
แบบฟอร์มที่ 1 การจําแนกองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 
ชื่อส่วนราชการ : สํานักงานป้องกันควบคมุโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสมีา 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
(Objective) 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ตามคํารับรอง 

เป้าหมาย 
ของตัวชี้วัด องค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

1.1.1 จํานวนจังหวัดที่มีระบบ
และกลไกการบริหารจัดการให้
เกิดการพัฒนา “อําเภอ
ควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน" 
(ตัวชี้วัดบังคับ) 
 

2 จังหวัด 
 
 
 
 

1.1.2 ร้อยละของอําเภอที่เป็น 
“อําเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง
แบบยั่งยืน” ตามคุณลักษณะ
ที่กําหนด 
 

ร้อยละ 70 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา และร่วมมือกับ
เครือข่ายภาคีภายในประเทศและ
นานาชาติ รวมทั้งสนับสนุนพื้นที่
ในการดําเนินงานเฝ้าระวังป้องกัน
และควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน 

1.1 องค์กรทุกระดับ
สามารถบริหารจัดการ
และขับเคลื่อนการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน ควบคุม
โรค/ภัยสุขภาพและการ
บังคับใช้กฎหมายเพื่อ
ลดปัญหาที่มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพประชาชน ทํา
ให้ทุกอําเภอ ทุกจังหวัด
และประเทศมีระบบ
ควบคุมโรคที่เข้มแข็ง
และยั่งยืน 1.1.4 ร้อยละของอําเภอที่มี

ทีม SRRT คุณภาพ  
(ตัวชี้วัดบังคับ) 

ร้อยละ 80 

องค์ความรู้ที่ตอบประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
1. องค์ความรู้สําหรับสนับสนุนสํานักงานสาธารณสุขจงัหวัด (สสจ.) 
- ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสนับสนุนอําเภอให้เป็นอําเภอป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน 
- หลักเกณฑ์/คุณลักษณะของอําเภอป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนในระดับจังหวัด/อําเภอ 
- เทคนิคการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ปฏิบัติ 

2. องค์ความรู้ดําเนินงานประสานเครือข่ายในประเทศ 
- ทักษะและเทคนิคการประสานงาน 
- การถ่ายทอดความรู้กับเครือข่าย 
- การบริหารความสัมพันธ์เครือข่าย 
- การสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
- การจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU 

3. องค์ความรู้ดําเนินงานการประสานเครือข่ายต่างประเทศ 
- ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
- ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
- การจัดทําบันทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ MOU ต่างประเทศ  

4. องค์ความรู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค 
- โรคเอดส์ วัณโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ต้องให้บริการแก่ประชาชนเฉพาะกลุ่มใน 2 สถาบัน 
และศูนย์สาธิตบริการ 
(1. การจัดการความรู้เรื่อง: หลักสูตรการอบรมปรับเปลี่ยนทัศนคติและทักษะการจัดกระบวนการ

เรียนรู้เรื่องเอดส์ เพศวิถีและการพัฒนาเยาวชน - กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย) 
- การให้บริการที่เป็น Vertical Program เช่น โรคติดต่อนําโดยแมลง ฉีดวัคซีน ตรวจคัดกรอง
โรคติดต่อระหว่างประเทศ การตรวจทางอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
- ความรู้เรื่องโรคติดต่ออุบัติใหม่ 
- ความรู้เรื่องกฎอนามัย IHR2005 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 

(Objective) 
ตัวชี้วัด (KPI) 
ตามคํารับรอง 

เป้าหมาย 
ของตัวชี้วัด องค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

2.1.1 สัดส่วนของผลิตภัณฑ์ที่
ดําเนินการตามมาตรฐานสากล
 

ร้อยละ 80 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาเป็นศูนย์กลางนโยบาย 
มาตรการ นวัตกรรม ข้อมูลอ้างอิง 
และมาตรฐานวิชาการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ของชาติ ที่ได้มาตรฐานสากล และ
เป็นที่ยอมรับ 

2.1 เป็นศูนย์กลางของ
นโยบาย มาตรการ 
นวัตกรรม ข้อมูลอ้างอิง
ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพของชาติที่ได้
มาตรฐานสากล เป็นที่
ยอมรับและเชื่อถือ 

2.1.2 สัดส่วนของกลุ่มลูกค้า
หรือกลุ่มผู้ใช้ผลิตภัณฑ์มีความ
พึงพอใจในผลิตภัณฑ์ของ
หน่วยงาน 
(ตัวชี้วัดบังคับ) 

ร้อยละ 80 

องค์ความรู้ที่ตอบประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
1. องค์ความรู้ในการจัดทําผลงานวิชาการการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
- ความรู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค 9 โรค เอดส์ ไข้หวัดใหญ่ วัณโรค ไข้เลือดออก อุจจาระร่วง เบาหวาน 
ความดัน บุหรี่ สุรา 
(2. การจดัการความรู้เรื่อง: บทเรียนตําบลต้นแบบการดําเนินงานปอ้งกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 

โดยใช้หลักการจัดการพาหะนําโรคแบบผสมผสาน (IVM) - ศูนย์อ้างอิงด้านโรคติดต่อนําโดยแมลง) 
(3. การจัดการความรู้เรื่อง: การเฝ้าระวังความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ - งานชันสูตร) 
- พฤติกรรมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 
- กระบวนการจัดทํานโยบายสาธารณนะ 
- กระบวนการผลักดันเพื่อ implement นโยบาย 
- การจัดทําข่าวกรอง/เตือนภัย 

2. องค์ความรู้เพื่อการศึกษาวิจัย ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 
- ระดับพื้นที่ /ประเทศ /นานาชาติ 
- การนําเสนอผลงานวิจัยในและต่างประเทศ 

3. กฎหมายป้องกันควบคุมโรค (ยาสูบ แอลกอฮอล์ โรคติดต่อ Env.Occ.  กฎหมายการควบคมุโรค
ระหว่างประเทศ กฎอนามัย IHR2005) 

(4. การจัดการความรู้เรื่อง: บทเรียนความสําเร็จของการบังคับใช้กฎหมาย ยาสูบ แอลกอฮอล์ 
ที่ไม่มีการกระทําผิดซ้ํา- แผนงานโครงการโรคไม่ติดต่อ) 
4. องค์ความรู้มาตรฐานสากล SOP : กระบวนงานการจัดทําผลงานวิชาการ  
- มาตรฐานสากลระบบการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 
- มาตรฐานสากลการจัดทําข้อมูลอ้างอิงทางระบาดวิทยา 
- มาตรฐานสากลการจัดทํานโยบาย มาตรการ การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

(5. การจัดการความรู้เรื่อง: การจดัทําคู่มือ - กลุ่มพัฒนาวิชาการ) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 

(Objective) 
ตัวชี้วัด (KPI) 
ตามคํารับรอง 

เป้าหมาย 
ของตัวชี้วัด องค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
การสื่อสารสาธารณะและ
ประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงและ
ได้ผล เพื่อป้องกันควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ 

3.1 ระบบสื่อสาร
สาธารณะ ประชาสัมพันธ์ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ครอบคลุม และมี
ประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 
เพื่อการป้องกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพ 
 

3.1.3 ระดับความสําเร็จในการ
ดําเนินงานให้เครือข่าย
กลุ่มเป้าหมายเห็นว่า
ภาพลักษณ์ของกรมอยู่ใน
เกณฑ์ดี 

ขั้นตอนที่ 5 องค์ความรู้ที่ตอบประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
1. ความรู้พื้นฐานเรื่องการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ 
- การประชาสัมพันธ์ 
- การสร้างกระแส 
- การบริหารสื่อมวลชน 
- การสร้างภาพลักษณ์องค์กร Brand  

(6. การจัดการความรู้เรื่อง: การจดัการความรู้การใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการสื่อสิ่งพิมพ์ใน
คลังสื่อ สคร.๕ - กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงฯ) 
2. ความรู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค 9 โรค 
3. ความรู้ที่จําเป็นใช้ประกอบการดําเนินงาน 
- พฤติกรรมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 
- การประยุกต์ทฤษฎี/รูปแบบเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
- การบริหารเครือข่าย ในระดับพื้นที่/ระดับชาติ/นานาชาต ิ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 

(Objective) 
ตัวชี้วัด (KPI) 
ตามคํารับรอง 

เป้าหมาย 
ของตัวชี้วัด องค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

4.1.1 ระดับความสําเร็จของ
การมีกลไกและขั้นตอนการ
บริหารจัดการการเตรียมความ
พร้อม และการตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินด้านโรคและภัยสุขภาพ
แบบบูรณาการตามเกณฑ์ที่
กําหนด 
 

ขั้นตอนที่ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
การเตรียมความพร้อม และ
ดําเนินการป้องกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพในสถานการณ์
ฉุกเฉิน และภัยพิบัติ อย่าง
รวดเร็ว ตามความต้องการของ
พื้นที่ และได้มาตรฐานสากล 

4.1 มีกลไกการจัดการ
เตรียมความพร้อมและ
บูรณาการระบบตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินด้านโรคและ
ภัยสุขภาพที่ได้
มาตรฐานสากล 

4.1.2 ระดับความสําเร็จของ
สถานการณ์ฉุกเฉินและภัย
พิบัติ ซึ่งมีปัญหาโรคและภัย
สุขภาพที่กรมควบคุมโรค
สามารถตอบโต้ตามเกณฑ์ที่
กําหนด 
(ตัวชี้วัดบังคับ) 
 

ขั้นตอนที่ 5 

องค์ความรู้ที่ตอบประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
1. ความรู้เรื่อง Public Health Emergency ด้านความหมาย/ประเภท และการจัดการ 
2. การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
- ประเมินและสื่อสารความเสี่ยง 
- แนวทาง/ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรค/ภัยสุขภาพร้ายแรง/ภัย
พิบัติทางธรรมชาติ เช่น น้ําท่วม โคลนถล่ม ฯลฯ ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 
(7. การจัดการความรู้เรื่อง: ถอดบทเรียนการดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคคอตีบ - กลุ่ม

ปฏิบัติการควบคมุโรคฯ) 
- การบริหารจัดการ war room 
- การวางระบบ Incident Command System 

(8. การจัดการความรู้เรื่อง: การจดัการข้อมูลข่าวสารสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ (Monday 
meeting) - กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง) 

(9. การจัดการความรู้เรื่อง: การพัฒนาระบบบริหารคลังเวชภัณฑ์ยาตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน โดยใช้
ระบบ UCHA - งานเภสัชกรรม) 
- การบริหาร Logistic 
- การฝึกซ้อมแผนในหลากหลายรูปแบบ 

3. การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายให้สามารถในการเตรียมความพร้อมรับภาวะฉุกเฉินฯ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 

(Objective) 
ตัวชี้วัด (KPI) 
ตามคํารับรอง 

เป้าหมาย 
ของตัวชี้วัด องค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

5.1.1 ระดับความสําเร็จของ
การพยากรณ์โรคและภัย
สุขภาพที่มีคุณภาพ   
 

ขั้นตอนที่ 5ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
การติดตามและประเมินผล
ภาพรวมของการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพของประเทศตาม
มาตรฐานสากล 

5.1 มีกลไกการพยากรณ์
โรค การติดตาม
ประเมินผลภาพรวม และ
การติดตามประเมินผล
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรของการเฝ้า
ระวังป้องกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพของ
ประเทศ 
ตามมาตรฐานสากล 

5.1.3 ระดับความสําเร็จของ
การจัดทํารายงานการ
ประเมินผลการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุมโรค ภัย
สุขภาพ และการบริหาร
จัดการทรัพยากรเพื่อการลด
โรคและภัยสุขภาพ ตาม
มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 5

องค์ความรู้ที่ตอบประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
1. การพยากรณ์โรค/ภัยสุขภาพ 
- ความรู้เรื่องโรค/ภัยที่คุกคามสุขภาพประชาชน 
- การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลด้านระบาดวิทยา 
- Model/เครื่องมือในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลด้านระบาดวิทยาของโรค/ภัยสุขภาพที่
ทันสมัย 
- การจัดทํารายงานพยากรณ์โรค/ภัยสุขภาพ 

2. การกํากับ ติดตาม ผลการดําเนนิงาน 
- ภาพรวมของกรม 
- การติดตามประเมินผลโรค/ภัยสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 

3. การประเมินในประเด็นสําคัญต่างๆ อย่างมีมาตรฐานได้แก่ 
- ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ระดับกรม 

(10. การจัดการความรู้เรื่อง: แนวทางการดําเนินงานตําบลสุขภาพดี - กลุ่มแผนงานและ
ประเมินผล) 
- ความคุ้มค่าของโครงการที่ใช้งบประมาณสูง 
- ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของแผนงาน/โครงการที่สําคัญ 
- ต้นทุนต่อหน่วย การป้องกันควบคุมโรค 

4. การจัดทํารายงาน 
- Midterm Review 
- ประเมินผลระดับประเทศ เฉพาะโรคที่สําคัญเป็นการสังเคราะห์เปรียบเทียบผลการประเมิน
ระดับประเทศกับเกณฑ์มาตรฐานสากล 
- ประเมินผลที่เป็นพันธะสัญญาระหว่างประเทศ 
- ประเมินผลตามบริบทพื้นที่ (โรค/ภัยสุขภาพสําคัญ/บริเวณชายแดน) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 

(Objective) 
ตัวชี้วัด (KPI) 
ตามคํารับรอง 

เป้าหมาย 
ของตัวชี้วัด องค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

3. ร้อยละของอัตราการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายรวม
(ตัวชี้วัดบังคับ) 

- ไตรมาสที่ 2 
ร้อยละ 48.91
- ไตรมาสที่ 3 
ร้อยละ 69 
- ไตรมาสที่ 4 
ร้อยละ 94 

4. ระดับความสําเร็จของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้าน
บัญชีของหน่วยเบิกจ่าย 
(ตัวชี้วัดบังคับ) 

ขั้นตอนที่ 5 

5. ระดับความสําเร็จของการ
ติดตามการดําเนินงานของ
หน่วยงานที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน (ตัวชี้วัดบังคับ) 

ขั้นตอนที่ 5 
 

6. ระดับความสําเร็จของการ
นําเกณฑ์ PMQA มาใช้เป็น
เครื่องมือในการดําเนินงาน
ของโครงการ (ตัวชี้วัดบังคับ) 

ขั้นตอนที่ 5 
 
 

7. ระดับความสําเร็จของการ
ถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่
ระดับบุคคล (ตัวชี้วัดบังคับ) 

ขั้นตอนที่ 5 

8. ระดับความสําเร็จของการ
จัดการความรู้ของหน่วยงาน 
(ตัวชี้วัดบังคับ) 

ขั้นตอนที่ 5 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาคุณภาพระบบบริหาร
จัดการองค์กรและบุคลากรให้มี
ขีดสมรรถนะสูงได้
มาตรฐานสากล 

6.1 มีระบบบริหาร
จัดการที่ได้มาตรฐาน 
สากล 
6.2 บุคลากรมีขีด
สมรรถนะตามเกณฑ์ที่
กําหนด 

9. ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 
(ตัวชี้วัดบังคับ) 

ขั้นตอนที่ 5 

องค์ความรู้ที่ตอบประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 
1. ระบบบริหารจัดการองค์กรตามเกณฑ์มาตรฐานสากล (PMQA) ทั้ง 6 ระบบ ได้แก่ 

1)  ระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (ยุทธศาสตร์ แผน และประเมิน) 
2)  ระบบการนําองค์กร (สื่อสารทิศทาง นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี กํากับและควบคุม

ภายใน) 
3)  ระบบการเงิน การบัญชี การพัสดุ การเจ้าหน้าที่ และสารบรรณ 
4)  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 

(11. การจัดการความรู้เรื่อง: แนวทางการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) และแนวทางการปฏิบัติงานระบบ
หนังสือเวียนภายในหน่วยงาน - กลุ่มบริหารทั่วไป) 

5)  ระบบบริหารบุคคล (HRM HRD) 
(12. การจัดการความรู้เรื่อง: ระบบประเมินสมรรถนะ Online - กลุ่มพัฒนาองค์กร) 

6)  ระบบการจัดการความรู้ 
2. นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี (OG) (นโยบายหลัก 4 ด้านและแนวทางปฏิบัติ )   

1)  ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
2)  ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3)  ด้านองค์การ 
4)  ด้านผู้ปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลจาก: องค์ความรู้ที่จําเป็นเพื่อสนับสนุน 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมควบคุมโรค 

 
 



 



 



 



 




