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หน้า 1 
 

 
แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบคุคลส านักโรคไมต่ิดต่อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

บทที่ 1  
 

บทน ำ 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
จากสภาพแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ก้าวเข้าสู่ยุคการบริหารที่ 

เน้นองค์ความรู้ (Knowledge Economy) องค์กรต่างๆ เผชิญภาวะการแข่งขันที่รุนแรงยิ่งขึ้น เป็นเหตุให้
องค์กรต้องเริ่มหันมาตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องของการบริหารจัดการ "คน" ในองค์กรมากยิ่งขึ้น เพ่ือสร้าง
คนให้สร้างคุณค่า (Value Creation) และความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน (Competitive Advantage) ให้กับ
องค์กร ในปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแนวความคิดใน “การบริหารจัดการคน” ให้ตอบสนองต่อองค์กรได้ ซึ่งเชื่อว่า 
คนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่จะน าไปสู่การพัฒนาผลผลิตและการเรียนรู้ สร้างมูลค่าเพ่ิมให้องค์กรเกิดความ
แข็งแกร่งและความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง การบริหารคนให้สอดคล้องกับการบริหารงานประเภทอ่ืนๆ ของ
องค์กรในลักษณะนี้  ก่อให้เกิดแนวคิดของการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ (Strategic Human 
Resource Management: SHRM) คือ การมุ่งเน้นพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร มีการพัฒนาจูงใจ 
และก าหนดทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มุ่งสู่เป้าหมายพันธกิจขององค์กร 
  ส านักโรคไม่ติดต่อให้ความส าคัญต่อการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยการจัดท า
แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการรับทราบถึง
สถานภาพปัจจุบันและปัญหาอุปสรรคด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลว่าอยู่ในจุดไหน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
และปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและสมรรถนะที่จ าเป็นของบุคลากร ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการ
ขับเคลื่อนภารกิจของกรมควบคุมโรคและส านักโรคไม่ติดต่อให้บรรลุตามนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า 2 
 

 
แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบคุคลส านักโรคไมต่ิดต่อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

บทที่ 2 
 

บริบทท่ีเกี่ยวข้อง 
 

1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยมและยุทธศาสตร์กรมควบคุมโรค ปี 2558 - 2561 
วิสัยทัศน์ 
 “เป็นองค์กรชั้นน าระดับนานาชาติ ที่สังคมเชื่อถือและไว้วางใจ เพ่ือปกป้องประชาชนจากโรคและภัย
สุขภาพ ด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการ ภายในปี 2563” 
พันธกิจ 
 ปฏิบัติภารกิจของกรมควบคุมโรคตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมควบคุมโรค พ.ศ. 
2552 ด้วยวิธีการดังนี้ 

1. ส่งเสริมกระบวนการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายภายในและระหว่างประเทศในการผลิต 
และพัฒนาผู้เชี่ยวชาญ องค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร เครื่องมือ กฎหมาย การเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพ รวมทั้งการบริการเฉพาะที่ได้มาตรฐานสากล 

2. ส่งเสริม สนับสนุน ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความรู้ให้เครือข่ายและประชาชน 
3. ผลักดัน ติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่จ าเป็นต่อการปกป้องประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพ 
4. เตรียมความพร้อมในการจัดการภาวะคุกคามและภัยสุขภาพและภัยสุขภาพใหม่ ๆ ได้ทันการณ์ 
5. พัฒนาและประเมินศักยภาพระบบ กลไกของเครือข่ายการด าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค 

และภัยสุขภาพ 
ค่ำนิยม 
 กรมควบคุมโรคได้ก าหนดให้ “I SMART” เป็นค่านิยมองค์การ รวมทั้งก าหนดเป็นสมรรถนะหลักของ
กรมฯ โดยมีความหมาย ดังนี้ 
 I : Integrity การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม 
 หมายถึง การด ารงตนและประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งตามกฎหมาย คุณธรรม 
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และจรรยาข้าราชการเพ่ือรักษาศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ 
 S : Service Mind บริการที่ด ี
 หมายถึง ความตั้งใจและความพยายามของข้าราชการในการให้บริการต่อประชาชน ข้าราชการหรือ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 M : Mastery / Expertise การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
 หมายถึง ความสนใจใฝ่รู้ สั่งสม ความรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยการศึกษา 
ค้นคว้า และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการ และเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ากับการ
ปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
 A : Achievement Motivation การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
 หมายถึง ความมุ่งมั่นจะปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ดีหรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่ โดยมาตรฐานนี้อาจเป็น
ผลการปฏิบัติงานผ่านมาของตนเอง หรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์ที่ส่วนราชการก าหนดขึ้นอีกทั้งยังหมายรวมถึงการ
สร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยาก และท้าทายชนิดที่อาจไม่เคยมีผู้ ใด
สามารถกระท าได้มาก่อน 
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 R : Relationship การมีน้ าใจ ใจเปิดกว้าง เป็นพี่เป็นน้อง 
 หมายถึง ทักษะในการรับรู้ การจับประเด็น ทั้งจากการฟัง การอ่านและการสื่อข้อความให้เกิดความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันในเรื่องนโยบาย แผนงาน ตลอดจนวัตถุประสงค์และภารกิจของหน่วยงานและ
สามารถสื่อสารท าความเข้าใจจนส่งผลท าให้ 
 T : Teamwork การท างานเป็นทีม 
 หมายถึง ความตั้งใจที่จะท างานร่วมกับผู้อ่ืน เป็นส่วนหนึ่งของทีม หน่วยงานหรือส่วนราชการโดยผู้
ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิก ไม่จ าเป็นต้องมีฐานะหัวหน้าทีม รวมทั้งความสามารถในการสร้างและรักษา
สัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม 
ยุทธศำสตร์กรมควบคุมโรค ปี 2558 – 2561  
 ตามแผนยุทธศาสตร์กรมควบคุมโรค ปี 2558 – 2561 ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การปฏิบัติราชการ เพ่ือ
เป็นทิศทางในการด าเนินให้บรรลุวิสัยทัศน์ จ านวน 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. การพัฒนาและร่วมมือกับเครือข่ายภาคีภายในประเทศและนานาชาติ รวมทั้งสนับสนุนพ้ืนที่
ด าเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. การพัฒนาเป็นศูนย์กลางนโยบาย มาตรการ นวัตกรรม ข้อมูลอ้างอิง และมาตรฐานวิชาการเฝ้า
ระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของชาติที่ได้มาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับ 

3. การสื่อสารสาธารณะและประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงและได้ผล เพ่ือป้องกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพ 

4. การเตรียมความพร้อม และด าเนินการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
และภัยพิบัติ อย่างรวดเร็ว ตามความต้องการของพ้ืนที่และได้มาตรฐานสากล 

5. การติดตามและประเมินผลภาพรวมของการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของ
ประเทศตามาตรฐาน 

6. การพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูงได้มาตรฐานสา
  

2. แผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กรมควบคุมโรค ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 – 2562  
วิสัยทัศน์ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
 บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพตามหลักธรรมาภิบาล โดยใช้เทคโนโลยี และการจัดการความรู้
เพ่ือให้บุคลากรเป็นคนดี มีสมรรถนะ และคุณภาพชีวิตที่ดี 
พันธกิจกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

1. การบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ตามแนวทางการบริหาร
จัดการบุคลากรภาครัฐแนวใหม่ 

2. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะที่จ าเป็นในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมควบคุมโรคอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง 

3. เสริมสร้างระบบคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรเป็นคนดี มีวินัยและป้องกัน
มิให้กระท าผิดวินัย 

4. ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตในการท างานที่ดี มีความผาสุก ให้เกิดสมดุลระหว่างชีวิตการ
ท างานครอบครัว และสังคม 

5. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและการจัดการความรู้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
1. วางแผนก าลังคนอย่างเป็นระบบ 
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
3. พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
4. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรและเตรียมความพร้อมบุคลากรเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
5. พัฒนาระบบแต่งตั้งโยกย้ายให้โปร่งใส เป็นธรรมตรวจสอบได้ 
6. พัฒนาระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
7. พัฒนาระบบการสืบทอดต าแหน่งทางการบริหารและวิชาการที่ส าคัญ 
8. เสริมสร้างและพัฒนาให้บุคลากรมีวินัยและป้องกันมิให้กระท าผิดวินัย 
9. เสริมสร้างระบบคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

 
3. วิสัยทัศน์ อ ำนำจหน้ำที่ พันธกิจ ค่ำนิยมและยุทธศาสตร์ส านักโรคไม่ติดต่อ ปี 2559 – 2563 
วิสัยทัศน์ 

ส านักโรคไม่ติดต่อ “เป็นองค์การชั้นน าด้านวิชาการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและ
การบาดเจ็บ ของประเทศและระดับนานาชาติ ภายในปี 2563” 
อ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรกรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ.2552 
ภำรกิจของส ำนักโรคไม่ติดต่อ 
 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อที่มี
สาเหตุหรือปัจจัยก าหนดที่เกี่ยวเนื่องกับการบริโภคยาสูบ การบาดเจ็บ พฤติกรรมและสังคม พันธุกรรม และ
ระบบบริการที่ไม่เหมาะสม 

2. ก าหนดและพัฒนามาตรฐาน หลักเกณฑ์และรูปแบบการด าเนินงาน เฝ้าระวังฯ 
3. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ฯ 
4. ประสานและสนับสนุนการพัฒนาระบบ กลไก และเครือข่ายการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรค

ไม่ติดต่อที่มีสาเหตุหรือ ปัจจัยก าหนดที่เกี่ยวเนื่องกับการบริโภคยาสูบ การบาดเจ็บ พฤติกรรมและสังคม 
พันธุกรรม และระบบบริการที่ไม่เหมาะสม 

5. เป็นศูนย์ข้อมูลและประสานงานการเฝ้าระวังฯ 
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

พันธกิจ 
1. พัฒนาองค์ความรู้  เทคโนโลยี  สร้างนวัตกรรมในการเฝ้าระวัง  ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและ

การบาดเจ็บ ตลอดจนข้อมูลการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บที่ได้มาตรฐานสากล 
2. ถ่ายทอด ส่งเสริม สนับสนุน และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้  เทคโนโลยีในการเฝ้าระวัง  ป้องกัน 

ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บให้กับภาคีเครือข่ายและประชาชน 
3. ผลักดันให้เกิดนโยบายสาธารณะ และมาตรการด้านโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บและติดตามการ

ด าเนินงานตามนโยบาย/มาตรการ 
4. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บใน

ระดับประเทศ 
5. สร้าง สนับสนุน ส่งเสริมศักยภาพ และประสานความร่วมมือภาคีเครือข่ายการด าเนิน งานระวัง 

ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ 
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ค่ำนิยม 
 ค่านิยม คือ “I SMART” เป็นค่านิยมที่ก าหนดให้สอดคล้องเป็นแนวทางเดียวกันกับค่านิยมกรม
ควบคุมโรค เพ่ือให้บุคลากรของส านักโรคไม่ติดต่อ ยึดมั่นความถูกต้อง ชอบธรรม และมีจริยธรรม มีความ
เชี่ยวชาญ มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ เปิดใจกว้าง และท างานเป็นทีม เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ เน้นหนักใน 6 ประเด็น 
ดังนี้ 

I (Integrity) หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม  
S (Service Mind) หมายถึง บริการที่ดี  
M (Mastery/ Expertise) หมายถึง การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ   
A (Achievement Motivation) หมายถึง การมุ่งผลสัมฤทธิ์  
R (Relationship) หมายถึง การมีน้ าใจ ใจเปิดกว้างเป็นพ่ีเป็นน้อง  
T (Teamwork) หมายถึง การท างานเป็นทีม 

 
ยุทธศำสตร์ส ำนักโรคไม่ติดต่อปี 2559-2563 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้าง สนับสนุน ส่งเสริมศักยภาพและประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย
ภายในประเทศและนานาชาติในการด าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเป็นศูนย์กลางขององค์ความรู้ นโยบาย มาตรการ นวัตกรรม  
การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบทบาทการน าด้านนโยบายและยุทธศาสตร์การป้องกันควบคุมโรคฯ 
ที่เป็นหลักของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการสื่อสารสาธารณะ ด้านโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ 
ยุทธศาสตร์ที่  5 การเตรียมความพร้อมและด าเนินการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพใน

สถานการณ์ฉุกเฉิน และภัยพิบัติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการองค์การแนวใหม่ 
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บทที่ 3 
 

สภำพปัจจุบันด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลส ำนักโรคไม่ติดต่อ 
 
1. โครงสร้ำงภำระงำนส ำนักโรคไม่ติดต่อ 
  
 
 
 
 
 

 
 งานพัฒนาวิชาการ    งานพัฒนาคุณภาพระบบ      งานบริหารข้อมลูป้องกัน     งานป้องกันการตกน้ า    งานแผนยุทธศาสตร ์    งานพัฒนาระบบราชการ         งานการเงินและบัญช ี 
การป้องกันควบคุมโรคไมต่ิดต่อ    บริการป้องกันควบคุมโรค       การบาดเจ็บจากการจราจร     จมน้ า                               และงบประมาณ     งานพัฒนาระบบจัดการความรู้  งานการเจ้าหน้าท่ี 
เรื้อรังในประชาการ                  ไม่ติดต่อ                            งานป้องกันการบาดเจ็บ      งานป้องกันการพลักตก        งานประเมินผลและข้อมลู    งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล      งานพัสด ุ
 งานพัฒนาศักยภาพภาค ี    งานพัฒนาข้อมูลเฝ้าระวัง     จากการจราจร                   หกล้ม                             งานธุรการ 
เครือข่ายเพื่อป้องกันควบคุม และป้องกันควบคุมโรค             งานป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก                                      งานยานพาหนะและ 
โรคไม่ตดิต่อเรื้อรังในประชากร    ไม่ตดิต่อ            และการบาดเจ็บจากสาเหตอุื่น ๆ                                                 อาคารสถานท่ี 
       งานพัฒนาศักยภาพภาค ี

   เครือข่ายป้องกันควบคุมโรค 
   ไม่ติดต่อ             

ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2560 
 
 
 

 

ส ำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 

กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง กลุ่มพัฒนาระบบ 

สาธารณสุข 

กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บ 

จากการจราจร 

กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บ 

จากสาเหตุอื่นๆ 

กลุ่มยุทธศาสตร ์

และแผนงาน 

กลุ่มพัฒนาองค์กร กลุ่มบรหิารทั่วไป 
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2. โครงกำรอัตรำก ำลังและบุคลำกรส ำนักโรคไม่ติดต่อ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ำรำชกำร 
- นักวิชาการสาธารณสุข (4) 
- เจ้าพนกังานสาธารณสุข (1) 
พนักงำนรำชกำร 
-นักวิชาการสาธารณสุข (4) 
พนักงำนกระทรวงฯ 
-เจ้าพนักงานเครื่องคอม 
พิวเตอร์ (1) 

ข้ำรำชกำร 
- แพทย์ (1) 
- นักวิชาการสาธารณสุข (6) 
พนักงำนรำชกำร 
-นักวิชาการสาธารณสุข (4) 
ลูกจ้ำงชั่วครำว 
-เจ้าพนักงานเครื่องคอม 
พิวเตอร์ (1) 
ลูกจ้ำงโครงกำร (1) 
 

ข้ำรำชกำร 
- แพทย์ (1) 
- นักวิชาการสาธารณสุข (3) 
พนักงำนรำชกำร 
-นักวิชาการสาธารณสุข (4) 
พนักงำนกระทรวงฯ 
-เจ้าพนักงานเครื่องคอม 
พิวเตอร์ (1) 
ลูกจ้ำงโครงกำร (3) 

ข้ำรำชกำร 
- นักวิชาการสาธารณสุข (4) 
พนักงำนรำชกำร 
- นักวิชาการสาธารณสุข (2) 
- นักวิชาการเผยแพร ่(1) 
 

ข้ำรำชกำร 
- นักวิชาการสาธารณสุข (5) 
- นักวิเคราะห์นโยบาย 
และแผน (1) 
พนักงำนรำชกำร 
-นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
(2) 
- นักวิชาการสาธารณสุข (1) 
- นักวิชาการคอมพิวเตอร ์(1) 
- เจ้าพนกังานคอมพวิเตอร์ (1) 
พนักงำนกระทรวงฯ 
-เจ้าพนักงานเครื่องคอม 
พิวเตอร์ (1) 

ข้ำรำชกำร 
- นักวิชาการสาธารณสุข (4) 
พนักงำนรำชกำร 
- นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน (1) 
- นักทรัพยากรบุคคล (1) 
ลูกจ้ำงชั่วครำว 
-เจ้าพนักงานเครื่องคอม 
พิวเตอร์ (1) 

ข้ำรำชกำร 
- นักวิชาการเงินและบัญชี (2) 
- เจ้าพนกังานพัสดุ (1) 
- เจ้าพนกังานธุรการ (4) 
ลูกจ้ำงประจ ำ 
- พนักงานธุรการ (2) 
พนักงำนรำชกำร 
- นักจัดการงานทั่วไป (1) 
- นักวิชาการเงินและบัญชี (2) 
- นักวิชาการพัสดุ (1) 
พนักงำนกระทรวงฯ 
-เจ้าพนักงานพัสดุ (1) 
- นักจัดการงานทั่วไป (2) 
- เจ้าพนกังานเครื่อง
คอมพิวเตอร์ (3) 
- พนักงานขับรถยนต ์(3) 
ลูกจ้ำงชั่วครำว 
- พนักงานขับรถยนต ์(1) 
 

รองผู้อ ำนวยกำร 
- แพทย์ (2) 
- นักวิชาการสาธารณสุข (1) 

 

ส ำนักโรคไม่ติดต่อ 

ผู้อ ำนวยกำรระดับสูง (1) 

กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง กลุ่มพัฒนาระบบ 

สาธารณสุข 

กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บ 

จากการจราจร 

กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บ 

จากสาเหตุอื่นๆ 

กลุ่มยุทธศาสตร ์

และแผนงาน 

กลุ่มพัฒนาองค์กร กลุ่มบรหิารทั่วไป 



หน้า 8 
 

 
แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบคุคลส านักโรคไมต่ิดต่อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
3. จ ำนวนบุคลำกร แบ่งตำมสำยงำน ประเภท 
 

 
 
 
 

บุคลำกรจ ำแนกตำมสำยงำน จ ำนวน  ข้ำรำชกำร  ลูกจ้ำงประจ ำ 
 

จ ำนวน พนักงำนรำชกำร 
 

จ ำนวน อ่ืน ๆ 
 

จ ำนวน 
1. ผู้อ านวยการ 1  วิชาการ จ านวน ทั่วไป จ านวน  
2. แพทย์ 4  ผู้ทรงคุณวุฒิ - อาวุโส -  ชาย 2 ชาย 3 ชาย 6 
3. นักวิชาการสาธารณสุข 41  เช่ียวชาญ 2 ช านาญงาน 5    หญิง 23 หญิง 13 
4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 4  ช านาญการพิเศษ 4 ปฏิบัติงาน 2  รวมทั้งสิ้น 2 รวมทั้งสิ้น 26 รวมทั้งสิ้น 19 
5. นักวิชาการเงินและบัญชี 4  ช านาญการ 20          
6. นักจัดการงานทั่วไป 4  ปฏิบัติการ 8          
7. นักวิชาการเผยแพร่ 1  รวมทั้งสิ้น 34 รวมทั้งสิ้น 7        
8. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1           ข้อมูล ณ เดือนมกราคม  2560 
9. นักวิชาการพัสดุ 1             
10. นักทรัพยากรบุคคล 1             
11. เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1             
12. เจ้าพนักงานพัสดุ 2             
13. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1             
14. เจ้าพนักงานธุรการ 4             
15. เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ 1             
16. เจ้าพนักงานเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

8             

17. พนักงานธุรการ 2             
18. พนักงานขับรถยนต ์ 4             
19. เจ้าหน้าที่โครงการ 4             

รวมทั้งสิ้น 89             
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แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบคุคลส านักโรคไมต่ิดต่อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

4. กำรทบทวนผลกำรด ำเนินงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส ำนักโรคไม่ติดต่อ  
 ส านักโรคไม่ติดต่อได้ด าเนินทบทวนผลการด าเนินงานและประเมินวิเคราะห์สภาพปัญหาการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลจากการด าเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งประกอบไปด้วย 5 ด้าน ดังนี้ 

1. สภำพปัญหำด้ำนโครงสร้ำง / กำรบริหำรก ำลังคน  
1) มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง อัตราก าลังตามนโยบายผู้บริหาร 
2) โครงสร้างการบริหารของหน่วยงานยังไม่นิ่ง เนื่องจากมีการยุบรวมภารกิจมารวมกัน 
3) การจัดการด้านอัตราก าลังให้ตรงกับภารกิจงานยังไม่เป็นระบบ 

2. สภำพปัญหำด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
1) กลุ่มเป้าหมายของการจัดอบรมพัฒนาเมื่อถึงวันอบรมจริง ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 

เนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วน หรือได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ออกหน่วย จัดบูธ 
นอกพื้นที่หน่วยงาน 

2) บุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจเรื่องคุณธรรม จริยธรรม  
3) ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานยังขาดความรู้ ความช านาญในงานพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 
4) บุคลากรของหน่วยงานยังต้องได้รับการพัฒนาสมรรถนะ ทักษะ และความรู้ที่จ าเป็นส าหรับ

ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  
3. สภำพปัญหำด้ำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนและบุคลำกร 

1) ผู้ประเมินจ าขั้นตอนการบันทึกข้อมูลในระบบ pms online ไม่ได้ 
2) การกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนของผู้รับการประเมินโดยเฉพาะน้ าหนักของสมรรถนะที่แสดงจริง 
3) บุคลากรบางกลุ่มยังขาดทักษะในการบันทึกตัวชี้วัด 

4. สภำพปัญหำด้ำนกำรเสริมสร้ำงควำมผำสุก / ควำมผูกพันของบุคลำกร 
1) หน่วยงานยังไม่การจัดท าแผนด้านการเสริมสร้างความผาสุก/ความผูกพันของบุคลากร 
2) กิจกรรมสร้างความผาสุก/ความผูกพันของบุคลากรภายในหน่วยงานยังมีน้อย 
3) ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานยังขาดความรู้ ความช านาญในการสร้าง

ความผาสุก/ความผูกพันของบุคลากร 
5. สภำพปัญหำด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลในส่วนอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

1) ผู้ปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานยังขาดความรู้ ความช านาญ และทักษะในการ
ปฏิบัติงาน 

2) มีความล่าช้าในกระบวนการสรรหาอัตราก าลังมาทดแทนในส่วนที่ขาด 
3) มีการโยกย้ายบ่อย พนักงานราชการ/ข้าราชการ มีการเข้าออกบ่อย 
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แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบคุคลส านักโรคไมต่ิดต่อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

บทที่ 4 
 

แผนปฏิบัติกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส ำนักโรคไม่ติดต่อ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
 

ด้ำนโครงสร้ำง / กำรบริหำรก ำลังคน  
กลยุทธ์ :  วำงแผนก ำลังคนอย่ำงเป็นระบบ (กำรวิเครำะห์โครงสร้ำงอัตรำก ำลัง) 
ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด ระดับกิจกรรม/โครงการ 

(ระบุตัวช้ีวัดและเป้าหมาย) 
กลุ่มเป้าหมายและจ านวน

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 
 

กิจกรรมทบทวนโครงสร้างอัตราก าลัง
ของส านักโรคไม่ติดต่อ ปีงบประมาณ 
2560 
 
 

ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม  

คณะท างาน/ 
คณะกรรมการบริหาร
จ านวน 20 คน 
 

เมษายน 2560 - น.ส.กัลยา โพธิ์จันทร์ 
งานการเจ้าหน้าที่ 
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แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบคุคลส านักโรคไมต่ิดต่อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
ด้ำนกำรพัฒนำสมรรถนะบุคลำกร และเตรียมควำมพร้อมบุคลำกร เพื่อกำรปฏิบัติงำนในกำรป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภำพ   
กลยุทธ์ : กำรพัฒนำคุณภำพบุคลำกรตำมสมรรถนะ.....(ควำมรู้/ทักษะ)  / กำรพัฒนำบุคลำกรให้เป็นคนดี (มีวินัย ป้องกันกำรทุจริตฯ)  / กำรพัฒนำบุคลำกรให้เป็นผู้น ำกำร
เปลี่ยนแปลง .....ฯลฯ 
ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด ระดับกิจกรรม/โครงการ 

(ระบุตัวช้ีวัดและเป้าหมาย) 
กลุ่มเป้าหมายและจ านวน

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะ
งานที่ปฏิบัติตามที่กรมควบคุมโรค
ก าหนด 

ร้อยละ 80 ของบุคลากรมีความ
พึงพอใจต่อโครงการ 
 

บุคลากรส านักโรคไม่ติดต่อ 
จ านวน 60 คน 
 

ตุลาคม 59 - 
กันยายน 60 

 

170,000  
 

กลุ่มพัฒนาองค์กร 
 

2 
 

กิจกรรมจริยธรรมน าองค์กร 
 

ร้อยละ 50 ของบุคลากรได้รับ
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

บุคลากรส านักโรคไม่ติดต่อ 
จ านวน 40 คน 

ตุลาคม 59 - 
กันยายน 60 

8,925  กลุ่มพัฒนาองค์กร 

3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “การเขียนข่าว
ด้านสุขภาพ” 

ร้อยละ 50 ของผู้เข้าร่วมประชุม
ที่ท าแบบทดสอบผ่าน 

บุคลากรส านักโรคไม่ติดต่อ 
 

พฤศจิกายน 59 5,800  กลุ่มพัฒนาองค์กร 

4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการ
ออกแบบสื่อ Infographic เบื้องต้น 

ร้อยละ 30 ของผู้เข้าร่วมประชุม
ที่ส่งผลงานให้วิทยากรวิพากษ์ 

บุคลากรส านักโรคไม่ติดต่อ 
จ านวน 30 คน 

ธันวาคม 59 29,400  กลุ่มพัฒนาองค์กร 
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แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบคุคลส านักโรคไมต่ิดต่อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ด้ำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนและบุคลำกร  
กลยุทธ์ : พัฒนำกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร  
ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด ระดับกิจกรรม/

โครงการ 
(ระบุตัวช้ีวัดและเป้าหมาย) 

กลุ่มเป้าหมายและจ านวน
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอด
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

บุคลากรส านักโรคไม่ติดต่อ 
จ านวน 40 คน 
 

ธันวาคม 59 40,000  
 

กลุ่มพัฒนาองค์กร 
 

2 
 
 

 

กิจกรรมการพัฒนาเครื่องมือการลงข้อมูล
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ (PMS 
Online) ของบุคลากรส านักโรคไม่ติดต่อ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ร้อยละ 80 ของบุคลกรมีความ
พึงพอใจต่อเครื่องมือการลง
ข้อมูลประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ (PMS Online) 

บุคลากรส านักโรคไมติดต่อ 
จ านวน 50 คน 

พฤศจิกายน 59 – 
กรกฎาคม 60 

8,000  กลุ่มพัฒนาองค์กร 
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แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบคุคลส านักโรคไมต่ิดต่อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ด้ำนกำรเสริมสร้ำงควำมผำสุก / ควำมผูกพันของบุคลำกร  
กลยุทธ์ : พัฒนำคุณภำพชีวิตบุคลำกร  
ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด ระดับกิจกรรม/โครงการ 

(ระบุตัวช้ีวัดและเป้าหมาย) 
กลุ่มเป้าหมายและจ านวน

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง
องค์กรรักษ์สุขภาพ 

จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการ 

บุคลากรส านักโรคไม่ติดต่อ 
จ านวน 30 คน 

ธันวาคม 59 
 

45,000  
 

กลุ่มพัฒนาองค์กร 
 

2 กิจกรรมผูกข้อไม้ข้อมือต้อนรับน้องใหม่ 
 

จ านวนบุคลากรบรรจุใหม่ที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

บุคลากรที่บรรจุใหม่ตั้งแต่
เดือนม.ค 59 – ม.ค 60 

 

กุมภาพันธ์ 60 
 

7,000 
 

กลุ่มพัฒนาองค์กร 
 

3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
สถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างานของส านัก
โรคไม่ติดต่อ 

จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อยกว่าร้อย 80 

บุคลากรส านักโรคไม่ติดต่อ 
จ านวน 40 คน 

 

มีนาคม 60 
 

- กลุ่มพัฒนาองค์กร 
 

4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการและการ
บริหารจัดการทั่วไป (KM+Jourl) เรื่อง”
การออกก าลังกายด้วยโยคะ (Yoga) และ
บอดี้เวท (Body Weight) 

ร้อยละ 80 ของบุคลากรมีความ
พึงพอใจต่อโครงการ 
 

บุคลากรส านักโรคไม่ติดต่อ 
จ านวน 30 คน 

 

มีนาคม 60 
 

11,400  กลุ่มพัฒนาองค์กร 
 

5 
 

กิจกรรมตรวจสุขภาพประจ าปี  
พ.ศ. 2560 

ร้อยละ 80 ของจ านวนบุคลากรที่
เข้าร่วมกิจกรรมตรวจสุขภาพ
ประจ าปี 

บุคลากรส านักโรคไม่ติดต่อที่
ปฏิบัติจริง จ านวน 89 คน 

มิถุนายน 60 30,000 
 

งานการเจ้าหน้าที่ 
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แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบคุคลส านักโรคไมต่ิดต่อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลในส่วนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)  
กลยุทธ์ : การแต่งตั้งโยกย้ายให้โปร่งใส เป็นธรรมฯ /การพัฒนาระบบคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตฯ   ฯลฯ 
ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด ระดับกิจกรรม/โครงการ 

(ระบุตัวช้ีวัดและเป้าหมาย) 
กลุ่มเป้าหมายและจ านวน

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน ด้านการ
แต่งตั้ง รับย้าย/โอน ให้บุคลากรของ
ส านักฯได้ทราบถึงขั้นตอนการด าเนินงาน 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 
 

บุคลากรร้อยละ 80 ของส านัก
โรคไม่ติดต่อได้รับทราบข้อมูล 

บุคลากรส านักโรคไม่
ติดต่อทั้งหมด 

ตุลาคม 59 - 
กันยายน 60 

 - น.ส.กัลยา โพธิ์จันทร ์
งานการเจ้าหน้าที่ 

 
 

อนุมัติ 
 

ลงชื่อ .............................................................................................. 
        (             ) 
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แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบคุคลส านักโรคไมต่ิดต่อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

บทที่ 5 
 

กำรติดตำมและกำรประเมินผล 
 

การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักโรคไม่ติดต่อ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ด าเนินการอยู่  
โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ เกี่ยวกับการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรมมีประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายของกิจกรรม/โครงการเป็นไป
ที่ก าหนดไว้มีความคุ้มค่า กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมได้รับประโยชน์หรือไม่ ดังนั้น ส านักโรคไม่
ติดต่อจึงก าหนดขั้นตอนการติดตามและการประเมินผล ดังนี้ 

1. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักโรคไม่ติดต่อ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พร้อมปัญหาอุปสรรค และเสนอแนวทางการด าเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคลใน
ปีงบประมาณต่อไป ตามแบบฟอร์ม 4 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 ของ กองการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค 

2. ประเมินความส าเร็จของการด าเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน โดยน า 
ข้อมูลจาก  

1) ประเมินผล ผ่านระบบออนไลน์ (ตามที่กองการเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค 
ก าหนด) ได้แก่ ความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาบุคลากร, ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบ
บริหารผลการปฏิบัติงาน และความผูกพันของบุคลากร 

2) น าข้อมูลจากกองการเจ้าหน้าที่มาวิเคราะห์ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะในการ 
ปรับปรุงการด าเนินงาน 

3. จัดท ารายงานเสนอผู้บริหารหน่วยงานรับทราบ 
 



 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



รายช่ือบุคลากรกลุ่มพัฒนาองค์กร 
1. นางนิตยา    พันธุเวทย์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  หัวหน้ากลุ่ม 
2. นายจ าเริญ  บุณยรังษ ี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
3. นางสาวธาริณี พังจุนันท์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
4. นางสาวปิยนุช จันทร์อักษร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
5. นายชิต  หัสชัย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
6. นางสาวจริยา บัวอยู่  นักทรัพยากรบุคคล 
7. นางสาวนวิยา เกิดปรางค์ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 

 
คณะท างานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 

1. ผู้อ านวยการส านักโรคไม่ติดต่อ      ที่ปรึกษา 
2. นายแพทย์ชูฤทธิ์ เต็งไตรสรณ์ รองผู้อ านวยการส านักโรคไม่ติดต่อ  ประธานคณะท างาน 
3. นางนิตยา    พันธุเวทย์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  คณะท างาน 
4. นางอัจฉรา  ภักดีพินิจ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  คณะท างาน 
5. นางสาวส้ม  เอกเฉลิมเกียรติ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  คณะท างาน 
6. นางสมพร  คล้ายเณร นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ คณะท างาน 
7. นางสาวเพียงใจ ทองวรรณดี เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน คณะท างาน 
8. นางสาวสิริพร ณรัฐกิจ  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  คณะท างาน 
9. นายกัณฑพล  ทับหุ่น  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  คณะท างาน 
10. นายพานนท์  ศรีสุวรรณ นักวิชาการสาธารณสุข   คณะท างาน 
11. นางสาวรักนิรันดร์ เครือประเสริฐ นักวิชาการสาธารณสุข   คณะท างาน 
12. นางสาวนันนภัส กันตพัตชญานนท์  นักวิชาการสาธารณสุข   คณะท างาน 
13. นางสาวจริยา บัวอยู่  นักทรัพยากรบุคคล    คณะท างานและเลขานุการ 
14. นายชิต  หัสชัย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน        คณะท างานและ 

      ผูช้่วยเลขานุการ 
15. นางสาวกัลยา โพธิ์จันทร์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน       คณะท างานและ 

      ผูช้่วยเลขานุการ 
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คณะท างานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
1. นางนิตยา    พันธุเวทย์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ      ประธานคณะท างาน 
2. นางสาวศกลวรรณ แก้วกลิ่น นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ    รองประธานคณะท างาน 
3. นางสาวสิริพร ณรัฐกิจ  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ      คณะท างาน 
4. นางสาวขนิษฐา ศรีสวัสดิ์  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ      คณะท างาน 
5. นายกัณฑพล  ทับหุ่น  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ      คณะท างาน 
6. นางนภัสวรรณ มาตลอย  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน      คณะท างาน 
7. นางสาวกัลยา โพธิ์จันทร์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน      คณะท างาน 
8. นางสาวนันนภัส กันตพัตชญานนท์  นักวิชาการสาธารณสุข       คณะท างาน 
9. นายพานนท์  ศรีสุวรรณ นักวิชาการสาธารณสุข       คณะท างาน 
10. นางสาวพรรษา สวนพุฒ  นักวิชาการสาธารณสุข       คณะท างาน 
11. นายณรงค์รัตน นกสี  เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์       คณะท างาน 
12. นายชิต  หัสชัย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    คณะท างานและเลขานุการ 
13. นางสาวจริยา บัวอยู่  นักทรัพยากรบุคคล         คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
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