในกรมฯ 

70,000.- 50,000.- 40,000.- 30,000.- 20,000.- 

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาเคร่ืองมือการวิเคราะหผล

การดำเนินงานพัฒนาระบบราชการ 4.0 กรม

ควบคุมโรค (DDC-PMQA 4.0) 

กพร./กลุมงาน 

พค 

ที่ปรึกษา 
จากภายนอก 

80,000.- 60,000.- 50,000.- 40,000.- 30,000.- 

แผนปฏิบัติการดานพัฒนาองคกรและผลงานคุณภาพ 

ประเด็นท่ี 3.1 การสงเสริมการพัฒนาผลงานคุณภาพ 

ตัวชี้วดั วัตถุประสงค 
คาเปาหมายรายป (พ.ศ.) 

2566 2567 2568 2569 2570 

ยุทธศาสตรที่ 4 : การปรับปรุงระบบบริหารจัดการและการพัฒนาความรวมมือ 

จำนวนผลงานที่ไดรับรางวัล อยางนอยปละ 4 เร่ือง ขับเคล่ือนใหหนวยงานสงผลงานคุณภาพ 4 เร่ือง 4 เร่ือง 4 เร่ือง 4 เร่ือง 4 เร่ือง 

จำนวนผลงานที่ไดรับรางวัลสามารถนำไป

ตอยอดรอยละ 50 

ผลักดันผลงานที่ไดรับรางวัลใหสามารถตอ

ยอดผลงานได 

2 เร่ือง 2 เร่ือง 2 เร่ือง 2 เร่ือง 2 เร่ือง 

รอยละของการขับเคลื่อนงานวิชาการและ

งานยุทธศาสตรตามที่กรมควบคุมโรคกำหนด 

เชื่อมโยงงานวิชาการ กับงานยุทธศาสตร

เขาดวยกัน 

รอยละ 

50 

รอยละ 

60 

รอยละ 

70 

รอยละ 

80 

รอยละ 

90 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา 

1. สรางแรงจูงใจใหกับหนวยงานในการพัฒนาผลงานคุณภาพ 

2. แลกเปลี่ยนเรียนรูผลงานคุณภาพ (Best Practice) ระหวางหนวยงานเพ่ือนำไปตอยอดและใชประโยชน 
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3. ศึกษาดูงานหนวยงานที่ไดรับรางวัลผลงานคุณภาพ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู และสามารถ

นำไปพัฒนาผลงานคุณภาพภายในหนวยงานได 

4. บูรณาการงานยุทธศาสตร และงานวิชาการ เขาดวยกัน เพ่ือนำไปขยายผล / ตอยอด 

5. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู / ประกวดผลงานคุณภาพภายในกรมควบคุมโรค 

ประเด็นท่ี 3.2 การพัฒนาศักยภาพเครือขายพัฒนาองคกร กรมควบคุมโรค 

ตัวชี้วดั วัตถุประสงค 
คาเปาหมายรายป (พ.ศ.) 

2566 2567 2568 2569 2570 

ยุทธศาสตรที่ 1 : การพัฒนานโยบาย มาตรการ และบริการดานการปองกันโรคและภัยสขุภาพ 

รอยละของบุคลากรเครือขายพัฒนาองคกร

ไดรับการพัฒนาองคความรู 

พัฒนาองคความรูที่ทันสมัยใหกับเครือขาย

พัฒนาองคกร กรมควบคุมโรค 

รอยละ 

80 

รอยละ 

80 

รอยละ 

80 

รอยละ 

80 

รอยละ 

80 

เครือขายพัฒนาองคไดรับการพัฒนาอยาง

นอยปละ 2 คร้ัง 

พัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือขายพัฒนาองคกร

ดานดิจิทัล และสนับสนุนเคร่ืองมือในการทำงาน 

ปละ 2 

คร้ัง 

ปละ 2 

คร้ัง 

ปละ 2 

คร้ัง 

ปละ 2 

คร้ัง 

ปละ 2 

คร้ัง 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา 

1. สอบถามความตองการ และสรางกระบวนการมีสวนรวมของเครือขายพัฒนาองคกร 

2. ศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือขายพัฒนาองคกร กรมควบคุมโรค 

3. พัฒนาศักยภาพเครือขายพัฒนาองคกรดานดิจิทัล และสนับสนุนเครื่องมือการทำงานท่ีทันสมัย 

ประเด็นท่ี 3.3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุมพัฒนาระบบบริหาร 

ตัวชี้วดั วัตถุประสงค 
คาเปาหมายรายป (พ.ศ.) 

2566 2567 2568 2569 2570 

ยุทธศาสตรที่ 1 : การพัฒนานโยบาย มาตรการ และบริการดานการปองกันโรคและภัยสขุภาพ 

รอยละของบุคลากรไดรับความความรู พ ัฒนาองค ความร ู ตามท ี ่กองบร ิหาร

ทรัพยากรบุคคลกำหนด เชน E-learning 

ของสำนักงาน ก.พ. และทักษะดิจิทัล 

รอยละ 

100 

รอยละ 

100 

รอยละ 

100 

รอยละ 

100 

รอยละ 

100 

รอยละของบุคลากรไดรับการพัฒนาและ

ปด Gap ที่พบ จากการประเมินผล PMS 

พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหสอดคลองกับ 

Gap ที่พบ 

รอยละ 

30 

รอยละ 

30 

รอยละ 

30 

รอยละ 

30 

รอยละ 

30 

รอยละของบุคลากรไดรับการพัฒนาตาม

ความตองการ เฉพาะดาน เชน การพัฒนา

ระบบราชการ การพัฒนาคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ 

พัฒนาศักยภาพบุคลากรตามความตองการ รอยละ 

50 

รอยละ 

50 

รอยละ 

50 

รอยละ 

50 

รอยละ 

50 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา 

1. วิเคราะห Gap ท่ีพบ และสอบถามความตองการในการพัฒนา 

2. จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยพัฒนาองคความรูตามท่ีกองบริหารทรัพยากรบุคคลกำหนด 

เชน E-learning ของสำนักงาน ก.พ. และทักษะดิจิทัล รวมท้ังพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหสอดคลองกับ Gap ท่ีพบ 

3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรตามความตองการ โดยสงเขารับการอบรมตามความตองการ 

และสนับสนุนเครื่องมือการทำงานท่ีทันสมัย 
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ประเด็นท่ี 3.4 การพัฒนางานวิชาการ/วิจัย และนวัตกรรม ของกลุมพัฒนาระบบบริหาร 

ตัวชี้วดั วัตถุประสงค 
คาเปาหมายรายป (พ.ศ.) 

2566 2567 2568 2569 2570 

ยุทธศาสตรที่ 1 : การพัฒนานโยบาย มาตรการ และบริการดานการปองกันโรคและภัยสขุภาพ 

จำนวนงานวิจัยของ กพร. ปละ 1 เร่ือง พัฒนางานวิชาการ/วิจัย และนวัตกรรม ของ กพร. 1 เร่ือง 1 เร่ือง 1 เร่ือง 1 เร่ือง 1 เร่ือง 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา 

1. ผลักดันการสรางนวัตกรรม และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูของกลุมพัฒนาระบบบริหาร 

2. สรางความรวมมือในการพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมของกลุมพัฒนาระบบบริหาร 

3. สนับสนุนองคความรูในเรื่องการเขียน / จัดทำงานวิจัย 

4. สรางกระบวนการเขียนงานวิจัยอยางงาย และเพ่ิมแรงจูงใจในการดำเนินงาน 

ประเด็นท่ี 3.5 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

ตัวชี้วดั วัตถุประสงค 
คาเปาหมายรายป (พ.ศ.) 

2566 2567 2568 2569 2570 

ยุทธศาสตรที่ 1 : การพัฒนานโยบาย มาตรการ และบริการดานการปองกันโรคและภัยสขุภาพ 

รอยละของขอมูลสารสนเทศของหนวยงาน

ไดรับการพัฒนา และเปดเผยขอมูล 

พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ รอยละ 

100 

รอยละ 

100 

รอยละ 

100 

รอยละ 

100 

รอยละ 

100 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา 

1. สรางความรวมมือในการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศของกลุมพัฒนาระบบบริหาร 

2. สนับสนุนองคความรูในเรื่อง IT  

3. สรางกระบวนการมีสวนรวมดานสารสนเทศ 

โครงการสำคัญของแผนปฏิบัติการดานพัฒนาองคกรและผลงานคุณภาพ 

รายการโครงการสำคัญ 
หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

หนวยงาน

สนับสนุน 

งบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 
กิจกรรมที่ 1 การชี้แจงเกณฑรางวัล กลุมงานพัฒนา

องคกรและ

ผลงานคุณภาพ 

ทุกกลุมงาน 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการประกวด

ผลงานรางวัลคุณภาพของหนวยงาน  

     

กิจกรรมที่ 3 ประชุมราชการ      

กิจกรรมที ่ 4 การพัฒนาศักยภาพ

เครือขายพัฒนาองคกร กรมควบคุมโรค 

     

กิจกรรมที ่ 5 การพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรกลุมพัฒนาระบบบริหาร 

     

กิจกรรมที่ 6 การสงบุคลากรเขารับ

การอบรมตามความตองการ 

     

แผนปฏิบัติการดานอำนวยการและแผนงาน 

ประเด็นท่ี 4.1 พัฒนาแผนปฏิบัติราชการ และแผนการใชจายเงินงบประมาณประจำปของหนวยงาน 



 

แผนปฏิบัติราชการกลุมพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค 12 | 14 หนา 

ระยะท่ี 2 ระยะสรางความเขมแข็ง (พ.ศ. 2566 – 2570)  

ตัวชี้วดั วัตถุประสงค 
คาเปาหมายรายป (พ.ศ.) 

2566 2567 2568 2569 2570 

ยุทธศาสตรที่ 4 : การปรับปรุงระบบบริหารจัดการและการพัฒนาความรวมมือ 

ร อยละของแผนปฏ ิบ ัต ิราชการของ

หนวยงานไดตามเกณฑที่กำหนด 

ขับเคล่ือนแผนปฏิบัติราชการหนวยงาน ใหสอดคลอง

กับนโยบายกรมฯ และหนวยงานกำหนด 

100 100 100 100 100 

ร อยละการเบ ิกจ ายเง ินงบประมาณ

หนวยงานไดตามเปาหมายที่กำหนด 

ติดตาม กำกับแผนการใชจายเงินงบประมาณประจำป

ของหนวยงาน ใหเปนไปตามเปาหมายที่กำหนด 

100 100 100 100 100 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา 

1. ศึกษาและรวบรวมผลการดำเนินงานของแผนปฏิบัติราชการ และแผนการใชจายเงิน

งบประมาณประจำปของหนวยงานท่ีผานมา 

2. จัดทำแผนปฏิบัติราชการหนวยงานใหสอดคลองกับนโยบายกรมฯ และหนวยงาน 

3. จัดทำแผนการกำกับ ติดตาม การใชจายเงินงบประมาณฯ ใหเปนไปตามเปาหมาย 

4. สรางกระบวนการขับเคลื ่อน ติดตามแผนปฏิบัติราชการ และแผนการใชจายเงิน

งบประมาณประจำปของหนวยงาน 

5. พัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการขับเคลื่อน ติดตามแผนปฏิบัติราชการ และแผนการ

ใชจายเงินงบประมาณประจำปของหนวยงาน รวดเร็ว ถูกตอง 

ประเด็นท่ี 4.2 เพ่ิมประสิทธิภาพงานบริหารท่ัวไป 

ตัวชี้วดั วัตถุประสงค 
คาเปาหมายรายป (พ.ศ.) 

2566 2567 2568 2569 2570 

ยุทธศาสตรที่ 4 : การปรับปรุงระบบบริหารจัดการและการพัฒนาความรวมมือ 

รอยละความสำเร็จของงานสารบรรณในการ 

รับ – สง หนังสือไดตามเปาหมายที่ถูกตอง รวดเร็ว 

งานสารบรรณ ท่ีรวดเร็ว ตรวจสอบได 100 100 100 100 100 

รอยละความสำเร็จของงานการเงินได

ถูกตอง รวดเร็ว ตามเวลาที่กำหนด 

งานการเงิน และบัญชี ที่รวดเร็ว ถูกตองตาม

ระเบียบกรมบัญชีกลาง และตรวจสอบได 

100 100 100 100 100 

รอยละของการนำเทคโนโลยีมาใชในการ

ปฏิบัติงานการเจาหนาที่ (HRM) ไดอยาง

มีประสิทธิภาพ 

งานการเจาหนาที่ (Human Resource Management 

: HRM) การนำเทคโนโลยีมาใชในการปฏิบัติงาน 

เชน การลงเวลา เขา - ออก การลาตาง ๆ 

100 100 100 100 100 

รอยละความสำเร็จของงานพัสดุ และจัดซ้ือ

จัดจาง ไดถูกตอง รวดเร็ว ตามเวลาที่กำหนด 

งานพัสดุ จัดซื้อจัดจาง ที่ถูกตองตามระเบียบ

กรมบัญชีกลาง และตรวจสอบได 

100 100 100 100 100 

ระดับความสำเร็จในการปรับปรุงขอมูล

ครุภัณฑของกลุมพัฒนาระบบบริหาร ท่ี

รวดเร็ว ถูกตอง ตรวจสอบได 

ตาม

เกณฑที่

กรม

ควบคุม

โรค

กำหนด 

ตาม

เกณฑที่

กรม

ควบคุม

โรค

กำหนด 

ตาม

เกณฑที่

กรม

ควบคุม

โรค

กำหนด 

ตาม

เกณฑที่

กรม

ควบคุม

โรค

กำหนด 

ตาม

เกณฑที่

กรม

ควบคุม

โรค

กำหนด 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา 

1. สรางกระบวนการในการขับเคลื่อนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพงานบริหารท่ัวไป ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2. พัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการขับเคลื่อนงานบริหารท่ัวไป รวดเร็ว ถูกตอง ตรวจสอบได 



 

แผนปฏิบัติราชการกลุมพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค 13 | 14 หนา 

ระยะท่ี 2 ระยะสรางความเขมแข็ง (พ.ศ. 2566 – 2570)  

3. จัดทำฐานขอมูล เพ่ือนำมาจัดทำแผนขับเคลื่อนใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ประเด็นท่ี 4.3 ขับเคล่ือนงานสถานท่ีทำงานปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเปนสุขของ กพร. 

ตัวชี้วดั วัตถุประสงค 
คาเปาหมายรายป (พ.ศ.) 

2566 2567 2568 2569 2570 

ยุทธศาสตรที่ 4 : การปรับปรุงระบบบริหารจัดการและการพัฒนาความรวมมือ 

- ร  อยละของบ ุ คลากรท ี ่ ปลอดโรค 

ปลอดภัย ในสถานที่ทำงาน 

ขับเคลื่อนนโยบายสถานที่ทำงานปลอดโรค 

ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเปนสุข เพื่อสนับสนุน

และสงเสริมใหบุคลาการมีพฤติกรรมที่เหมาะสม

ไมเสี่ยงตอการเกิดโรคไมติดตอเรื้อรังและ

โรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอม 

มีความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ

รวมไปถึงการมีสุขภาพจิตในการทำงานที่ดี 

80 
≥70 

80 
75 

85 
80 

85 
85 

90 
≥90 

- ระดับความสำเร็จในการขับเคล่ือนนโยบาย

สถานท่ีทำงานปลอดโรค ปลอดโรค ปลอดภยั 

กายใจเปนสุข ไดตามเกณฑที่กำหนด 

ผาน

เกณฑที่

กรม

ควบคุม

โรค

กำหนด 

ผาน

เกณฑที่

กรม

ควบคุม

โรค

กำหนด 

ผาน

เกณฑที่

กรม

ควบคุม

โรค

กำหนด 

ผาน

เกณฑที่

กรม

ควบคุม

โรค

กำหนด 

ผาน

เกณฑที่

กรม

ควบคุม

โรค

กำหนด 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา 

1. จัดทำฐานขอมูล เพ่ือสนับสนุนงานสถานท่ีทำงานปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเปนสุขของหนวยงาน 

2. สรางกระบวนการขับเคลื่อนงานสถานท่ีทำงานปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเปนสุขของหนวยงาน 

ใหมีประสิทธิภาพ 

3. ผลักดันการขับเคลื่อนงานสถานท่ีทำงานปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเปนสุขของหนวยงาน 

ใหครอบคลุมและมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

ประเด็นท่ี 4.4 ขับเคล่ือนงานสถานท่ีทำงานปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเปนสุขของ กพร. 

ตัวชี้วดั วัตถุประสงค 
คาเปาหมายรายป (พ.ศ.) 

2566 2567 2568 2569 2570 

ยุทธศาสตรที่ 4 : การปรับปรุงระบบบริหารจัดการและการพัฒนาความรวมมือ 

- ร  อยละของบ ุ คลากรท ี ่ ปลอดโรค 

ปลอดภัย ในสถานที่ทำงาน 

ขับเคลื่อนนโยบายสถานที่ทำงานปลอดโรค 

ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเปนสุข เพื่อสนับสนุน

และสงเสริมใหบุคลาการมีพฤติกรรมที่เหมาะสม

ไมเสี่ยงตอการเกิดโรคไมติดตอเรื้อรังและ

โรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอม 

มีความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ

รวมไปถึงการมีสุขภาพจิตในการทำงานที่ดี 

80 
≥70 

80 
75 

85 
80 

85 
85 

90 
≥90 

- ระดับความสำเร็จในการขับเคล่ือนนโยบาย

สถานท่ีทำงานปลอดโรค ปลอดโรค ปลอดภยั 

กายใจเปนสุข ไดตามเกณฑที่กำหนด 

ผาน

เกณฑที่

กรม

ควบคุม

โรค

กำหนด 

ผาน

เกณฑที่

กรม

ควบคุม

โรค

กำหนด 

ผาน

เกณฑที่

กรม

ควบคุม

โรค

กำหนด 

ผาน

เกณฑที่

กรม

ควบคุม

โรค

กำหนด 

ผาน

เกณฑที่

กรม

ควบคุม

โรค

กำหนด 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา 

1. จัดทำฐานขอมูล เพ่ือสนับสนุนงานสถานท่ีทำงานปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเปนสุขของหนวยงาน 

2. สรางกระบวนการขับเคลื่อนงานสถานที่ทำงานปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเปนสุขของ

หนวยงาน ใหมีประสิทธิภาพ 

3. ผลักดันการขับเคลื่อนงานสถานท่ีทำงานปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเปนสุขของหนวยงาน 

ใหครอบคลุมและมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 



 

แผนปฏิบัติราชการกลุมพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค 14 | 14 หนา 

ระยะท่ี 2 ระยะสรางความเขมแข็ง (พ.ศ. 2566 – 2570)  

4. โครงการสำคัญของแผนปฏิบัติการดานอำนวยการและแผนงาน 

รายการโครงการสำคัญ 
หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

หนวยงาน

สนับสนุน 

งบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 
กิจกรรมท่ี 1 ประชุมราชการ ฝาย

อำนวยการ

และแผนงาน 

กลุมงานฯ 

ภายใน กพร. 

 49,500  51,975 54,500 57,300 60,100 

กิจกรรมท่ี 2 คาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา  59,000  61,950 65,000 68,200 71,700 

กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนการดำเนินงานกลุมพัฒนา

ระบบบริหาร 

 90,900  200,445 21,000 220,000 23,2000 

กิจกรรมท่ี 4 คาเดินทางไปราชการ 20,000  21,000 22,050 23,150 24,300 

กิจกรรมท่ี 5 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร กพร. 237,600  24,9480 261,900 275,000 288,800 

กิจกรรมท่ี 6 สงบุคลากรเขารับการอบรม 100,000  105,000 110,250 115,700 121,550 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 657,000 689,850 534,700 759,350 798,450 

 

รายการงบลงทุน 
หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

หนวยงาน

สนับสนุน 

งบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 
หมวด : ครุภัณฑ ฝาย

อำนวยการ

และแผนงาน 

กลุมงานฯ 

ภายใน กพร. 

     

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 91,000 352,500 304,000 352,500 304,000 

- เคร ื ่องคอมพ ิว เตอร   All In One สำหร ับงาน

ประมวลผล (23,000.-บาท/เครื่อง) 

3 เครื่อง 

69,000 

- - - - 

- เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สำหรับงานประมวลผล 

(22,000.-บาท/เครื่อง) 

1 เครื่อง 

22,000 

4 เครื่อง 

88,000 

4 เครื่อง 

88,000 

4 เครื่อง 

88,000 

4 เครื่อง 

88,000 

- เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED สี 

(15,000.-บาท/เครื่อง) 

- 1 เครื่อง 

15,000 

- 1 เครื่อง 

22,000 

- 

- เครื ่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอม

ติดตั้งถังหนึกพิมพ (Ink Tank Printer) (7,500.-

บาท/เครื่อง) 

- 1 เครื่อง 

7,500 

- 1 เครื่อง 

7,500 

- 

- เครื ่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด Network 

แบบที่ 2 (27 หนา/นาที) (26,000.-บาท/เครื่อง) 

- 1 เครื่อง 

26,000 

- 1 เครื่อง 

26,000 

- 

- ชุดดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง

ตามกฎหมาย ราคา 12,000 บาทตอชุด 

  - 18 ชุด 

216,000 

18 ชุด 

216,000 

18 ชุด 

216,000 

18 ชุด 

216,000 

หมวด : ท่ีดิน สิ่งกอสราง        

ปรับปรุงสิ่งกอสราง   1,678,300 - - - 990,000 

- ปรับปรุงหองกลุมงานพัฒนาราชการ 1 หอง   690,000 - - - - 

- ปรับปรุงหองฝายอำนวยการและแผนงาน 1 หอง   525,500 - - - - 

- ปรับปรุงหองผูอำนวยการ 1 หอง   462,000 - - - - 

- ปรับปรุงหองครัว (สวนกลาง)   - - - - 90,000 

- ปรับปรุงหองน้ำ ชาย หญิง (สวนกลาง)   - - - - 900,000 

รวมงบลงทุนประมาณท้ังสิ้น 1,769,300 352,500 304,000 352,500 1,294,000 

หมายเหตุ : ราคาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร อางอิงเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร 

 ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 
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