


แบบฟอร์มที่ 1 กระบวนการหลัก (Core Business) ของหน่วยงาน 
หน่วยงาน: สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 
1. วิสัยทัศน:์ ประชาชนในเขตสุขภาพที่ 9 ได้รับการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ระดับมาตรฐานสากล ภายในปี พ.ศ. 2580 
2. พันธกิจ: ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562 (ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 20 มิถุนายน 2562)  

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่
รับผิดชอบ  

2. สนับสนุนการพัฒนามาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และรูปแบบการดําเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสขุภาพในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ  
3. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคและภัยที่คกุคามสุขภาพ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น และประชาชน ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ  
4. ประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสขุภาพในเขตพื้นที่ทีร่ับผิดชอบ  
5. สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคและภัยที่คกุคามสุขภาพบริเวณชายแดน เพื่อการป้องกันโรคระหว่างประเทศ  
6. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสขุภาพในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ  
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

3. แผนผังองค์กร:  

 



 
 



4. ข้อมูลกระบวนการหลัก (Core Business) ของหน่วยงาน 
ลําดับที ่ ชื่อกระบวนการหลัก (Core business) ยุทธศาสตร์1 / งานสนับสนนุภารกิจ กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 
กระบวนการสร้างคณุคา่ (Key Process) 7 กระบวนการ   

1 กระบวนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสรา้งความเข้มแข็งของระบบ
จัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของ
ระบบป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

1. กลุ่มโรคติดต่อ 
2. กลุ่มโรคไม่ติดต่อ 
3. กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

ทางสาธารณสุข 
4. กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้าน

ควบคุมโรค 
5. ศูนย์ฝึกอบรมนักระบาดวิทยาภาคสนาม 

2 กระบวนการพัฒนานวัตกรรมและวิจัย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนานโยบาย มาตรการ วิธีการ
และบริการในการป้องกันควบคุมโรค 

1. กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและวิจยั 

3 กระบวนการพัฒนากลไกการบังคับใช้กฎหมาย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนานโยบาย มาตรการ วิธีการ
และบริการในการป้องกันควบคุมโรค 

1. กลุ่มโรคติดต่อ 
2. กลุ่มโรคไม่ติดต่อ 

4 กระบวนการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในการ
ป้องกันโรค 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนานโยบาย มาตรการ วิธีการ
และบริการในการป้องกันควบคุมโรค 

1. กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ 

5 กระบวนการพัฒนารูปแบบบริการเฉพาะด้าน ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนานโยบาย มาตรการ วิธีการ
และบริการในการป้องกันควบคุมโรค 

1. กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุข (มาลาเรียคลินิก ศตม.) 

6 กระบวนการสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งของ
เครือข่าย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสรา้งความเข้มแข็งของระบบ
จัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับปรุงระบบบริหารจัดการและ
พัฒนาความร่วมมือ 

1. กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนงานและเครือข่าย 
2. งานควบคุมโรคเขตเมือง 

7 กระบวนการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสรา้งความเข้มแข็งของระบบ
จัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของ
ระบบป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

1. กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุข 

 



ลําดับที ่ ชื่อกระบวนการหลัก (Core business) ยุทธศาสตร์1 / งานสนับสนนุภารกิจ กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 
กระบวนการสนับสนนุ (Key Support) 8 กระบวนการ   

1 กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนากําลังคนด้านการป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

1. กลุ่มบริหารทั่วไป 
2. กลุ่มพัฒนาองค์กร 

2 กระบวนการบริหารงบประมาณ สนับสนุนภารกิจพื้นฐานกรมควบคุมโรค 1. กลุ่มบริหารทั่วไป 
3 กระบวนการจัดการเชิงยุทธศาสตร์  สนับสนุนภารกิจพื้นฐานกรมควบคุมโรค  1. กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนงานและเครือข่าย 
4 กระบวนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของ

ระบบป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
1. กลุ่มพัฒนาองค์กร 

5 กระบวนการจัดการความรู้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนานโยบาย มาตรการ วิธีการ
และบริการในการป้องกันควบคุมโรค 

1. กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและวิจัย 

6 กระบวนการบริหารการ Supply 
(กระบวนการจัดซื้อและบริหารเวชภัณฑ์ วัสดุ
อุปกรณ์ และสารเคมี) 

สนับสนุนภารกิจพื้นฐานกรมควบคุมโรค  1. กลุ่มโรคติดต่อ 
2. กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

ทางสาธารณสุข (ศตม.) 
7 กระบวนการตรวจสอบภายใน สนับสนุนภารกิจพื้นฐานกรมควบคุมโรค  1. กลุ่มบริหารทั่วไป 
8 กระบวนการกํากับ ติดตาม ประเมินผล สนับสนุนภารกิจพื้นฐานกรมควบคุมโรค  1. กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนงานและเครือข่าย 

 
หมายเหตุ:    1  1) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (พ.ศ. 2560 - 2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนานโยบาย มาตรการ วิธีการและบริการในการป้องกันควบคุมโรค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของระบบป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับปรุงระบบบริหารจัดการและพัฒนาความร่วมมือ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนากําลังคนด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสขุภาพ 

ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ http://plan.ddc.moph.go.th/meeting30_1augsep/meetting30_1/page2.html หรือ QR Code 
2) สนับสนุนภารกิจกรมควบคุมโรค 

 


