
คูม่อืการปฏบิตังิาน (Work Manual) และมาตรฐานการปฏบิตังิาน (Standard Operating Procedure: SOP)  
สคร.9 นครราชสมีา 

(กระบวนการสรา้งคณุคา่ 8 กระบวนการ และกระบวนการสนบัสนุน 6 กระบวนการ) 
 

กระบวนการ กลุม่งาน คูม่อืการปฏบิตังิาน (102 เร ือ่ง) เผยแพรแ่ลว้

กระบวนการสรา้งคณุคา่ 8 กระบวนการ (คูม่อื/แนวทาง/SOP จํานวน 60 เรือ่ง) 
1. พัฒนาเครอืขา่ย กลุม่พัฒนาภาคเีครอืขา่ย 

กลุม่ควบคมุโรคเขตเมอืง 
 

1. คูม่อืการปฏบิัตงิานเรือ่ง การสรา้งและพัฒนาเครอืขา่ย (กรม 
2558)  

2. คูม่อือําเภอควบคมุโรคเขม้แข็งแบบยั่งยนื ภายใตร้ะบบ
สขุภาพอําเภอ ปี 2559 (คูม่อืการประเมนิ) (กรม 2559) 

3. คูม่อืประเมนิอําเภอควบคมุโรคเขม้แข็งแบบยั่งยนื (ผลติภัณฑ์
สคร.9 2556) 

4. แนวทางการดําเนนิงานอําเภอควบคมุโรคเขม้แข็งแบบยั่งยนื 
(ผลติภัณฑ ์สคร.9 2557) 

 


 
 
 
 
 
 

2. บงัคบัใชก้ฎหมาย  กลุม่พัฒนาภาคเีครอืขา่ย 
 

1. คูม่อืการปฏบิัตงิานเรือ่ง พัฒนาและผลกักฎหมายวา่ดว้ยการ
ควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์(กรม 2558) 

2. คูม่อืการปฏบิัตงิานเรือ่ง การบังคบัใชก้ฎหมาย (กรม 2558) 
 


 
 

3. วจัิยและพัฒนา
องคค์วามรู ้

กลุม่พัฒนาวชิาการ 
3.1 งานวจัิย 

1. คูม่อืการปฏบิัตงิานเรือ่ง กระบวนการบรหิารงานวจัิยและ
พัฒนา (กรม 2558) 

2. คูม่อืการปฏบิัตงิานเรือ่ง กระบวนการผลติผลติภัณฑท์าง
วชิาการ (สคร.9 2559) 

3. คูม่อืการปฏบิัตงิานเรือ่ง การใชง้านวารสารวชิาการสํานักงาน
ป้องกนัควบคมุโรคที ่9 จังหวัดนครราชสมีา และ
วารสารวชิาการแพทยแ์ละสาธารณสขุ (OJS) (สคร.9 2560)


 
 
 
 

3.2 Cluster CD 1. คูม่อืการปฏบิัตงิานเรือ่ง กระบวนการบรหิาร Supply (กรม 
2557)  

2. แนวทางปรับเปลีย่นวัคซนีเพือ่การกวาดลา้งไวรัสโปลโิอ 
(กรม 2558) 

3. แนวทางการบรหิารจัดการวัคซนี กรณีมกีารเสยีชวีติ/อาการ
รา้ยแรงหลงัไดรั้บวัคซนี (กรม 2559) 

4. มาตรฐานขัน้ตอนการปฏบิตังิาน(SOP)การบรหิารคลงั
เวชภัณฑ ์(สคร.9 2558) 

5. คูม่อืการปฏบิัตงิานเรือ่ง การเก็บกลับทําลายวัคซนี (สคร.9 
2559) 

6. คูม่อืการปฏบิัตงิานเรือ่ง แนวทางการใหบ้รกิารวัคซนีเอชพวี ี
(สคร.9 2560) 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 Cluster SALT 1. คูม่อืการปฏบิัตงิานเรือ่ง กระบวนการพัฒนารปูแบบการบรกิาร
เฉพาะดา้นโรคตดิตอ่ (กรม 2558) 

2. คูม่อืประเมนิมาตรฐานโรงพยาบาลคณุภาพการดแูลรักษาวัณ
โรค ปี 2560 (กรม 2560) 

3. มาตรฐานการป้องกนัและดแูลรักษาวัณโรคในเรอืนจํา (กรม 
2559) 

4. คูม่อืการใชโ้ปรแกรม TBCM2010 (รพ.สนักําแพง 2559) 
5. แนวทางการดําเนนิงานป้องกนัแกไ้ขปัญหาโรคเอดส ์

(ผลติภัณฑไ์ดม้าตรฐานแลว้ สคร.9 2556) 
6. แนวทางการฟ้ืนฟสูภาพผูไ้ดรั้บผลกระทบจากโรคเรือ้น 
ภายหลงัการปรับเปลีย่นนคิมโรคเรือ้นใหเ้ป็นชมุชนปกต ิ
(ผลติภัณฑไ์ดม้าตรฐานแลว้ สคร.9 2557) 

7. คูม่อืการพัฒนาระบบการดําเนนิงานสงเคราะหผ์ูไ้ดรั้บ
ผลกระทบจากโรคเรือ้น สําหรับผูป้ฏบิตังิาน (สคร.9 2560) 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 Cluster NATI 1. แนวทางการดําเนนิงานชมุชนลดเสีย่งลดโรคเบาหวาน พืน้ที่
เขตสขุภาพที ่9 (ผลติภัณฑไ์ดม้าตรฐานแลว้ สคร.9 2556) 

2. แนวทางการดําเนนิงานชมุชนปลอดบหุรี ่พืน้ทีเ่ขตสขุภาพที ่
9 (ผลติภัณฑไ์ดม้าตรฐานแลว้ สคร.9 2556) 

3. แนวทางการประยกุตใ์ช ้principle for safe community ใน
การดําเนนิงานป้องกนัควบคมุโรค (ผลติภัณฑ ์สคร.9 2557)

4. แนวทางสําหรับผูข้อรับรองเป็นทมีป้องกนัการบาดเจ็บทาง
ถนน (RTI team) เขตสขุภาพที ่9 (สคร.9 2559) 

5. แนวทางการตัง้ดา่นชมุชน เพือ่ลดอบุัตเิหต ุ(สคร.9 2558) 


 
 
 
 
 
 
 
 

3.5 Cluster Env.occ. 1. คูม่อืการจัดบรกิารอาชวีอนามัยสําหรับเจา้หนา้ทีส่าธารณสขุ: 
คลนิกิสขุภาพเกษตรกร (กรม 2558) 

2. แนวทางการวนิจิฉัยโรคและภัยจากการประกอบอาชพี
เบือ้งตน้สําหรับหน่วยบรกิารสาธารณสขุ (กรม 2555) 

3. แนวทางการจัดบรกิารเวชกรรมสิง่แวดลอ้ม (กรม 2559) 
 
 


 
 
 
 

ขอ้มลู ณ วนัที ่11 ก.ค.2561 



กระบวนการ กลุม่งาน คูม่อืการปฏบิตังิาน (102 เร ือ่ง) เผยแพรแ่ลว้
4. พัฒนารปูแบบ
บรกิารเฉพาะดา้น 
4.1 มาลาเรยี  

ศตม.9.1, 9.2, 9.3, 9.4 1. คูม่อืการดําเนนิงานการจัดการยงุลายพาหะนําโรค
ไขเ้ลอืดออก ตามหลกัการจัดการแมลงพาหะนําโรคแบบ
ผสมผสาน (IVM) (ผลติภัณฑไ์ดม้าตรฐานแลว้ สคร.9 2557)

2. แนวทางการดําเนนิงานควบคมุโรคไขเ้ลอืดออก ตาม
มาตรการ 3-3-1 (ผลติภัณฑ ์สคร.9 2558) 

3. คูม่อืการปฏบิัตงิานเรือ่ง กระบวนการดําเนนิการสอบสวน
แหลง่แพรเ่ชือ้ไขม้าลาเรยีในเขตจังหวัดสรุนิทร ์(สคร.9 
2559) 

4. ขัน้ตอนการใหบ้รกิารมาลาเรยีคลนิกิ (ศตม.9.4 2559)  
5. คูม่อืการปฏบิัตงิานเรือ่ง การจัดทําแนวทางการป้องกนั
โรคตดิตอ่นําโดยแมลง (ศตม.9.1 2559) 

6. ความรูเ้รือ่งโรคตดิตอ่นําโดยแมลงสําหรับประชาชนท่ัวไป 
(ศตม.9.1 2559) 

7. คูม่อืเทคนคิการใชง้านและการบํารงุรักษาเครือ่งพน่สารเคม ี
(ศตม.9.1 2560) 

8. คูม่อืการปฏบิัตงิานเรือ่ง การเลีย้งยงุลายระยะลกูน้ําและตวั
เต็มวัย (ศตม.9.4 2560) 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 การตรวจวเิคราะห์
ทางหอ้งปฏบิตักิาร  

กลุม่หอ้งปฏบิัตกิารทาง
การแพทยฯ์ 

1. มาตรฐานขัน้ตอนการปฏบิตังิาน (SoP) เรือ่ง ขัน้ตอนการ
ตรวจวเิคราะหท์างหอ้งปฏบิตักิารชนัสตูรวัณโรค (สคร.9 
2558) 

2. คูม่อืคณุภาพ (QM) หอ้งปฏบิตักิารชนัสตูรโรคและวจัิย 
(สคร.9 2556) 

3. มาตรฐานการปฏบิตังิานเรือ่ง วธิเีตรยีมอาหารเลีย้งเชือ้วัณ
โรคและอาหารผสมยาสําหรับทดสอบความไวตอ่ยาวัณโรค 
(สคร.9 2560) 

4. มาตรฐานการปฏบิตังิาน (SOP) เรือ่ง การพสิจูนเ์ชือ้วัณโรค
โดยวธิ ีImmunochromatographic Assay: ICA (สคร.9 
2561) 

5. มาตรฐานการปฏบิตังิานเรือ่ง วธิเีตรยีมอาหารเลีย้งเชือ้วัณ
โรคและอาหารผสมยาสําหรับทดสอบความไวตอ่ยาวัณโรค 
(สคร.9 2561) 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ถา่ยทอดความรูโ้รค
และภัยสขุภาพ  

กลุม่สือ่สารความเสีย่งฯ 1. คูม่อืการปฏบิัตงิานเรือ่ง กระบวนการถา่ยทอดความรูโ้รคและ
ภัยสขุภาพ (กรม 2558) 


 

6. สือ่สารความเสีย่ง 
ปรับเปลีย่น
พฤตกิรรมเสยีงโรค
และภัยสขุภาพ 

 

กลุม่สือ่สารความเสีย่งฯ 1. คูม่อืการปฏบิัตงิานเรือ่ง การเสรมิสรา้งพฤตกิรรมสขุภาพ ลด
ปัจจัยเสีย่งและภาระโรค (กรม 2558) 

2. คูม่อืการปฏบิัตงิานสือ่สารประชาสมัพันธก์รมควบคมุโรค 
(กรม 2554) 

3. คูม่อืการสือ่สารในภาวะเสีย่ง ฉุกเฉนิ และวกิฤตทาง
สาธารณสขุ (กรม 2552) 

4. คูม่อืการปฏบิัตงิานการสือ่สารในภาวะฉุกเฉนิทางสาธารณสขุ 
(กรม 2553) 

5. คูม่อืการจัดทําสาระสําคญัของการสือ่สารสาธารณสขุ (กรม 
2553) 


 
 

 
 

 
 

 
 

7. พัฒนาขา่วกรอง
และการพยากรณ์
โรคและภัยสขุภาพ  

กลุม่ระบาดวทิยาและขา่ว
กรอง 
 

1. คูม่อืการปฏบิัตงิานเรือ่ง กระบวนการพยากรณ์โรคและภัย
สขุภาพ (กรม 2557) 

2. คูม่อืระบบเฝ้าระวัง 5 กลุม่โรค 5 มติ ิ(กรม 2557) 
3. คูม่อืการจัดทํารายงานสถานการณ์โรคทีเ่ฝ้าระวังทางระบาด
วทิยาและการพยากรณ์โรค เขตสขุภาพที ่9 (ผลติภัณฑไ์ด ้
มาตรฐาน สคร.9 2556) 

4. คูม่อืการปฏบิัตงิานเรือ่ง การใชง้านโปรแกรม ZR506 ระดับ
เขต (สคร.9 2559) 

5. คูม่อืการปฏบิัตงิาน การจัดเก็บและจัดสง่ขอ้มลูตามโครงสรา้ง
มาตรฐานขอ้มลูดา้นสขุภาพ กระทรวงสาธารณสขุ Version 
2.2 (กนัยายน 2559) ปีงบประมาณ 2560 (สนย. 2560) 

 


 

 
 

 
 

 
 
 

8. เตรยีมพรอ้มตอบโต ้
ภาวะฉุกเฉนิดา้น
สาธารณสขุ  

กลุม่ปฏบิตักิารควบคมุโรคฯ
 

1. มาตรฐานขัน้ตอนการปฏบิตังิาน (SoP) เรือ่ง การเฝ้าระวัง 
ป้องกนั ควบคมุโรคและภัยสขุภาพ ชว่งการตอบโตภ้าวะ
ฉุกเฉนิ (กรม 2556) 

2. มาตรฐานขัน้ตอนการปฏบิตังิาน (SoP) เรือ่ง การพัฒนา
บคุลากรเพือ่การตอบโตภ้าวะฉุกเฉนิ (กรม 2556) 

3. คูม่อืปฏบิตักิารโรคตดิเชือ้ไวรัสอโีบลา (Ebola Virus 
Disease) สําหรับผูป้ฏบิัตงิาน (กรม 2557)  

4. มาตรฐานขัน้ตอนการปฏบิตังิาน (SOP) การเฝ้าระวังป้องกนั 
ควบคมุโรคและภัยสขุภาพในภาวะปกต ิ(สคร.9 2560) 

5. แผนบรหิารความตอ่เนือ่งขององคก์ร (BCP) (สคร.9 2560) 
6. คูม่อืมาตรฐานการปฏบิตังิานเตรยีมพรอ้มตอบโตภ้าวะฉุกเฉนิ
ดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสขุ (QM,SOP) (สคร.9 2560) 

 


 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



กระบวนการ กลุม่งาน คูม่อืการปฏบิตังิาน (102 เร ือ่ง) เผยแพรแ่ลว้

กระบวนการสนบัสนุน 6 กระบวนการ (คูม่อื/แนวทาง/SOP จํานวน 42 เรือ่ง) 

1. กํากบั ตดิตาม 
ประเมนิผล 

กลุม่แผนงานและ
ประเมนิผล 
 

1. คูม่อืการปฏบิัตงิานเรือ่ง การจัดการเชงิยทุธศาสตร ์(กรม 
2558) 

2. คูม่อืการปฏบิัตงิานเรือ่ง การตดิตามและประเมนิผลงาน (กรม 
2558) 

3. แนวทางบรหิารงบประมาณ กรมควบคมุโรค (กรม 2559) 
4. คูม่อืการใชง้านระบบบรหิารจัดการเชงิยทุธศาสตร ์

(EstimatesSM) (กรม 2559) 
5. คูม่อืการปฏบิัตงิานเรือ่ง การจัดทําคําของบประมาณและการ
จัดทําแผนปฏบิัตริาชการประจําปี (สคร.9 2559) 

6. คูม่อืการจัดทําคําของบประมาณประจําปี ผา่นระบบ 
EstimatesSM (สคร.9 2559) 


 
 

 
 
 
 
 

 
 

2. บรหิารท่ัวไป 
2.1 ธรุการ  
 

กลุม่บรหิารท่ัวไป 
2.1 งานธรุการ 
 

1. คูม่อืการจัดการขอ้รอ้งเรยีน (กรม 2555) 
2. คูม่อืแนวทางการสรา้งมาตรฐานความโปรง่ใสของกรมควบคมุ
โรค (กรม) 

3. คูม่อืการปฏบิัตงิานเรือ่ง ระบบงานสารบรรณอเิล็กทรอนกิส ์
(กรม)  

4. คูม่อืการปฏบิัตงิานเรือ่ง กระบวนการรับ-สง่หนังสอืราชการ
ผา่นระบบงานสารบรรณอเิล็กทรอนกิส ์(สคร.9 2559) 

5. คูม่อืการปฏบิัตงิานเรือ่ง แนวทางการดําเนนิงานสรา้งความ
โปรง่ใสในสํานักงาน (สคร.9 2560) 

6. มาตรฐานขัน้ตอนการปฏบิตังิาน (SOP) เรือ่ง การบรหิารการ
จัดประชมุคณะกรรมการระดบัชาต ิกรมควบคมุโรค (กรม 61)


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 บรหิารทรัพยากร
บคุคล (HRM)  

 

2.2 งานการเจา้หนา้ที ่
 

1. คูม่อืการปฏบิัตงิานเรือ่ง การบรหิารทรัพยากรบคุคล (HRM) 
(กรม) 

2. คูม่อืการปฏบิัตงิานเรือ่ง กระบวนการเปลีย่นตําแหน่ง
ลกูจา้งประจํา (สคร.9 2559) 

3. มาตรฐานขัน้ตอนการปฏบิตังิาน (SOP) เรือ่ง การรับยา้ย รับ
โอนขา้ราชการ (สคร.9 ปี 2558) 


 
 
 
 

2.3 บรหิารงบประมาณ 2.3 งานการเงนิ 
 

1. คูม่อืการปฏบิัตงิาน เรือ่ง กระบวนการตรวจสอบภายใน (กรม 
2557)  

2. คูม่อืการปฏบิัตงิานเรือ่ง กระบวนการบรหิารงบประมาณ (กรม 
2557) 

3. คูม่อืเบกิจา่ยอยา่งไร ใหถ้กูระเบยีบ 2014 (กรม 2557) 
4. คูม่อืการเบกิจา่ยเงนิงบประมาณ สคร.9 (สคร.9 2557) 
5. คูม่อืการปฏบิัตงิานเรือ่ง กระบวนการจัดทําแผนเงนิบํารงุ 

(สคร.9 2558) 
6. คูม่อืการปฏบิัตงิานเรือ่ง คา่ใชจ้า่ยในการประชมุราชการ และ
คา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมในประเทศ (สคร.9 2559) 

7. คูม่อืการยมืเงนิทดรองราชการ (ศตม.9.1 2559) 


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 พัสด ุ 
 

2.4 งานพัสด ุ
 

1. คูม่อืการตรวจสอบภายในเรือ่ง การจัดซือ้จัดจา้งดว้ยวธิตีกลง
ราคาและวธิสีอบราคา (กรม 2555) 

2. คูม่อืวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding) 
(กรมบญัชกีลาง 2558) 

3. คูม่อืการปฏบิัตงิานเรือ่ง กระบวนการจัดหาพัสดโุดยวธิตีกลง
ราคา (สคร.9 2559) 

4. คูม่อืแนวทางการปฏบิตังิานกระบวนการกอ่นการกอ่สรา้ง ศต
ม.9.1 (สคร.9 2559) 

5. คูม่อืสถานทีทํ่างานน่าอยูน่่าทํางาน (Healthy workplace) 
(สคร.9 2555) 

6. คูม่อืการปฏบิัตงิานเรือ่ง ขัน้ตอนการปฏบิัตงิานในระบบ
จัดซือ้จัดจา้งภาครัฐดว้ยระบบอเิล็กทรอนกิส ์(e-GP) วธิตีก
ลงราคา (ศตม.9.1 2559) 


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.5 ยานพาหนะ 2.5 งานยานพาหนะ 1. คูม่อืการปฏบิัตงิานเรือ่ง กระบวนการจองรถยนตร์าชการ 
สคร.9 (สคร.9 2559) 

2. คูม่อืการปฏบิัตงิานเรือ่ง กระบวนการบํารงุรักษารถยนต์
เบือ้งตน้ และการตรวจสอบรถยนตก์อ่นใชง้าน (สคร.9 
2560) 


 
 
 

3. บรหิารจัดการ
องคก์ร  

 

กลุม่พัฒนาองคก์ร 
 

1. คูม่อืการพัฒนาระบบคณุภาพองคก์ร กรมควบคมุโรค (กรม 
2559) 

2. คูม่อืคํารับรองการปฏบิตัริาชการหน่วยงาน กรมควบคมุโรค 
(กรม 2559) 

3. คูม่อืการประเมนิความพงึพอใจและไมพ่งึพอใจของ
ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี กรมควบคมุโรค (กรม 
2559) 

4. คูม่อืการปฏบิัตงิานเรือ่ง กระบวนการบรหิารจัดการองคก์ร 
(สคร.9 2559 Update 2561) 


 
 

 
 
 
 
 
 



กระบวนการ กลุม่งาน คูม่อืการปฏบิตังิาน (102 เร ือ่ง) เผยแพรแ่ลว้
5. คูม่อืการปฏบิัตงิานเรอืง มาตรฐานการรายงาน Self- 

Assessment Report (SAR) อยา่งมคีณุภาพ (สคร.9 2560)
6. คูม่อืการปฏบิัตงิานเรือ่ง การประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ 
ผา่นระบบออนไลน ์(PMS Online) (สคร.9 2560) 

 


 
 

4. พัฒนาทรัพยากร
บคุคล (HRD)  

 

กลุม่พัฒนาองคก์ร 1. หลกัเกณฑก์ารประกนัคณุภาพการฝึกอบรม กรมควบคมุโรค 
(กรม 2558) 

2. คูม่อืการปฏบิัตงิานเรือ่ง การประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ 
ผา่นระบบออนไลน ์สคร.9 (สคร.9 2558) 

 


 
 

5. พัฒนาระบบขอ้มลู
และสารสนเทศ  

 

กลุม่พัฒนาองคก์ร 1. คูม่อืการปฏบิัตงิานเรือ่ง กระบวนการพัฒนาระบบฐานขอ้มลู 
สคร.9 (สคร.9 2559) 

2. แนวปฏบิตัเิมือ่เกดิเหตกุระทบความมั่นคงปลอดภัยดา้น
สารสนเทศ สคร.9 (สคร.9 2560) 

3. แผนความพรอ้มใชง้านระบบสารสนเทศในภาวะฉุกเฉนิระดบั
หน่วยงาน กรณีพบไวรัสคอมพวิเตอร ์(สคร.9 2560) 

 


 
 
 
 

6. จัดการความรู ้ กลุม่พัฒนาองคก์ร 1. คูม่อืการจัดการความรู ้(กรม 2558) 
 



 
 
หมายเหต:ุ 
1. สายโซแ่หง่คณุคา่ (Value Chain) สคร.9 ปี 2561 (ทบทวนเมือ่วันที ่26 มกราคม 2561) 

 
 

2. เผยแพรคู่ม่อืการปฏบิตังิาน และมาตรฐานการปฏบิตังิาน ปรับปรงุเมือ่วันที ่2 กมุภาพันธ ์2561 ที ่เว็บไซต ์สคร.9 
http://www.odpc9.org/ หรอื http://odpc9.ddc.moph.go.th/ ที ่ 
- เมนู “งานวชิาการ” เลอืก “คูม่อืการปฏบิตังิาน มาตรฐานการปฏบิัตงิาน” http://odpc9.ddc.moph.go.th/DPC5/WorkManual.html  
- หวัขอ้ “การพัฒนาคณุธรรมความโปรง่ใสของหน่วยงาน” http://www.odpc9.org/Ethics/Ethics.htm  
- หวัขอ้ “ผลงานวจัิย คูม่อื แนวทาง” http://www.odpc9.org/Research/research.html  
- หวัขอ้ “การพัฒนาคณุภาพหน่วยงาน (PMQA)” http://www.odpc9.org/PMQA/index.html  
- หวัขอ้ “การจัดการความรู ้(KM)” http://www.odpc9.org/KM/index.html  

 


