
การจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร  
กรมอนามยั 

กลุม่พฒันาระบบบรหิาร กรมอนามยั 

วนัที ่23 มกราคม 2560 



• เป็นตวัชีว้ดั Potential Based:  
   5.2 การด าเนนิการจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร      
   (Organizational Transformation Plan) 

• ระบบราชการ 4.0 (ปรบัเปลีย่นแนวคดิและวธิกีาร
ท างานใหมเ่พือ่พลกิโฉม - transform) 

1. เปิดกวา้งและเชือ่มโยงกนั 
2. ยดึประชาชนเป็นศนูยก์ลาง 
3. มขีดีสมรรถนะสงู 

• ปรบัเปลีย่นสูร่ฐับาลทีค่ลอ่งตวั 

ความเป็นมาจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร 

Service provider       Facilitator , Enaber 
Regulator         Smart regulator 
Policy maker & implementer            Policy advisor 
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ประชาชนสขุภาพด ี 
ภาคเีครอืขา่ยและเจา้หนา้ทีม่คีวามสขุ  

ระบบอนามยัย ัง่ยนื 

4 Phase 





สว่นกลาง ?? … กรม คร. บทบาท National Program Manager + Technical advisor for 
policy maker, health service provider and networks 

สว่นภมุภิาค?? … สคร. บทบาท Reginal Program Manager + Technical supporter 
/Provider / network 

ตวัอยา่ง 











การด าเนนิการจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร 

สว่นที ่1 บทวเิคราะหภ์าพรวมกระทรวง (มตทิีป่ระชมุ คกก.ปฏริปูสธ.หท้กุกรมวเิคราะหส์ว่นที1่ดว้ย) 

•  วเิคราะหค์วามเชือ่มโยงภารกจิกรมกบันโยบายส าคัญของประเทศ    แบบฟอรม์ 1.1 
•  วเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอก “PEST Analysis”     แบบฟอรม์ 1.2 
•  วเิคราะหข์ดีความสามารถ/ความเขม้แข็งของกรม        แบบฟอรม์ 1.3 
•  วเิคราะหบ์ทบาทหนา้ทีแ่ละภารกจิของกรมในอนาคต (4 ขัน้ตอน)  
   1) ก าหนด/วางแนวทางสรา้งคณุคา่อะไรตอ่ผูรั้บบรกิาร (Value Proposition Statement) แบบฟอรม์ 1.4.1 
   2) วเิคราะหต์ าแหน่งภารกจิหลัก (Portfolio Analysis) แบบฟอรม์ 1.4.2 
   3) สรา้งรปูแบบการท างานใหม ่(Business Model)     แบบฟอรม์ 1.4.3 
   4) ปรับบททบาทกรมไปสูก่รมอนามัย 4.0 ตามกรอบแนวคดิระบบราชการ 4.0  แบบฟอรม์ 1.4.4 

สว่นที ่2 บทวเิคราะหร์ายกรม 

2.1  การวเิคราะหภ์ารกจิของกรมในปจัจบุนั (AS-Is) 

2.1.1  วเิคราะหภ์ารกจิหลัก vs ภารกจิรอง    แบบฟอรม์ 2.1.1 

2.2   ขอ้เสนอการปรบัเปลีย่นบทบาทภารกจิของกรม (To-Be) 

2.2.1 ขอ้เสนอการปรับบทบาทภารกจิของกรม : ภารกจิหลัก (Core Function) และภารกจิรอง (Non - core 
function) แบบฟอรม์ 2.2.1 

2.2.2 ขอ้เสนอการปรับเปลีย่นโครงสรา้งและอตัราก าลัง ทีจ่ะรองรับบทบาทภารกจิใหมใ่นอนาคต  
แบบฟอรม์ 2.2.2 

2.2.3  ขอ้เสนอการปรับเปลีย่น ในระยะ  3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564) แบบฟอรม์ 2.2.3 

สว่นที ่3 ภาคผนวก - แบบฟอรม์ 3.1, 3.2 ,3.3 

 3.1 ขอ้มลูพืน้ฐานของกรมในปัจจบุัน : วสิยัทัศน ์/ พันธกจิ /อ านาจหนา้ที/่ ประเด็นยทุธศาสตร/์ เป้าประสงค ์
กลยทุธ ์/งบประมาณ/ กฎหมายทีส่ าคัญ/ โครงสรา้งองคก์ร/ อตัราก าลัง 





แบบฟอรม์ 1.1 , 1.2, 1.3 
1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4 











ก าหนดคณุคา่ 
ของสนิคา้หรอืบรกิาร  
ในมมุมองผูร้บับรกิาร  















แบบฟอรม์ 2.1.1 , 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 
และ  3.1, 3.2, 3.3 

แบบฟอรม์ 2.1.1 

แบบฟอรม์ 2.1.1 , 2.2.1– 2.2.3 

แบบฟอรม์ 3.1 – 3.3 



การจ าแนกภารกจิหนว่ยงานภาครฐั 





แบบฟอรม์2.1.1 



วเิคราะหภ์ารกจิหลกั vs ภารกจิรองของกรมควบคมุโรค 

ภารกจิ 

ประเภท 

C NC 
(TS) 

NC 
(AS) 

1. ภารกจิการพฒันานโยบาย มาตรการ มาตรฐาน และบรกิารดา้นการป้องกนั
ควบคมุโรคและภยัสขุภาพ  

1.1 พฒันานโยบายดา้นการป้องกนัควบคมุโรคและภยัสขุภาพ 
1.1.1 พัฒนาและปรับปรงุนโยบายดา้นการป้องกนัควบคมุโรคและภัยสขุภาพ 
1.1.2 พัฒนากฎหมาย และบังคับใชก้ฎหมาย 
1.1.3 พัฒนาระบบงานสรา้งเสรมิความรอบรูด้า้นสขุภาพ (HEALTH LITERACY) 

1.2 งานพฒันามาตรการ มาตรฐานดา้นการป้องกนัควบคมุโรคและภยัสุขภาพ 
1.2.1 พัฒนานวตกรรมดา้นการป้องกนัโรคและภัยสขุภาพ 
1.2.2 พัฒนางานวจัิยดา้นการป้องกนัโรคและภัยสขุภาพ 
1.2.3 พัฒนาแผนงานโรคและภัยสขุภาพ 
1.2.4 การถา่ยทอดความรูโ้รคและภัยสขุภาพ 

1.3 งานพฒันาบรกิารดา้นการป้องกนัโรคและภยัสุขภาพ 
1.3.1 บรกิารทางหอ้งปฏบิัตกิาร 
1.3.2 บรกิารเฉพาะดา้น (ตรวจรักษาโรคตดิตอ่อนัตรายและโรคจากการประกอบอาชพี
และสิง่แวดลอ้ม) 



วเิคราะหภ์ารกจิหลกั vs ภารกจิรองของกรมควบคมุโรค 

ภารกจิ 

ประเภท 

C NC 
(TS) 

NC 
(AS) 

2. ภารกจิการเสรมิสรา้งความเขม้แข็งของระบบการจดัการ  

 

2.1 งานพฒันาขา่วกรองและพยากรณ์โรคและภยัสขุภาพ 
2.1.1 การเฝ้าระวงัโรคและภัยสขุภาพ 
2.1.2 การพัฒนาขา่วกรอง 
2.1.3 การพยากรณ์โรค 

2.2 งานเตรยีมความพรอ้มการจดัการภาวะฉุกเฉนิทางสาธารณสขุ 
2.2.1 งานเตรยีมความพรอ้มดา้นวชิาการ มาตรการ เพือ่รับมอืภาวะฉุกเฉนิทาง
สาธารณสขุ 
2.2.2 การเตรยีมความพรอ้มดา้นบคุลากร และวสัดคุรภุัณฑ ์เพือ่รับมอืภาวะฉุกเฉนิทาง
สาธารณสขุ  
2.2.3 การจัดระบบการดแูลรักษาผูป่้วยในภาวะฉุกเฉนิ  
2.2.4 พัฒนาระบบการสือ่สารความเสีย่ง 
2.2.5 พัฒนาศักยภาพชอ่งทางเขา้ออกระหวา่งประเทศ 

2.3 งานตอบโตภ้าวะฉุกเฉนิทางสาธารณสขุ 
2.3.1 งานสอบสวนโรค 
2.3.2 การสือ่สารความเสีย่ง  



วเิคราะหภ์ารกจิหลกั vs ภารกจิรองของกรมควบคมุโรค 

ภารกจิ 

ประเภท 

C NC 
(TS) 

NC 
(AS) 

3. ภารกจิการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานรองรบัระบบป้องกนัความคมุโรคและภยั
สขุภาพ 

 

3.1 งานพฒันาระบบขอ้มลู 
3.2 งานพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
3.3 งานพัฒนาระบบการจัดการงานวจัิยและนวัตกรรม 
3.4 งานพัฒนาศักยภาพเครอืขา่ยหอ้งปฏบิัตกิาร 

4. ภารกจิดา้นบรหิารจดัการและการพฒันาความรว่มมอื 
4.1 พฒันาและประสานความรว่มมอืดา้นการป้องกนัและควบคมุโรคกบัภาคี
เครอืขา่ย 
4.2 พฒันาความรว่มมอืระหวา่งประเทศ 
4.3 พฒันาระบบการตดิตามและประเมนิผล 

 

 

5. ภารกจิการพฒันาก าลงัคนดา้นการป้องกนัควบคมุโรคและภยัสขุภาพ 
5.1 ก าหนดมาตรฐานการปฏบิตังิานของบคุลากรทีเ่ก ีย่วขอ้งในการป้องกนั
ควบคมุโรค 
5.2 พฒันาบคุลากรรองรบัระบบป้องกนัควบคมุโรคและภยัสุขภาพ 
5.3 พฒันาระบบการจดัการบคุลากรเพือ่พฒันาและคงความเชีย่วชาญของ
ก าลงัคนดา้นการป้องกนัและควบคมุโรค 

 

 







As-Is : ภารกจิในปจัจบุนั , To-Be : การปรบับทบาทภารกจิกรม 

















การประเมนิแผนปฏริปูองคก์าร  
... ผา่นการพจิารณาจากคกก.ผูท้รงคณุวฒุ ิ(สกพร.) ... 



นยิามการจ าแนกบทบาทภาครฐั 



นยิามการจ าแนกบทบาทภาครฐั (ตอ่) 









 

ภารกจิกรมในปจัจบุนั (As-Is) 
ประเภท 

 
C 

 
NC 

(TS) 

 
NC 

(AS) 
1. ภารกจิพฒันานโยบายยทุธศาสตรศ์กึษาวจิยัและพฒันาองค์

ความรูเ้ทคโนโลย/ีมาตรฐานดา้นการสงเสรมิสขุภาพและ

อนามยัสิง่แวดลอ้มของประเทศ 

 

2. ภารกจิพฒันาระบบกลไกและการด าเนนิการตามกฎหมาย  

3. ภารกจิพฒันาระบบและกลไกเครอืขา่ยในการเฝ้าระวงัสถานะ

ทางสขุภาพ พฤตกิรรมสขุภาพ และสภาพแวดลอ้ม รวมท ัง้การ

พฒันาระบบประเมนิผลกระทบตอ่สขุภาพท ัง้ในระดบัชาต ิระดบั

ทอ้งถิน่ ระดบัโครงการหรอืกจิกรรม 

 

4. ภารกจิประสานความรว่มมอืการพฒันาศกัยภาพภาคเีครอืขา่ย 

และการสรา้งกระแสสงัคมการรณรงคเ์ผยแพรอ่งคค์วามรูแ้ละ

เทคโนโลย ี

 

5. ภารกจิดา้นแผนงาน  

6. ภารกจิดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  

7. ภารกจิดา้นการเงนิ การคลงั   

8. ภารกจิดา้นบคุลากร  

9. ภารกจิดา้นธุรการ สารบรรณ  

สว่นที ่ 2 -รา่ง-วเิคราะหบ์ทบาทภารกจิของกรม 



 การปรบับทบาทภารกจิกรมอนามยั (Rerole) 

กรมวชิาการ ... Academic Function 

อภบิาลระบบสง่เสรมิสขุภาพและอนามยัสิง่แวดลอ้ม 

•National Health Authority -National Lead 
-Regional Lead 

เดมิ 
 

ปรบับทบาทเป็น 
 

-เป็น 1 ใน 3 ของอาเซีย่น 
- สามารถพฒันาองคค์วามรู ้เทคโนโลยแีละมาตรฐานดา้นการสส. 
และ อวล. ทีท่นัสมยั มคีณุภาพ เป็นทีย่อมรบัของประเทศ และ1 ใน 3อาเซยีน 
-สามารถในการศกึษาวจิยั ... ทีส่ง่เสรมิคนไทยสขุภาพด ี
-สามารถในการจดัการขอ้มลูสารสนเทศการเฝ้าระวงัดา้นสส.และอวล. 

ดแูลระบบสง่เสรมิสขุภาพและอนามยัสิง่แวดลอ้มของประเทศ 

HALE 85ปี 



การด าเนนิการจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร 

สว่นที ่1 บทวเิคราะหภ์าพรวมกระทรวง (มตทิีป่ระชมุ คกก.ปฏริปูสธ.หท้กุกรมวเิคราะหส์ว่นที1่ดว้ย) 

•  วเิคราะหค์วามเชือ่มโยงภารกจิกรมกบันโยบายส าคัญของประเทศ    แบบฟอรม์ 1.1 
•  วเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอก “PEST Analysis”     แบบฟอรม์ 1.2 
•  วเิคราะหข์ดีความสามารถ/ความเขม้แข็งของกรม        แบบฟอรม์ 1.3 
•  วเิคราะหบ์ทบาทหนา้ทีแ่ละภารกจิของกรมในอนาคต (4 ขัน้ตอน)  
   1) ก าหนด/วางแนวทางสรา้งคณุคา่อะไรตอ่ผูรั้บบรกิาร (Value Proposition Statement) แบบฟอรม์ 1.4.1 
   2) วเิคราะหต์ าแหน่งภารกจิหลัก (Portfolio Analysis) แบบฟอรม์ 1.4.2 
   3) สรา้งรปูแบบการท างานใหม ่(Business Model)     แบบฟอรม์ 1.4.3 
   4) ปรับบททบาทกรมไปสูก่รมอนามัย 4.0 ตามกรอบแนวคดิระบบราชการ 4.0  แบบฟอรม์ 1.4.4 

สว่นที ่2 บทวเิคราะหร์ายกรม 

2.1  การวเิคราะหภ์ารกจิของกรมในปจัจบุนั (AS-Is) 

      2.1.1  วเิคราะหภ์ารกจิหลัก vs ภารกจิรอง 

2.2   ขอ้เสนอการปรบัเปลีย่นบทบาทภารกจิของกรม (To-Be) 

      2.2.1 ขอ้เสนอการปรับบทบาทภารกจิของกรม : ภารกจิหลัก (Core Function) และภารกจิรอง (Non - 
core function)  

      2.2.2 ขอ้เสนอการปรับเปลีย่นโครงสรา้งและอตัราก าลัง ทีจ่ะรองรับบทบาทภารกจิใหมใ่นอนาคต 

      2.2.3  ขอ้เสนอการปรับเปลีย่น ในระยะ  3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564) 

สว่นที ่3 ภาคผนวก  

 3.1 ขอ้มลูพืน้ฐานของกรมในปัจจบุัน : วสิยัทัศน ์/ พันธกจิ /อ านาจหนา้ที/่ ประเด็นยทุธศาสตร/์ เป้าประสงค ์
กลยทุธ ์/งบประมาณ/ กฎหมายทีส่ าคัญ/ โครงสรา้งองคก์ร/ อตัราก าลัง 
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