รายงานการวิเคราะห์อัตรากาลัง
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

จัดทาโดย
กลุ่มพัฒนาองค์กร
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา

คำนำ
รายงานการวิเคราะห์อัตรากาลังสานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา ประจาปี ๒๕๕๙
ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ ทบทวนอัตรากาลังปัจจุบันให้เห็นแนวโน้มการเคลื่อนไหว และการสูญเสีย
อัตรากาลังและเผยแพร่ให้บุคลากรทราบถึงอัตรากาลังปัจจุบัน และแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต ซึ่งจะ
ส่งผมให้ผู้บริหารสามรถวางแผนอัตรากาลังของหน่วยงานในอนาคตได้
ผู้ จั ด ท าได้ เ ลื อ กหั ว ข้ อ ดั ง กล่ า วนี้ เ นื่ อ งจากเป็ น เรื่ อ งที่ น่ า สนใจ และเป็ น เรื่ อ งส าคั ญ ส าหรั บ
หน่วยงาน เพราะ “คน” เป็นทรัพยากรที่สาคัญที่สุดที่จะทาให้ ภารกิจของหน่วยงานสาเร็จตามเป้าหมาย
ผู้จั ดทาหวังว่ารายงานฉบั บนี้ จ ะให้ ความรู้ และเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านทุกๆ ท่านและนาไปปรับใช้ในการ
วางแผนกาลังคนต่อไป
นายสุนนท์ชัย ทามณี
ผู้จัดทา

สารบัญ
เรื่อง
บทที่ ๑ บทนา
๑. ความเป็นมา
๒. วัตถุประสงค์
๓. ความสาคัญ
บทที่ ๒ ข้อมูลทั่วไป
๑. วิสัยทัศน์
๒. พันธกิจ
๓. บทบาท สคร. ตามการปฏิรูปกระทรวง
๔. ๑๑ บทบาทของ National Health Authority
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สารบัญแผนภูมิ
เรื่อง
แผนภูมิที่ ๑ จำนวนบุคลำกร สคร.๙
แผนภูมิที่ ๒ อำยุของบุคลำกร
แผนภูมิที่ ๓ แนวโน้มกำรเกษียณอำยุรำชกำรของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจำ ภำยใน ๑๐ ปี
แผนภูมิที่ ๔ ระดับกำรศึกษำของบุคลำกร
แผนภูมิที่ ๕ เพศของบุคลำกร
แผนภูมิที่ ๖ บุคลำกรกลุ่มบริหำรทั่วไป
แผนภูมิที่ ๗ บุคลำกรกลุ่มแผนงำนและประเมินผล
แผนภูมิที่ ๘ บุคลำกรกลุ่มพัฒนำองค์กร
แผนภูมิที่ ๙ บุคลำกรกลุ่มสื่อสำรควำมเสี่ยงและพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพ
แผนภูมิที่ ๑๐ บุคลำกรกลุ่มพัฒนำภำคีเครือข่ำย
แผนภูมิที่ ๑๑ บุคลำกรกลุ่มพัฒนำวิชำกำร
แผนภูมิที่ ๑๒ บุคลำกรงำนวัณโรคและศูนย์เด็กเล็ก
แผนภูมิที่ ๑๓ บุคลำกรงำนโรคจำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม
แผนภูมิที่ ๑๔ บุคลำกรงำนโรคไม่ติดต่อ
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แผนภูมิที่ ๒๑ บุคลำกรศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ ๙.๒ บุรีรัมย์
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รูปภาพที่ ๓ พื้นที่รับผิดชอบ
รูปภาพที่ ๔ โครงสร้าง สคร.๙

หน้า
๓
๓
๓
๔

บทที่ ๑
บทนำ
๑. ควำมเป็นมำ
“คน” หรือ “กำลังคน” ถือว่ำเป็นทรัพยำกรที่มีค่ำและสำคัญที่สุดในกำรขับเคลื่อนกิจกรรมต่ำงๆ ทั้ง
ในส่วนปฏิบัติกำร หรือส่วนบริหำร ขององค์กรทั้งภำครัฐและเอกชน ซึ่งส่งผลให้หน่วยงำนประสบควำมสำเร็จ
ตำมเป้ำหมำย กำลังคนเป็นทรัพยำกรที่มีชีวิตจิตใจ ดังนั้น หัวใจสำคัญในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนจึงขึ้นอยู่
กับกำลังคนเป็นหลัก แต่กำลังคนก็เป็นทรัพยำกรที่มีต้นทุน หรือค่ำใช้จ่ำย ที่แปรผันตำมจำนวนคน ปัญหำก็คือ
จำนวนอัตรำกำลังคนเท่ำใดจึงจะเหมำะสมกับองค์กร เหมำะสมกับภำรกิจ หรือปริมำณกำรผลิตภำรกิจสำคัญ
ของหน่วยงำนที่จะต้องทำอย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล เกิดควำมคุ้มค่ำกับทรัพยำกร
กำรวิ เครำะห์ อั ตรำก ำลั ง เป็ น กระบวนกำรจัด กำรทรัพยำกรมนุษย์ ได้ ตอบสนองสอดรับกั บแผน
ยุทธศำสตรขององค์กร ทุกๆ องค์กรมีควำมจำเป็นจะต้องมีบุคลำกรเพียงพอที่จะปฏิบัติ ภำรกิจให้สำเร็จ และ
สำมำรถบอกถึงแนวโน้ มอัตรำกำลั งของหน่ว ยงำนในอนำคตว่ำจะไปในทิศทำงใด ดังนั้นองค์กรที่ประสบ
ควำมสำเร็จจะต้องจัดหำบุคลำกรที่มีควำมรู ควำมสำมำรถ และสมรรถนะที่สอดคลองกับกำรทำงำนในภำรกิจ
ของตนและหน่วยงำน
สำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครรำชสีมำ (สคร.๙) ตระหนักเป็นควำมสำคัญของกำรวิเครำะห์
อัตรำกำลัง จึงจัดทำรำยงำนฉบั บนี้ขึ้นเพื่อเผยแพร่อัตรำกำลังที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งจะมีควำมสำคัญต่อบริหำร
กำลังคนของหน่วยงำน ทั้งกำรวำงแผนด้ำนอุปทำนกำลังคน กำรวำงแผนกำรใช้และกำรพัฒนำกำลังคน เป็น
ต้น
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อวิเครำะห์ ทบทวนอัตรำกำลังปัจจุบันของ สคร.๙
๒.๒ เพื่อวิเครำะห์วิเครำะห์แนวโน้มกำรเคลื่อนไหว และแนวโน้มกำรสูญเสีย อัตรำกำลัง
๒.๓ เพื่อเผยแพร่ให้บุคลำกร สคร.๙ ทรำบถึงอัตรำกำลังปัจจุบัน และแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไปใน
อนำคต
๓. ควำมสำคัญ
๓.๑ ใช้เป็นแนวทำงในกำรวำงแผน บริหำร และพัฒนำกำลังคนที่เหมำะสมเพียงพอต่อกำรปฏิบัติ
ภำรกิจหลักและภำรกิจอื่นๆ ทั้งปัจจุบันและแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไปในอนำคต ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เช่น
กำรวำงแผนกำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกร กำรพัฒนำบุคลำกร (Training and Development) กำรวำง
ควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ (Career Development) กำรสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning) เป็นต้น

การวิเคราะห์อัตรากาลัง สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
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บทที่ ๒
ข้อมูลทั่วไป
๑. วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรชั้นนำที่มีมำตรฐำนสำกล ด้ำนกำรเฝ้ำระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพ ภำยในปี ๒๕๖๒
๒. พันธกิจ
๒.๑ ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำผลิตภัณฑ์ด้ำนกำรเฝ้ำระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพ
ให้เหมำะสม กับพื้นที่
๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุนให้เครือข่ำย นำผลิตภัณฑ์ด้ำนกำรเฝ้ำระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภำพ
ไปใช้ให้ เหมำะสมกับสภำพของพื้นที่
๒.๓ ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ และเทคโนโลยีด้ำนกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและ ภัยสุขภำพ ให้แก่
เครือข่ำย
๒.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนร่วมกับเครือข่ำย ในกำรเฝ้ำระวังป้องกัน ควบคุมโรค และ
ภัยสุขภำพ ใน บริเวณชำยแดนและช่องทำงเข้ำออกระหว่ำงประเทศ
๒.๕ เผยแพร่ ข้ อมูล ข่ำ วสำรด้ำ นกำรเฝ้ ำ ระวัง ป้อ งกั น ควบคุ มโรคและภัย สุ ข ภำพในเขตพื้ นที่ ที่
รับผิดชอบ
๒.๖ กำกับติดตำมและประเมินผล กำรดำเนินงำนเฝ้ำระวัง ป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภำพ
๓. บทบำท สคร. ตำมกำรปฏิรูปกระทรวง
๓.๑ เป็นเสนำธิกำรของเขตสุขภำพในกำรกำหนดยุทธศำสตร์ด้ำนกำรป้องกันควบคุมโรค โดยใช้ข้อมูล
ฐำนควำมรู้
๓.๒ สร้ำงและจัดกำรควำมรู้ที่ตอบสนองต่อปัญหำ หรือควำมต้องกำรของเขตสุขภำพ
๓.๓ เป็นผู้รับรองหลักในกำรรับรองมำตรฐำนของเขตสุขภำพ
๓.๔ ติดตำม กำกับ ประเมินผลกำรเฝ้ำระวังป้องกันควบคุมโรคร่วมกับทุกภำคส่วน
๓.๕ พัฒนำด่ำนควบคุมโรคให้ได้ตำมมำตรฐำนสำกล
๔. ๑๑ บทบำทของ National Health Authority
๔.๑ กำหนดนโยบำยยุทธศำสตร์บนฐำนควำมรู้
๔.๒ สร้ำงและจัดกำรควำมรู้สุขภำพ
๔.๓ ประเมินนโยบำยและเทคโนโลยีสุขภำพ
๔.๔ รับรองมำตรฐำนบริกำรต่ำง ๆ
๔.๕ พัฒนำระบบกลไกกำรเฝ้ำระวังโรคและภัยสุขภำพ
๔.๖ พัฒนำกลไกด้ำนกฎหมำยเป็นเครื่องมือดูแลสุขภำพประชำชน
๔.๗ พัฒนำควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ
๔.๘ กำกับดูแลติดตำมประเมินผลของภำครัฐ ท้องถิ่น และเอกชน
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๔.๙ ให้ข้อคิดเห็นต่อระบบกำรเงินกำรคลังด้ำนสุขภำพของประเทศ
๔.๑๐ พัฒนำข้อมูลข่ำวสำรให้เป็นระบบเดียว
๔.๑๑ กำหนดนโยบำยกำลังคนด้ำนสุขภำพ
รูปภาพที่ ๑ ค่านิยมองค์กรของ สคร.๙

รูปภาพที่ ๒ อัตลักษณ์กรมควบคุมโรค

รูปภำพที่ ๓ พื้นที่รับผิดชอบ
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บทที่ ๓
กำรวิเครำะห์อัตรำกำลังของสำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครรำชสีมำ
๑. โครงสร้ำงสำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครรำชสีมำ (สคร.๙)
โครงสร้ำง สคร.๙ มีกลุ่มงำนรวมจำนวน ๑๓ กลุ่มงำน ซึ่งจำแนกเป็น ๙ กลุ่ม งำน ๔ ศูนย์
รำยละเอียดดังต่อไปนี้
๑.๑ ๙ กลุ่ม ได้แก่
๑.๑.๑ กลุ่มพัฒนำภำคีเครือข่ำย
๑.๑.๒ กลุ่มพัฒนำวิชำกำร
๑.๑.๓ กลุ่มสื่อสำรควำมเสี่ยงและพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพ
๑.๑.๔ กลุ่มปฏิบัติกำรควบคุมโรคและตอบโต้ภำวะฉุกเฉินทำงด้ำนสำธำรณสุข
๑.๑.๕ กลุ่มระบำดวิทยำและข่ำวกรอง
๑.๑.๖ กลุ่มแผนงำนและประเมินผล
๑.๑.๗ กลุ่มพัฒนำองค์กร
๑.๑.๘ กลุ่มบริหำรทั่วไป
๑.๑.๙ กลุ่มห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ด้ำนควบคุมโรค
๑.๒ ๔ ศูนย์ ได้แก่
๑.๒.๑ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ ๙.๑ ชัยภูมิ
๑.๒.๒ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ ๙.๒ บุรีรัมย์
๑.๒.๓ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ ๙.๓ สุรินทร์
๑.๒.๔ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ ๙.๔ อ.ปำกช่อง
รูปภำพที่ ๔ โครงสร้ำง สคร.๙
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๒. จำนวนบุคลำกร สคร.๙
บุคลำกรของ สคร.๙ มีจำนวนทั้งหมด ๒๘๙ คน ซึ่งจำแนกประเภทได้ดังนี้
๒.๑ ข้ำรำชำกำร จำนวน ๑๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๐
๒.๒ ลูกจ้ำงประจำ จำนวน ๑๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๔๑
๒.๓ พนักงำนรำชกำร จำนวน ๓๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๗๖
๒.๔ พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข จำนวน ๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๕๓
๒.๕ ลูกจ้ำงชั่วครำวจ้ำงเหมำ จำนวน ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๑๑
๒.๖ ลูกจ้ำงชั่วครำวเงินกองทุน จำนวน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๗
แผนภูมิที่ ๑ จำนวนบุคลำกร สคร.๙
พนักงาน
กระทรวงฯ
๑๖ คน
5.๕๓%

พนักงานราชการ
๓๔ คน
11.๗๖%

ลูกจ้างชั่วคราว
จ้างเหมา
๙ คน
๓.๑๑%

ลูกจ้างประจา
๑๑๑ คน
38.๔๑%

ลูกจ้างชั่วคราว
เงินกองทุน
๖ คน
๒.๐๗%

ข้าราชการ
๑๑๓คน
๓๙.๑๐%

๓. ข้ำรำชกำรประเภทวิชำกำร
ข้ำ รำชกำรประเภทวิ ช ำกำรของสคร.๙ มี จ ำนวนทั้ ง หมด ๖๘ คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๖๐.๑๗ ของ
ข้ำรำชกำร (๑๑๓ คน) และคิดเป็นร้อยละ ๒๓.๕๓ ของบุคลำกรทั้งหมด (๒๘๙ คน) ซึ่งผลวิเครำะห์จำนวน
ข้ำรำชกำรประเภทวิชำกำรรำยตำแหน่งซึ่งมีทั้งหมด ๑๑ ตำแหน่ง พบว่ำตำแหน่งนักวิชำกำรสำธำรณสุขมีมำก
ที่สุดจำนวน ๔๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๙๓ ของข้ำรำชกำรทั้งหมด และคิดเป็นร้อยละ ๑๕.๒๒ ของบุคลำกร
ทั้งหมด และผลกำรวิเครำะห์ ร ะดับ ตำแหน่งของข้ำรำชกำรประเภทวิช ำกำร พบว่ำ ระดับช ำนำญกำร มี
บุคลำกรดำรงตำแหน่งมำกที่สุด จำนวน ๔๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๙๑ ของบุคลำกรทั้งหมด
ตำรำงที่ ๑ ตำแหน่งของข้ำรำชกำรประเภทวิชำกำร
ที่

๑
๒
๓

ตำแหน่ง

แพทย์
นักวิชำกำรสำธำรณสุข
พยำบำลวิชำชีพ

ระดับตำแหน่ง
อำนวยกำร
ชำนำญกำร ชำนำญ
เชี่ยวชำญ
ปฏิบัติกำร
(สูง)
พิเศษ
กำร
๑
๑
๒
๘
๓๒
๓
๑๐
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ที่

ตำแหน่ง

๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

เภสัชกร
นักเทคนิคกำรแพทย์
นักสังคมสงเครำะห์
นักจัดกำรงำนทั่วไป
นักวิชำกำรพัสดุ
นักวิชำกำรเงินและบัญชี
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
นักวิชกำรสถิติ
รวม

ระดับตำแหน่ง
อำนวยกำร
ชำนำญกำร ชำนำญ
เชี่ยวชำญ
ปฏิบัติกำร
(สูง)
พิเศษ
กำร
๑
๒
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๓
๑๑
๔๖
๗

รวม

๑
๒
๒
๒
๒
๑
๑
๑
๖๘

๔. ข้ำรำชกำรประเภททั่วไป
ข้ำรำชกำรประเภททั่วไปของสคร.๙ มีจำนวนทั้งหมด ๔๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๘๒ ของข้ำรำชกำร
ทั้งหมด และคิดเป็นร้อยละ ๑๕.๘๗ ของบุคลำกรทั้งหมด ซึ่งผลวิเครำะห์จำนวนข้ำรำชกำรประทั่วไปรำย
ตำแหน่งซึ่งมีทั้งหมด ๙ ตำแหน่ง พบว่ำตำแหน่งเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขมีมำกที่สุดจำนวน ๑๘ คน คิดเป็น
ร้ำยละ ๔๐.๐๐ ของข้ำรำชกำรทั้งหมด และคิดเป็นร้อยละ ๖.๒๒ ของบุคลำกรทั้งหมด และผลกำรวิเครำะห์
ระดับ ตำแหน่งของข้ำรำชกำรประเภททั่วไป พบว่ำ ระดับช ำนำญงำน มีบุคลำกรดำรงตำแหน่งมำกที่สุ ด
จำนวน ๓๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๔๘ ของบุคลำกรทั้งหมด
ตำรำงที่ ๒ ตำแหน่งของข้ำรำชกำรประเภททั่วไป
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

ตำแหน่ง
เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข
เจ้ำพนักงำนเภสัชกรรม
เจ้ำพนักงำนวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
เจ้ำพนักงำนรังสีกำรแพทย์
เจ้ำพนักงำนอำชีวบำบัด
พยำบำลเทคนิค
เจ้ำพนักงำนธุรกำร
เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี
เจ้ำพนักงำนพัสดุ
รวม

อำวุโส
๕

๕

ระดับตำแหน่ง
ชำนำญงำน
ปฏิบัติงำน
๑๓
๑
๔
๑
๑
๑
๑
๑
๔
๒
๙
๑
๑
๓๕
๕

รวม
๑๘
๑
๕
๑
๑
๒
๖
๙
๒
๔๕

๕. ลูกจ้ำงประจำ
ลูกจ้ำงประจำของสคร.๙ สีมำมีจำนวนทั้งหมด ๑๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๔๑ ซึ่งตำแหน่งของ
ลูกจ้ำงประจ ำมีจ ำนวน ๑๒ ตำแหน่ง จำแนกประเภทตำแหน่งเป็นเป็น ๓ กลุ่มงำน คือ ๑) กลุ่ มงำนช่ำง
จำนวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๗๐ ของลูกจ้ำงประจำทั้งหมด และคิดเป็นร้อยละ ๑.๐๓ ของบุคลำกรทั้งหมด
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๒) กลุ่มงำนสนับสนุน จำนวน ๑๐๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๘๙ ของลูกจ้ำงประจำทั้งหมด และคิดเป็นร้อยละ
๓๕.๒๙ ของบุคลำกรทั้งหมด ๓) กลุ่มงำนบริกำรพื้นฐำน จำนวน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๔๐ ของลูกจ้ำงประจำ
ทั้งหมด และคิดเป็นร้อยละ ๒.๐๗ ของบุคลำกรทั้งหมด
ผลกำรวิเครำะห์ตำแหน่งของลูกจ้ำงประจำ พบว่ำ ตำแหน่งพนักงำนปฏิบัติกำรชันสูตรโรคมีมำกที่สุด
จำนวน ๒๒ คน คิดเป็นร้ำยละ ๑๙.๘๑ ของลูกจ้ำงประจำทั้งหมด และคิดเป็ นร้อยละ ๗.๖๑ ของบุคลำกร
ทั้งหมด และผลวิเครำะห์ระดับตำแหน่งของลูกจ้ำงประจำ พบว่ำ กลุ่มงำนสนับสนุน ระดับ ส.๒ มีบุคลำกร
ดำรงตำแหน่งมำกที่สุด จำนวน ๗๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๒๙ ของบุคลำกรทั้งหมด
ตำรำงที่ ๓ แสดงประเภทตำแหน่งของลูกจ้ำงประจำ
กลุ่มงำน
ลำดับ

ตำแหน่ง

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

ช่ำงเครื่องยนต์
พนักงำนกำรเงินและบัญชี
พนักงำนพัสดุ
พนักงำนธุรกำร
พนักงำนสถิติ
พนักงำนพิมพ์
พนักงำนปฏิบัติกำรชันสูตรโรค
พนักงำนเยี่ยมบ้ำน
พนักงำนปฏิบัติกำรทดลองพำหะ
นำโรค
พนักงำนปฏิบัติกำรควบคุมพำหะ
นำโรค
พนักงำนขับรถยนต์
แม่บ้ำน
รวม

๑๐
๑๑
๑๒

กลุ่มงำน
บริกำรพื้นฐำน รวม
ช.๑ ช.๒ ช.๓ ส.๑ ส.๒ ส.๓ บ.๑ บ.๒
๒ ๑
๓
๖
๖
๑
๒
๓
๕ ๕
๑๐
๕
๕
๑ ๑ ๑
๓
๒๒
๒๒
๕
๕
กลุ่มงำนช่ำง

๐

๒

กลุ่มงำนสนับสนุน

๑

๓

๑๔

๑๗

๒

๑๓

๑๕

๑๖

๑๖
๖
๑๑๑

๗

๗๖ ๑๙

๐

๖
๖

๖. พนักงำนรำชกำร
พนั กงำนรำชกำรของสคร.๙ มีจำนวนทั้งหมด ๓๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๗๖ ซึ่งตำแหน่งของ
พนักงำนรำชกำรมีทั้งหมด ๑๒ ตำแหน่ง โดยจำแนกเป็น ๓ กลุ่มงำน ได้แก่ ๑) กลุ่มงำนวิชำชีพเฉพำะ จำนวน
๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๙๔ ของพนักงำนรำชกำรทั้งหมด และคิดเป็นร้อยละ ๐.๓๔ ของบุคลำกรทั้งหมด ๒)
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กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป จำนวน ๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๗๐ ของพนักงำนรำชกำรทั้งหมด และคิดเป็นร้อย
ละ ๗.๖๑ ของบุคลำกรทั้งหมด ๓) กลุ่มงำนเทคนิคทั่วไป จำนวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๘๘ ของพนักงำน
รำชกำรทั้งหมด และคิดเป็นร้อยละ ๐.๖๙
ผลกำรวิเครำะห์ตำแหน่งของพนักงำนรำชกำร พบว่ำ ตำแหน่ งเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขมีจำนวนมำก
ที่สุด จำนวน ๙ คน คิดเป็นร้ อยละ ๒๖.๔๗ ของพนักงำนรำชกำรทั้งหมด และคิดเป็นร้อยละ ๓.๑๑ ของ
บุคลำกรทั้งหมด
ตำรำงที่ ๔ ตำแหน่งของพนักงำนรำชกำร
ประเภทกลุ่มงำน
ลำดับ
ตำแหน่ง
วิชำชีพเฉพำะ บริหำรทั่วไป กลุ่มงำนเทคนิคทั่วไป
๑ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
๑
๒ นักวิชำกำรสำธำรณสุข
๕
๓ นักเทคนิคกำรแพทย์
๑
๔ นักกีฏวิทยำ
๘
๕ นิติกร
๑
๖ นักทรัพยำกรบุคคล
๒
๗ นักวิชำกำรเงินและบัญชี
๑
๘ นักวิชำกำรเผยแพร่
๑
๙ นักประชำสัมพันธ์
๑
๑๐ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
๒
๑๑ เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข
๙
๑๒ เจ้ำพนักงำนคอมพิวเตอร์
๒
รวม ๑๒ ตำแหน่ง
๑
๒๒
๑๑

รวม
๑
๕
๑
๘
๑
๒
๑
๑
๑
๒
๙
๒
๓๔

๗. พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข
พนั กงำนกระทรวงสำธำรณสุ ข ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ จังหวัดนครรำชสี มำ มีจำนวน
ทั้งหมด จำนวน ๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๕๓ ซึ่งตำแหน่งของพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุขมีทั้งหมด ๔
ตำแหน่ง ผลกำรวิเครำะห์ตำแหน่งของพนักงำนรำชกำร พบว่ำ ตำแหน่ง พนักงำนบริกำรมีจำนวนมำกที่สุด
จำนวน ๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุขทั้งหมด และคิดเป็นร้อยละ ๒.๗๖
ของบุคลำกรทัง้ หมด
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ตำรำงที่ ๕ ตำแหน่งของพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข
จำนวน
รวม
ลำดับ
ตำแหน่ง
๑ นักจัดกำรงำนทั่วไป
๑
๑
๒ พนักงำนพิมพ์
๖
๖
๓ พนักงำนบริกำร
๘
๘
๔ พนักงำนธุรกำร
๑
๑
รวม ๔ ตำแหน่ง
๑๖
๑๖
๘. ลูกจ้ำงชั่วครำว
ลูกจ้ำงชั่วครำวของสคร.๙ มีจำนวน ๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๑๙ โดยจำแนกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่
๑) ลูกจ้ำงชั่วครำวจ้ำงเหมำ จำนวน ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๑๑ ของบุคลำกรทั้งหมด ๒) ลูกจ้ำงชั่วครำว
เงินกองทุน จำนวน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๗ ของบุคลำกรทั้งหมด
ตำรำงที่ ๖ ตำแหน่งของลูกจ้ำงชั่วครำว
ที่
ประเภท
จำนวน
1 ลูกจ้ำงชั่วครำวจ้ำงเหมำ
๙
๖
2 ลูกจ้ำงชั่วครำวเงินกองทุน
รวม
๑๕
๙. อำยุของบุคลำกร
อำยุของบุคลำกรสคร.๙ มีอำยุเฉลี่ย ๔๓ ปี ซึ่งกำรเปรียบอำยุของบุคลำกร พบว่ำ ลูกจ้ำงประจำมี
อำยุเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ๕๒ ปี และพนักงำนรำชกำรมีอำยุเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ๓๓ ปี
แผนภูมิที่ ๒ อำยุของบุคลำกร

อำยุบุคลำกร

อายุ (ปี)
60
50

4๘

5๒
4๒
3$

40

ข้ำรำชกำร
ลูกจ้ำงประจำ

30

พนักงำนรำชกำร

20

ลูกจ้ำงชั่วครำว

10

0
ข้ำรำชกำร

ลูกจ้ำงประจำ

พนักงำนรำชกำร

ลูกจ้ำงชั่วครำว
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๑๐. แนวโน้มกำรเกษียณอำยุภำยใน ๑๐ ปี (ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๗)
แนวโน้ ม กำรเกษี ย ณอำยุ ภ ำยใน ๑๐ ปี (ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๗) ของบุ ค ลำกรสคร.๙ พบว่ ำ มี ผู้
เกษียณอำยุรวมจำนวน ๑๓๕ คน ซึ่งแยกเป็น ข้ำรำชกำรจำนวน ๕๔ คน และลูกจ้ำงประจำจำนวน ๘๑ คน
เมื่อเปรียบเทียบจำนวนกำรเกษียณอำยุรำชกำรของในแต่ละปี พบว่ำ ปี ๒๕๖๓ มีจำนวนผู้เกษียณอำยุรำชกำร
มำกที่สุด จำนวน ๑๘ คน พบว่ำ ซึ่งข้ำรำชกำรเกษียณอำยุรำชกำรมำกที่สุดในปี ๒๕๖๓ จำนวน ๙ คน และ
ลูกจ้ำงประจำเกษียณอำยุรำชกำรมำกที่สุดในปี ๒๕๖๕ และ ๒๕๖๗ จำนวน ๑๒ คนเท่ำกัน
จำกสถิ ติ ดั ง กล่ ำ ว พบว่ ำ กำรสู ญ เสี ย อั ต รำก ำลั ง ของสคร.๙ มำกขึ้ น ทุ ก ปี เมื อ เปรี ย บเที ย บกั บ
อัตรำกำลังของขำรำชกำรและลูกจ้ำงประจำรวมจำนวน ๒๒๔ คน กับผู้เกษียณอำยุรำชกำรในระยะ ๑๐ ปี
รวมจำนวน ๑๓๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๒๖ จำกอัตรำกำลังปัจจุบัน
แผนภูมิที่ ๓ แนวโน้มกำรเกษียณอำยุรำชกำรของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจำ ภำยใน ๑๐ ปี
จานวน (คน)
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

แนวโน้มการเกษียณอายุราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจา ภายใน ๑๐ ปี
12

12

11
9
7

5
3

7

9

7

ข้าราชการ

8

6

4

8

6

3

ลูกจ้างประจา

7

4
3

4

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567

ปีงบประมาณ

๑๑. ระดับกำรศึกษำของบุคลำกร
ภำพรวมของระดับกำรศึกษำ พบว่ำบุคลำกรสคร.๙ พบว่ำระดับต่ำกว่ำปริญญำตรีมำกที่สุด จำนวน
๑๓๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๓๒ และระดับปริญญำเอกน้อยที่สุด จำนวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๗๓
ระดับกำรศึกษำของข้ำรำชกำร ระดับปริญญำตรีมำกที่สุ ด จำนวน ๖๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๔๙
รองลงมำ คือ ระดับปริญญำโท จำนวน ๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๔๑ ต่ำกว่ำปริญญำตรี จำนวน ๑๐ คน คิด
เป็นร้อยละ ๓.๔๖ และระดับปริญญำเอกน้อยที่สุด จำนวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๗๓
ระดับกำรศึกษำพนักงำนรำชกำร ระดับปริญญำตรีมำกที่สุด จำนวน ๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๓๐
รองลงมำคือระดับปริญญำโทและระดับต่ำกว่ำปริญญำตรี ระดับละ ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๗๓ และไม่มี
ผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอก
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ระดับกำรศึกษำของลูกจ้ำงประจำ ระดับต่ำกว่ำปริญญำตรีมำกที่สุด จำนวน ๙๖ คน คิดเป็นร้อยละ
๓๓.๒๑ รองลงมำคือ ระดับปริญญำตรี จำนวน ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๘๔ ไม่มีผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับ
ปริญญำโทและปริญญำเอก
ระดับกำรศึกษำของพนักงำนกระทรวง ระดับกำรศึกษำต่ำกว่ำปริญญำตรีมำกที่สุด จำนวน ๑๑ คน
คิดเป็นร้อยละ ๓.๘๐ รองลงมำระดับปริญญำตรี จำนวน ๕ คน ๑.๗๓ ไม่มีผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท
และปริญญำเอก รำยละเอียดดังแผนภูมิที่ ๔
แผนภูมิที่ ๔ ระดับกำรศึกษำของบุคลำกร

ระดับการศึกษาของบุคลากร

จานวน (คน)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

96

65

ปริญญาเอก
33

ปริญญาโท

24
5

ปริญญาตรี

14

10
0

5

5

0 1

0 0

5

11

ตากว่าปริญญาตรี
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๑๒. เพศของบุคลำกร
เพศของบุคลำกร สคร.๙ พบว่ำ เพศชำย จำนวน ๑๔๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๒๑ เพศหญิง จำนวน
๑๔๑ คน ๔๘.๗๘ เมื่อเปรียบเทียบเพศตำมประเภทของบุคลำกร พบว่ำ กลุ่มข้ำรำชกำร เพศชำย จำนวน ๔๓
คน คิดเป็ นร้อยละ ๑๔.๘๗ เพศหญิง จ ำนวน ๗๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๙๑กลุ่มลูกจ้ำงประจำเพศชำย
จำนวน ๗๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๙๘ เพศหญิง จำนวน ๓๓ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๔๑ กลุ่มพนักงำนรำชกำร
เพศชำย จำนวน ๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๘๐ เพศหญิง จำนวน ๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๙๕ กลุ่มพนักงำน
กระทรวง เพศชำย จำนวน ๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๔๒ เพศหญิง จำนวน ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๑๑ และ
กลุ่มลูกจ้ำงชั่วครำว เพศชำย จำนวน ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๑๑ เพศหญิง จำนวน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ
๒.๐๗
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แผนภูมิที่ ๕ เพศของบุคลำกร
เพศของบุคลากร

จานวน (คน)
100

70

80
60
40
20

43

78

ชาย
หญิง
33

23
11

7

9

9 6

0
ประเภท
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บทที่ ๔
บทบำท หน้ำที่ และอัตรำกำลังของกลุ่มต่ำงๆ
๑. กลุ่มบริหำรทั่วไป
บทบำท หน้ำที่
๑. พัฒนาระบบคุณภาพของงานพัสดุ
๒. พัฒนาระบบคุณภาพของงานการเงิน
๓. พัฒนาระบบคุณภาพของงานธุรการ
๔. พัฒนาระบบคุณภาพของงานการเจ้าหน้าที
๕. พัฒนาระบบคุณภาพของงานยานพาหนะ
อัตรำกำลังกลุ่มบริหำรทั่วไป
อัตรำกำลังของบุคลำกรกลุ่มบริหำรทั่วไปมีจำนวนทั้งหมด ๖๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๑๔ ของ
บุคลำกร โดยจำแนกเป็นข้ำรำชกำรจำนวน ๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๖๘ ของบุคลำกรในกลุ่ม
ลูกจ้ำงประจำ จำนวน ๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๙๓ ของบุคลำกรในกลุ่ม พนักงำนรำชกำร จำนวน ๖ คน
คิดเป็นร้อยละ ๙.๓๗ ของบุคลำกรในกลุ่ม พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข จำนวน ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ
๑๕.๖๒ ของบุคลำกรในกลุ่ม และลูกจ้ำงชั่วครำว จำนวน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๙.๓๗ ของบุคลำกรกลุ่ม
บริหำรทั่วไป
แผนภูมิที่ ๖ บุคลำกรกลุ่มบริหำรทั่วไป
จานวน (คน)
๒๐

19

23
ข้ำรำชกำร

๑๕

ลูกจ้ำงประจำ

10
๑๐

6

พนักงำนรำชกำร
พนักงำนกระทรวงฯ

6

ลูกจ้ำงชั่วครำว

๕
๐
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๒. กลุ่มแผนงำนและประเมินผล
บทบำท หน้ำที่
๑. การพัฒนาและจัดทาแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน ได้แก่ พัฒนาแผนกลยุทธ์ การบริหารความ
เสียงเชิงยุทธศาสตร์ พัฒนาแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี
๒. การพัฒนาและจัดทาแผนปฏิบัติการและคาของบประมาณ
๓. การพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลของหน่วยงาน ประกอบด้วย ติดตามผลงงานและผล
เงินประเมินผลโครงการ และการประเมินยุทธศาสตร์ เพือสนับสนุนข้อมูล สารสนเทศประกอบการตัดสินใจ
สาหรับการขยายผลการดาเนินงาน
๔. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลกลาง ได้แก่ การจัดทาแผนแม่บทด้าน
ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี สารสนเทศ และแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Hardware Software Peopleware ฐานข้อมูลกลาง ระบบเครือข่าย) การซ่อมแซม
แก้ไขปัญหา และบารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และการจัดทาฐานข้อมูลทัวไปสนับสนุนการ
จัดทาแผนงานโครงการของหน่วยงานการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเว็บไซต์
อัตรำกำลังกลุ่มแผนงำนและประเมินผล
อัตรำกำลังของบุ คลำกรกลุ่ม แผนงำนและประเมินผลมีจำนวนทั้งหมด ๙ คน คิดเป็นร้อยละ
๓.๑๑ ของบุคลำกรทั้งหมด โดยจำแนกเป็นข้ำรำชกำรจำนวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๕๕ ของบุคลำกรใน
กลุ่ม ลูกจ้ำงประจำ จำนวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑๑ พนักงำนรำชกำร จำนวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ
๒๒.๒๒ พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุ ข จำนวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑๑ ซึ่งไม่มีลูกจ้ำงชั่วครำวอยู่ใน
โครงสร้ำงกลุ่มแผนงำนและประเมินผล
แผนภูมิที่ ๗ บุคลำกรกลุ่มแผนงำนและประเมินผล
จานวน (คน)

5

๕
ข้ำรำชกำร

๔

ลูกจ้ำงประจำ

๓
๒
๑

พนักงำนรำชกำร

2

1

พนักงำนกระทรวงฯ

1

ลูกจ้ำงชั่วครำว

0

๐

การวิเคราะห์อัตรากาลัง สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประเภท

หน้า 14

๓. กลุ่มพัฒนำองค์กร
บทบำท หน้ำที่
๑. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประกอบด้วย ๒ กระบวนการคือ การ
วินิจฉัยองค์กร เพือจัดทาแผนพัฒนาองค์กรตามข้อมูลการวินิจฉัยองค์กร และกระบวนการพัฒนาเพือขอรับ
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TPSA)
๒. วางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development Plan: HRD)
ประกอบด้ ว ย การส ารวจหาความจ าเป็ น ในการพัฒ นา (Need Assessment) และช่ อ งว่ าง (GAP
Competency) จากการประเมิ น สมรรถนะ กระบวนการพั ฒ นาบุ ค ลากร กระบวนการติ ด ตาม และ
กระบวนการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร
๓. พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System: PMS) ของ
หน่ว ยงานให้ยุติธรรม โปร่ งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยเน้นกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
(Performance appraisal: PA) ทั้งการประเมินผลสาเร็จของงาน (Key Performance Indicator: KPI) และ
การประเมินสมรรถนะหรือพฤติกรรมบ่งชี้ (Competency)
๔. พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายคารับรองปฏิบัติราชการ
ระหว่างบุคลากร / หน่วยงาน / กรมควบคุมโรค
๕. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการแลกเปลียนเรียนรู้ของหน่วยงาน โดยใช้การจัดการความรู้
(Knowledge Management: KM)
๖. ส่งเสริมและพัฒ นาบุ คลากรให้เป็นคนดี และมีความผาสุ ก โดยเน้นการสร้างองค์กรด้าน
คุณธรรมจริยธรรม
อัตรำกำลังกลุ่มพัฒนำองค์กร
อัตรำกำลังของบุคลำกรกลุ่มพัฒนำองค์กรมีจำนวนทั้งหมด ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๔๖ ของ
บุ คลำกรทั้งหมด โดยจ ำแนกเป็ น ข้ำรำชกำรจ ำนวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐๐ ของบุ คลำกรในกลุ่ ม
ลูกจ้ำงประจำ จำนวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐ พนักงำนรำชกำร จำนวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐
ซึง่ ไม่มพี นักงำนกระทรวงสำธำรณสุขและลูกจ้ำงชั่วครำวในโครงสร้ำงกลุ่มพัฒนำองค์กร
แผนภูมิที่ ๘ จำนวนบุคลำกรกลุ่มพัฒนำองค์กร
จานวน (คน)

5

5
4
3

ข้ำรำชกำร
ลูกจ้ำงประจำ

3

พนักงำนรำชกำร

2

พนักงำนกระทรวงฯ

2

ลูกจ้ำงชั่วครำว

1
0

0

0
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๔. กลุ่มสื่อสำรควำมเสี่ยงและพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพ
บทบำท หน้ำที่
๑. ประเด็นการสือสารในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน ได้แก่ การจัดทาข่าว งานรณรงค์ งาน
เผยแพร่สือผ่าน social media งานจุลสาร งานจัดทาแผ่นพับเรืองโรคและภัยสุขภาพ และงานจัดทา spot
วิทยุ
๒. การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน โดยประเมินพฤติกรรม/ การรับทราบและมี
ความรู้ ของประชาชน ตลอดจนประเมิน ภาพลั ก ษณ์ องค์ กร เพือน าข้ อมู ล มาทาการวางแผนปรับ เปลี ยน
พฤติกรรมสุขภาพ
๓. พัฒนาเครื อข่ายด้านการสือสารความเสียง ได้แก่ ภาครัฐ /เครือข่ายสื อมวลชน เครือข่าย
ภาคเอกชน
อัตรำกำลังสื่อสำรควำมเสี่ยงและพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพ
อัตรำกำลังของบุคลำกรกลุ่มสื่อสำรควำมเสี่ยงและพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพมีจำนวนทั้งหมด
๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๔๖ ของบุคลำกรทั้งหมด โดยจำแนกเป็นข้ำรำชกำรจำนวน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ
๖๐.๐๐ ของบุคลำกรในกลุ่ม ลูกจ้ำงประจำ จำนวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๐ พนักงำนรำชกำร จำนวน ๓
คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐๐ ซึ่งไม่มีพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุขและลูกจ้ำงชั่วครำวในโครงสร้ำงกลุ่ม สื่อสำร
ควำมเสี่ยงและพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพ
แผนภูมิที่ ๙ บุคลำกรกลุ่มสื่อสำรควำมเสี่ยงและพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพ
จานวน (คน)
10
ข้ำรำชกำร

8

ลูกจ้ำงประจำ

6
6

พนักงำนรำชกำร

2

พนักงำนกระทรวงฯ

3

4

ลูกจ้ำงชั่วครำว

1
0

0

0
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๕. กลุ่มพัฒนำภำคีเครือข่ำย
บทบำท หน้ำที่
๑. สนับสนุนถ่ายทอดองค์ความรู้โรคและภัยสุขภาพแก่หน่วยงานภาคีเครือข่ายและเขตบริการ
สุขภาพ ได้แก่ เบาหวานความดันหัวใจหลอดเลือด งานบุหรีสุรา งานอุบัติเหตุ /บาดเจ็บ/จมน้า วัณโรค โรค
เรื้อน โรคจากการประกอบอาชีพและสิงแวดล้อม โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคติดต่ อทัวไป โรค
อาหารและน้า โรคติดต่อทีป้องกันด้วยวัคซีน โรคติดต่อนาโดยแมลง โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน และโรคติดเชื้อใน
โรงพยาบาล
๒. นิเทศติดตามการดาเนินงานโรคและภัยสุขภาพแก่หน่วยงานภาคีเครือข่าย เพือสนับสนุน
ข้อมูลเขตบริการสุขภาพ
๓. พัฒนากลไกด้านกฎหมายเพือเป็นเครืองมือพัฒนาและดูแลสุขภาพประชาชน
๔. โรคและภัยสุขภาพทีเป็นปัญหาในพื้นที
๔.๑ พัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดี
๔.๒ ประเมินและพัฒนามาตรฐานการดาเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อน้าดี
๔.๓ พัฒนากระบวนการปรับเปลียนพฤติกรรมและการสือสารความเสียงเพือการป้องกัน
ควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดี โดยการขับเคลือนให้โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนเรืองโรค
พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดี ตลอดจนสนับสนุนการดาเนินการระวังป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ ตับและ
มะเร็งท่อน้าดีของเขตสุขภาพ
๔.๔ สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ /เทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้
ตับและมะเร็งท่อน้าดี
อัตรำกำลังกลุ่มพัฒนำภำคีเครือข่ำย
อัตรำกำลัง ของบุคลำกรกลุ่มพัฒนำภำคีเครือข่ำย มีจำนวนทั้งหมด ๙ คน คิดเป็นร้อยละ
๓.๑๑ ของบุคลำกรทั้งหมด โดยจำแนกเป็นข้ำรำชกำรจำนวน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ พนักงำนรำชกำร
จำนวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑๑ ลูกจ้ำงชั่วครำวจำนวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๒๒ ของบุคลำกรใน
กลุ่ม ซึง่ ไม่มลี ูกจ้ำงประจำและพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุขในโครงสร้ำงกลุ่มพัฒนำภำคีเครือข่ำย
แผนภูมิที่ ๑๐ แสดงจำนวนบุคลำกรกลุ่มพัฒนำภำคีเครือข่ำย
จานวน (คน)
10
8

ข้ำรำชกำร

6

ลูกจ้ำงประจำ
พนักงำนรำชกำร

6

4
2
0

0

1

พนักงำนกระทรวงฯ

2

ลูกจ้ำงชั่วครำว

0
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๖. กลุ่มพัฒนำวิชำกำร
บทบำท หน้ำที่
๑. ประเมิน มาตรฐานการดาเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ได้แก่ การประเมิน
มาตรฐานวัณโรค การประเมินมาตรฐานการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค การประเมินมาตรฐานการประเมินความ
เสียงของบุคลากรในโรงพยาบาล การประเมินมาตรฐานการป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การ
ประเมินมาตรฐานการป้องกันควบคุมบุหรี /แอลกอฮอล์ในหน่วยบริการสาธารณสุข การประเมินการควบคุม
ลูกน้ายุงลายในโรงพยาบาล การประเมิน STIQUAL การประเมินมาตรฐาน SRRT การประเมินมาตรฐาน
อาเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง การประเมินศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค และการประเมินคลินิก NCD คุณภาพ
๒. พัฒนาระบบส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการวิจัยด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวิชาการด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ได้แก่ คู่มือ แนวทาง หลักสูตร
มาตรฐาน มาตรการ องค์ความรู้ รูปแบบ นวัตกรรม เทคโนโลยี ฯลฯ ทีได้มาตรฐานตามหลักสากล
๓. พัฒนาศูนย์อ้างอิง Lab ด้านโรค ได้แก่ เอดส์ TB STI แมลง และ Env-Occ
๔. พั ฒ นาศู น ย์ ฝึ ก อบรม และพั ฒ นาหลั ก สู ต รด้ า นการป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคและภั ย สุ ข ภาพ
ตลอดจนสนับสนุนทีมวิทยากรแก่หน่วยงานภาคีเครือข่าย ศูนย์ความเป็นเลิศทางแมลง ได้แก่ เครืองพ่น กีฏ
วิทยา สารเคมี
โครงสร้ำงกลุม่ พัฒนำวิชำกำร
อัตรำกำลังของบุคลำกรกลุ่มพัฒนำวิชำกำรมีจำนวนทั้งหมด ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๑๑ ของ
บุ คลำกรทั้งหมด โดยจ ำแนกเป็ น ข้ำรำชกำรจ ำนวน ๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๗๘ ของบุ คลำกรในกลุ่ ม
ลูกจ้ ำงประจ ำ จ ำนวน ๑ คน คิดเป็น ร้อยละ ๑๑.๑๑ พนักงำนกระทรวงฯ จำนวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ
๑๑.๑๑ ซึง่ พนักงำนรำชกำรและลูกจ้ำงชั่วครำวในโครงสร้ำงกลุ่มพัฒนำวิชำกำร
แผนภูมิที่ ๑๑ จำนวนบุคลำกรกลุ่มพัฒนำวิชำกำร
จานวน (คน)
10
8

ข้ำรำชกำร

7

ลูกจ้ำงประจำ

6

พนักงำนรำชกำร
พนักงำนกระทรวงฯ

4
2

ลูกจ้ำงชั่วครำว

1

1
0

0

0
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๗. งำนวัณโรคและศูนย์เด็กเล็ก
บทบำท หน้ำที่
๑. ดาเนินการจัดทาฐานข้อมูลและรายงานวัณโรค
๒. ประเมินมาตรฐานคลินิกวัณโรคคุณภาพ
๓. เยียมบ้านผู้ป่วยวัณโรคและติดตามสนับสนุนงานในพื้นที
๔. พัฒนาศูนย์เด็กเล็กและนักเรียนอนุบาลปลอดโรค
อัตรำกำลังงำนวัณโรคและศูนย์เด็กเล็ก
อัตรำกำลังของบุคลำกรงำนวัณโรคและศูนย์เด็กเล็ก มีจำนวนทั้งหมด ๕ คน คิดเป็นร้อยละ
๑.๗๓ ของบุคลำกรทั้งหมด โดยจำแนกเป็นข้ำรำชกำรจำนวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของบุคลำกรในกลุ่ม
ลูกจ้ำงประจำ จำนวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของบุคลำกรในกลุ่ม ลูกจ้ำงชั่วครำวจำนวน ๑ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๒๐.๐๐ ซึ่งไม่มีพนักงำนรำชกำรและพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุขในโครงสร้ำงงำนวัณโรคและศูนย์
เด็กเล็ก
แผนภูมิที่ ๑๒ จำนวนบุคลำกรงำนวัณโรคและศูนย์เด็กเล็ก
จานวน (คน)
5
ข้ำรำชกำร

4

ลูกจ้ำงประจำ

3

2

พนักงำนรำชกำร

2

พนักงำนกระทรวงฯ

2
1
0

1
0

ลูกจ้ำงชั่วครำว

0

ประเภท

๘. งำนโรคจำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม
บทบำท หน้ำที่
๑. ศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมปัจจัยเสียง โรคและภัยสุขภาพจากการ
ประกอบอาชีพและสิงแวดล้อมทีสอดคล้องกับสภาพปัญหาของพื้นที
๒. ศึกษาพัฒนารูปแบบ/แนวทาง/มาตรฐานการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมปัจจัยเสียง โรคและ
ภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิงแวดล้อมทีสอดคล้องกับสภาพปัญหาของพื้นทีทีเชือถือได้
๓. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมปัจจัยเสียง โรคและภัยสุขภาพจากการ
ประกอบอาชีพและสิงแวดล้อมทีสอดคล้องกับสภาพปัญหาของพื้นที
๔. พัฒนาระบบและดาเนินการประเมิน/รับรองคุณภาพการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมปัจจัยเสียง
โรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิงแวดล้อมตามมาตรฐาน
การวิเคราะห์อัตรากาลัง สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
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๕. พัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศด้านปัจจัยเสียง โรคและภัยสุขภาพจากการประกอบ
อาชีพและสิงแวดล้อม
๖. เป็นศูนย์ข้อมูล สถานการณ์ปัญหา การพยากรณ์โรค การชี้เป้าหมายและพื้นทีปัญหาด้านโรค
และภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิงแวดล้อม ทีเครือข่ายสามารถเข้าถึงได้หลายช่องทาง
๗. จัดบริการทางวิชาการด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมปัจจัยเสียง โรคและภัยสุขภาพ
จากการประกอบอาชีพและสิงแวดล้อม ด้วยองค์ความรู้และวิชาการทีเชือถือได้
อัตรำกำลังงำนโรคจำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม
อัตรำกำลังของบุคลำกรงำนโรคจำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม มีจำนวนทั้งหมด ๔ คน
คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๘ ของบุคลำกรทั้งหมด โดยจำแนกเป็นข้ำรำชกำรจำนวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐
ของบุ ค ลำกรในกลุ่ ม พนั ก งำนกระทรวงสำธำรณสุ ข จ ำนวน ๑ คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๒๕.๐๐ ซึ่ ง ไม่ มี
ลู ก จ้ ำ งประจ ำ พนั ก งำนรำชกำรและลู ก จ้ ำ งชั่ ว ครำวในโครงสร้ ำ งงำนโรคจำกกำรประกอบอำชี พ และ
สิ่งแวดล้อม
แผนภูมิที่ ๑๓ แสดงจำนวนบุคลำกรงำนโรคจำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม
จานวน (คน)
5
ข้ำรำชกำร

4

ลูกจ้ำงประจำ

3
3

พนักงำนรำชกำร
พนักงำนกระทรวงฯ

2
1
0

1
0

0

ลูกจ้ำงชั่วครำว

0

ประเภท

๙. งำนโรคไม่ติดต่อ
บทบำท หน้ำที่
๑. พัฒนาระบบหรือกลไกเพือส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการพัฒนาวิชาการเพือการเฝ้าระวังป้องกัน
ควบคุมโรคหลอดเลือดและเบาหวาน อุบัติเหตุจราจร เด็กจมน้า การบริโภคเครืองดืมแอลกอฮอล์ และการ
บริโภคยาสูบ ทีเหมาะสมกับสภาพพื้นทีและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
๒. ดาเนินการศึกษาวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ คิดค้นรูปแบบหรือเทคโนโลยี ในระดับปฏิบัติการ
เพือการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคหลอดเลือดและเบาหวาน อุบัติเหตุจราจร เด็กจมน้า การบริโภคเครืองดืม
แอลกอฮอล์ และการบริโภคยาสูบ ทีเหมาะสมกับสภาพพื้นทีและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
๓. ประสาน สนับสนุน ยุทธศาสตร์หรือตัวชี้วัดจากกรมควบคุมโรคหรือจัดให้มีระบบบริการใน
พื้นทีทีเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ เพือใช้เป็นแหล่งอ้างอิง ( Reference) สาหรับ
การวิเคราะห์อัตรากาลัง สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
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การเฝ้าระวังและป้องกัน ควบคุมโรคหลอดเลือดและเบาหวาน อุบัติเหตุจราจร เด็กจมน้า การบริโภคเครืองดืม
แอลกอฮอล์ และการบริโภคยาสูบในระดับเขต
๔. ส่งเสริมสนับสนุนภาคีเครือข่ายหลัก ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคหลอดเลือดและ
เบาหวาน อุบัติเหตุจราจร เด็กจมน้า การบริโภคเครืองดืมแอลกอฮอล์ และการบริโภคยาสูบ ในเขตพื้นที
รับผิดชอบ
๕. ถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ แ ละเทคโนโลยี ก ารเฝ้ า ระวั ง ป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคหลอดเลื อ ดและ
เบาหวาน อุบัติเหตุจราจร เด็กจมน้า การบริโภคเครืองดืมแอลกอฮอล์ และการบริโภคยาสูบ ให้ภาคีเครือข่าย
ในเขตพื้นทีรับผิดชอบ
๖. พัฒนาศักยภาพบุลากรและภาคีด้านเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคหลอดเลือดและเบาหวาน
อุบัติเหตุจราจร เด็กจมน้า การบริโภคเครืองดืมแอลกอฮอล์ และการบริโภคยาสูบ
๗. ประเมินผล มาตรฐานการดาเนินงาน หรือผลิตภัณฑ์วิชาการ หรือการสารวจหรือประเมิน
ผลสาเร็จของงานด้านเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคหลอดเลือดและเบาหวาน อุบัติเหตุจราจร เด็กจมน้า การ
บริโภคเครืองดืมแอลกอฮอล์ และการบริโภคยาสูบ
๘. จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีด้านเฝ้ าระวังป้องกันควบคุมโรคหลอดเลือดและเบาหวาน
อุบัติเหตุจราจร เด็กจมน้า การบริโภคเครืองดืมแอลกอฮอล์ และการบริโภคยาสูบ
๙. เฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายตาม พรบ.ควบคุมเครืองดืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และ
พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535
โครงสร้ำงงำนโรคไม่ติดต่อ
อัตรำกำลัง ของบุคลำกรงำนโรคไม่ติดต่อมีจำนวนทั้งหมด ๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๑๕ ของ
บุ คลำกรทั้งหมด โดยจ ำแนกเป็ น ข้ำรำชกำรจ ำนวน ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐ ของบุ คลำกรในกลุ่ ม
ลูกจ้ำงประจำ จำนวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๓๓ พนักงำนรำชกำร จำนวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๓๓
พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุขจำนวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๓๓ ซึง่ ไม่มีลูกจ้ำงชั่วครำวในโครงสร้ำงงำนโรค
ไม่ติดต่อ
แผนภูมิที่ ๑๔ จำนวนบุคลำกรงำนโรคไม่ติดต่อ
จานวน (คน)
10

9
ข้ำรำชกำร

8

ลูกจ้ำงประจำ

6

พนักงำนรำชกำร
พนักงำนกระทรวงฯ

4
2
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1

ลูกจ้ำงชั่วครำว
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๑๐. ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง
บทบำท หน้ำที่
๑. เป็นศูนย์เรียนรู้ แหล่งศึกษาวิจัย ข้อมูลอ้างอิงและให้คาปรึกษาด้านโรคติดต่อนาโดยแมลง
ด้านแมลงพาหะนาโรค การสอบสวนทางกีฏวิทยา เฝ้าระวังความไวต่อสารเคมี และความรู้เรืองสารเคมีแก่
หน่วยงานเครือข่าย
๒. เป็นศูนย์กลางรับถ่ายทอดนโยบายจากส่วนกลาง และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการ
เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงให้แก่หน่วยงานเครือข่ายในเขตรับผิดชอบ
๓. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานของหน่วยงานภาคีเครือข่ายให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลง
๔. ประสานงานและปฏิบั ติการควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงร่ว มกับหน่ ว ยงานเครือข่ายที
เกียวข้อง ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์พิบัติภัย
อัตรำกำลังศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง
อัตรำกำลังของบุคลำกรศูนย์อ้ำงอิงด้ำนโรคติดต่อนำโดยแมลงมีจำนวนทั้งหมด ๑๕ คน คิด
เป็นร้อยละ ๕.๑๙ ของบุคลำกรทั้งหมด โดยจำแนกเป็นข้ำรำชกำรจำนวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ ของ
บุคลำกรในกลุ่ม ลูกจ้ำงประจำ จำนวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐ พนักงำนรำชกำร จำนวน ๕ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๓๓.๓๓ พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุขจำนวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๖๗ ลูกจ้ำงชั่วครำวจำนวน ๑
คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๖๗
แผนภูมิที่ ๑๕ จำนวนบุคลำกรศูนย์อ้ำงอิงด้ำนโรคติดต่อนำโดยแมลง
จานวน (คน)
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๑๑. งำนเภสัชกรรม
บทบำท หน้ำที่
๑. สนับสนุนการการเตรียมพร้อมด้านยา เวชภัณฑ์ทีมิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และสารเคมี เพือ
การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยทีคุกคามสุขภาพในเขตพื้นทีรับผิดชอบ
๒. บริหารจัดการระบบส่งกาลังบารุง ( Logistics) เพือการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
๓. บริ หารจัดการและสนับ สนุนยา เวชภัณฑ์ทีมิใช่ยา ทีได้รับสนับสนุนจากกรมควบคุมโรค
ได้แก่ ถุงยางอนามัย ยามาลาเรีย ยาโรคเรื้อน ยาต้านไวรัสเอดส์ในโครงการ NAPHA Extension
๔. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านยา วัคซีน และด้านเภสัชกรรมทีเกียวข้อง
กับการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคและภัยทีคุกคามสุขภาพให้เหมาะสมกับสภาพพื้นทีทีรับผิดชอบ
๕. สนับสนุนการพัฒนามาตรฐานงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และมาตรฐานด้านเภสัชกรรม
เกียวกับการดาเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคและภัยทีคุกคามสุขภาพในเขตพื้นทีรับผิดชอบ
อัตรำกำลังงำนเภสัชกรรม
อัตรำกำลั ง ของบุ คลำกรงำนเภสั ช กรรมมีจ ำนวนทั้งหมด ๕ คน คิดเป็ นร้อ ยละ ๑.๗๓ ของ
บุ คลำกรทั้งหมด โดยจ ำแนกเป็ น ข้ำรำชกำรจ ำนวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๔๓ ของบุ คลำกรในกลุ่ ม
ลูกจ้ำงประจำ จำนวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๑๔ ซึง่ ไม่มีพนักงำนรำชกำรและพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข
และลูกจ้ำงชั่วครำวในโครงสร้ำงงำนเภสัชกรรม
แผนภูมิที่ ๑๖ จำนวนบุคลำกรงำนเภสัชกรรม
จานวน (คน)
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๑๒. กลุ่มห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ด้ำนควบคุมโรค
บทบำท หน้ำที่
๑. การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการวัณโรค เพือสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนา ถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยคุกคามสุขภาพในพื้นทีเครือข่ายบริการที 9 โดยเป้าหมาย
ของการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทีมีความถูกต้อง แม่นยา น่าเชือถือ ตลอดจนการรายงานผลตรวจ
วิเคราะห์ทีรวดเร็ว ทันตามเวลาทีกาหนด
๒. การประเมินคุณภาพการตรวจเสมียร์สไลด์เพือหาเชื้อ AFB ด้วยวิธีกล้องจุลทรรศน์ ให้กับ
ห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลในพื้นทีเครือข่ายบริการที 9
อัตรำกำลังกลุ่มห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ด้ำนควบคุมโรค
อัตรำกำลังของบุคลำกรกลุ่มห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ด้ำนควบคุมโรคมีจำนวนทั้งหมด
๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๔๖ ของบุคลำกรทั้งหมด โดยจำแนกเป็นข้ำรำชกำรจำนวน ๗ คน คิดเป็นร้อยละ
๗๐.๐๐ ของบุคลำกรในกลุ่ม พนักงำนรำชกำร จำนวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐ พนักงำนกระทรวง
สำธำรณสุข จำนวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๐ ซึ่งไม่มีลูกจ้ำงประจำและลูกจ้ำงชั่วครำวในโครงสร้ำงงำน
ชันสูตรโรคและวิจัย
แผนภูมิที่ ๑๗ จำนวนบุคลำกรกลุ่มห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ด้ำนควบคุมโรค
จานวน (คน)
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๑๓. กลุ่มระบำดวิทยำและข่ำวกรอง
บทบำท หน้ำที่
๑. พัฒนาศูน ย์ข้อมูล ข่าวสารโรคและภัยสุขภาพ (Health Data center) ประกอบด้ว ย
กระบวนงาน ๒ กระบวนงาน คือ การพัฒนาฐานข้อมูลโรคและภัยสุขภาพปกติฐานข้อมูล ๕ ระบบ ได้แก่
๕๐๖ ๕๐๖/๑ ๕๐๗/๒ BRFSS NAPHA NCD เฝ้าระวังอุบัติเหตุ (injury Surveillance) และเฝ้าระวัง
อุบัติเหตุ (๑๙ สาเหตุ) และฐานข้อมูลโรคและภัยสุขภาพพัฒนาขั้นได้แก่ OV และฐานข้อมูลเฝ้าระวัง NCD
๒. พัฒ นาระบบการจั ด การฐานข้อ มู ล และข้ อ มู ล ข่ า วารให้ เ ป็ นระบบเดี ย วที มีป ระสิ ท ธิ ภ าพ/
คุณภาพ พร้อมใช้งาน สนับสนุนข้อมูลสารสนเทศแก่องค์กร เขตสุขภาพ และกลุ่มลูกค้า
๓. พัฒนาและส่งเสริมทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลือนทีเร็ว (SRRT) ให้พื้นทีให้เข้มแข็ง
การวิเคราะห์อัตรากาลัง สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

หน้า 24

๔. พัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคตามแนวชายแดนเพือรองรับประชาคมอาเซียนปี ๒๕๕๘
๕. การพยากรณ์โรค ครอบคลุมทุกปัจจัยเสียงและพฤติกรรมเสียงเพือสนับสนุนพื้นทีในการเฝ้า
ระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
๖. ออกร่วมปฏิบัติการตามภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operations Center: EOC) ในการตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข
อัตรำกำลังกลุ่มระบำดวิทยำและข่ำวกรอง
อัตรำกำลังของบุคลำกรกลุ่มระบำดวิทยำและข่ำวกรองมีจำนวนทั้งหมด ๙ คน คิดเป็นร้อยละ
๓.๑๑ ของบุคลำกรทั้งหมด โดยจำแนกเป็นข้ำรำชกำรจำนวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๕๖ ของบุคลำกรใน
กลุ่ม ลูกจ้ำงประจำ จำนวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๒๒ พนักงำนรำชกำร จำนวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ
๒๒.๒๒ ซึง่ ไม่มีพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข และลูกจ้ำงชั่วครำวในโครงสร้ำงกลุ่มระบำดวิทยำและข่ำวกรอง
รำยละเอียดดังแผนภูมิที่ ๑๘
แผนภูมิที่ ๑๘ จำนวนบุคลำกรกลุ่มระบำดวิทยำและข่ำวกรอง
จานวน (คน)
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๑๔. กลุ่มปฏิบัติกำรควบคุมโรคและตอบโต้ภำวะฉุกเฉินทำงด้ำนสำธำรณสุข
บทบำท หน้ำที่
๑. พัฒนาระบบและกลไกการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของหน่วยงานและเครือข่ายที
เหมาะสมกับพื้นที โดยเฉพาะโรคติดต่อตามแนวชายแดน
๒. จัดทาแผนประคองกิจการ (Business Continuity Plan: BCP) เพือเตรียมความพร้อมเมือเกิด
ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข
๓. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (Emergency Operation Center : EOC) เพือตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข
๔. บริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ตลอดจน
พัฒนาระบบ Logistic ประกอบด้วย การจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ การบริหารจัดการคลังยาและเวชภัณฑ์
การสนับสนุนกระจายยาและเวชภัณฑ์
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๕. พัฒนาด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศให้ผ่านการประเมินมาตรฐานตามกฎอนามัย
ระหว่างประเทศ (IHR ๒๐๐๕)
๖. นิเทศ ติดตาม และประเมินการดาเนินงานของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และ
ระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉินของเขตสุขภาพ
อัตรำกำลังกลุ่มปฏิบัติกำรควบคุมโรคและตอบโต้ภำวะฉุกเฉินทำงด้ำนสำธำรณสุข
อัตรำกำลังของบุคลำกรกลุ่มปฏิบัติกำรควบคุมโรคและตอบโต้ภำวะฉุกเฉินทำงด้ำนสำธำรณสุข มี
จำนวนทั้งหมด ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๘๔ ของบุคลำกรทั้งหมด โดยจำแนกเป็นข้ำรำชกำรจำนวน ๑๔ คน
คิด เป็ น ร้ อ ยละ ๑๐๐ ของบุ ค ลำกรในกลุ่ ม ซึ่ง ไม่ มี ลู ก จ้ำ งประจ ำ พนั ก งำนรำชกำร พนั ก งำนกระทรวง
สำธำรณสุข และลูกจ้ำงชั่วครำวในโครงสร้ำงกลุ่ม
แผนภูมิที่ ๑๙ จำนวนบุคลำกรกลุ่มปฏิบัติกำรควบคุมโรคและตอบโต้ภำวะฉุกเฉินทำงด้ำนสำธำรณสุข
จานวน (คน)
15

14

13

ข้ำรำชกำร

11

ลูกจ้ำงประจำ

9

พนักงำนรำชกำร

7

พนักงำนกระทรวงฯ

5
3
1
-1

ลูกจ้ำงชั่วครำว

0

0

0

0

ประเภท

๑๕. ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ ๙.๑ ชัยภูมิ, ๙.2 บุรีรัมย์, ๙.3 สุรินทร์, ๙.4 ปากช่อง
บทบำท หน้ำที่
๑. พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงร่วมกับหน่วยงาน
เครือข่าย
๒. ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงให้กับเครือข่ายในพื้นที
๓. เสริมสร้างศักยภาพเครืองมือและกลไกการดาเนินงานของเครือข่าย ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลง
๔. งานวิชาการกีฏวิทยาและควบคุมแมลงนาโรค
๕. งานอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการโรคติดต่อนาโดยแมลง
๖. สนับสนุนงานด้านปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลง
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อัตรำกำลังศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ ๕.๑ ชัยภูมิ
อัตรำกำลังของบุคลำกรศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ ๙.๑ ชัยภูมิ มีจำนวนทั้งหมด ๓๒ คน
คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๐๗ ของบุคลำกรทั้งหมด โดยจำแนกเป็นข้ำรำชกำรจำนวน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๗๕
ของบุคลำกรในกลุ่ม ลูกจ้ำงประจำ จำนวน ๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๘๗ พนักงำนรำชกำร จำนวน ๓ คน
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๙.๓๗ ลู ก จ้ ำ งชั่ ว ครำว จ ำนวน ๑ คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๓.๑๒ ซึ่ ง ไม่ มี พ นั ก งำนกระทรวง
สำธำรณสุขในโครงสร้ำงศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ ๙.๑ ชัยภูมิ
แผนภูมิที่ ๒๐ จำนวนบุคลำกรศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ ๙.๑ ชัยภูมิ
จานวน (คน)
23

25

ข้ำรำชกำร

20

ลูกจ้ำงประจำ

15

พนักงำนรำชกำร
พนักงำนกระทรวงฯ

10

6

ลูกจ้ำงชั่วครำว

3

5

1

0

0

ประเภท

อัตรำกำลังศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ ๙.๒ บุรีรัมย์
อัตรำกำลังของบุคลำกรศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ ๙.๒ บุรีรัมย์ มีจำนวนทั้งหมด
๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๘ ของบุคลำกรทั้งหมด โดยจำแนกเป็น ลูกจ้ำงประจำ จำนวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ
๗๕.๐๐ ของบุ คลำกรในกลุ่ ม ลู กจ้ ำ งชั่ ว ครำว จำนวน ๑ คน คิดเป็น ร้อยละ ๒๕.๐๐ ซึ่งไม่มี ข้ำรำชกำร
พนักงำนรำชกำร และพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุขในโครงสร้ำงศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ ๙.๒
บุรีรัมย์
แผนภูมิที่ ๒๑ จำนวนบุคลำกรศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ ๙.๒ บุรีรัมย์
จานวน (คน)
5
4

ข้ำรำชกำร
ลูกจ้ำงประจำ
พนักงำนรำชกำร
พนักงำนกระทรวงฯ
ลูกจ้ำงชั่วครำว

3

3
2
1
0

1
0

0

0

ประเภท
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อัตรำกำลังศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ ๙.๓ สุรินทร์
อัตรำกำลังของบุคลำกรศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ ๙.๓ สุรินทร์ มีจำนวนทั้งหมด ๒๙
คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๓ ของบุคลำกรทั้งหมด โดยจำแนกเป็นข้ำรำชกำรจำนวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ
๑๓.๗๙ ของบุคลำกรในกลุ่ม ลูกจ้ำงประจำ จำนวน ๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๙๖ พนักงำนรำชกำร จำนวน
๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๘๙ ลูกจ้ำงชั่วครำว จำนวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๘๙ ซึ่งไม่มีพนักงำนกระทรวง
สำธำรณสุขในโครงสร้ำงศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ ๙.๓ สุรินทร์
แผนภูมิที่ ๒๒ จำนวนบุคลำกรศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ ๙.๓ สุรินทร์
จานวน (คน)

20

20
ข้ำรำชกำร

16

ลูกจ้ำงประจำ

12

8

พนักงำนรำชกำร
พนักงำนกระทรวงฯ

4

2

4

3

ลูกจ้ำงชั่วครำว

0

0

ประเภท

อัตรำกำลังศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ ๙.๔ อ.ปำกช่อง
๖.๘๙งของบุคลำกรศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ ๙.๔ อ.ปำกช่อง มีจำนวนทั้งหมด
๓๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๘๐ ของบุคลำกรทั้งหมด โดยจำแนกเป็นข้ำรำชกำรจำนวน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ
๑๖.๒๑ ของบุคลำกรในกลุ่ม ลูกจ้ำงประจำ จำนวน ๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๖๗ พนักงำนรำชกำร จำนวน
๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๔๐ ลูกจ้ำงชั่วครำว จำนวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๗๐ ซึ่งไม่มีพนักงำนกระทรวง
สำธำรณสุขในโครงสร้ำงศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ ๙.๔ อ.ปำกช่อง
แผนภูมิที่ ๒๓ จำนวนบุคลำกรศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ ๙.๔ อ.ปำกช่อง
จานวน (คน)

28

30

ข้ำรำชกำร

25

ลูกจ้ำงประจำ

20

พนักงำนรำชกำร

15
10
5
0

พนักงำนกระทรวงฯ

6
2

ลูกจ้ำงชั่วครำว

0

1

ประเภท
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บทที่ ๕
สรุป
สำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครรำชสีมำ มีจำนวนทั้งหมด ๒๘๙ คน ซึ่งมีรำยละเอียด
ดังต่อไปนี้
๑. ข้ำรำชำกำร จำนวน ๑๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๐ จำแนกเป็น ข้ำรำชกำรประเภท
วิชำกำรมีจำนวนทั้งหมด ๖๘ และคิดเป็นร้อยละ ๒๓.๕๒ และ ข้ำรำชกำรประเภททั่วไป ๔๕ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๑๕.๕๗ ของบุคลำกรทั้งหมด
๒. ลูกจ้ำงประจำ จำนวน ๑๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๔๐ จำแนกเป็น กลุ่มงำนช่ำง จำนวน
๓ คน คิดเป็น ร้อยละ ๑.๐๓ กลุ่มงำนสนับสนุน จำนวน ๑๐๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๒๙ กลุ่มงำนบริกำร
พื้นฐำน จำนวน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๗ ของบุคลำกรทั้งหมด
พนักงำนรำชกำร ๙ มีจำนวนทั้งหมด ๓๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๗๖ ซึ่งตำแหน่งของพนักงำน
รำชกำรมีทั้งหมด ๑๒ ตำแหน่ง โดยจำแนกเป็น ๓ กลุ่มงำน ได้แก่ กลุ่มงำนวิชำชีพเฉพำะ จำนวน ๑ คน คิด
คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๔ กลุ่มงำนบริห ำรทั่วไป จำนวน ๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๖๑ กลุ่มงำนเทคนิคทั่วไป
จำนวน ๒ คน และคิดเป็นร้อยละ ๐.๖๙ ของบุคลำกรทั้งหมด
๓. พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข จำนวน ๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๕๓
๔. ลูกจ้ำงชั่วครำวจ้ำงเหมำ จำนวน ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๑๑
๕. ลูกจ้ำงชั่วครำวเงินกองทุน จำนวน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๗
๖. โครงสร้ำง สคร.๙ มีกลุ่มงำนรวมจำนวน ๑๓ กลุ่มงำน ซึ่งจำแนกเป็น ๙ กลุ่ม งำน ๔
ศูนย์ รำยละเอียดดังต่อไปนี้
๖.๑ ๙ กลุ่ม ได้แก่
๖.๑.๑กลุ่มพัฒนำภำคีเครือข่ำย
๖.๑.๒ กลุ่มพัฒนำวิชำกำร
๖.๑.๓ กลุ่มสื่อสำรควำมเสี่ยงและพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพ
๖.๑.๔ กลุ่มปฏิบัติกำรควบคุมโรคและตอบโต้ภำวะฉุกเฉินทำงด้ำนสำธำรณสุข
๖.๑.๕ กลุ่มระบำดวิทยำและข่ำวกรอง
๖.๑.๖ กลุ่มแผนงำนและประเมินผล
๖.๑.๗ กลุ่มพัฒนำองค์กร
๖.๑.๘ กลุ่มบริหำรทั่วไป
๖.๑.๙ กลุ่มห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ด้ำนควบคุมโรค
๖.๒ ๔ ศูนย์ ได้แก่
๖.๒.๑ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ ๙.๑ ชัยภูมิ
๖.๒.๒ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ ๙.๒ บุรีรัมย์
๖.๒.๓ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ ๙.๓ สุรินทร์
๖.๒.๔ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ ๙.๔ อ.ปำกช่อง

การวิเคราะห์อัตรากาลัง สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

หน้า 29

๗. อำยุของบุคลำกรสำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครรำชสีมำ มีอำยุเฉลี่ย ๔๓ ปี ซึ่ง
กำรเปรียบอำยุของบุคลำกร พบว่ำ ลูกจ้ำงประจำมีอำยุเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ๕๒ ปี และพนักงำนรำชกำรมีอำยุ
เฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ๓๒ ปี ซึ่งแนวโน้มกำรเกษียณอำยุรำชกำร ภำยใน ๑๐ ปี (ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๗) พบว่ำมีผู้
เกษียณอำยุรวมจำนวน ๑๓๕ คน แยกเป็น ข้ำรำชกำรจำนวน ๕๔ คน และลูกจ้ำงประจำจำนวน ๘๑ คน
๘. ระดับกำรศึกษำ พบว่ำ ระดับต่ำกว่ำปริญญำตรีมำกที่สุด จำนวน ๑๓๑ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๔๕.๓๒ และระดับปริญญำเอกน้อยที่สุด จำนวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๗๓
ตารางที่ ๗ อัตรากาลังการปฏิบัติงาน สคร.๙ นครราชสีมา ปี 255๙
ประเภทอัตรากาลัง
กลุ่มการปฏิบัติงาน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
กลุ่มบริหารทัวไป
กลุ่มแผนงานและประเมินผล
กลุ่มพัฒนาองค์กร
กลุ่มสือสารความเสียง ฯ
กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย
กลุ่มพัฒนาวิชาการ
งานวัณโรคและศูนย์เด็กเล็ก
งานโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิงแวดล้อม
งานโรคไม่ติดต่อ
ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลง
งานเภสัชกรรม
กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ฯ
กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง
กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคฯ
ศตม. ๙.1 ชัยภูมิ
ศตม. ๙..2 บุรีรัมย์
ศตม. ๙.5.3 สุรินทร์
ศตม. ๙..4 ปากช่อง
รวมบุคลากร สคร. ๙ ทั้งหมด

ข้าราชการ
1
3
19
5
3
6
6
7
2
3
9
5
3
๗
5
14
5
4
6
113

ลูกจ้างชั่วคราว
ลูกจ้าง
พนักงาน
พนักงาน
เงินกอง จ้าง
ประจา
กระทรวง
ราชการ
ทุน เหมา

23
1
2
1

6
2
5
3
1

1
1

10
1

6

2
1
1
1

1
3
2
2
23
3
20
28
111

1
5

1
1

2
2

1

1

3
2
2
34

การวิเคราะห์อัตรากาลัง สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

1
3
16

6

1
9

หน้า 30

รวม
1
3
64
9
10
10
9
9
4
4
12
15
5
10
9
14
32
3
29
37
289

