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(ร่าง) ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กรมควบคุมโรค ปี 2560 
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ น้ํา 

หนัก
หน่วย
วัด 

Baseline ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 56 57 58 59 60 61 62 63 

มิติประสิทธิผล 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
สร้างความ
ร่วมมือและ
สนับสนุนภาคี
เครือข่าย
ภายในประเทศ
และนานาชาต ิ

1.1 ภาคีเครือข่าย
ระดับประเทศและ
นานาชาติร่วมมือเพื่อ
พัฒนางานด้านการ
ป้องกัน ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ 

1.1.1 ร้อยละของภาคี
เครือข่ายระดับประเทศ
และนานาชาติร่วมมือ
เพื่อพัฒนางานด้านการ
ป้องกัน ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ  

10 ร้อย
ละ 

ตัวชี้วัดใหม่ปี 2559 80 85 90 95 95 1.1.1 สนับสนุน ส่งเสริมให้
ภาคีเครือข่ายมีกลไก 
การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
งานด้านเฝ้าระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ 
1.1.2 สร้างศักยภาพบุคลากร
ของกรมให้มีความสามารถใน
การบริหารจัดการเครือข่าย

กอง
แผนงาน 

1.2 ภาคีเครือข่าย
ระดับพื้นที่(ทั้งภาค
สาธารณสุขและนอก
ภาคสาธารณสุข : 
Health & non- 
health sector) มี
เป้าหมายร่วมกันและ
ร่วมดําเนินงานเฝ้า
ระวังป้องกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพ
อย่างมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน 

1.2.1 ร้อยละของภาคี
เครือข่ายระดับพื้นที่มี
เป้าหมายร่วม และร่วม
ขับเคลื่อนให้เกิดการ
ดําเนินงาน ป้องกัน
ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน 

10 
 
 
 
 
 
 

ร้อย
ละ 

ตัวชี้วัดใหม่ปี 2559 80 85 90 95 95 1.2.1 ส่งเสริม ผลักดันภาคี
เครือข่ายระดับพื้นที่ให้
สามารถดําเนินงานเฝ้าระวัง 
ป้องกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพได้ตามมาตรฐาน หรือ 
มาตรฐานกรมควบคุมโรค 
หรือ มาตรฐานสากล 
1.2.2 ส่งเสริม ผลักดันให้ภาคี
เครือข่ายระดับพื้นที่ร่วมมือ 
เพื่อการบังคับใช้กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการลด
ปัญหาที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ 
1.2.3 ส่งเสริมภาคีเครือข่าย
ให้เกิดแรงจงูใจ เพื่อขับเคลื่อน
งานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม
โรค และภัยสุขภาพ 

 



2 
 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ น้ํา 
หนัก

หน่วย
วัด 

Baseline ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 56 57 58 59 60 61 62 63 

1.2.4 ส่งเสริม ผลักดันให้ภาคี
เครือข่ายทําให้ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายได้รับบริการ
เฉพาะโรคและภัยสุขภาพ 
(การให้บริการวัคซีน ฯลฯ)

มิติคุณภาพการให้บริการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนา
นวัตกรรม 
มาตรการ 
มาตรฐาน และ
วิชาการ การ
เฝ้าระวัง
ป้องกันควบคุม
โรคและภัย
สุขภาพของ
ประเทศ 
 

2.1 เป็นศูนย์กลาง 
นวัตกรรม มาตรการ 
มาตรฐาน งานวิจัย 
วิชาการ และข้อมูล
อ้างอิง(Evidence 
Base) ด้านการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน ควบคุม
โรคและภัยสุขภาพของ
ประเทศ ที่ได้มาตรฐาน 
สากล 

2.1.1 สัดส่วนของ
ผลิตภัณฑ์ที่ดําเนินการ
ตามมาตรฐานสากล 

8 ร้อย
ละ 

93.09 94.08 - 95
 
 

96
 

97
 

98
 
 

99
 
 

2.1.1 พัฒนาและยกระดับ
คุณภาพของนวัตกรรม มาตรการ 
มาตรฐาน ผลงานวิจัย วิชาการ
และข้อมูลอ้างอิง ให้ได้
มาตรฐานสากล 
2.1.2 พัฒนากลไกระบบบริหาร
จัดการเกิดแรงจงูใจและพัฒนา
บุคลากรเพื่อสร้างนวัตกรรม 
ผลงานวิจัยข้อมูลวิชาการด้าน
การป้องกันควบคุมโรคที่
สําคัญระดับชาติและระดับ
นานาชาติ (IRC) 
2.1.3 พัฒนากลไกความร่วมมือ
ด้านวิชาการ ระหว่างกรม
ควบคุมโรคกับหน่วยงาน
วิชาการทัง้ภายในและภายนอก
กระทรวงสาธารณสุข 
2.1.4 มีกลไกและช่องทางรวบรวม 
เผยแพร่และนาํนวัตกรรม 
มาตรการ มาตรฐาน ผลงาน 
วิจัยวิชาการ ไปใช้ประโยชน์ 
สําหรับกลุ่มเปา้หมายทั้งใน
ประเทศและตา่งประเทศ

สํานัก
จัดการ
ความรู้ 

  2.1.2 สัดส่วนของกลุ่ม
ลูกค้าหรือกลุ่มผู้ใช้
ผลิตภัณฑ์มีความพึง
พอใจในผลิตภัณฑ์หลัก
ของกรมควบคุมโรค 

7 
 
 
 
 
 

ร้อย
ละ 

 
 
 
 

90.80 93.22 - 95 
 
 

95 
 
 

95 
 
 

95 
 
 

95 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ น้ํา 
หนัก

หน่วย
วัด 

Baseline ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 56 57 58 59 60 61 62 63 

2.2 เป็นศูนย์การเรียนรู้
และฝึกอบรมด้านการ
เฝ้าระวังป้องกัน
ควบคุมโรค 

2.2.1 
ความสําเร็จ
ของการ
พัฒนาศูนย์
การเรียนรู้
และ
ฝึกอบรม
ด้านการ
เฝ้าระวัง 
ป้องกันและ
ควบคุมโรค 
ที่ได้รับการ
ยอมรับ 

ระดับเขต 5 จํานวน
ชุดวิชา/
หลักสูตร

ตัวชี้วัดใหม่ปี 2559 18 20 22 24 26 2.2.1 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้
และฝึกอบรมด้านการเฝ้าระวัง 
ป้องกันและควบคมุโรคในระดับ
เขต ประเทศและนานาชาติ(ITC) 
2.2.2 สร้างและพัฒนาผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน 
หมายเหตุ :  
ศูนย์เรียนรู้และฝึกอบรมด้าน
การเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุม
โรคมีองค์ประกอบดังนี้ 
- มี Curriculum, 
- trainer, training 
- มีการอบรมสม่ําเสมอ

(อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง) 
- มีผู้มาศึกษาดูงานระยะ

ปานกลางถึงระยะยาว 
(อย่างน้อย 1 อาทิตย์) 

มีผลงานวิชาการและงานวิจัย

ระดับ 
ประเทศ 
 

 จํานวน
ชุดวิชา/
หลักสูตร

ตัวชี้วัดใหม่ปี 2559 8 9 10 11 12 

ระดับ
นานาชาติ

 ศูนย์ ตัวชี้วัดใหม่ปี 2559 1 1 1 1 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาบทบาท
การนําด้าน
นโยบาย และ
ยุทธศาสตร์การ
ป้องกันควบคุม
โรค และภัย
สุขภาพที่เป็น
หลักของประเทศ 

3.1 เป็นองค์กรหลักที่
กําหนดและผลักดัน
นโยบาย ยุทธศาสตร์ 
และกฎหมายในการ
เฝ้าระวังป้องกัน
ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพของประเทศ 

3.1.1 สัดส่วนของ
นโยบาย ยุทธศาสตร์ 
หรือกฎหมายที่ได้รับการ
เห็นชอบให้นําไปใช้ใน
ระดับกระทรวง/
ประเทศ/นานาชาติ 

8 ร้อย
ละ 

ตัวชี้วัดใหม่ปี 2559 50 55 60 65 70 3.1.1 พัฒนาภาวะผู้นําในการ
ผลกัดัน และขับเคลื่อนนโยบาย
และยุทธศาสตร์การป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ของประเทศ 
3.1.2 พัฒนากลไกการตัดสนิใจ
เชิงนโยบายและยุทธศาสตร์
การป้องกันควบคมุโรคและภัย
สุขภาพที่เป็นปญัหาของประเทศ 

กอง
แผนงาน 



4 
 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ น้ํา 
หนัก

หน่วย
วัด 

Baseline ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 56 57 58 59 60 61 62 63 

3.1.3 พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบาย
และยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ของประเทศ 

 3.2 เป็นศูนย์กลางใน
การกํากับ ติดตาม 
ประเมินผล และ
ควบคุมคุณภาพการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน ควบคุม
โรคและภัยสุขภาพของ
ประเทศ 

3.2.1 สัดส่วนของ
หน่วยงานที่มีกลไก และ
การกํากับติดตาม 
ควบคุมคุณภาพ และ
ประเมินผลการเฝ้าระวัง 
ป้องกันควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพตาม
มาตรฐานที่ได้รับการ
ยอมรับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อย
ละ 

ตัวชี้วัดใหม่ปี 2559 50 60 70 80 90 3.2.1 สร้างกลไกการพัฒนา
นโยบายที่ได้จากหลักฐานเชิง
ประจกัษ์เพื่อป้องกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพที่เป็น
ปัญหาของประเทศ 
3.2.2 พัฒนากระบวนการ
ทางด้านวิชาการและการใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ 
(Evidence base) มาใช้
ขับเคลื่อนกระบวนการทาง
นโยบาย 
3.2.3 พัฒนาบุคลากรให้มี
ศักยภาพในการพัฒนาวชิาการ
และการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย 
3.2.4 ผลักดันการนํานโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติ 
3.2.5 พัฒนาระบบการ
ประเมินผลเชิงนโยบาย 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ น้ํา 
หนัก

หน่วย
วัด 

Baseline ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 56 57 58 59 60 61 62 63 

มิติประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาการ
สื่อสารความ
เสี่ยงและ
ประชาสัมพันธ์
เพื่อการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ 

4.1 ประชาชนมี
พฤติกรรมสุขภาพที่
ถูกต้องในการป้องกัน
ควบคุมโรค และภัย
สุขภาพ 

4.1.1 ร้อยละของหน่วยงาน
ที่มีความสําเร็จในการ
สื่อสารความเสี่ยงเพื่อให้
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
มีพฤติกรรมสุขภาพที่
ถูกต้อง เหมาะสมในการ
ป้องกันควบคุมโรค และ
ภัยสุขภาพ 

10 ร้อย
ละ 

ตัวชี้วัดใหม่ปี 2559 80 82 84 86 4.1.1. พัฒนารูปแบบการตอบ
โต้ข้อมูลข่าวสารที่สามารถ
ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วต่อ
ข่าวที่มาจากทุกช่องทาง 
4.1.2. ผลิตผลงานวิจัยและ
ผลงานวิชาการด้านสื่อสาร
ความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
และ พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อรองรับการเป็นศูนย์เชี่ยวชาญ
ด้านการสื่อสารความเสี่ยงและ
การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
4.1.3. พัฒนาสื่อและช่องทาง
การสื่อสารที่ตรงกับความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
และ เพิ่มการประชาสัมพันธ์
เชิงรุกในเครือข่ายฯทั้งใน
ประเทศและภูมิภาคอาเซียน   
4.1.4. ขยายและพฒันาเครือข่าย
การสื่อสารความเสี่ยงและการ
เฝ้าระวัง/ตอบโตข้้อมูลข่าวสาร
ด้านโรคและภัยสุขภาพในชุมชน
และภูมิภาคอาเซียน และ เพิ่ม
การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
สื่อสารความเสี่ยงฯและการ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพใน
กลุ่มเป้าหมายทั้งในและ
ต่างประเทศ

สํานัก
สื่อสาร
ความเสี่ยง
และ 
พัฒนา
พฤติกรรม
สุขภาพ 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ น้ํา 
หนัก

หน่วย
วัด 

Baseline ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 56 57 58 59 60 61 62 63 

4.1.5. พัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรทุกระดับ 
(Competencies) ด้านสื่อสาร
ความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์ 

 4.2 กรมควบคุมโรคมี
ภาพลักษณ์ที่ดี 

4.2.1 ร้อยละของหน่วยงาน
ที่มีความสําเร็จในการ
ประชาสัมพันธ์ให้
หน่วยงานมีภาพลักษณ์ที่
ดี 

5  ตัวชี้วัดใหม่ปี 2559 80 82 84 86  4.2.1 การบริหารจัดการ
ภาพลักษณ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5
เตรียมความ
พร้อมและการ
จัดการในการ
ป้องกันควบคุม
โรคและภัย
สุขภาพตาม
มาตรฐานสากล 

5.1 มีระบบการเฝ้า
ระวัง เตือนภัย และ
การพยากรณ์โรคและ
ภัยสุขภาพในภาวะ
ปกติและภาวะฉุกเฉินที่
มีประสิทธิภาพ 

5.1.1 จํานวนรายงาน
การพยากรณ์โรคและภัย
สุขภาพที่มีคุณภาพ 

4  - 23 50 50 52 52 52 52 5.1.1 พัฒนาระบบเฝ้าระวัง
และการจัดการข้อมูลสําหรับ
การเตือนภัย การพยากรณ์
โรคและภัยสุขภาพ 
5.1.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูล
ด้านโรคและภัยสุขภาพที่
เกิดขึ้นในสถานการณ์ฉุกเฉิน
และภัยพิบัติพร้อมทั้ง
เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
5.1.3 พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและโครงสร้างของ
หน่วยงานในการจัดการข้อมูล
สําหรับการเตือนภัย การ
พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ 
 
 

สํานัก
ระบาด
วิทยา 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ น้ํา 
หนัก

หน่วย
วัด 

Baseline ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 56 57 58 59 60 61 62 63 

5.2มีกลไกการจัดการ
เตรียมความพร้อมและ
บูรณาการระบบตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินด้านโรค
และภัยสุขภาพที่ได้
มาตรฐานสากล (EOC; 
Staff-Stuff-System) 

5.2.1 ระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนาระบบ
บัญชาการเหตุการณ์ 
(Incident Command 
System) ของ 
Emergency 
Operation Center 
กรมควบคุมโรค 

6  - - - ขั้น 
ตอน
ที่5 

ขั้น 
ตอน
ที่5 

ขั้น 
ตอน
ที่5 

ขั้น 
ตอน
ที่5 

ขั้น 
ตอน
ที่5 

5.2.1 พัฒนากลไกและ
ขั้นตอนการบริหารจัดการการ
เตรียมความพร้อมและตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินด้านโรคและภัย
สุขภาพแบบบูรณาการตาม
มาตรฐานสากล  
5.2.2 พัฒนาระบบ 
ปฏิบัติการ ระบบบัญชาการ
เหตุการณ์ และมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานต่างๆ  
5.2.3 พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและโครงสร้างของ
หน่วยงานในกรมฯและ
หน่วยงาน/เครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความ
พร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ด้านโรคและภัยสุขภาพ 

 

มิติด้านพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 
บริหารจัดการ
องค์การแนว
ใหม่ 
 
 

6.1ระบบบริหาร
จัดการองค์การมี 
ธรรมาภิบาลได้
มาตรฐานสากล และ
บุคลากรมีขีดสมรรถนะ
สูง 

6.1.1 ร้อยละของ
หน่วยงานในสังกัดกรม
ควบคุมโรคผ่านเกณฑ์
ประเมินความโปร่งใสใน
การดําเนินงาน 
 
 
 

6 ร้อย
ละ 
 

- - 38.46 60 70 80 90 100 6.1.1 พัฒนาระบบและกลไก
การกํากับองค์การตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

กลุ่ม
คุ้มครอง
จริยธรรม/ 
กลุ่มพัฒนา
ระบบ
บริหาร/ 
กองการ
เจ้าหน้าที่ 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ น้ํา 
หนัก

หน่วย
วัด 

Baseline ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 56 57 58 59 60 61 62 63 

6.1.2 จํานวนหมวดที่
ผ่านเกณฑ์คุณภาพบริหาร
จัดการองค์การได้ตาม
มาตรฐานสากล 

7  
 

- 2 
(หมวด 
1และ 
หมวด 

2) 

1 
(หมวด 

3) 

ผ่าน 
เกณฑ์
ราย
หมวด 

4 
หมวด

ผ่าน 
เกณฑ์
ราย
หมวด 

5 
หมวด

ผ่าน 
เกณฑ์
ราย
หมวด 

6 
หมวด

ผ่าน 
เกณฑ์
ระดับ
ดีเด่น 

ผ่าน 
เกณฑ์
ระดับ
ดีเด่น

6.1.2 พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการองค์การ โดยใช้เกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

 
 
 

6.1.3 ร้อยละความสําเร็จ
ของการดําเนินการตาม
แผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

7  
 
 

ตัวชี้วัดที่ใหม่ 
ปี 2559 

60 70 80 90 100 6.1.3 พัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้ได้ตาม
กรอบมาตรฐานความสําเร็จ
ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของ สํานักงาน ก.พ. 

 


