
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   แผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ กรมควบคุมโรค  
  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

 





-2- 
 

แผนการดาํเนนิงานตามแผนพฒันาสมรรถนะองคก์าร ด้านทนุมนษุย์ กรมควบคุมโรค ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
โครงการเสริมสร้างความเขา้ใจในการคดัเลอืกบคุคลเข้ารบัการประเมินเพื่อเลื่อนตําแหน่งขา้ราชการของกรมควบคุมโรค 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาดําเนินการ (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2557) ผลผลติ ผู้รบัผดิชอบ งบประมาณ 
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 

1. การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการคัดเลือก
บุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนตําแหน่ง
ข้าราชการของกรมควบคุมโรค 

         ทุกหน่วยงานได้รับการ
ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ
การคัดเลือกบุคคลเข้ารับ
การประเมินเพื่อเลื่อน
ตําแหน่งข้าราชการของ
กรมควบคุมโรค 
 

กลุ่มสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้ง 
กองการเจ้าหน้าที่ 

- 

2. ประเมินการรับรู้ของบุคลากรกรมควบคุมโรค
เกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมิน
เพื่อเลื่อนตําแหน่งข้าราชการของกรมควบคุมโรค 

         ร้อยละของบุคลากรกรม
ควบคุมโรคที่รบัรู้และ
เข้าใจในการคดัเลือก
บุคคลเข้ารับการประเมิน
เพื่อเลื่อนตําแหน่ง
ข้าราชการของกรม
ควบคุมโรค 
 

กลุ่มสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้ง 
กองการเจ้าหน้าที่ 

- 

3. สรุปผลการประเมินการรับรู้เพื่อการพิจารณา
หาแนวทางการปรับปรุงการเสริมสร้างความ
เข้าใจในการคดัเลือกบุคคลเข้ารับการประเมิน
เพื่อเลื่อนตําแหน่งข้าราชการของกรมควบคุมโรค 

         แนวทางการปรับปรุง
การเสริมสร้างความ
เข้าใจในการคดัเลือก
บุคคลเข้ารับการประเมิน
เพื่อเลื่อนตําแหน่ง
ข้าราชการของ 
กรมควบคุมโรค 
 

กลุ่มสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้ง  
กองการเจ้าหน้าที่ 

- 
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แผนการดาํเนนิงานตามแผนพฒันาสมรรถนะองคก์าร ด้านทนุมนษุย์ กรมควบคุมโรค ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
โครงการเสริมสร้างความผาสกุ ความพงึพอใจ และความผกูพนัของบคุลากรที่มีต่อกรมควบคุมโรคปงีบประมาณ พ.ศ.2557 

 
กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาดําเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557) ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 
1. ศึกษา วิเคราะห์ผลที่ได้จากการประเมินความผาสุก ความพึงพอใจ

และความผูกพันของบุคลากรกรม ปีงบประมาณ 2556 และนํามา
จัดลําดับความสาํคัญของปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกฯ 

         ผลการจัดลําดับปัจจัยที่มี
ผลความผาสุกฯ 

กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ 
กอง จ. 

 

2. แต่งตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกฯ 
ประจําปีงบประมาณ 2557 

         คําสั่งคณะทํางานฯ กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ 
กอง จ. 

 

3. จัดทําแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกฯ ประจําปี          แผนปฏิบัติการ
เสริมสร้างความผาสุกฯ 
ที่ผ่านความเห็นชอบจาก
ผู้บริหาร 

คณะทํางานฯ  

4. สื่อสารแผนปฏิบัติการฯ          มีช่องทางการสื่อสารฯ กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ 
กอง จ. 

 

5. ติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
 

         รายงานผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ เป็น
รายไตรมาส 

กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ 
กอง จ. 

 

6. ประเมินความผาสุกฯ ปี 2557          รายงานผลการประเมิน
ความผาสุกฯ 

กลุมยุทธศาสตร์ 
กอง จ. 

 

7. จัดรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ          รายงานผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ 
ประจําปี เสนอผู้บริหาร 

กลุมยุทธศาสตร์ 
กอง จ. 
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แผนการดาํเนนิงานตามแผนพฒันาสมรรถนะองคก์าร ด้านทนุสารสนเทศ กรมควบคุมโรค ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

โครงการจัดการแก้ไขปญัหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมควบคุมโรคเมื่อเกดิสถานการณ์ฉุกเฉิน (ไวรัสคอมพวิเตอร์) ได้ในระยะเวลาทีเ่หมาะสม 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาดําเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557) ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 

1. ประชุมบุคลากร IT และกลุ่มพัฒนาองค์กร ของกรมควบคุมโรค  
    ครั้งที่ 1  
    - สื่อสารทําความเข้าใจ 
    - เสนอกิจกรรมการดําเนินงานเพื่อปิด Gap 

 

     
 
 

   ขั้นตอน/กระบวนการ
ดําเนินงานเพื่อปิด Gap 

ศูนย์สารสนเทศ 

2. ทบทวน BCP และ SOP ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อเกิดไวรัส   
    คอมพิวเตอร์โจมตี (ทําหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 
     - หน่วยงานส่วนกลางที่มี datacenter 
     - บุคลากร IT ของ สคร. 1-12  
     - ส่งแผนฯ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารวบรวมที่ศูนย์สารสนเทศ 

         

 BCP และ SOP ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อ
เกิดไวรัสคอมพิวเตอร์โจมตี 
ของหน่วยงาน 

ศูนย์สารสนเทศ 
และผู้ดูแล
เครือข่ายของ
หน่วยงาน 
 

3. ศูนย์สารสนเทศ และ สคร.ที่ 1-12 ซักซ้อมตามแผน BCP และ  
   SOP ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อโดนไวรัสคอมพิวเตอร์โจมตี 

        
  ศูนย์สารสนเทศ 

และผู้ดูแลฯ 
4. เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ แผน BCP และ SOP และกิจกรรมการ 
    ซ้อมแผนฯ (ศูนย์สารสนเทศรับผิดชอบส่วนกลาง และ บุคลากร IT    
    และกลุ่มพัฒนาองค์กร ของ สคร. 1-12 รับผิดชอบหน่วยงานของ 
    ตนเอง) ผ่านช่องทางต่างๆ เชน่  
     - ผ่านเว็บไซต์กรมควบคุมโรค 
     - เว็บไซต์ของหน่วยงาน สคร. 1-12 
     - หนังสือแจ้งเวียนกิจกรรม 
     -  ประชาสัมพันธ์ตามบอร์ดของแต่ละหน่วยงาน เป็นต้น 
และรายงานผลการดําเนินงานมารวบรวมยังศูนย์สารสนเทศ 

        

 รายงานผลการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการ
ซ้อมตามแผน BCP และ 
SOP ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เมื่อโดนไวรัส
คอมพิวเตอร์โจมตี  

ศูนย์สารสนเทศ 
และผู้ดูแล
เครือข่ายของ
หน่วยงาน 
 

5. ประชุมบุคลากร IT และกลุ่มพัฒนาองค์กร ของกรมควบคุมโรค  
    ครั้งที่ 2 (ผ่านระบบ VDO Conference) 
    - สรุปผลการดําเนินงาน 

        
 รายงานผลการดําเนินงาน 

ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะจากหน่วยงาน 

ศูนย์สารสนเทศ 

6. สํารวจความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาฯ  
        

 รายงานแบบสํารวจความพึง
พอใจ 

ศูนย์สารสนเทศ 

7. สรุปภาพรวมผลการดําเนินงาน  
        

 รายงานผลการดําเนินงาน
โดยภาพรวม 

ศูนย์สารสนเทศ 





-2- 
แผนการดาํเนนิงานพฒันาสมรรถนะองค์การ ดา้นทนุองค์การ กรมควบคุมโรค ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

โครงการกิจกรรม 5 ส สถานทีท่ํางาน น่าอยู่ น่าทํางาน กรมควบคุมโรค 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
ระยะเวลาดําเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557) 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 

1. ประชุมคณะทํางานโครงการสถานที่ทํางาน น่าอยู่ น่าทํางาน   
กรมควบคุมโรค 

         รายงานการประชุม และ 
หลักเกณฑ์การประเมินกิจกรรม 
5 ส. กรมควบคุมโรค 

สลก. 4,600 

2. แจ้งเวียน สื่อสาร หลักเกณฑ์การดําเนินกิจกรรม 5 ส ให้แต่ละ
หน่วยงานดําเนินการ 

         หนังสือแจ้งเวียน ประชาสัมพันธ์
ให้ทกุหน่วยงานรับทราบ
นโยบายและหลักเกณฑ์แนว
ทางการดําเนินตามเกณฑ์
กิจกรรม 5 ส. 

สลก.   

3. จัดกิจกรรมงาน “วันทําความสะอาดใหญ่กรมควบคุมโรค”  
Big Cleaning Day ครั้งที่ 1 

         ทุกหนว่ยงานเขา้ร่วมกจิกรรม 
และทําความสะอาดตาม
หน่วยงานตนเอง 

สลก. 18,025 

4. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินการดําเนินกิจกรรม 5 ส  
กรมควบคุมโรค 

         รายชื่อคณะกรรมการตรวจ
ประเมินกิจกรรม 5 ส. 

สลก.   

5. ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินการดําเนินกิจกรรม 5 ส  
ครั้งที่ 1 

         รายงานการประชุม  สลก. 1,150 

6. แจ้งกําหนดการเข้าตรวจการประเมินการดําเนินการตามกิจกรรม 
5 ส กรมควบคุมโรค ครั้งที่ 1 

         หนังสือแจ้งเวียน ประชาสัมพันธ์
หน่วยงาน 
 

สลก. 

  
7. ดําเนินการตรวจประเมินการดําเนินการตามกิจกรรม 5 ส  
กรมควบคุมโรค โดยคณะกรรมการฯ รอบ 6 เดือนแรก 

         ผลการตรวจประเมินในรอบ 6
เดือนแรก 

คณะกรรม
การตรวจ
ประเมิน 

3,450 

8. สรุปผลการตรวจประเมิน รอบ 6 เดือนแรก และแจ้งผลการตรวจ
ประเมินฯ ให้หน่วยงานรับทราบ 

         สรุปผลการตรวจประเมิน โดย
คณะกรรมการฯ และมีหนังสือ
แจ้งเวียนให้หนว่ยงานรับทราบ 
 
 

สลก. 

  



-3- 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
ระยะเวลาดําเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557) 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 

9. การเข้าตรวจวัดระดับมาตรฐาน แสง  ให้กับหน่วยงานในสังกัด
กรมควบคุมโรค 
 
 

         ผลการตรวจวัดระดับมาตรฐาน 
แสง  

สํานักโรค
จากการ
ประกอบ
อาชีพ 

 

10. จัดกิจกรรมงาน “วันทําความสะอาดใหญ่  กรมควบคุมโรค”  
Big Cleaning Day ครั้งที่ 2 

         ทุกหนว่ยงานเขา้ร่วมกจิกรรม 
และทําความสะอาดตาม
หน่วยงานตนเอง 
 

สลก. 18,025 

11. ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินการดําเนินกิจกรรม 5 ส  
ครั้งที่ 2 
 

         รายงานการประชุม  สลก. 1,150 

12. แจ้งกําหนดการเข้าตรวจการประเมินการดําเนินการตาม
กิจกรรม 5 ส กรมควบคุมโรค ครั้งที่ 2 

         หนังสือแจ้งเวียน ประชาสัมพันธ์
หน่วยงาน 
 

สลก. 

  
13. ดําเนินการตรวจประเมินการดําเนินการตามกิจกรรม 5 ส  
กรมควบคุมโรค โดยคณะกรรมการฯ รอบ 6 เดือนหลัง 

         ลงพื้นที่ตรวจประเมินจาก
คณะกรรมการ 

คณะกรรม
การตรวจ
ประเมิน 

3,450 

14. สรุปผลการตรวจประเมิน รอบ 6 เดือนหลัง และผลการประเมิน
ทั้ง 2 รอบ แจ้งผลการตรวจประเมินฯ ให้หน่วยงานรับทราบ 

         สรุปผลการตรวจประเมิน โดย
คณะกรรมการฯ และมีหนังสือ
แจ้งเวียนให้หนว่ยงานรับทราบ 

สลก. และ 
คณะกรร
มการ
ตรวจ

ประเมินฯ   
15. พิธีมอบรางวัลสําหรับหน่วยงานชนะเลิศในงานประชุมกรม          มีการมอบรางวลัให้กับ

หน่วยงานชนะเลิศ ในงาน
ประชุมกรม 
 

สลก. 4,000 

รวมทั้งสิน้ 53,850 
 





-2- 
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กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาดําเนินการ (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2557) ผลผลติ ผู้รบัผดิชอบ งบประมาณ 

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 

1. วิเคราะห์ปัญหาการใช้แนวทางการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
ที่ผ่านมา 

         รายงานสรุปสภาพ
ปัญหา 

กลุ่มประเมินผล
การปฏิบัติงาน
และบําเหน็จ 
ความชอบ 
กองการเจ้าหน้าที่ 

- 

2. ปรับปรุงแนวทางการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นของกรม
ควบคุมโรค 

         
รายงานวิธีการแก้ไข 

3. เสนอกรมฯ พิจารณาอนุมัติแนวทางการคัดเลือกบุคลากร
ดีเด่นของกรมควบคุมโรค 

         หลักเกณฑ์การ
คัดเลือกบุคลากร
ดีเด่น 

4. นําแนวทางไปปฏิบัติ 
    - แจ้งหน่วยงานดําเนินการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นตาม
แนวทางที่กําหนด 
    - หน่วยงานแจ้งผลการคดัเลือกการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
มายังกรมฯ 
    - กองการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติตามรายชื่อที่
หน่วยงานเสนอ 
    - เสนอกรมฯ ลงนามอนุมัติรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็น
บุคลากรดีเด่น อนุมัติงบประมาณการจัดทําเกียรติบัตร และ
อนุมัติเงินรางวัล 
   - แจ้งการอนุมัติรายชื่อให้หน่วยงานทราบและมอบรางวัล 
 

         บุคลากรดีเด่นของ
กรมควบคุมโรค 

5. ประเมินความพึงพอใจการใช้แนวทางการคัดเลือก
บุคลากรดีเด่น 

         รายงานสรุปความ 
พึงพอใจของ
หน่วยงาน 
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