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กรมควบคุมโรคได้ด ำเนินกำรเพ่ือกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลกรมควบคุมโรคโดยเป็นไปตำม
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กรมควบคุมโรค พ.ศ. 2553 – 2556  เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรพัฒนำบุคลำกรในสังกัดกรมควบคุมโรคมำ
โดยตลอด  ดังนั้น  เพ่ือเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลกรมควบคุมโรค  ในฐำนะเป็น
ทรัพยำกรที่ทรงคุณค่ำและเป็นพลังส ำคัญในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ของกรมควบคุมโรคไปสู่เป้ำหมำยที่
ก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล  รวมทั้งเกิดควำมต่อเนื่องในกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  
กรมควบคุมโรค  จึงได้มอบหมำยให้กองกำรเจ้ำหน้ำที่จัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำข้ำรำชกำรกรมควบคุมโรค 
พ.ศ. 2557 – 2561 ขึ้น  โดยหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ  แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำข้ำรำชกำรกรมควบคุมโรคฉบับนี้ จะ
เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำบุคลำกรของกรมควบคุมโรค  ให้สำมำรถปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของกรมควบคุมโรค
จนเกิดประสิทธิภำพสูงสุดต่อสังคมและประเทศชำติต่อไป 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

กรมควบคุมโรคได้ด ำ เนินกำร พัฒนำทรัพยำกรบุคคลกรมควบคุมโรคโดยเป็นไปตำม
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ.2551 ทั้งนี้ โดยได้จัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรกรมควบคุมโรค ปีงบประมำณ พ.ศ. 2553 – 2556  เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำร
พัฒนำบุคลำกรในสังกัดกรมควบคุมโรคมำโดยตลอด  และเพ่ือควำมต่อเนื่องในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำร
พัฒนำทรัพยำกรบุคคล  จึงได้จัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำข้ำรำชกำรกรมควบคุมโรค ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2557 – 2561 ขึ้น   ภำยใต้พ้ืนฐำนของระบบสมรรถนะ แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำข้ำรำชกำรพล
เรือน พ.ศ. 2552 – 2556  และยุทธศำสตร์กำรบริหำรและพัฒนำก ำลังคนภำครัฐ ตำมยุทธศำสตร์
ประเทศ (Country Strategy)  ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๑ ที่เน้นกำรบริหำรก ำลังคนให้สอดคล้อง
กับบทบำทภำรกิจที่มีในปัจจุบัน และเตรียมพร้อมส ำหรับอนำคต รวมทั้งกำรพัฒนำทักษะและศักยภำพ
ของก ำลังคนภำครัฐ และเตรียมควำมพร้อมบุคลำกรภำครัฐสู่ประชำคมอำเซียน รวมทั้ง  แนวทำงกำร
พัฒนำบทบำทของกรมควบคุมโรคสู่กำรเป็น National Disease Control Authority เพ่ือรองรับ 
National Health Authority ๑๑ ด้ำนตำมที่กระทรวงสำธำรณสุขก ำหนด   

กำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำข้ำรำชกำร กรมควบคุมโรค พ.ศ.2557-2561 เป็นกำร
ประยุกต์ใช้แนวทำงกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำน ก.พ.  และกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำบุคลำกรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Human Resource Development Plan) ผสมผสำนกัน โดยเน้นกำร
สร้ำงควำมมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน โดยได้ก ำหนดกรอบแนวทำงในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ภำยใต้ 5 
ยุทธศำสตร์หลัก ประกอบด้วย 
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพข้ำรำชกำรในกำรปฏิบัติงำน และมีคุณภำพชีวิตที่ดี 

  กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนำบุคลำกรตำมสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพำะ 
     ตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติตำมท่ีกรมควบคุมโรคก ำหนด 

  กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนำสมรรถนะบุคลำกรในด้ำนต่ำงๆที่จ ำเป็นในกำร 
     ปฏิบัติงำน 

  กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนำบุคลำกรเพ่ือรองรับควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ   
     (Career Path) 

  กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนำระบบกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่ดีให้กับบุคลำกร 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำข้ำรำชกำรให้เป็นคนดี 

  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้และเป็นคนดี มีคุณธรรม   
     จริยธรรมตำมค่ำนิยม ประมวลจริยธรรม และจรรยำ  
     ข้ำรำชกำร  
 ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำข้ำรำชกำรทุกระดับให้สำมำรถเป็นผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง 

  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำบุคลำกรทุกระดับให้เป็นผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง  
     อย่ำงต่อเนื่อง 



 ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรเสริมสร้ำงศักยภำพข้ำรำชกำรให้มีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำนในบริบทของอำเซียน 
   กลยุทธ์ที่ 1 เตรียมควำมพร้อมของบุคลำกรกรมควบคุมโรคเพ่ือ   
     ประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนำ 
   กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้ำงวัฒนธรรมกำรเรียนรู้ในองค์กร 
   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำระบบฐำนข้อมูลอ้ำงอิง 
   กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมบุคลำกรให้มีกำรเผยแพร่ผลิตภัณฑ์วิชำกำร/  
     วำรสำรวิชำกำร ทั้งในระดับประเทศและระดับนำนำชำติ 
   กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนำเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำร 
     เรียนรู้และพัฒนำตนเอง 
   กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมกำรถ่ำยทอดควำมรู้จำกผู้เชี่ยวชำญสู่ผู้ปฏิบัติ 
 
 ทั้งนี้  ในกำรน ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำข้ำรำชกำรกรมควบคุ มโรคไปสู่กำรปฏิบัติที่
นอกเหนือจำกกำรเผยแพร่ และประชำสัมพันธ์แผนดังกล่ำว ให้ทุกหน่วยงำนในกรมควบคุมโรคจัดท ำ
แผนพัฒนำบุคลำกรของหน่วยงำนให้มีควำมสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำข้ำรำชกำร 
กรมควบคุมโรค พ.ศ. 2557 – 2561 เพ่ือให้มีแนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรเป็นไปในทิศทำงเดียวกันแล้ว 
ยังต้องมีกำรประเมินผลกำรพัฒนำตำมแผน เพ่ือเป็นกำรติดตำมผลควำมก้ำวหน้ำ และควำมส ำเร็จ เพ่ือให้
สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยหลักของกำรพัฒนำบุคลำกร คือกำรมี “คนเก่ง คนดี”ที่พร้อมปฏิบัติงำนเพ่ือบรรลุ
เป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ของกรมควบคุมโรคได้ต่อไป 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการกรมควบคุมโรค พ.ศ. 2557 – 2561  

 

บทท่ี 1บทท่ี 1  
บทน ำบทน ำ  

 
1. หลักกำรและเหตุผล 

แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ในราชการพลเรือนมีเป้าหมายสูงสุดเพ่ือให้
ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ และมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ    
และตอบสนองความต้องการของประชาชน ตามนัยแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 
2551 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546             
การปรับเปลี่ยนบทบาทด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาคราชการจึงมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
ให้ส่วนราชการในการบริหารทรัพยากรบุคคลของตนเอง เป็นระบบที่สร้างความคล่องตัวให้แก่ผู้บริหารและ
องค์กร และต้องเป็นระบบที่เกื้อหนุนต่อการท างานเชิงยุทธศาสตร์ ช่วยให้ส่วนราชการบรรลุเป้าหมา ย         
ที่ก าหนดไว้ ในขณะเดียวกัน จะต้องเป็นระบบที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส เป็นธรรม และท า
ให้ข้าราชการมีความพึงพอใจ ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย 

กรมควบคุมโรคได้เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่งถือว่า “คน” เป็นกลไกส าคัญ 
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อย่างมีกลยุทธ์และมีแนวทางที่ชัดเจนสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและ
สถานการณ์ต่างๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต จึงได้ก าหนดจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ
กรมควบคุมโรค พ.ศ. 2557 – 2561 ขึ้น โดยอยู่บนพ้ืนฐานของระบบสมรรถนะ และน าแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 – 2556 รวมทั้งยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาก าลังคน
ภาครัฐ ตามยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)  ที่ก าหนดแนวทางการด าเนินงานไว้ 2 แนวทาง  
ประกอบด้วย 1) แนวทางบริหารก าลังคนให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจที่มีในปัจจุบัน และเตรียมพร้อม
ส าหรับอนาคต และ 2)การพัฒนาทักษะและศักยภาพของก าลังคนภาครัฐ และเตรียมความพร้อมบุคลากร
ภาครัฐสู่ประชาคมอาเซียน มาเป็นแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมควบคุมโรค ทั้งนี้ โดยที่
แผนพัฒนาข้าราชการของหน่วยงานในสังกัดจะต้องมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้าราชการ กรมควบคุมโรค พ.ศ. 2557 – 2561 ตลอดจนมีการน าแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อ
จุดประสงค์ส าคัญคือการมี “คนเก่ง คนดี”ที่พร้อมปฏิบัติงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของกรม
ควบคุมโรคได้ต่อไป 

การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาข้าราชการ กรมควบคุมโรค  ยังคงใช้ตามแนวทาง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน (พ.ศ.2552 – 2556)เดิมของส านักงาน ก.พ. ผนวกกับการพัฒนา
บุคลากรเพ่ือพร้อมรับอาเซียนเพ่ือให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ประเทศ ซึ่งประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์หลัก  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพข้าราชการในการปฏิบัติงาน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาข้าราชการให้เป็นคนดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาข้าราชการทุกระดับให้สามารถเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ที่  4  การเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในบริบทของอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนา 
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บทท่ี 2บทท่ี 2  
กระบวนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำข้ำรำชกำรกรมควบคุมโรคกระบวนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำข้ำรำชกำรกรมควบคุมโรค  

 
 ควำมเป็นมำ 

กรมควบคุมโรคได้ด าเนินการเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรมควบคุมโรคโดยเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ทั้งนี้ โดยได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ
กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2556  เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาบุคลากรใน
สังกัดกรมควบคุมโรคมาโดยตลอด  ดังนั้น  เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรมควบคุมโรค  
และเกิดความต่อเนื่องในการด าเนินงาน  กองการเจ้าหน้าที่จึงได้ด าเนินการเพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้าราชการกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2559 ให้เป็นไปตามแนวทางที่ส านักงาน ก.พ.ก าหนด
และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาก าลังคนภาครัฐ  

ขั้นตอนและวิธีกำรด ำเนินงำน 
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการกรมควบคุมโรค พ.ศ. 2557 – 2561 ได้ประยุกต์ใช้

แนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของส านักงาน ก.พ. และการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
เชิงกลยุทธ์ (Strategic Human Resource Development Plan) ผสมผสานกัน โดยมีข้ันตอนและวิธีการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. กรมควบคุมโรคแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค  ตามค าสั่งกรมควบคุมโรค
ที่  1925 /๒๕๕๕  ลงวันที่ 28  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕  โดยมีนายแพทย์สมศักดิ์    อรรฆศิลป์ รองอธิบดี
กรมควบคุมโรค   เป็นประธานคณะกรรมการเพ่ือวางแผนและก าหนดกรอบการด าเนินงานเพ่ือการพัฒนา
บุคลากรกรมควบคุมโรค  และได้แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการกรมควบคุมโรค 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2559 ตามค าสั่งกรมควบคุมโรคที่  576 /2556 ลงวันที่ 24 เมษายน 
พ.ศ. 2556 ซึ่งประกอบด้วย 5 คณะ ได้แก่1)  คณะท างานยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาข้าราชการให้มี
คุณภาพในการปฏิบัติงานและคุณภาพชีวิตที่ดี 2) คณะท างานยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาข้าราชการให้เป็นคนดี     
3) คณะท างานยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาข้าราชการทุกระดับให้สามารถเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 4) คณะท างาน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างศักยภาพข้าราชการให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในบริบทของอาเซียน  5) 
คณะท างานยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนา เพ่ือวางแผนและ
ด าเนินงานเพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการกรมควบคุมโรค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 – 
2559 ตามยุทธศาสตร์ที่ได้รับมอบหมาย  
 2. กองการเจ้าหน้าที่ในฐานะเลขานุการคณะท างานฯ ได้ขอความร่วมมือจากหน่วยงานในการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน (HR SWOT Analysis) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาข้าราชการกรมควบคุมโรคร่วมกับข้อมูลส่วนอ่ืน ได้แก่ ผลการส ารวจการพัฒนา
องค์การของกรมควบคุมโรค Survey Online สรุปผลการวิเคราะห์การประเมินสมรรถนะบุคลากร กรมควบคุมโรค 
สรุปผลการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุบุคลากรกรมควบคุมโรค เป็นต้น 
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 3. กองการเจ้าหน้าที่ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการกรมควบคุมโรค
ขึ้น ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มเป้าหมาย
ประกอบด้วย ผู้บริหารและคณะท างานจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการกรมควบคุมโรค รวม 50 คน 
ทั้งนี ้โดยมี ดร.ณัฐวัฒน์ นิปกากร สถาบันฝึกอบรม Excellence Training Institution: ETI เป็นวิทยากร 
ขั้นตอนและวิธีการใช้วิธีการแบ่งกลุ่มย่อยระดมสมองเพ่ือด าเนินการในแต่ละขั้นตอน ประกอบด้วย 

1. วิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล (HR SWOT Analysis) ก าหนดเป้าประสงค์ และ 
เป้าหมายการพัฒนาบุคลากร  ภายใต้ 6 ประเด็นยุทธศาสตร์หลักของกรมควบคุมโรค 

2. ก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาบุคลากร 
3. ก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  โดยสรุปกระบวนการด าเนินงานได้ ดังต่อไปนี้ 

 

กระบวนกำรและล ำดับขั้นตอนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำข้ำรำชกำร 

 

 

 

• ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
และเป้าหมายการปฏิบัติงานของกรมควบคุมโรค 

• ทบทวนนโยบาย และวิสัยทัศน์การพัฒนาข้าราชการ 
กรมควบคุมโรค 

• ก าหนดสมรรถนะของบุคลากรที่ต้องการ 
• วิเคราะห์หาความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากร 

ขั้นตอนที่ 1 

การก าหนดความจ าเป็นในการ
พัฒนาบุคลากร 

• ประเมินองค์กรโดยใช้ SWOT Analysis 
• ก าหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ในการพัฒนา 
• การจัดท ารายละเอียด แผนงาน โครงการและวิธีการ

พัฒนา 

ขั้นตอนที่ 2 

การก าหนดเป้าหมายการพัฒนา 

• ก าหนดกรอบการประเมินผล และตัวชี้วัด 
• ก าหนดระบบการเก็บข้อมูลและการรายงานผล 

ขั้นตอนที่ 3 

การก าหนดตัวชี้วัดและการ
ประเมินผล 
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ขั้นตอนที่ 1 กำรก ำหนดควำมจ ำเป็นในกำรพัฒนำบุคลำกร 
  

ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนย่อย ดังต่อไปนี้ 
1. การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และเป้าหมายการปฏิบัติงานของกรม

ควบคุมโรค ทั้งนี้ ได้น าแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์กรมควบคุมโรค ปี 2554 -2558 
มาวิเคราะห์เพ่ือก าหนดแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมควบคุมโรค การวิเคราะห์เพ่ือให้ทราบ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ที่ส าคัญของกรมควบคุมโรค และเป้าหมายการปฏิบัติงานที่ส าคัญที่
ก าหนดไว้ และน ามาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์เพ่ือหาความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากร 

2. การทบทวนนโยบาย และวิสัยทัศน์การพัฒนาบุคลากร ได้น าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 – 2556 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการกรมควบคุมโรค  พ.ศ. 
2553 – 2556  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ (Country Strategy) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๑ 
รวมทั้ง  แนวทางการพัฒนาบทบาทของกรมควบคุมโรคสู่การเป็น National Disease Control Authority 
เพ่ือรองรับ National Health Authority ๑๑ ด้านตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด   มาเป็นแนวทาง
เพ่ือให้ทราบนโยบายในการพัฒนาบุคลากรในภาพรวมทั้งระดับประเทศ และระดับส่วนราชการ อันเป็นการ
ยืนยันความจ าเป็นที่แท้จริงในการพัฒนาบุคลากรของกรมควบคุมโรค กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการพัฒนาและ
จัดล าดับความส าคัญของกลุ่มเป้าหมาย  

3. การก าหนดสมรรถนะของบุคลากรที่ต้องการ เพ่ือให้ทราบว่าสมรรถนะที่ต้องการในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรกรมควบคุมโรคแต่ละสายงาน มีการก าหนดความรู้ ทักษะ สมรรถนะไว้อย่างไร ทั้งนี้ 
เน้นการใช้ข้อมูลเดิมที่กรมควบคุมโรคได้วิเคราะห์และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาข้าราชการกรมควบคุมโรค 

4. การวิเคราะห์หาความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากร โดยการน าผลจากการวิเคราะห์ทั้งหมดมา
ก าหนดความจ าเป็นที่ต้องการพัฒนา และเป้าประสงค์ของการพัฒนาบุคลากรของกรมควบคุมโรค 
 
ขั้นตอนที่ 2 กำรก ำหนดเป้ำหมำยในกำรพัฒนำบุคลำกร 
  

ประกอบด้วย ๓ ขั้นตอนย่อย ดังต่อไปนี้ 
1. การประเมินองค์กรโดยใช้ SWOT Analysis  กรมควบคุมโรคได้วิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายใน และ

ภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis นอกจากนี้ยังได้ให้คณะท างาน
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการกรมควบคุมโรคให้คะแนนระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยแต่ละปัจจัย 
เพ่ือน ามาหาค่าเฉลี่ยแสดงระดับความส าคัญของปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร 

2. ก าหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ในการพัฒนา เป็นการน าผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรตามข้อที่ 1 และผลจากการวิเคราะห์หาความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากร
ตามขั้นตอนที่ 1 มาก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรในภาพรวม และใช้เป็นข้อมูลน าเข้าในการวิเคราะห์         
เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ตลอดจนกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาที่เหมาะสม 

3. การจัดท ารายละเอียด แผนงาน โครงการ และวิธีการพัฒนา 
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ขั้นตอนที่ 3 กำรก ำหนดตัวชี้วัดและกำรประเมินผล 
  

ประกอบด้วย  2 ขั้นตอนย่อย ดังต่อไปนี้ 
1. ก าหนดกรอบการประเมินผล และตัวชี้วัด เพ่ือใช้เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จของกลยุทธ์ในการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล และสอดคล้องกับตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์กรมควบคุมโรคที่ก าหนดด้วย 
2. ก าหนดระบบการเก็บข้อมูลและการรายงานผล ที่ประชุมได้ร่วมกันก าหนดวิธีการในการเก็บข้อมูล การ

ติดตามและประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นรูปธรรม 
 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ขั้นตอนที่ 1  กำรก ำหนดควำมจ ำเป็นในกำรพัฒนำบุคลำกร 
1.1 กำรทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้อง และเป้ำหมำยกำรปฏิบัติงำนของกรมควบคุม

โรค 

วิสัยทัศน์ 
“เป็นองค์กรชั้นน าระดับนานาชาติ ที่สังคมเชื่อถือและไว้วางใจ เพ่ือปกป้องประชาชนจากโรค 

และภัยสุขภาพ ด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการ ภายใน ปี ๒๕๖๓” 
พันธกิจ  

1. ส่งเสริมกระบวนการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายภายในและระหว่างประเทศในการผลิตและ 
พัฒนาผู้เชี่ยวชาญ องค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร เครื่องมือ กฎหมาย การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพ รวมทั้งการบริการเฉพาะที่ได้มาตรฐานสากล 

2. ส่งเสริม สนับสนุน ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความรู้ ให้เครือข่ายและประชาชน 
3. ผลักดันและติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่จ าเป็นต่อการปกป้องประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพ 
4. เตรียมความพร้อมในการจัดการภาวะคุกคามและภัยสุขภาพใหม่ๆ ได้ทันการณ์ 
5. พัฒนาและประเมินศักยภาพระบบ กลไกของเครือข่ายการด าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  

ประเด็นยุทธศำสตร์กรมควบคุมโรค 
1. การพัฒนาและร่วมมือกับเครือข่ายภาคีในประเทศและนานาชาติ รวมทั้งสนับสนุนพื้นที่ในการ 

ด าเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
2. การพัฒนาเป็นศูนย์กลางนโยบาย มาตรการ นวัตกรรม ข้อมูลอ้างอิงด้านการเฝ้าระวังป้องกันและ 

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของชาติ ที่ได้มาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับ 
3. การสื่อสารสาธารณะและประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงและได้ผล เพ่ือป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
4. การเตรียมความพร้อมและด าเนินการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในสถานการณ์ฉุกเฉิน  

และภัยพิบัติ อย่างรวดเร็วตามความต้องการของพื้นที่ และได้มาตรฐานสากล 
5. การติดตามและประเมินผลภาพรวมของการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคและภัยสุขภาพของ 

ประเทศตามมาตรฐานสากล 
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6. การพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูงได้มาตรฐานสากล  

1.2 กำรทบทวนนโยบำย และวิสัยทัศน์กำรพัฒนำบุคลำกร 

สถำนกำรณ์ทั่วไปของข้ำรำชกำรและสถำนกำรณ์กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลในปัจจุบัน 
1.ทิศทางการพัฒนาบุคลากรยังไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงและบุคลากรที่มีอยู่ส่วนใหญ่เคยชิน

กับการด าเนินงานในเชิงปฏิบัติการมากกว่าการพัฒนานโยบายและวิชาการ  สัดส่วนการพัฒนาบุคลากรยังคง
เป็นการเน้นหนักพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะ เชิงลึก ท าให้ไม่สอดคล้องกับการปรับบทบาทให้กระทรวง
สาธารณสุขดูแลภาพรวมในระบบป้องกันควบคุมโรคที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญมีมุมมองการ
พัฒนาเชิงระบบแบบองค์รวมมากกว่า (Systemic Views and Multi-tasking) 

2.การพัฒนาบุคลากรด้านควบคุมโรค ไม่เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายก าลังคนภาพรวมของกระทรวง 
สาธารณสุข รวมทั้งไม่มีแผนพัฒนาก าลังคนที่เป็นแบบแผน ด าเนินการ และติดตามอย่างจริงจัง ในขณะที่การ
กระจายงาน แยกเป็นหลายหน่วยงาน ท าให้เกิดความต้องการก าลังคนขยายเพ่ิมขึ้น ยังคงเน้นบุคลากรที่
ท างานด้านการปฏิบัติการ ที่เน้นองค์ความรู้ด้านใดด้านหนึ่งเฉพาะ มากกว่าบุคลากรที่มีมุมมองการด าเนินงาน
ในภาพกว้าง รวมทั้งยังไม่มีระบบการสร้างทั้งพ่ีเลี้ยงและทายาททั้งในระดับบริหารและในระดับปฏิบัติ  ขาด
โอกาสพัฒนาและสืบทอด นอกจากนี้ ยังมีปัญหาช่วงห่างของอายุของบุคลากร(Generation gap) ขาดการสืบ
ทอดองค์ความรู้และทักษะที่เหมาะสม แม้ว่าจะมีนโยบายของรัฐบาลในการทดแทนข้าราชการ โดยพนักงาน
ราชการ ซึ่งยังค่อนข้างล้มเหลว อีกท้ังเป็นภาระและอุปสรรคต่อการพัฒนาองค์การ 

3. การกระจายงาน แยกเป็นหลายหน่วยงาน ท าให้เกิดความต้องการก าลังคนขยายเพ่ิมข้ึน  แต ่
ยังคงเน้นบุคลากรที่ท างานด้านการปฏิบัติการ ที่เน้นองค์ความรู้ด้านใดด้านหนึ่งเฉพาะมากกว่าบุคลากรที่มี
มุมมองการด าเนินงานในภาพกว้าง ขาดทิศทางและนโยบายที่จะผลิต/พัฒนาให้สอดคล้องต่อบริบทที่
เปลี่ยนแปลง 

4. ขาดระบบจูงใจให้นักวิชาการสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ที่จะน าไป 
น าไปสู่การพัฒนานักวิจัย และนักวิชาการให้มีศักยภาพสูง รวมทั้งไม่สามารถดึงดูด/พัฒนานักวิชาการในสาขา
อ่ืนๆที่เชื่อมโยงกับงานป้องกันควบคุมโรคเข้ามาในระบบเพื่อร่วมกันพัฒนางานด้านต่างๆ ได้ 

1.3 กำรก ำหนดสมรรถนะของบุคลำกรที่ต้องกำร 
 ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดสมรรถนะหลักที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ 
เพ่ือให้ส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการก าหนดสมรรถนะหลักของส่วนราชการ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ 
นร 1008/ว 27 ลงวันที่ 29 กันยายน 2552  เรื่องมาตรฐานและแนวทางการก าหนดความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็น  ส าหรับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ  จ านวน 5 สมรรถนะ ประกอบด้วย 

1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 
2. บริการที่ดี (Service Mind) 
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise) 
4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity) 
5. การท างานเป็นทีม (Teamwork)  

 ในการนี้ กรมควบคุมโรคจึงได้ยึดสมรรถนะหลักตามที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด 5 สมรรถนะ รวม
กับค่านิยม  SMART ของกรมควบคุมโรค ก าหนดเป็นสมรรถนะหลักใหม่ของกรมควบคุมโรค รวมเป็น 6 
สมรรถนะ เรียกว่า “I SMART” ประกอบด้วย   
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C1 : การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม  (Integrity) 
C2 : บริการที่ดี  (Service Mind) 
C3 : การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  (Mastery / Expertise) 
C4 : การมุ่งผลสัมฤทธิ์  (Achievement Motivation) 
C5 : การมีน้ าใจใจเปิดกว้าง เป็นพี่ เป็นน้อง  (Relationship)   
C6 : การท างานเป็นทีม  (Teamwork) 

นอกจากนี้  กรมควบคุมโรคยังได้ก าหนดแนวทางการประเมินสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่
ปฏิบัติ  (Technical Competency) ตามกรอบรายการสมรรถนะที่ส านักงาน ก.พ.ก าหนด โดยให้ทุกหน่วยงาน
ในสังกัดด าเนินการเพื่อประเมินสมรรถนะดังกล่าว   ตามประเภทต าแหน่งและสายงานของข้าราชการ ประเภท
วิชาการและประเภททั่วไป จ านวน 3 สมรรถนะต่อราย ตามท่ีแสดงในตาราง   

ล ำดับที ่ ต ำแหน่ง /สำยงำน สมรรถนะเฉพำะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ  

1. ประเภทวิชาการ 
นายแพทย ์
นายสตัวแพทย ์
ทันตแพทย ์

 T 1  :  การคิดวิเคราะห ์ 
 T 3  :   การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น 
 T 5  :  การสืบเสาะหาข้อมูล 
 

 
2. ประเภทวิชาการ 

เภสัชกร 
นักวิชาการสาธารณสุข 
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
นักเทคนิคการแพทย ์
นักรังสีการแพทย ์

T 1  :  การคิดวิเคราะห ์ 
T 2  :  การมองภาพองค์รวม 
T 8  :  การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน 
 

๓. ประเภทวิชาการ 
พยาบาลวชิาชีพ 
นักกายภาพบ าบัด 
นักจิตวิทยา 
นักโภชนาการ 
นักสังคมสงเคราะห ์

T 3  :   การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น  
T 8  :  การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน 
T 9  :  ความยืดหยุ่นผ่อนปรน 
  

4. ประเภทวิชาการ 
นักวิชาการเผยแพร่ 
นักประชาสัมพนัธ์ 

T 1  :   การคิดวิเคราะห ์ 
T 7  :   ด าเนินการเชิงรุก 
T10  :  ศิลปะการสื่อสารจูงใจ 

5. 
 

ประเภทวิชาการ 
นักวิชาการสถิต ิ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

T 1  :   การคิดวิเคราะห ์ 
T 5  :  การสืบเสาะหาข้อมูล 
T 8  :  การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน 
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6. ประเภทวิชาการ 
นิติกร 

T 1  :   การคิดวิเคราะห ์ 
T 2  :  การมองภาพองค์รวม 
T 5  :  การสืบเสาะหาข้อมูล 

ล ำดับที ่ ต ำแหน่ง /สำยงำน สมรรถนะเฉพำะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ  

7. ประเภทวิชาการ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นักทรัพยากรบุคคล 
นักวิเทศสัมพันธ ์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
นักวิชาการเงินและบัญชี 
นักวิชาการพัสด ุ
นักจัดการงานทั่วไป 
บรรณารักษ์ 
ช่างภาพการแพทย ์

T 1  :   การคิดวิเคราะห ์ 
T 8  :  การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน 
T 9  :  ความยืดหยุ่นผ่อนปรน 
 

8. 

 

 

 

 

 

ประเภททั่วไป 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์-การแพทย์ 
เจ้าพนักงานทนัตสาธารณสุข 
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 
พยาบาลเทคนิค 
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย ์
เจ้าพนักงานอาชวีบ าบัด 
ช่างกายอุปกรณ์ 
โภชนากร 

T 3  :   การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น  
T 6  :  ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ 
T 8  :  การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน 
 

9. 
ประเภททั่วไป 
เจ้าพนักงานธุรการ 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี
เจ้าพนักงานพัสด ุ
เจ้าพนักงานห้องสมุด 
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 
นายช่างไฟฟา้ 
นายช่างเคร่ืองกล 
นายช่างเทคนิค 
นายช่างโยธา 
นายช่างศลิป ์
เจ้าพนักงานสถิต ิ
เจ้าพนักงานเวชสถิต ิ

T 6  :   ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ 
T 8  :   การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน 
T11  :  ความผูกพันที่มีต่อส่วนราชการ 
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1.4  กำรวิเครำะห์หำควำมจ ำเป็นในกำรพัฒนำบุคลำกร 

กรมควบคุมโรคไดว้ิเคราะห์หาความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากร  โดยไดก้ าหนดแนวทางการประเมิน
สมรรถนะหลัก (Core competency)  เพ่ือใช้ในการประเมินสมรรถนะของข้าราชการกรมควบคุมโรค  จ านวน 6 
สมรรถนะ ที่เรียกว่า I SMART ประกอบด้วย   

C1 : การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม  (Integrity) 
C2 : บริการที่ดี  (Service Mind) 
C3 : การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  (Mastery / Expertise) 
C4 : การมุ่งผลสัมฤทธิ์  (Achievement Motivation) 
C5 : การมีน้ าใจใจเปิดกว้าง เป็นพี่ เป็นน้อง  (Relationship)   
C6 : การท างานเป็นทีม  (Teamwork) 

นอกจากนี้  ยังได้ก าหนดให้ทุกหน่วยงานในสังกัดด าเนินการเพ่ือประเมินสมรรถนะเฉพาะตาม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  (Technical Competency) ตามประเภทต าแหน่งและสายงานของข้าราชการ ประเภท
วิชาการและประเภททั่วไป จ านวน 3 สมรรถนะต่อราย   

ส าหรับแนวทางการพัฒนาความรู้ ทักษะและสมรรถนะเฉพาะด้านนอกเหนือจากสมรรถนะหลัก 
(Core competency)  และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ  (Technical Competency) ที่
ก าหนด ได้มอบหมายให้แต่ละหน่วยงานด าเนินการเพ่ือวางแผนและพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้สอดคล้องตาม
ความจ าเป็นในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานนั้นๆ  

ขั้นตอนที่ 2 กำรก ำหนดเป้ำหมำยในกำรพัฒนำบุคลำกร 
การก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรเป็นการวิเคราะห์จากเป้าประสงค์ ภายใต้6 ประเด็นยุทธศาสตร์ 

กรมควบคุมโรค  ดังนี้ 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ เป้ำหมำยด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 
การพัฒนาและร่วมมือกับ
เครือข่ายภาคีภายใน และ
นานาชาติ รวมทั้งสนับสนุน
พ้ืนที่ ด าเนินงาน เฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพอย่างเข้มแข็งและ
ยั่งยืน 

เครือข่ายองค์กรทุกระดับสามารถ
บริหารจัดการและขับเคลื่อน การ
ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
ที่ เ ข้ มแข็ งและยั่ ง ยื น   เ พ่ื อลด
จ านวนการเกิดโรค การแพร่ระบาด
และความรุนแรงของโรคและภัย
สุขภาพของประเทศในภาพรวม  

1. บุคลากรมีสมรรถนะที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงานร่วมกับเครือข่าย เพ่ือสามารถผลักดัน
และขับเคลื่อนเชิงนโยบายให้สามารถด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์กรมควบคุมโรคได้ส าเร็จ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ เป้ำหมำยด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 
การพัฒนาเป็นศูนย์กลาง
นโยบาย มาตรการ  
นวัตกรรม ข้อมูลอ้างอิง  และ
มาตรฐานวิชาการเฝ้าระวัง  
ป้องกัน  ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพของชาติ ที่ได้
มาตรฐานสากล และเป็นที่
ยอมรับ 

เป็นศูนย์กลางของนโยบาย 
มาตรการ นวัตกรรม  ข้อมูลอ้างอิง 
และมาตรฐานวิชาการเฝ้าระวัง  
ป้องกัน  ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพของชาติ ที่ได้
มาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับ และ
เชื่อถือ 

1. บุคลากรมีความรู้  ทักษะและความสามารถ 
ในการจัดท าผลิตภัณฑ์ทางวิชาการ  รวมถึง 
key message ต่างๆที่ได้มาตรฐาน 
2. บุคลากรมีความสามารถในการน าผลิตภัณฑ์
วิชาการไปเผยแพร่ในเวทีวิชาการ/
วารสารวิชาการ ทั้งในระดับประเทศและระดับ
นานาชาติ 
3.มีการจัดการความรู้และมีระบบสนับสนุนใน
การจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน 
4.มกีารถ่ายทอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญสู่ผู้
ปฏิบัติ 

ยุทธศำสตร์ที่ 3  
การสื่อสารสาธารณะและ
ประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงและ
ได้ผล  เพ่ือป้องกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ 

ระบบสื่อสารสาธารณะ 
ประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ครอบคลุมและมี
ประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน เพื่อ
การป้องกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพ 

1.บุคลากรมีความรู้ด้านการสื่อสารสาธารณะ
ของหน่วยงานและการเฝ้าระวังและตอบโต้
ข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคภัยสุขภาพ และ
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
2.พัฒนาภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการ
ด าเนินงาน 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 
การเตรียมความพร้อม และ
ด าเนินการป้องกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพในสถานการณ์
ฉุกเฉิน และภัยพิบัติ อย่าง
รวดเร็ว ตามความต้องการ
ของพ้ืนที่ และได้
มาตรฐานสากล 

มีกลไกการจัดการเตรียมความ
พร้อมและบูรณาการ ระบบตอบโต้ 
ภาวะฉุกเฉินด้านโรคและภัย
สุขภาพที่ได้มาตรฐานสากล 

1.บุคลากรและเครือข่าย (ส่วนกลาง/เขต/
จังหวัด) มีสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการจัดการ
การเตรียมความพร้อมและตอบโต้ฯ ที่ได้
มาตรฐานสากล 
2. บุคลากรมีความสามารถในการจัดท าแผน
เตรียมพร้อมฯ และด าเนินการซ้อมแผน 
(Exercise/ Simulation) เพ่ือเตรียมความพร้อม
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรคและภัยสุขภาพ 
อย่างสม่ าเสมอ  
 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 
การติดตามและประเมินผล
ภาพรวมของการเฝ้าระวัง 
ป้องกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพของประเทศตาม
มาตรฐานสากล 
 

มีกลไกการพยากรณ์โรค การ
ติดตามผลภาพรวมและการติดตาม 
ประเมินผลการบริหารจัดการ
ทรัพยากรของการเฝ้าระวังป้องกัน
ควบคุมโรค และภัยสุขภาพของ
ประเทศตามมาตรฐานสากล 
 

1.บุคลากรมีสมรรถนะในการพยากรณ์โรคและ
การติดตามประเมินผล 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ เป้ำหมำยด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร 
ยุทธศำสตร์ที่ 6 
การพัฒนาคุณภาพระบบ
บริหารจัดการองค์กร และ
บุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูง
ได้มาตรฐานสากล 
 

6.1 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และ
มีระบบบริการจัดการที่ได้
มาตรฐานสากล 
 

1. บุคลากรมีวัฒนธรรมการเรียนรู้ (learn  care 
share shine) 
 2. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ตามสายวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง 
 3. บุคลากรสมรรถนะในการบริหารจัดการ
องค์กรที่มีมาตรฐานสากล เช่น ISO, PMQA, 
HA, PSO, IHR 2005,Thailand Quality 
Award เป็นต้น 
4.เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองของบุคลากร 
5.บุคลากรมีแรงจูงใจในการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเอง 
 

6.2 บุคลากรมีขีดสมรรถนะสูง 
และมีจิตใจให้บริการ 
 

1.บุคลากรมีสมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
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บทท่ี 3บทท่ี 3  
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำข้ำรำชกำรข้ำรำชกำร  

 
 จากการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายการปฏิบัติงานของกรมควบคุมโรค ใน
แผนยุทธศาสตร์กรมควบคุมโรค ปี 2554-2558  มาวิเคราะห์เพ่ือก าหนดแนวทางในการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลขององค์กร และการทบทวนนโยบาย และวิสัยทัศน์การพัฒนาบุคลากร ได้น าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 – 2556 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการกรมควบคุมโรค พ.ศ. 
2553 – 2556 มาเป็นแนวทางเพ่ือให้ทราบนโยบายในการพัฒนาบุคลากรในภาพรวมทั้งระดับประเทศ และ
ระดับส่วนราชการ ตลอดจนการก าหนดความรู้ ทักษะ สมรรถนะของบุคลากรกรมควบคุมโรคทุกสายงาน มา
เป็นข้อมูลน าเข้าเพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับแผนดังกล่าวข้างต้น  

 ผลจากการวิเคราะห์ดังกล่าวได้แสดงไว้ในตารางดังต่อไปนี้ 

1. ผลกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
 (HR SWOT Analysis) 

1.1 สถำนกำรณ์ทั่วไปของข้ำรำชกำรและสถำนกำรณ์กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลในปัจจุบัน 

1. ทิศทางการพัฒนาบุคลากรไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงและบุคลากรที่มีอยู่ส่วนใหญ่เคยชินกับ 
การด าเนินงานในเชิงปฏิบัติการมากกว่าการพัฒนานโยบายและวิชาการ สัดส่วนการพัฒนาบุคลากรยังคงเป็น
การเน้นหนักพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะ เชิงลึก ท าให้ไม่สอดคล้องกับการปรับบทบาทให้กระทรวง
สาธารณสุขดูแลภาพรวมในระบบป้องกันควบคุมโรคที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญมีมุมมองการ
พัฒนาเชิงระบบแบบองค์รวมมากกว่า (Systemic Views and Multi-tasking) 

2. การพัฒนาบุคลากรด้านควบคุมโรค ไม่เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายก าลังคนภาพรวมของกระทรวง 
สาธารณสุข รวมทั้งไม่มีแผนพัฒนาก าลังคนที่เป็นแบบแผน ด าเนินการ และติดตามอย่างจริงจัง ในขณะที่การ
กระจายงาน แยกเป็นหลายหน่วยงาน ท าให้เกิดความต้องการก าลังคนขยายเพ่ิมขึ้น ยังคงเน้นบุคลากรที่
ท างานด้านการปฏิบัติการ ที่เน้นองค์ความรู้ด้านใดด้านหนึ่งเฉพาะ มากกว่าบุคลากรที่มีมุมมองการด าเนินงาน
ในภาพกว้าง รวมทั้งยังไม่มีระบบการสร้างทั้งพ่ีเลี้ยงและทายาททั้งในระดับบริหารและในระดับปฏิบัติ  ขาด
โอกาสพัฒนาและสืบทอด นอกจากนี้ ยังมีปัญหาช่วงห่างของอายุของบุคลการ(Generation gap) ขาดการสืบ
ทอดองค์ความรู้และทักษะที่เหมาะสม แม้ว่าจะมีนโยบายของรัฐบาลในการทดแทนข้าราชการ โดยพนักงาน
ราชการ ซึ่งยังค่อนข้างล้มเหลว อีกท้ังเป็นภาระและอุปสรรคต่อการพัฒนาองค์การ 

3. การกระจายงาน แยกเป็นหลายหน่วยงาน ท าให้เกิดความต้องการก าลังคนขยายเพ่ิมข้ึน  
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ยังคงเน้นบุคลากรที่ท างานด้านการปฏิบัติการ ที่เน้นองค์ความรู้ด้านใดด้านหนึ่งเฉพาะมากกว่าบุคลากรที่มี
มุมมองการด าเนินงานในภาพกว้าง ขาดทิศทางและนโยบายที่จะผลิต/พัฒนาให้สอดคล้องต่อบริบทที่
เปลี่ยนแปลง 

4. ขาดระบบจูงใจให้นักวิชาการสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ที่จะน าไปสู่การ 
พัฒนานักวิจัย และนักวิชาการให้มีศักยภาพสูง รวมทั้งไม่สามารถดึงดูด/พัฒนานักวิชาการในสาขาอ่ืนๆที่
เชื่อมโยงกับงานป้องกันควบคุมโรคเข้ามาในระบบเพ่ือร่วมกันพัฒนางานด้านต่างๆ ได ้

5. ไม่มีระบบการสร้างทั้งพ่ีเลี้ยงและทายาททั้งในระดับบริหารและและในระดับปฏิบัติ ประกอบกับ 
ปัญหาช่วงห่างของอายุของบุคลากร (Generation gap) ท าให้ขาดการสืบทอดองค์ความรู้และทักษะที่
เหมาะสม แม้ว่าจะมีนโยบายของรัฐบาลในการทดแทนข้าราชการโดยพนักงานราชการ ซึ่งยังค่อนข้างล้มเหลว 
อีกท้ังเป็นภาระและอุปสรรคต่อการพัฒนาองค์การ 
 
1.2 สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (HR SWOT Analysis) 

การวิเคราะห์สถานการณ์ สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR 
SWOT Analysis) ของกรมควบคุมโรคใช้วิธีการแบบมีส่วนร่วมโดยการประมวลผลการวิเคราะห์ของหน่วยงาน
ร่วมกับการด าเนินการโดยคณะท างานจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการกรมควบคุมโรค โดยแยก
เป็นปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Scanning) และปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก 
(External Environment Scanning) ดังนี้ 

ปัจจัยสภำพแวดล้อมภำยใน (Internal Environment Scanning) 
จุดแข็ง (Strengths) 

 

 บุคลากรของกรมฯ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  
 บุคลากรของกรมฯ สามารถติดต่อประสานงานกับเครือข่ายเป็นอย่างดี 
 กรมฯ มีกลไกขับเคลื่อนให้บุคลากรเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
 มีบุคลากรอาวุโส เป็นที่ปรึกษาและแบบอย่างที่ดีให้กับบุคลากรของกรมฯ 
 ผู้บริหารสนับสนุนและส่งเสริมในการพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ 
 บุคลากรของกรมฯ มีความพร้อมในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข 
 มีหน่วยงานหลัก เครือข่าย เพ่ือท าหน้าที่ในการประสาน ส่งเสริม สนับสนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเข้า

สู่ประชาคมอาเซียน 
 มีเครือข่าย ทีมงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM TEAM) ที่รับผิดชอบงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้อยู่ใน

ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมฯ 
 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
 

 ระบบการสรรหา คัดเลือกบุคลากร  (ไม่เป็นมืออาชีพ) การพัฒนาบุคลากร (ทักษะ และสมรรถนะไม่
ตรงกับภารกิจ) และขาดแรงจูงใจในการรักษาบุคลากรไว้ ยังมีการโอน ย้าย ลาออก  

 งบประมาณด้านการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม จริยธรรม มีจ ากัด 
 การจัดท าแผน/กิจกรรมยังไม่ครอบคลุมเรื่องประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและจรรยาข้าราชการ 
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 ไม่มีแผนการสร้าง พัฒนา รักษาไว้ซึ่งข้าราชการให้เป็นคนดี ขาดแผนความก้าวหน้าของบุคลากร /
เตรียมพร้อมสืบทอดต าแหน่ง เช่น บุคลากรส่วนใหญ่อายุ 45 ปีขึ้นไป 

 ขาดความเชี่ยวชาญคนรุ่นใหม่ (องค์ความรู้พื้นฐานเรื่องการป้องกันควบคุมโรค) 
ขาดการสร้างวัฒนธรรมในการท างานของบุคลากร เช่น ตรงต่อเวลาในการเข้าประชุม และอ่ืน ๆ 

 มีอัตราการเข้าออกของพนักงานราชการสูง 
 ไม่มีการก าหนดสมรรถนะเฉพาะ (technical competency)  เช่น ทางด้านระบาดวิทยา ท าให้ขาด

ความตระหนักในการพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้านระบาดวิทยาอย่างจริงจัง 
 ผู้รู้ ผู้มีประสบการณ์มีกระบวนการถ่ายทอดไม่ชัดเจน 
 ฐานข้อมูลบุคลากรที่ใช้เป็นแนวทางในการเสริมสร้างศักยภาพของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในแต่ละ

กลุ่ม ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ครอบคลุม ไม่ครบถ้วน 
 เครือข่าย KM Teamที่มีอยู่ในทุกหน่วยงานขาดความรู้ด้านกระบวนการจัดการความรู้และขาดความ

เชี่ยวชาญในการประยุกต์ใช้เครื่องมือ KM ในงานประจ า ท าให้การขับเคลื่อนไม่พร้อมเพรียงทั้งองค์กร 
 วัฒนธรรมการจัดการและแลกเปลี่ยนความรู้ขาดกลไกเพ่ือสนับสนุนให้เกิดบรรยากาศการแลก เปลี่ยน

เรียนรู้ของบุคลากรในหน่วยงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ตัวชี้วัดมีจ านวนมาก 
 

 

ปัจจัยสภำพแวดล้อมภำยนอก (External Environment Scanning) 
โอกำส (Opportunities) 

 มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เช่น ระบบ 3G, 4G 
 มีโรคและภัยสุขภาพใหม่ ๆ เกิดข้ึนมาก ท าให้คนตื่นตัว ส่งผลให้บุคลากรต้องตื่นและพัฒนาตนเองเพ่ือ

การตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพ 
 การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการท างานของกระทรวงสาธารณสุข  
 หน่วยงานภายนอกและภาคีเครือข่าย ให้ความส าคัญกับการป้องกันควบคุมโรค  
 รัฐบาลก าหนดให้มีเครื่องมือ (PMQA) ในการบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 มีประกาศส านักงานพระพุทธศาสนาให้ลาไปปฏิบัติธรรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา 
 หน่วยงานอื่น ๆ ภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร   
 มีแหล่งความรู้หลายช่องทาง / เวทีในการน าเสนอแลกเปลี่ยนความรู้  
 รัฐบาล และกระทรวงสาธารณสุขให้ความส าคัญต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 โดย

ก าหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ โดยการจัดท ายุทธศาสตร์ แผนงาน  และสนับสนุนงบประมาณ  
 มี ASEAN Blueprint เป็นกรอบการด าเนินงาน รวมทั้งมีกลไกการท างานของกระทรวงสาธารณสุข

ของ ASEAN และ MOU/MOD กับประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มอาเซียน 
 มีแหล่งความรู้หลายช่องทาง เช่น สื่อมวลชนต่าง ๆ  เผยแพร่ความรู้เรื่อง ASEAN และมีเวทีในการ

น าเสนอแลกเปลี่ยนความรู้ เช่น การประชุมวิชาการต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ 
 มีโรคและภัยสุขภาพใหม่ ๆ เกิดข้ึนมาก ท าให้ประชาชนตื่นตัว และหน่วยงานภายนอกและภาคี

เครือข่าย ให้ความส าคัญกับการป้องกันควบคุมโรค ส่งผลให้บุคลากรต้องตื่นตัวและพัฒนาตนเอง
เพ่ือให้สามารถเตรียมพร้อมและตอบโต้สถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ  

 รัฐบาลก าหนดให้มีเครื่องมือ (PMQA) ในการบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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 หน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมและหลักสูตรอบรมต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากร เช่น การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร 

 รัฐบาล และกระทรวงสาธารณสุขให้ความส าคัญต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 โดย
ก าหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ โดยการจัดท ายุทธศาสตร์ แผนงาน  และสนับสนุนงบประมาณ  

 สื่อมวลชนต่าง ๆ ทั้งวิทยุ โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ได้เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน และข้อมูล
เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการจัดท ารายการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการ
ใช้ภาษาอังกฤษของประชาชนที่สนใจ 

 กลไกการท างานด้านสาธารณสุขของอาเซียน และอาเซียน+ 3 ในระดับต่าง ๆ จะเปิดโอกาสให้
บุคลากรของกรมควบคุมโรคได้พัฒนาขีดความสามารถ และมีความพร้อมในการปฏิบัติงานในบริบท
ของอาเซียนมากขึ้น 

 มีบันทึกการเจรจา/ บันทึกความเข้าใจในการด าเนินงานป้องกันและควบคุมโรคในลักษณะทวิภาคีกับ
ประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรให้มีความพร้อมใน
การปฏิบัติงานในบริบทอาเซียน 

 มีกฎหมายรองรับอย่างชัดเจนในการปฏิบัติงานด้านการจัดการความรู้ 
 องค์กรชั้นน าที่ประสบความส าเร็จจนเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ จะมีระบบการจัดการความรู้

ที่มีประสิทธิภาพ เข่น รพ.ศิริราช /บริษัท ปตท. / บริษัทปูนซิเมนต์ไทย / 7- Eleven /บริษัท 
Microsoft /บริษัทโตโยตา ฯลฯ 

 

อุปสรรคหรือภำวะคุกคำม (Threats) 

 ภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่สูงขึ้น  
            -คุณภาพชีวิตไม่ดี 
            -หมิ่นเหม่ที่จะกระท าผิด 

 การไหลออกของบุคลากรในการเข้าสู่ AEC 
 นโยบายลดก าลังคนของภาครัฐ (ท าให้ผู้ที่มีประสบการณ์ออกจากระบบราชการเร็วกว่าก าหนด) 
 ความไม่มั่นคงของต าแหน่งพนักงานราชการ ท าให้มีการเข้าออกของพนักงานราชการในหน่ายงานอยู่

ตลอดเวลา 
 สังคมไทย ยกย่องเงิน และอ านาจมากกว่าคนดี   คนดีมีท่ียืนน้อยลง / สื่อต่างๆ เน้นข่าวรุนแรง 

ก้าวร้าว 
 ข้าราชการที่กระท าผิด  ไม่ได้รับการลงโทษ  หรือหยิบยกมาเป็นบทเรียน 
 ค่านิยมชาวตะวันออก(คนรุ่นเก่า)ไม่คุ้นชินกับการเปลี่ยนแปลง (ไม่เหมือนค่านิยมตะวันตก) 
 ความไม่ชัดเจนของการเปลี่ยนแปลง  
 กฎระเบียบการเบิกจ่าย ขาดความยืดหยุ่นไม่เอ้ืออ านวย ต่อการด าเนินงานพัฒนาบุคลากร   
 หน่วยราชการมักมีนโยบายเร่งรัดการใช้เงินงบประมาณ  โดยไม่ค านึงถึงคุณภาพงาน ท าให้การ

ปฏิบัติงานด้านจัดการความรู้เป็นเพียงเปลือก  เป็นพิธีกรรม  ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่สร้างการ
เปลี่ยนแปลงอย่างจริงจัง 



16 
 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการกรมควบคุมโรค พ.ศ. 2557 – 2561  

 

 เมื่อมีโรคระบาด/ภัยธรรมชาติเกิดข้ึน ต้องปรับแผนระดมคนไปท างานในเรื่องดังกล่าว ท าให้แผนงาน/
โครงการที่ก าหนดไว้ต้องชะงัก ขาดความต่อเนื่อง 

 

 

1.3 แผนกลยุทธ์องค์กร (วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศำสตร์หลักองค์กร) 

วิสัยทัศน์ 
“เป็นองค์กรชั้นน าระดับนานาชาติ ที่สังคมเชื่อถือและไว้วางใจ เพื่อปกป้องประชาชนจากโรค 

และภัยสุขภาพ ด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการ ภายใน ปี ๒๕๖๓” 

พันธกิจ  
1. ส่งเสริมกระบวนการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายภายในและระหว่างประเทศในการผลิต 

และพัฒนาผู้เชี่ยวชาญ องค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร เครื่องมือ กฎหมาย การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ รวมทั้งการบริการเฉพาะที่ได้มาตรฐานสากล 

2. ส่งเสริม สนับสนุน ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความรู้ ให้เครือข่ายและประชาชน 
3. ผลักดันและติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่จ าเป็นต่อการปกป้องประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพ 
4. เตรียมความพร้อมในการจัดการภาวะคุกคามและภัยสุขภาพใหม่ๆ ได้ทันการณ์ 
5. พัฒนาและประเมินศักยภาพระบบ กลไกของเครือข่ายการด าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และ 

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  
 

ยุทธศำสตร์กรมควบคุมโรค 
1. การพัฒนาและร่วมมือกับเครือข่ายภาคีในประเทศและนานาชาติ รวมทั้งสนับสนุนพื้นที่ในการ 

ด าเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน 
2. การพัฒนาเป็นศูนย์กลางนโยบาย มาตรการ นวัตกรรม ข้อมูลอ้างอิงด้านการเฝ้าระวังป้องกันและ 

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของชาติ ที่ได้มาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับ 
3. การสื่อสารสาธารณะและประชาสัมพันธ์อย่างท่ัวถึงและได้ผล เพ่ือป้องกันควบคุมโรคและภัย 

สุขภาพ 
4. การเตรียมความพร้อมและด าเนินการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในสถานการณ์ฉุกเฉิน  

และภัยพิบัติ อย่างรวดเร็วตามความต้องการของพ้ืนที่ และได้มาตรฐานสากล 
5. การติดตามและประเมินผลภาพรวมของการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคและภัยสุขภาพของ 

ประเทศตามมาตรฐานสากล 
6. การพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูงได้มาตรฐานสากล  

1.4  ผลกำรวิเครำะห์กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงอำยุข้ำรำชกำร กรมควบคุมโรค 



17 
 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการกรมควบคุมโรค พ.ศ. 2557 – 2561  

 

จากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุ
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ครั้งที่ ๑ เรื่อง “การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุ
ข้าราชการพลเรือนสามัญ” ซึ่งจัดโดยส านักงาน ก.พ. เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุม 3104-
3105 อาคาร 3 ชั้น 1 ส านักงาน ก.พ.  จังหวัดนนทบุรี  ได้มีการวิเคราะห์สภาพก าลังคนของกรมควบคุมโรค
สรุปได้  ดังนี้ 

1. อำยุเฉลี่ย/อำยุมัธยฐำน : 
อายุเฉลี่ย 45 ปี 

2. กำรกระจำยตัว : 
* การกระจายตัวของข้าราชการ มีความหนาแน่นใน 4 สายงาน ซึ่งจ านวนรวม 1799 คน จาก

จ านวนข้าราชการทั้งหมด 2866 คน  หรือ คิดเป็นร้อยละ 62.8 ประกอบด้วย นักวิชาการสาธารณสุข 834 
คน (ร้อยละ 46.36) พยาบาลวิชาชีพ 419 คน (ร้อยละ 23.3) เจ้าพนักงานสาธารณสุข 358 คน (ร้อยละ
19.9) นายแพทย์ 188 คน (ร้อยละ 10.54)  ส่วนในสายงานอ่ืนจะมีการกระจายตัวเบาบางกว่า เช่น 
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ ซึ่งเป็นสายงานที่มีความส าคัญของกรมควบคุมโรค 

* การกระจายตัวของสายงาน/ต าแหน่งหลักของกรมควบคุมโรค ซึ่งเป็นสายงานที่มีข้าราชการจ านวน
มาก คือ นักวิชาการสาธารณสุข โดยจ าแนกตามระดับต าแหน่ง พบว่า มีการกระจายตัวดังนี้ 

ระดับปฏิบัติการ ร้อยละ 16.10  
ระดับช านาญการ ร้อยละ 55.27 
ระดับช านาญการพิเศษ ร้อยละ 25.06 
ระดับเชี่ยวชาญ ร้อยละ 1.56 

ทั้งนี้ โดยจ าแนกโครงสร้างอายุตามกลุ่มช่วงอายุ  เป็น Gen X ร้อยละ 59.95 Gen BB ร้อยละ 32.5 
Gen Y ร้อยละ 7.56 และจากการกระจายตัวตามระดับต าแหน่งข้างต้นที่ระบุว่ามีการกระจุกตัวในระดับ
ช านาญการจ านวนมากกว่าครึ่งหนึ่ง พบว่า การกระจายตัวของนักวิชาการสาธารณสุขระดับช านาญการตาม
กลุ่มช่วงอายุเป็นดังนี้ กลุ่ม Gen X ร้อยละ 73.54 กลุ่ม Gen BB ร้อยละ 26.25 และกลุ่ม Gen Y ร้อยละ0.22 

2.3 อัตรำกำรสูญเสียภำยใน 5 ปี: 
อัตราการสูญเสียในภาพรวม จ านวน 420 คน จากจ านวนคนทั้งหมด 2842 คน หรือ ร้อยละ 14.8  

และเมื่อจ าแนกตามต าแหน่ง/สายงานที่มีความส าคัญ มีอัตราการสูญเสียรวม 284 คน จากจ านวนผู้เกษียณ
ทั้งหมด 420 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 67.62  ซึ่งประกอบด้วย 1. นายแพทย์ (ร้อยละ 12.64) 2. สัตวแพทย์ 
(50%)  3. นักวิชาการสาธารณสุข (11.2 %) 4. พยาบาลวิชาชีพ (9.13%) 5. เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
(35.85 %) ตามสัดส่วนของจ านวนบุคลากรในแต่ละสายงานดังกล่าวข้างต้น 

3. ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงอำยุต่อกำรบริหำรรำชกำร 
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* ผลกระทบของต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ที่มีความส าคัญเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
ของกรมควบคุมโรค (ซึ่งจะต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกในระดับส านัก/กอง หรือกลุ่มงาน/ฝ่าย เพ่ือให้
ทราบถึงผลกระทบที่ชัดเจนในเชิงคุณภาพของบุคลากร) 

 

 

4. สรุปประเด็นปัญหำที่มีแนวโน้มและควำมรุนแรงสูง และแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ 
ประเด็นปัญหำ 

โดยภาพรวม ต าแหน่งงานหลักไม่มีปัญหาเชิงปริมาณ ซึ่งในเชิงคุณภาพนั้นจ าเป็นต้องวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงลึกต่อไป โดยสังเขปสามารถสรุปได้ดังนี้ คือ 

(1) สายงานประเภทวิชาการ จะมีการสูญเสียผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูงในกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวนมากภายใน 5 ปี จึงมีความเสี่ยงในระดับรุนแรงมาก 

(2) สายงานประเภททั่วไป ซึ่งผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่หรือในส่วนภูมิภาค ที่ต้องสั่งสมประสบการณ์มา
อย่างยาวนานตลอดอายุราชการ จะมีการเกษียณอายุราชการไปพร้อมกันเป็นจ านวนมาก เนื่องจากเป็น
ก าลังคนที่ส าคัญต่อภารกิจหลักของกรมควบคุมโรคที่รับผิดชอบภารกิจด้านต่างๆ ซึ่งสามารถจ าแนกตามระดับ
ความเสี่ยงได้ ดังนี้ 

2.1 ขั้นรุนแรงมาก ได้แก่ งานแมลง โรควัณโรค โรคระบาดวิทยา โรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ โรคติดต่อ
จากสัตว์สู่คน และโรคไม่ติดต่อและไม่เรื้อรัง 

2.2 ขั้นรุนแรงปานกลาง คือโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
2.3  ขั้นรุนแรงต่ า คือ โรคเรื้อน 

แนวทำงแก้ไขปัญหำ 
ควรจะต้องมีการด าเนินการวางแผนการถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างบุคลากรกลุ่มช่วงอายุต่างๆ ซึ่ง

อาจจะเริ่มตั้งแต่ กลุ่ม Gen X สู่ กลุ่ม Gen Y และ กลุ่ม Gen BB กลุ่ม Gen X ตามล าดับ 
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1.5 กำรวิเครำะห์สมรรถนะท่ีต้องกำร 
1.5.1 ผลกำรประเมินสมรรถนะหลัก (Core Competency) 

 จากผลการประเมินสมรรถนะหลักของบุคลากร  ระหว่าง พ.ศ.2553-2555  สามารถสรุปผลการ
ประเมินสมรรถนะหลักในภาพรวมได้ ดังนี้ 

 

จ ำนวนข้ำรำชกำรที่มีผลประเมินสมรรถนะต่ ำกว่ำเกณฑ์ที่ก ำหนด 

ปี 
พ.ศ. 

Integrity Service Mind Mastery 
Achievement  
Motivation 

Relationship Teamwork 

คน คน คน คน คน คน 
2553 154 241 520 484 360 246 
2554 ๙๗ ๒๐๓ ๔๘๐ ๔๒๓ ๒๙๒ ๒๒๒ 
2555 105 260 444 395 319 254 
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จ ำนวนข้ำรำชกำรที่มีผลประเมินสมรรถนะต่ ำกว่ำเกณฑ์ที่ก ำหนด 

ปี พ.ศ. 
Integrity Service Mind Mastery 

Achievement  
Motivation 

Relationship Teamwork 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
2553 5.74 8.99 19.4 18.05 13.43 9.18 
2554 ๓.๙๕ 8.27 19.57 17.24 9.86 9.05 
2555 3.86 9.56 16.33 14.53 11.73 9.34 
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จ ำนวนข้ำรำชกำรที่มีผลประเมินสมรรถนะผ่ำนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

ปีพ.ศ. Integrity Service Mind Mastery 
Achievement  
Motivation 

Relationship Teamwork 

 
คน คน คน คน คน คน 

2553 2,527 2,440 2,161 2,197 2,321 2,435 
2554 2,356 2,250 1,973 2,030 2,161 2,231 
2555 2,614 2,459 2,275 2,324 2,400 2,465 
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จ ำนวนข้ำรำชกำรที่มีผลประเมินสมรรถนะผ่ำนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

ปีพ.ศ. Integrity Service Mind Mastery 
Achievement  
Motivation 

Relationship Teamwork 

2553 94.26 91.01 80.6 81.95 86.57 90.82 
2554 96.03 91.71 80.42 82.83 88.09 90.94 
2555 96.14 90.44 83.67 85.47 88.27 90.66 
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1.5.2 ผลกำรประเมินสมรรถนะเฉพำะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ( Technical Competency) 
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1.6  ผลกำรส ำรวจกำรพัฒนำองค์กำรของกรมควบคุมโรค Survey Online  
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    HRD                  
                       

                          
                           

                              
                             

                                                                                                 

                                     

                         
                      

                   
            

                    
                         

                          
                 

                                       

                                    
                     

                             
                          

                                                 
                               

“GAP”           1                       2556
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      “Gap”                       

                             

  

            1.4

Xmax 4.2

 

 

      “Gap”                     

                             

  

            1.2

Xmax 3.6
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บทท่ี 4บทท่ี 4  
แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำข้ำรำชกำรกรมควบคุมโรคข้ำรำชกำรกรมควบคุมโรค  

 
 

วิสัยทัศน์กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลกรมควบคุมโรค 

“มุ่งม่ันพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความเป็นเลิศด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในระดับ 
นานาชาติ บนพ้ืนฐานคุณธรรม จริยธรรม และความผาสุก” 

พันธกิจกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
๑. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรทุกระดับให้มีความเป็นเลิศด้านการป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพใน

ระดับนานาชาติ 
๒. เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นระบบและต่อเนื่อง มีช่องทางการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
๓. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม และความผาสุกในการปฏิบัติงาน 
๔. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เอ้ือต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง 
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แผนยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำข้ำรำชกำรกรมควบคุมโรค  พ.ศ. 2557 – 2561 

 

เป้ำประสงค์กำรพัฒนำ กลยุทธ์กำรพัฒนำ กิจกรรม/โครงกำร ตัวชี้วัดกำรพัฒนำ 
เป้ำหมำย 

ผู้รับผิดชอบ 

2557 2558 2559 2560 2561 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำข้ำรำชกำรให้มีคุณภำพในกำรปฏิบัติงำนและคุณภำพชีวิตที่ดี 
G 1 บุคลากรกรมควบคุม
โรคมสีมรรถนะที่จ าเป็นใน
การปฏิบัติงาน 

S1 พัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะเฉพาะตาม
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติตามที่กรม
ควบคุมโรคก าหนด 

P1 การพัฒนาบุคลากรตาม
สมรรถนะหลักและสมรรถนะ
เฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
ตามความจ าเป็น 
 

K1 ร้อยละของบุคลากรทีไ่ดร้ับ
การพัฒนามีสมรรถนะผ่านเกณฑ์
ที่กรมควบคุมโรคก าหนด 

80 
 

80 
 

80 
 

85 
 

85 
 

ทุกหน่วยงาน 

S2 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรใน
ด้านต่างๆที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงาน  

P2 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ในด้านต่างๆตามความจ าเป็นใน
การปฏิบัติงาน 

K 2 ร้อยละของบุคลากรทีไ่ดร้ับ
การพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นใน
การปฏิบัติงาน 

80 80 80 80 100 ทุกหน่วยงาน 

G 2 บุคลากรมีแรงจูงใจใน
การเรยีนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

S3พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับ
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career 
Path) 
 

P3 การพัฒนาเส้นทางการอบรม 
(Training Road Map)  เพื่อ
ส่งเสริมความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ (Career Path) 
P4 การพัฒนาบุคลากรตาม
เส้นทางการอบรม (Training 
Road Map) ที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 

K 3 จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ี
ส่งเสริมความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ (Career Path) 
 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

 

1 
โครงการ 

 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

กองการ
เจ้าหน้าท่ีและ
ทุกหน่วยงาน 

เป้ำประสงค์กำรพัฒนำ กลยุทธ์กำรพัฒนำ กิจกรรม/โครงกำร ตัวชี้วัดกำรพัฒนำ เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ 
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2557 2558 2559 2560 2561 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำข้ำรำชกำรให้มีคุณภำพในกำรปฏิบัติงำนและคุณภำพชีวิตที่ดี (ต่อ) 

G 3 บุคลากรกรมควบคุม
โรคมีคณุภาพชีวิตที่ด ี

S 4 พัฒนาระบบการสรา้งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับบคุลากร 

P5 โครงการพัฒนาสถานท่ีท างาน
น่าอยู่ น่าท างาน (Happy 
/Healthy Workplace)  
P6. โครงการพัฒนาภาคีเครือข่าย
กลุ่มพัฒนาองค์กร 
 

K 4 จ านวนโครงการเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร 

 

1 
โครงการ 

 

1 
โครงการ 

 

1 
โครงการ 

 

1 
โครงการ 

 

1 
โครงการ 

 

ทุกหน่วยงาน 

K 5 ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มตี่อกิจกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

80 80 
 
 

80 
 
 

80 80 ทุกหน่วยงาน 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  พัฒนำข้ำรำชกำรให้เป็นคนดี 

G 4 กรมควบคุมโรคมี
บุคลากรที่เป็นคนด ี

S 5 พัฒนาบุคลากรใหม้ีความรู้
และเป็นคนดี มีคณุธรรม 
จริยธรรมตามค่านิยม ประมวล
จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ 

P7 โครงการสรา้งเสริมคณุธรรม
จริยธรรมตามค่านิยมประมวล
จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ 
 

K 6  ร้ อ ย ล ะ ข อ ง บุ ค ล า ก ร
กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมตามค่านิยม 
ประมวลจริยธรรม และจรรยา
ข้าราชการ 

80 
 
 
 
 

80 
 
 
 
 

80 
 
 
 
 

80 
 
 
 
 

80 
 
 
 
 

ชมรมจรยิธรรม
กรมควบคุมโรค
และทุก
หน่วยงาน 

K 7 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด
กรมควบคุมโรคที่มีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตาม
ค่านิยม ประมวลจริยธรรม และ
จรรยาข้าราชการ 

100 
 
 
 

100 100 100 100 ทุกหน่วยงาน 

P8 โครงการสัมมนาเครือข่าย
จริยธรรม กรมควบคุมโรค 

K 8  ร้ อ ย ล ะ ข อ ง บุ ค ล า ก ร
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
สัมมนาเครือข่ายจริยธรรม 
กรมควบคุมโรค 

80 
 
 
 
 

80 
 
 
 
 

80 
 
 
 
 

80 
 
 
 
 

80 
 
 
 
 

ขมรมจริยธรรม
กรมควบคุมโรค 

เป้ำประสงค์กำรพัฒนำ กลยุทธ์กำรพัฒนำ กิจกรรม/โครงกำร ตัวชี้วัดกำรพัฒนำ เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ 
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2557 2558 2559 2560 2561 
ยุทธศำสตร์ที่ 2  พัฒนำข้ำรำชกำรให้เป็นคนดี (ต่อ) 

  P9 โครงการส่งเสริมความรูเ้รื่อง
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

K 9 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด
กรมควบคุมโรคที่มีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้เรื่องหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

100 
 
 
 

100 100 100 100 ทุกหน่วยงาน 

ยุทธศำสตร์ที่ 3  พัฒนำข้ำรำชกำรทุกระดับให้สำมำรถเป็นผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง 

G 5 บุคลากรทุกระดับเป็น
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงและ
เป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน
ภาคีเครือข่าย 

S 6 พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้
เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ต่อเนื่อง 

 

P10 โครงการพัฒนาผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อส่งเสริมความ
เชี่ยวชาญด้านการป้องกัน 
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
 

K 1 0 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง บุ ค ล า ก ร
กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาให้
เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงและผ่าน
ตาม เ กณฑ์ ก า รประ เ มิ นต าม
หลักสูตร 

80 80 80 80 80 กองการ
เจ้าหน้าท่ีและ
ทุกหน่วยงาน 

P11 โครงการสร้างภาวะผู้น า
ด้านการควบคุมโรค 
(Leadership in Disease 
Control) 
 
 
 
 
 
 
 
 

K 11ร้อยละของบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายไดร้ับการพัฒนา
ตามโครงการสร้างภาวะผู้น า
ด้านการควบคุมโรค 
(Leadership in Disease 
Control) 

80 80 80 80 80 กองการ
เจ้าหน้าท่ีและ
ส านักงาน
คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

เป้ำประสงค์กำรพัฒนำ กลยุทธ์กำรพัฒนำ กิจกรรม/โครงกำร ตัวชี้วัดกำรพัฒนำ เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ 
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2557 2558 2559 2560 2561 
ยุทธศำสตร์ที่ ๔  เสริมสร้ำงศักยภำพข้ำรำชกำรให้มีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำนในบริบทของอำเซียน 

G 6 บุคลากรสามารถ
ประสานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

S 7 เตรยีมความพร้อมของ
บุคลากรกรมควบคมุโรคเพื่อ
ประสานความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

P12 โครงการเตรียมความพร้อม
ของบุคลากรกรมควบคุมโรคเพื่อ
ประสานความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 
-การพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศ 
-การเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน/
ประเทศท่ีเกี่ยวข้อง 

K 12 ร้อยละของบุคลากรมี
ความรู้ในบริบทของกรมที่
เชื่อมโยงกับ ASEAN (ผู้บริหาร/
กลุ่มนักวิชาการ/กลุ่มสนับสนุน) 

80 80 80 80 80 ส านักงานความ
ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

K 13 ร้อยละของบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายทีไ่ด้รับการพัฒนา
ทักษะภาษาต่างประเทศ 

80 80 80 80 80 ส านักงานความ
ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

ยุทธศำสตร์ที่ 5  สร้ำงวัฒนธรรมองค์กรให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนำ 

G 7 การจดัการความรู้และ
พัฒนาระบบฐานข้อมลู
อ้างอิงในหน่วยงาน 

S 8 เสรมิสร้างวัฒนธรรมการ
เรียนรู้ในองค์กร 
 
 
 

P13 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่าย
การพัฒนาบุคลากร 
กรมควบคุมโรค 

K 14 จ านวนกิจกรรมการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ในหน่วยงาน 

 

อย่างน้อย
1  

กิจกรรม 

อย่างน้อย
2  

กิจกรรม 
 

อย่างน้อย
3  

กิจกรรม 
 

อย่างน้อย
3  

กิจกรรม 
 

อย่างน้อย
3  

กิจกรรม 
 

ส านักจัดการ
ความรู้และทุก
หน่วยงาน 

K 15 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู ้

 

60 
 
 

70 
 
 

80 
 
 

80 
 
 

80 
 
 

ส านักจัดการ
ความรู้และทุก
หน่วยงาน 

P14 โครงการพัฒนาทักษะชุมชน
นักปฏิบัติ (CoPs) 
 

K 16 จ านวน CoPs 
(Community of Practices)ใน
หน่วยงานท่ีมีผลการด าเนินงาน
อย่างเป็นรูปธรรม 

 

1 
CoPs 

 
 
 

1 
CoPs 

 
 
 

1 
CoPs 

 
 
 

1 
CoPs 

 
 
 

1 
CoPs 

 
 
 

ส านักจัดการ
ความรู้และทุก
หน่วยงาน 

S 9 พัฒนาระบบฐานข้อมลูอ้างอิง P15 การพัฒนาระบบฐานข้อมลู
อ้างอิง 

K 17 จ านวนฐานข้อมลูอ้างอิงที่
ได้มกีารพัฒนา 

1 
ฐานข้อมูล 

2 
ฐานข้อมูล 

3 
ฐานข้อมูล 

อย่างน้อย 
3 

ฐานข้อมูล 
 

อย่างน้อย 
3 

ฐานข้อมูล 

ส านักจัดการ
ความรู ้

เป้ำประสงค์กำรพัฒนำ กลยุทธ์กำรพัฒนำ กิจกรรม/โครงกำร ตัวชี้วัดกำรพัฒนำ เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ 
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ผู้อนุมัติ...................................................................

2557 2558 2559 2560 2561 
G 8 บุคลากรสามารถน า
ผลิตภณัฑ์วิชาการไปเผยแพร่
ในเวทีวิชาการ/
วารสารวิชาการ ท้ังใน
ระดับประเทศและระดับ
นานาชาติ 

S 10 ส่งเสรมิบุคลากรให้มีการ
เผยแพรผ่ลติภณัฑ์วิชาการ/
วารสารวิชาการ ท้ังใน
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ 

P16 การส่งเสริมบุคลากรให้มีการ
เผ ยแพร่ ผ ลิ ตภัณฑ์ วิ ช า กา ร /
ว า ร ส า ร วิ ช า ก า ร  ทั้ ง ใ น
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ 
  
 

K 18 จ านวนบุคลากรที่มีผลงาน
ผลิตภัณฑ์ทางวิชาการตีพิมพ์
เ ผ ยแ พร่ ใ น ว า รส า ร วิ ช าก า ร
ระดับประเทศหรือไปน าเสนอใน
เวทีวิชาการดับประเทศ 

อย่างน้อย 
5 คน 

 

อย่างน้อย 
5 คน 

 
 

อย่างน้อย 
6 คน 

 
 

อย่างน้อย 
7 คน 

 
 

อย่างน้อย 
8 คน 

ส านักจัดการ
ความรู้และทุก
หน่วยงาน 

K 19 จ านวนบุคลากรทีม่ีผลงาน
ผลิตภณัฑ์ทางวิชาการตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติหรือไปน าเสนอในเวที
วิชาการระดับนานาชาต ิ

(ให้
เตรียม
ความ
พร้อม) 

(ให้
เตรียม
ความ
พร้อม) 

 

(ให้
เตรียม
ความ 
พร้อม) 

อย่าง
น้อย 
1 คน 

 
 
 

อย่าง
น้อย 
1 คน 

 
 
 

ส านักจัดการ
ความรู้และทุก
หน่วยงาน 

G 9 การพัฒนาเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการเรยีนรู้และ
พัฒนาตนเอง 

S 11 พัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเอง 

P17การพัฒนาเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการเรยีนรู้และพัฒนา
ตนเอง 

K 20 จ านวนช่องทางเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีสนับสนุนการเรียนรู้
และพัฒนาตนเอง 

อย่าง
น้อย 1 
ช่องทาง 

อย่าง
น้อย 1 
ช่องทาง 

อย่าง
น้อย 
1 

ช่องทาง 

อย่าง
น้อย 
1 

ช่องทาง 

อย่าง
น้อย 1 
ช่องทาง 

กองการ
เจ้าหน้าท่ีและ
ศูนย์สารสนเทศ 

G 10 การถ่ายทอดความรู้
จากผู้เช่ียวชาญสู่ผู้ปฏิบัต ิ

S 12 ส่งเสรมิการถ่ายทอดความรู้
จากผู้เช่ียวชาญสู่ผู้ปฏิบัติ  

P18 กิจกรรมถ่ายทอดความรู้จาก
ผู้เชี่ยวชาญสูผู่้ปฏิบัต ิ

K 21 จ านวนเรื่องที่มีการ
ถ่ายทอดความรู้จากผู้เช่ียวชาญสูผู่้
ปฏิบัติ(ตามที่ระบุช่ือองค์ความรู้
ส าคัญของหน่วยงาน/หรือเป็นองค์
ความรู้ที่ผู้ปฏิบัติงานจะ
เกษียณอายรุาชการ) 

จ านวน 
3 เรื่อง 

จ านวน 
4 เรื่อง 

จ านวน 
5 เรื่อง 

อย่าง
น้อย 

5 เรื่อง 

อย่าง
น้อย 

5 เรื่อง 

ส านักจัดการ
ความรู้และทุก
หน่วยงาน 
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หมำยเหตุ 
1.ยุทธศำสตร์ที่ 1 การพัฒนาข้าราชการให้มีคุณภาพในการปฏิบัติงานและคุณภาพชีวิตที่ดี 
   กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในด้านต่างๆที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน ครอบคลุมในด้านต่างๆ  
ประกอบด้วย  

1. ด้านโรคและการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
2. ด้านการบริหารจัดการเพ่ือผลักดันและขับเคลื่อนเชิงนโยบายด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัย

สุขภาพ 
3. ความรู้  ทักษะและความสามารถในการจัดท าผลิตภัณฑ์ของกรมควบคุมโรคที่ได้ตามเกณฑ์

มาตรฐานสากล 
4. ความสามารถในการน าผลิตภัณฑ์วิชาการไปเผยแพร่ในเวทีวิชาการ/วารสารวิชาการ ทั้งใน

ระดับประเทศและระดับนานาชาติ 
5. ด้านการสื่อสารสาธารณะและตอบโต้ข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคภัยสุขภาพ 
6. ด้านการจัดการเตรียมความพร้อมและตอบโต้ ภาวะฉุกเฉินด้านโรคและภัยสุขภาพที่ได้

มาตรฐานสากล 
7. ด้านการพยากรณ์โรค 
8. ด้านการติดตามและประเมินผล 
9. ด้านการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการองค์กรตามมาตรฐานสากล 
10.ด้านกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

2.ยุทธศำสตร์ที่ 5 สร้ำงวัฒนธรรมองค์กรให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนำ 
เป้าประสงค์การพัฒนาที่ ๒.บุคลากรสามารถน าผลิตภัณฑ์วิชาการไปเผยแพร่ในเวทีวิชาการ/วารสารวิชาการ 
ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมบุคลากรให้มีการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์วิชาการ/วารสารวิชาการ ทั้งในระดับประเทศและ
ระดับนานาชาติ 
     ตัวชี้วัดที่ 18 (K 18) จ านวนบุคลากรที่มีผลงานผลิตภัณฑ์ทางวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ระดับประเทศหรือไปน าเสนอในเวทีวิชาการดับประเทศ และ 
     ตัวชี้วัดที่ 19 (K19) จ านวนบุคลากรที่มีผลงานผลิตภัณฑ์ทางวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติหรือไปน าเสนอในเวทีวิชาการระดับนานาชาติ ใช้ประเมินเฉพาะในส ำนัก/สถำบัน/สคร.1-12 
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บทท่ี 5 
กำรน ำแผนยุทธศำสตร์ไปสู่กำรปฏิบัติ และกำรติดตำมรำยงำนผล 

 
 

กำรน ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำบุคลำกรไปสู่กำรปฏิบัติ 

 เพ่ือให้หน่วยงานในกรมควบคุมโรคมีแนวทางการพัฒนาบุคลากรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงก าหนด
แนวทางการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

1) กรมควบคุมโรคเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการกรมควบคุมโรค พ.ศ. 
2557 – 2561 ในทุกช่องทางการสื่อสาร เช่น การจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม การจัดประชุมเพ่ือชี้แจงรายละเอียดและแนว
ทางการวางแผนพัฒนาบุคลากรส าหรับหน่วยงาน การจัดท า CD เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ สื่อสิ่งพิมพ์
รูปแบบอ่ืน เป็นต้น 

2) ผู้บริหารระดับสูงชี้แจง สื่อสาร แผนฯ ไปสู่ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต่างๆ ตามล าดับชั้น เพ่ือยืนยัน
เจตนารมณ์การให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรตามแผนฯ  

3) หน่วยงานที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามแผนฯ จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีด้านการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยระบุโครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัดของโครงการ และวิธีการด าเนินการ ตาม
รูปแบบโครงการที่ถือปฏิบัติ และปฏิบัติตามแผน 

4) หน่วยงานที่รับผิดชอบการพัฒนาบุคลากรติดตามการด าเนินงาน รวบรวมข้อมูล และรายงานผลไปยัง
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับ  

5) ผู้บริหารระดับสูงติดตามการปฏิบัติตามแผน โดยผ่านการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลจาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ และเกี่ยวข้อง หากการด าเนินการพัฒนาไม่เป็นไปตามแผน ควรหาทางแก้ปัญหาที่เหมาะสมเพ่ือ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

กำรติดตำมและรำยงำนผล 

 เพ่ือให้การติดตามความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการพัฒนาบุคลากรที่ได้ก าหนดไว้ให้ด าเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ  ควรได้ด าเนินการติดตามความก้าวหน้าเป็นรายเดือน รายไตรมาส และรายงานผลไปยังผู้บริหาร
ระดับสูงทุก 6 เดือน นอกจากนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องรายงานผลการด าเนินประจ าปีในรูปรายงานประจ าปี
งบประมาณละ 1 ครั้ง ภายในวันที่ 20 ตุลาคม ของปีงบประมาณถัดไป 
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ภำคผนวก 
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ค ำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล กรมควบคุมโรค 
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ส าเนา 
ค าสั่งกรมควบคุมโรค 
ที ่1925 /๒๕๕๕ 

  เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค 
------------------------- 

เพ่ือให้การด าเนินการด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  กรมควบคุมโรค   เป็นไปด้วยดี  บุคลากร 
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีคุณภาพ  บรรลุวิสัยทัศน์ได้ตามที่ก าหนด  สอดคล้องตามเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ  (PMQA)   หมวด ๕ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล และเป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์
การพัฒนาข้าราชการข้าราชการพลเรือน ที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด กรมควบคุมโรคจึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค ซึ่งประกอบด้วย 
๑.  คณะที่ปรึกษา 

(๑)   อธิบดีกรมควบคุมโรค       ที่ปรึกษา 
(๒)   นายแพทย์ธีระ รามสูต            ที่ปรึกษา 
(๓)   นายแพทย์เสรี  หงษ์หยก           ที่ปรึกษา 

๒. คณะกรรมการ 
(๑)  นายแพทย์สมศักดิ์    อรรฆศิลป์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค        ประธานกรรมการ 
(2)  นายแพทย์กฤษฎา     มโหทาน นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ                 รองประธานกรรมการ 
(3)  นายแพทย์สมบัติ    แทนประเสริฐสุข รักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ      รองประธานกรรมการ 
(4)  นายสุรพล    สงวนโภคัย ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่   กรรมการ 
(5)  นางสาวพรทิพย์   ศิริภานุมาศ ผู้อ านวยการกองแผนงาน    กรรมการ 
(6) นายไพโรจน์            พรหมพันใจ      นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ      กรรมการ 

ปฏิบัติฯกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
(7) นางเบญจมาภรณ์  ภิญโญพรพาณิชย์นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ      กรรมการ 

ปฏิบัติฯกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
(8)  นางสาวพิมพ์ร าไพ พยัคฆะนิธิ นักจัดการทั่วไปช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
     ส านักงานเลขานุการกรม  
(9)  นายสาทิตย์             คงสอน  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ          กรรมการ 

     สถาบันบ าราศนราดูร     
(10)  นางสาววิจิตรา       ธารีสุวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ   กรรมการ 

สถาบันราชประชาสมาสัย  
 (11)  นางจงดี               กิง่เกล้า        นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ       กรรมการ 

     ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพฯ  
/๑2) นางสาวประภาพรรณ...                       
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(๑2) นางสาวประภาพรรณ  ภูจิญญาณ์      นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ   กรรมการ   
     ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 สระบุรี 
(๑3) นางสุจิตรา               เทพมงคล      นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ     กรรมการ 

      ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 ชลบุรี            
  (๑4) นางสาวจุฑาทิพย์       ชมภูนุช  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ       กรรมการ 
      ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 ราชบุรี            
 (๑5) นายบุญทนากร          พรมภักดี      นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ             กรรมการ 

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่น 
(16) นายธราวิทย์            อุปพงษ์         นายแพทย์ช านาญการ                กรรมการ 

ส านักระบาดวิทยา  
(๑7) จ.อ.รังสรรค์              ถามูลแสน    นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ         กรรมการ 

ส านักโรคติดต่อทั่วไป  
(18)  นางศรินทร     สนธิศิริกฤตย์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ   กรรมการ 

ส านักโรคติดต่อน าโดยแมลง 
(19)  นางมณี                สขุประเสริฐ     นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ      กรรมการ 

      ส านักจัดการความรู้           
(20)  นางภมรรัตน์           อัศวเสนา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ       กรรมการ

        ส านักงานความความร่วมมือระหว่างประเทศ            
          (21) นางปาจารีย์             อัศวเสนา    นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ    กรรมการ  
                                                              กองการเจ้าหน้าที่                            และเลขานุการ         
 (22) นางวิมลวรรณ          วงษ์สง่า      นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ       กรรมการและ 
       กองการเจ้าหน้าที่                   ผู้ช่วยเลขานุการ 

(23) นางยุพิน                 รุ่นประพันธ์   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ      กรรมการ 
                                            กองการเจ้าหน้าที่             และผู้ช่วยเลขานุการ        

(๒4) นางพิชญ์สินี               พุ่มเหรียญ   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ      กรรมการ 
                                               กองการเจ้าหน้าที่                    และผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้กรรมการดังกล่าว  มีอ านาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้  
๑. วางแผนและด าเนินการตามนโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรคและเกณฑ์

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
๒. ก าหนดกรอบการด าเนินงานเพ่ือการพัฒนาบุคลากรกรมควบคุมโรค  ประกอบด้วย  การ

ก าหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการกรมควบคุมโรค การก าหนดรายการสมรรถนะ 
/ที่จ าเป็นใน… 
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ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน  การก าหนดรายละเอียดพฤติกรรมบ่งชี้เพ่ือใช้ประกอบการ
ประเมินสมรรถนะ เป็นต้น   

๓. เตรียมความพร้อมด้านการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็น  เพื่อให้บุคลากรกรมควบคุม
โรคสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีคุณภาพ  สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของกรมควบคุมโรค 

๔. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
๕. มีอ านาจในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะท างานตามความเหมาะสม 
  

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

       ส าเนาถูกต้อง              สั่ง ณ วันที่  28  ธนัวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

   ยุพิน  รุ่นประพันธ์                                           (ลงชื่อ)  พรเทพ  ศิริวนารังสรรค์ 
 (นางยุพิน  รุ่นประพันธ์)                                              (นายพรเทพ  ศิริวนารังสรรค์) 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ                                          อธิบดีกรมควบคุมโรค 
  4 มกราคม 2556                            
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ค ำสั่งแต่งต้ังคณะท ำงำนจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ 
กำรพัฒนำข้ำรำชกำรกรมควบคุมโรค  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2557-2559 
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ส าเนา 
ค าสั่งกรมควบคุมโรค 

ที่  576 /2556 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการกรมควบคุมโรค  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2559 
........................................... 

ตามท่ีกรมควบคุมโรคได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  กรมควบคุมโรค  เพ่ือวางแผน
ด าเนินงานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรคให้เป็นไปด้วยดีและบรรลุวิสัยทัศน์ของกรมควบคุมโรค  
ปี ๒๕๖๓  โดยสอดคล้องตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  (PMQA)   หมวด ๕ การ
มุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล และเป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน ที่ส านักงาน ก.พ. 
ก าหนดแล้วนั้น  

 เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและบรรลุตามวัตถุประสงค์ กรมควบคุมโรค จึงแต่งตั้ง
คณะท างานจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการกรมควบคุมโรค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557-
2559 ประกอบด้วย 

๑.  คณะที่ปรึกษำ 
1.1  นายแพทย์กฤษฎา    มโหทาน  นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ   ทีป่รึกษา 
1.2  นายแพทย์สมบัติ   แทนประเสริฐสุข รักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ      ที่ปรึกษา 
๑.3  นายสุรพล             สงวนโภคัย  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่  ที่ปรึกษา 

2. คณะท ำงำน ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำข้ำรำชกำรให้มีคุณภำพในกำรปฏิบัติงำนและคุณภำพชีวิตที่ดี 
ประกอบด้วย 
2.1 นายสาทิตย์             คงสอน  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ          ประธานคณะท างาน 

    สถาบันบ าราศนราดูร     
2.2 นายไพโรจน์             พรหมพันใจ     นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ        คณะท างาน 
     ปฏิบัติฯกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
2.3 นายแพทยธ์ราวิทย์     อุปพงษ์         นายแพทย์ช านาญการ                  คณะท างาน 
     ส านักระบาดวิทยา 
2.4 นางโศภาพรรณ    วิมลรัตน ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ     คณะท างาน 
     ส านักโรคติดต่อทั่วไป 
2.5 นางสาวสิริกุล  วงษ์สิริโสภาคย ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ     คณะท างาน 
     ส านักงานคณะกรรมการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

/2.6 นายยุทธพงษ์... 
-2- 
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2.6 นายยุทธพงษ์  เกียรติยุทธชาติ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ   คณะท างาน 
      กองการเจ้าหน้าที่ 
2.7 นางสาวประภาพรรณ ภูจิญญาณ์      นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ     คณะท างาน
     ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จ.สระบุรี 
2.8 นางพิชญ์สินี           พุ่มเหรียญ        นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ               คณะท างาน 

                                    กองการเจ้าหน้าที่             
2.9 นางสาวสุนันทา  กุลแก้ว  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ    คณะท างาน 
     กองแผนงาน                                                                                        
2.10นางปาจารีย์           อศัวเสนา    นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ              คณะท างานและ  
                                                     กองการเจ้าหน้าที่                                          เลขานุการ 
2.11 นางวิมลวรรณ          วงษ์สง่า      นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ             คณะท างาน 
      กองการเจ้าหน้าที่                                 และผู้ช่วยเลขานุการ               
2.12 นางยุพิน                 รุ่นประพันธ์  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ                  คณะท างานและ   
                                 กองการเจ้าหน้าที่                             ผู้ช่วยเลขานุการ     

3. คณะท ำงำน ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำข้ำรำชกำรให้เป็นคนดี ประกอบด้วย 
3.1 นางมนัสนันท์    ลิมปวิทยากุล นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ      ประธานคณะท างาน 
     ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จ.อุบลราชธานี 
3.2  นางปัจฉิมา     บัวยอม นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ      คณะท างาน 
     ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จ.สงขลา 
3.3  นางศรินทร        สนธิศิริกฤตย์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ      คณะท างาน 
     ส านักโรคติดต่อน าโดยแมลง 
3.4 นางเบญจมาพร    ศรีจ าปา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ       คณะท างาน 
     สถาบันราชประชาสมาสัย     
3.5 นางสุวรรณา    ไชยวังษา นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ       คณะท างาน  
     ส านักงานเลขานุการกรม    
3.6  นางสาวพิมพ์ร าไพ   พยัคฆะนิธิ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ       คณะท างานและ 
     ส านักงานเลขานุการกรม          เลขานุการ 
3.7  นางสาวเอ้ือมพร    เพ็ชรน้อย นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ        คณะท างานและ 
     ส านักงานเลขานุการกรม         ผู้ช่วยเลขานุการ   
3.8  นางศิรินาถ     ดรุมาศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ       คณะท างานและ 
     ส านักงานเลขานุการกรม         ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

/3.9  นายนภดล... 
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3.9  นายนภดล            ปันติ๊บ  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ         คณะท างานและ 
     กองการเจ้าหน้าที่        ผู้ช่วยเลขานุการ   
4. คณะท ำงำน ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำข้ำรำชกำรทุกระดับให้สำมำรถเป็นผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง 
ประกอบด้วย  
4.1 นางสาววิจิตรา         ธารีสุวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ   ประธานคณะท างาน 
     สถาบันราชประชาสมาสัย  
4.2 นางจงดี                 กิ่งเกล้า นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ         คณะท างาน 

    ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพฯ  
4.3  จ.อ.รังสรรค์            ถามูลแสน      นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ            คณะท างาน 
    ส านักโรคติดต่อทั่วไป 
4.4  นายบุญทนากร        พรมภักดี        นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ               คณะท างาน 
     ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จ.ขอนแก่น 
4.5 นางปาจารีย์            อัศวเสนา    นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ       คณะท างานและ  
                                                    กองการเจ้าหน้าที่                                   เลขานุการ 
4.6 นางวิมลวรรณ          วงษ์สง่า      นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ      คณะท างานและ 
      กองการเจ้าหน้าที่                                 ผูช้่วยเลขานุการ 
4.7  นางยุพิน               รุน่ประพันธ์     นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ       คณะท างานและ 
                                 กองการเจ้าหน้าที่                         ผูช้่วยเลขานุการ 
4.8  นางสาวพุทธชาด  เชื้อหอ  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ       คณะท างานและ 
                                 กองการเจ้าหน้าที่                         ผูช้่วยเลขานุการ 

5. คณะท ำงำน ยุทธศำสตร์ที่ 4 เสริมสร้ำงศักยภำพข้ำรำชกำรให้มีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำนในบริบท
ของอำเซียน ประกอบด้วย 
5.1  สัตวแพทย์หญิงดาริกา  กิ่งเนตร ผู้อ านวยการส านักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ประธานคณะท างาน 
       ส านักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ       
5.2  นางภมรรัตน์        อัศวเสนา   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ        คณะท างาน 
     ส านักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ        
5.3  นางสมจิตร   ทองนอก  นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ       คณะท างาน 
     ส านักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ     
5.4  นางสาวชนกนันท ์   ชมชัย    นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ       คณะท างาน 
     ส านักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ     
5.5  นางสาวสิทธิกานต ์   โฉมทรัพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน      คณะท างาน 
     ส านักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ    

/5.6  นางสาวกนิน... 
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5.6 นางสาวกนิน  ธีระตันติกานนท์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ         คณะท างานและ 
     ส านักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ            เลขานุการ 
5.7 นางสาวอภิญญา  ปัญจงามพัฒนา  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ         คณะท างานและ 
     ส านักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ        ผูช้่วยเลขานุการ 

6. คณะท ำงำน ยุทธศำสตร์ที่ 5 สร้ำงวัฒนธรรมองค์กรให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนำ ประกอบด้วย 
6.1 นายแพทย์อาจินต์     ชลพันธุ์  รักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ    ประธานคณะท างาน
     กรมควบคุมโรค 
6.2. นางสาวจุฑาทิพย์     ชมภูนุช  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ        คณะท างาน 
     ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จ.ราชบุร ี
6.3  นางสุจิตรา             เทพมงคล        นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ     คณะท างาน 
     ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จ.ชลบุร ี
6.4  นางมณี    สุขประเสริฐ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ         คณะท างานและ 
     ส านักจัดการความรู้        เลขานุการ 
6.5  นางสาววภิาวรรณ   ศรีสุเพชรกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน       คณะท างานและ 
     ส านักจัดการความรู้        ผูช้่วยเลขานุการ 
6.6  นายวัฒนชัย   ภุมริน  นักวิชาการคอมพิวเตอร์         คณะท างานและ 
     ส านักจัดการความรู้        ผูช้่วยเลขานุการ 
6.7  นายทรงพล      ชมพูภู่  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน       คณะท างานและ 
     ส านักจัดการความรู้        ผูช้่วยเลขานุการ 
โดยให้คณะท างานชุดนี้มีหน้าที่ ดังนี้ 
 1.วางแผนและการด าเนินการเพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการกรมควบคุมโรค 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 – 2559 ตามยุทธศาสตร์ที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์
ทรัพยากรบุคคล (HR SWOT Analysis) 2) การก าหนดแนวทางหรือกลยุทธ์การพัฒนา (HRD Strategy) เป็นต้น 
 2.ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
สั่ง ณ วันที่   24  เมษายน พ.ศ.  2556        

         ส าเนาถูกต้อง                  

   ยุพิน  รุ่นประพันธ์             (ลงชื่อ) สมศักดิ์  อรรฆศิลป์                                   
 (นางยุพิน  รุ่นประพันธ์)                                              (นายสมศักดิ์  อรรฆศิลป์)                                   
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ                                    รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน 
  26 เมษายน 2556                                                   อธิบดีกรมควบคุมโรค 
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ยุทธศำสตร์ประเทศ (Country Strategy) 

ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดท าขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าส่วนราชการ 
ระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา 
จังหวัดชลบุรี เพ่ือร่วมกันวางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เป้าหมายและแนวทางในการท างานร่วมกันใน
ปีงบประมาณ 2556 และเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณปี 2557 ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็น
เกี่ยวกับภาพรวมของการทางานร่วมกันในรอบปี ที่ผ่านมา ซึ่งเดิมประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 28 ประเด็น
หลัก 56 แนวทางการด าเนินการ รวมทั้งได้มีการบูรณาการ ร่วมกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
(ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 
ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ ท าเนียบรัฐบาล เพ่ือเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเดิมประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์ โดยหลังจากการบูรณาการเป็น
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 30 ประเด็นหลัก 79 แนวทางการ
ด าเนินการ เพ่ือเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยมี 
รายละเอียดดังนี้  

วิสัยทัศน์ : “ประเทศไทยมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีควำมเสมอภำค 
และเป็นธรรม”  

หลักกำรของยุทธศำสตร์ : “ต่อยอดรำยได้จำกฐำนเดิม สร้ำงรำยได้จำกโอกำสใหม่ เพื่อควำม 
สมดุล และกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน”  

วัตถุประสงค์ :  
1. รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม่  
2.  เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)  

3. ลดต้นทุนให้กบัธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์)  
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 1. การเพ่ิมรายได้จากฐานเดิม  
2. การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่  
3. การลดรายจ่าย  
4. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน  
ยุทธศาสตร์ : ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 30 ประเด็นหลัก 79 แนวทางการดาเนินการ คือ  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
เพ่ือหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย 9 ประเด็นหลัก  
33 แนวทางการดาเนินการ  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การลดความเหลื่อมลา (Inclusive Growth) ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก 20 แนว
ทางการดาเนินการ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth)  
ประกอบด้วย 5 ประเด็นหลัก 11 แนวทางการดาเนินการ  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ (Internal Process) ประกอบด้วย 
8 ประเด็นหลัก 15 แนวทางการด าเนินการ  
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ยุทธศาสตร์ที่ 1: การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปาน
กลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย 9 ประเด็นหลัก 33 แนวทางการด าเนินงาน 

ประเด็นหลัก แนวทำงกำรด ำเนินกำร 
 

1. ด้านเกษตร  1.1 แผนที่การใช้ที่ดิน (Zoning) เพ่ือผลิตสินค้าเกษตร  
1.2 การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า 

2. ด้านอุตสาหกรรม  2.1 แผนที่การใช้ที่ดิน (Zoning) เพ่ืออุตสาหกรรม  
2.2 การก าหนดและส่งเสริมอุตสาหกรรมในอนาคต (Bio - plastic, etc.)  
2.3 การเพ่ิมขีดความสามารถให้ SME และ OTOP สู่สากล  
2.4 การนาทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยมาเพ่ิมมูลค่า  

3. การท่องเที่ยวและ บริการ  3.1 แผนที่การจัดกลุ่มเมืองท่องเที่ยว  
3.2 เพ่ิมขีดความสามารถทางการท่องเที่ยวเข้าสู่รายได้ 2 ล้านล้านบาทต่อ
ปี  
3.3 ไทยเป็นศูนย์กลาง Medical Tourism ของภูมิภาค  

4. โครงสร้างพื้นฐาน  4.1 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงสร้างพ้ืนฐาน  
4.2 การลงทุนการให้บริการและใช้ประโยชน์ ICT  
4.3 การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมเชื่อมโยงในภูมิภาค
อาเซียน  

5. พลังงาน  5.1 นโยบายการปรับโครงสร้างการใช้และราคาพลังงานที่เหมาะสม  
5.2 การลงทุนเพ่ือความมั่นคงของพลังงานและพลังงานทดแทน  
5.3 การเชื่อมโยงแหล่งพลังงานและผลิตพลังงานทางเลือกในอาเซียน  

6. การเชื่อมโยงเศรษฐกิจ ในภูมิภาค  6.1 การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า บริการ และการ
ลงทุน  
เพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน  
6.2 แก้ไข กฎหมาย กฎระเบียบ รองรับประชาคมอาเซียน  
6.3 ขับเคลื่อนการเชื่อมโยงนิคมอุตสาหกรรมทวาย และ Eastern 
seaboard  
6.4 เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน  

7. การพัฒนาขีดความ สามารถในการ
แข่งขัน  

7.1 การปรับปรุงขีดความสามารถในการแข่งขัน (100 ดัชนีชี้วัด)  
7.2 การพัฒนาการสร้าง Brand ประเทศไทย เป็น Modern Thailand  

8. การวิจัยและพัฒนา  8.1 ขับเคลื่อนค่าใช้จ่ายด้าน R & D เป็นร้อยละ 1 ของ GDP  
8.2 Talent Mobility การใช้ประโยชน์จากกาลังคนด้าน S & T  
8.3 การใช้ประโยชน์ Regional Science Parks  
8.4 การขับเคลื่อนข้อริเริ่มกระบี่ตามกรอบความร่วมมืออาเซียน  

9. การพัฒนาพ้ืนที่และ เมืองเพ่ือเชื่อมโยง
โอกาส จากอาเซียน  

9.1 การพัฒนาเมืองหลวง  
9.2 การพัฒนาเมืองเกษตร  
9.3 การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม  
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สรุปผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกองค์กร 
(Internal and External Environment Scanning) 
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กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกองค์กร (Internal and External Environment 
Scanning) 

จุดแข็ง (Strengths) 
ระดับ 

4 3 2 1 
1.บุคลากรของกรมฯ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านเฝ้าระวัง ป้องกัน และ
ควบคุมโรคติดต่อ (3.38) 

11 14 1 0 

2.บุคลากรของกรมฯ สามารถติดต่อประสานงานกับเครือข่ายเป็นอย่างดี 
(3.23) 

7 18 1 0 

3. กรมฯ มีกลไกขับเคลื่อนให้บุคลากรเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม (2.38) 3 9 9 5 

4.มีบุคลากรอาวุโส เป็นที่ปรึกษาและแบบอย่างที่ดีให้กับบุคลากรของกรม 
(3.19) 

9 13 4 0 

5.ผู้บริหารสนับสนุนและส่งเสริมในการพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้
อย่างจริงจัง (3.08) 

5 19 1 1 

6. บุคลากรของกรมฯ มีความพร้อมในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้าน
สาธารณสุข (2.92) 

6 13 6 1 

7. มีหน่วยงานหลัก เครือข่าย เพ่ือท าหน้าที่ในการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน
เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (2.65) 

6 8 9 3 

8. มีทีมงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM TEAM) ที่รับผิดชอบงานแลกเปลี่ยนเรียน
รู้อยู่ในทุกหน่วยงานในสังกัดกรมฯ (2.88) 

6 11 9 0 

9.บุคลากรที่รับผิดชอบงานพัฒนาบุคลากรมีความรู้ และประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้ส าเร็จตามเป้าหมาย (2.35) 

3 8 15 5 
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กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกองค์กร (Internal and External Environment 
Scanning) 

โอกำส 
ระดับ 

4 3 2 1 
1.รัฐบาล และกระทรวงสาธารณสุขให้ความส าคัญต่อการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 โดยก าหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ มีการจัดท า
ยุทธศาสตร์ แผนงาน  และสนับสนุนงบประมาณ (3.69) 

20 5 0 1 

2.มี ASEAN Blueprint เป็นกรอบการด าเนินงาน รวมทั้งมีกลไกการท างาน
ของสธ. ของ ASEAN และ MOU/MOE กับประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียน 
(3.69) 

18 8 0 0 

3.มีแหล่งความรู้หลายช่องทาง เช่น สื่อมวลชนต่างๆ  เผยแพร่ความรู้เรื่อง 
ASEAN และมีเวทีในการน าเสนอแลกเปลี่ยนความรู้ เช่น การประชุมวิชาการ
ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ (3.58) 

15 11 0 0 

4.เทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัย เช่น ระบบ 3G, 4G ท าให้สามารถน าไปเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร (3.42) 

15 8 2 1 

5.มีโรคและภัยสุขภาพใหม่ๆ เกิดข้ึนมาก ท าให้ประชาชนตื่นตัว และหน่วยงาน
ภายนอกและภาคีเครือข่ายให้ความส าคัญกับการป้องกันควบคุมโรค ส่งผลให้
บุคลากรต้องตื่นตัวและพัฒนาตนเองเพ่ือให้สามารถเตรียมพร้อมและตอบโต้
สถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ (3.53) 

17 7 1 1 

6.รัฐบาลก าหนดให้มีเครื่องมือ (PMQA) ในการบริหารจัดการภาครัฐให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึนซึ่งท าให้เกิดความชัดเจนในการพัฒนาบุคลากร ควบคู่กับ
การด าเนินงานด้านอื่นๆอีก 6 หมวด ในองค์กร (3.35) 

13 9 4 0 

7.หน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมและหลักสูตรอบรมต่างๆ 
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร เช่น การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของ
บุคลากร (3.23) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 12 4 0 
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กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกองค์กร (Internal and External Environment 
Scanning) 

อุปสรรค หรือภำวะคุกคำม (Threats) 
ระดับ 

4 3 2 1 
1.การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน AC อาจส่งผลต่อการไหลออกของบุคลากรสู่
ประเทศในกลุ่มอาเซียน(3.15) 

10 11 4 1 

2.นโยบายลดก าลังคนของภาครัฐโดยขาดการกลั่นกรองที่ดีท าให้ผู้ที่มี
ประสบการณ์ออกจากระบบราชการเร็วกว่าก าหนดและบุคลากรรุ่นใหม่ไม่
สามารถเรียนรู้ได้ทัน (3.50) 

15 9 2 0 

3.ความไม่ม่ันคงของต าแหน่งพนักงานราชการ ท าให้มีการเข้าออกของ
พนักงานราชการในหน่ายงานอยู่ตลอด และอัตราการลาออกของกลุ่มนี้มี
แนวโน้มสูงขึ้น (3.81) 

22 3 1 0 

4.สังคมไทย ยกย่องเงิน และอ านาจมากกว่าคนดี   ท าให้การยึดมั่นในคุณงาม
ความดี มีคุณค่าลดลง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อแนวทางการพัฒนาคนเก่ง คนดี ใน
ระบบราชการ (3.73) 

17 7 4 0 

5.ข้าราชการที่กระท าผิด  ไม่ได้รับการลงโทษ  หรือหยิบยกมาเป็นบทเรียนใน
การพัฒนาบุคลากร(3.38) 

14 9 2 1 

6.การเปลี่ยนแปลงบทบาทภารกิจภายในกระทรวง/กรม ท าให้บุคลากรขาด
ความมั่นคง และแรงจูงใจในการพัฒนาและปฏิบัติงาน (3.07) 

10 9 6 1 

7.กฎระเบียบการเบิกจ่ายขาดความยืดหยุ่นไม่เอ้ืออ านวย ต่อการด าเนินงาน
พัฒนาบุคลากร(2.96) 

9 8 8 1 

8.หน่วยราชการมักมีนโยบายเร่งรัดการใช้เงินงบประมาณ  โดยไม่ค านึงถึง
คุณภาพงาน ท าให้การปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากรและการจัดการ
ความรู้เป็นเพียงเปลือก  เป็นพิธีกรรม  ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่สร้างการ
เปลี่ยนแปลงอย่างจริงจัง (3.27) 

12 10 3 1 

11.เมื่อมีโรคระบาด/ภัยธรรมชาติที่เป็นสถานการณ์วิกฤติเกิดข้ึน ต้องปรับ
แผนระดมคนไปท างานในเรื่องดังกล่าว ท าให้แผนงาน/โครงการที่ก าหนดไว้
ต้องชะงัก ขาดความต่อเนื่อง (3.19) 

9 14 2 1 

9.กรมขาดระบบการพัฒนาความก้าวหน้า (Career  Development)และ
ระบบสืบทอดต าแหน่งที่ครอบคลุมทุกสายงานท าให้การพัฒนาบุคลากรตาม
ระบบดังกล่าวไม่เป็นรูปธรรม (3.65) 

18 7 1 0 
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10.การประเมินผลการปฏิบัติงาน (PMS) ยังไม่เป็นที่ยอมรับ และไม่มี
ประสิทธิภาพ กรมไม่สามารถน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็น
ระบบ (3.77) 

21 4 1 0 

หมำยเหตุ  คะแนนในแต่ละข้อ  เป็นค่าเฉลี่ยที่ได้จากการให้ความเห็นโดยคณะท างานจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
    การพัฒนาข้าราชการกรมควบคุมโรคฯ 


