


ลักษณะสําคญัขององค์การ 
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

1. ลักษณะองค์การ 
 สํานักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 9 นครราชสีมา (สคร.9) เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสขุ ทําหน้าที่รับผิดชอบการป้องกันควบคมุโรคและภัยสุขภาพในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์ มีพ้ืนที่
รับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ โดยมีกระบวนการส่งมอบผลผลิตการป้องกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพตามพันธกิจของหน่วยงาน ขับเคลื่อนโดยตรงกับกลุ่มเป้าหมายคอื ประชาชน อีกส่วนหน่ึง
ขับเคลื่อนผ่านกลุ่มเครือข่ายที่ทํางานด้วยกัน เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิในการป้องกันควบคุมโรคที่มีประสทิธิภาพ 

ก. สภาพแวดล้อมของส่วนราชการ 
  (1) พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย สคร.9 ปฏิบัติภารกิจตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
กรมควบคุมโรค พ.ศ. 2562 (ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 20 มิ.ย.2562) ดังน้ี 
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคและภัยที่คุกคาม

สุขภาพ ให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ  
2. สนับสนุนการพัฒนามาตรฐานเก่ียวกับหลักเกณฑ์และรูปแบบการดําเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคและภัย

ที่คุกคามสขุภาพในเขตพ้ืนที่ทีร่ับผิดชอบ  
3. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ ใหแ้ก่หน่วยงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ในเขตพ้ืนทีท่ี่รับผิดชอบ  
4. ประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคและภัยที่

คุกคามสุขภาพในเขตพ้ืนที่ที่รบัผิดชอบ  
5. สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพบริเวณชายแดน เพ่ือการป้องกันโรคระหว่างประเทศ  
6. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคและภัยที่คกุคามสุขภาพในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ  
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

ความสําคัญเชิงเปรียบเทียบของพันธกิจต่อความสําเร็จ และการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ คือ 
การสร้างความเข้มแข็งและประสานความร่วมมอืกับหน่วยงานเครือข่ายและชุมชนท่ีทํางานร่วมกัน เพ่ือส่งมอบคุณค่าให้กับ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 9 การเตรียมความพร้อมในการจัดการโรคและภัยสุขภาพ ทั้งในภาวะปกติและภาวะ
ฉุกเฉินให้ทันการณ์ ตลอดจนสร้างขีดความสามารถ องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
โดยใช้สมรรถนะหลักขององค์กร เพ่ือช่วยส่งเสริมให้กระบวนการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพมีประสิทธิภาพและสัมฤทธ์ิผล 

กลไกที่ใช้ในการส่งมอบผลผลติและบริการตามพันธกิจ ให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีดังน้ี 
1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ให้บริการผ่านเครือข่าย รณรงค์ โทรทัศน์ วิทยุ แถลงข่าว สื่อมวลชน เว็บไซต์ Social media ดังน้ี 

1) แจ้งเตือนภัยการระบาดของโรค ภัยสุขภาพ แนวทางป้องกันควบคุมที่ได้มาตรฐาน 
2) ให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ 
3) ดําเนินการตามกฎหมาย พรบ.ที่เก่ียวข้อง 

2. กลุ่มเครือข่ายที่ทํางานร่วมกัน ได้แก่ สสจ. สสอ. รพ. รพ.สต. อปท. มหาวิทยาลัย สื่อมวลชน ภาคประชาสังคม และภาค
ประชาชน โดยให้บริการผ่านทางคู่มือ สื่อ หนังสือราชการ โทรศัพท์ เว็บไซต์ Social media ฝกึอบรม ประชุมช้ีแจง นําเสนอ
ผลงานวิชาการ การสอบสวนทางระบาดวิทยา คณะกรรมการ ผูป้ระสานจังหวัด และวิทยากร ดังน้ี 

1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาองค์ความรู้การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
2) สนับสนุนวิชาการและข้อมูล เพ่ือใช้เตือนภัย วางแผนและดําเนินงานป้องกันควบคุมโรค  
3) ถ่ายทอดองค์ความรู้ คู่มือ แนวทาง หลักสูตร มาตรฐาน มาตรการ นโยบาย กฎหมาย ข้อมูลข่าวสาร 
4) พัฒนาระบบกลไกเครือข่ายประสานงานการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคได้ตามมาตรฐาน 
5) ดําเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค และร่วมดําเนินการตามกฎหมาย พ.ร.บ. และกฎอนามัยระหว่างประเทศ (IHR) 
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(2) วิสัยทัศนแ์ละคา่นิยม  
สคร.9 มีวิสัยทศัน์คือ “ประชาชนในเขตสุขภาพที่ 9 ได้รับการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ระดับ

มาตรฐานสากล ภายในปี พ.ศ. 2580” (ทบทวนเมื่อวันที่ 29 มี.ค.2562) มีเป้าประสงค์หลัก ดังน้ี 
1. มีระบบป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ที่ได้มาตรฐานสากล 
2. มีมาตรฐานการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในระดับสากล ที่เหมาะสมต่อบริบทพ้ืนที่และ

สามารถขยายการนําไปใช้ประโยชน์ได้ 
3. บุคลากรทกุสายอาชีพมีความเช่ียวชาญด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
4. ระบบการจัดการภายในองค์กรมีสมรรถนะสูง 
5. เป็นองค์กรแห่งความรอบรู้ด้านสุขภาพ (การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ) (Health Literacy)  
สคร.9 ประกาศขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร MOPH คือ Mastery เป็นนายตัวเอง Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ 

People-centered approach ใส่ใจประชาชน Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม และมสีมรรถนะหลักของบุคลากรคือ “I 
SMART” (ทบทวนวันที่ 8 พ.ย.2562) ได้แก่ Integrity การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม Service Mind บริการที่ดี 
Mastery การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ Achievement การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ Relationship การมีนํ้าใจ ใจเปิดกว้าง 
เป็นพ่ีเป็นน้อง Teamwork การทํางานเป็นทีม รวมทั้งประกาศเจตนารมณ์เป็นหน่วยงานคุณธรรม “ซื่อสัตย์ เสียสละ 
รับผิดชอบ” (วันที่ 6 พ.ย.2562) มีอัตลักษณ์องค์กร “ทีมงานเข็มแขง็ แบ่งปันนํ้าใจ เรียนรู้สิ่งใหม่ รักในองค์กร” มี
วัฒนธรรมองค์กร “เคารพผู้อาวุโส เชิดชูคนดี รักษาประเพณีไทย สามัคคี ยกย่องชมเชยผู้อ่ืน” เพ่ือใช้เป็นแนวทางการ
ขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งมีสมรรถนะที่จําเป็นตามภารกิจ ได้แก่ 1) ระบาดวิทยา 2) การวิจัยและ
พัฒนา 3) ติดตามและประเมินผล และสมรรถนะหลักขององค์กร ได้แก่ การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการป้องกันควบคุมโรค 
การพยากรณ์โรค การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข และการสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงานเครือข่ายและชุมชน 
ซึ่งเป็นรากฐานในการส่งเสริมกระบวนการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข 
สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาองค์กรให้บรรลุตามพันธกิจที่กําหนดไว้ 
 

)3(   ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 
สคร.9 มีบุคลากรรวม 256 คน (ข้อมูลวันที ่1 ต.ค.2562) เป็นสายงานหลัก เช่น แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ 

นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุข ฯ ร้อยละ 62.11 และสายงานสนับสนุน เช่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นักทรัพยากรบุคคล เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานการเงิน ฯ ร้อยละ 37.89 แบ่งตามช่วงอายุ (Generation) คือ Baby 
Boomer ร้อยละ 41.41 Gen-X ร้อยละ 26.95 Gen-Y ร้อยละ 31.64 บุคลากรส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ ร้อยละ 44.92 
อายุเฉลี่ย 45 ปี รองลงมาคือ ลกูจ้างประจํา ร้อยละ 29.30 อายุเฉลีย่ 53 ปี พนักงานราชการ ร้อยละ 16.02 อายุเฉลี่ย 36 ปี 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ 4.69 อายุเฉลี่ย 45 ปี ลูกจ้างช่ัวคราว ร้อยละ 3.13 อายุเฉลี่ย 33 ปี และจ้างเหมา
บริการ ร้อยละ 1.9 อายุเฉลีย่ 46 ปี การศึกษาส่วนใหญอ่ยู่ในระดับปริญญาตร ีร้อยละ 43.75 รองลงมาคือ ตํ่ากว่า
ปริญญาตรี ร้อยละ 39.06 ปริญญาโท ร้อยละ 14.84 และปริญญาเอก ร้อยละ 2.34 ตามลําดับ 

บุคลากรสคร.9 ได้รับการคัดเลือกตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของสํานักงาน ก.พ. เช่น คณุสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่ง การศึกษา สมรรถนะที่จําเป็น เป็นต้น องค์ประกอบสําคัญทีท่ําใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมในการทํางานเพ่ือ
บรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ คอื การจัดโครงสร้างตามภารกจิ และดําเนินงานแบบ Matrix เพ่ือบูรณาการงานให้รองรบั
ภารกิจ ซึ่งปัจจัยที่ทําให้บุคลากรมคีวามผูกพันและทุม่เทคอื การได้รับการยอมรับ ยกย่องเชิดชู มีความหมายต่อองคก์ร 
ได้รับการมอบอํานาจ ความไว้วางใจ กําหนดเป้าหมายและสร้างการมีสว่นร่วมทกุระดับ มีการกําหนดสมรรถนะของ
บุคลากร ได้แก่ บุคลากรต้องมีความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง สอบสวนโรค รวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลอย่างแมน่ยํา พยากรณโ์รคและภัยสขุภาพอย่างถูกต้อง สร้างผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
มีการติดตามประเมินผลเพ่ือวัดความสําเร็จขององค์กร โดยมีข้อกําหนดด้านสุขภาพ ความปลอดภัยและความเสี่ยงภัย ใน
การฝึกปฏิบัติและซกัซอ้มการตอบโต้การระบาดของโรคและภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสขุ การป้องกันการตรวจเช้ือวัณ
โรค สารเคมี และการกําจัดขยะอันตราย ตามมาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพห้องปฏิบัติการ (LA) แนวทางการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการทางกีฏวิทยาใหไ้ด้มาตรฐาน ISO/IEC: 17025 มีการควบคมุคุณภาพวัคซีน มแีผนบรหิารความต่อเน่ืองของ
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องค์กร จัดสถานที่ทํางานน่าอยู่น่าทํางาน สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ   (Health Literacy) ให้เป็นองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ 
(Health Literate Organization: HLO) บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพ ตรวจสมรรถภาพ ได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
และส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ ทําให้บุคลากรมทีักษะ ปลอดภัย ลดโอกาสเสี่ยงต่อการสัมผัสเช้ือโรคและปัจจัยเสี่ยง 

การเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากรที่สําคัญคือ บุคลากรมีอายุมากขึ้นและใกล้เกษียณ จึงต้องถ่ายทอดความรู้อย่าง
ต่อเน่ือง มีบุคลากรใหม่เพ่ิมขึ้น และการปรับสู่ Thailand4.0 จึงต้องวางแผนการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศและ
รองรับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งพ้ืนฐานของบุคลากรที่มีผลต่อการวางแผน การพัฒนา และการสร้างขีดความสามารถในการ
เป็นองค์กรสมรรถนะสูง ได้แก่ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)  การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณและแก้ปัญหา (Critical Thinking) การสื่อสารและสร้างความร่วมมือ การปรับบทบาทเป็น 
Facilitator, Smart Regulator, Policy Advisor ทักษะด้านดิจิทัล ภาษาอังกฤษ และด้านอารมณ์ (Soft Skills)  

(4)  สินทรัพย์ 
1) อาคารสถานท่ี สคร.9 ต้ังอยู่ที่ ถ.ราชสีมา-โชคชัย ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา ต้ังอยู่บน

ที่ราชพัสดุ มีเน้ือที่ 61 ไร่ 1 งาน 28 ตารางวา และมีที่ราชพัสดุที่อยู่ในความรับผิดชอบ ได้แก่ นคม.9.4.3 ครบุรี (2 ไร่ 
1 งาน 10 ตารางวา) ศตม.9.4 ปากช่อง (1 ไร่ 2 งาน) และบ้านพักหลังเรือนจํานครราชสีมา (3 ไร่ 9 ตารางวา) มีอาคารทีอ่ยู่
ในบริเวณสํานักงาน 4 อาคาร ได้แก่ อาคารสคร.9 อาคารพัฒนาองค์กร อาคารศูนย์ฝึกอบรมนักระบาดวิทยาภาคสนาม 
อาคารยานพาหนะ อาคารปฏิบัติการทางการแพทย์ ศตม.ที่ 9.2 บุรีรัมย์ ส่วนอาคารที่อยู่นอกสํานักงาน ได้แก่ ศตม.ที่ 9.1 
ชัยภูมิ ศตม.ที่ 9.3 สุรินทร ์ ศตม.ที่ 9.4 ปากช่อง รวมทั้งมีห้องศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค ห้องควบคุมอุณหภูมิยาและเวชภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการกีฏวิทยา มาลาเรีย
คลินิก ห้องประชุม ห้องสมุด พ้ืนที่ Co-working Space พ้ืนที่สีเขียว สถานที่ออกกําลังกาย และบ้านพักบุคลากร  

2) เทคโนโลยี ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) Hardware ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่
ให้บริการ 24 ช่ัวโมง และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน (2) ระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ Leased 
line 25/25 MB. ที่เช่ือมต่อกับกรมควบคุมโรค และเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต 100/100 MB. มรีะบบรักษาความ
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ ได้แก่ Firewall, Anti virus และเก็บข้อมูลการใช้งาน Internet (Log) ตามมาตรฐานด้านการใช้
งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (3) Software และระบบฐานข้อมูล เพ่ือใช้ในการดําเนินการตามพันธกิจของหน่วยงาน
ทั้งด้านกระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน ได้แก่ เว็บไซต์ สคร.9 ระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ 
(EstimatesSM) ใช้ในการจัดทําแผนงาน ติดตามประเมินผลงานและตัวช้ีวัด ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS) 
สําหรับบริหารและพัฒนาผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ระบบ GFMIS ระบบบริหารจัดการงบประมาณ (BDM) สําหรบั
บริหารและรายงานการใช้งบประมาณ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ระบบรับเรื่องร้องเรียน (e-Petition) ระบบ
ฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ระบบการเฝ้าระวังทันระบาด ระบบฐานข้อมูลโรคเรื้อน (UCHA) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(GIS) เพ่ือใช้รายงานสถานการณ์โรคในรูปแบบต่างๆ อีกทั้งยังมีโปรแกรมทีใ่ช้เฉพาะในกลุม่งาน ได้แก่ โปรแกรมรายงาน 
506 โปรแกรมการตรวจสอบข่าวการระบาดระดับเขต/จังหวัด ระบบเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า (Thai Rabies Net) 
ระบบฐานข้อมูลวัณโรค Online โปรแกรม Lab Zika โปรแกรม Measles Online Database โปรแกรมติดตามผล
การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ (SAT&JIT Lab) โปรแกรมเฝ้าระวังและคัดกรองโรคติดต่อในผู้เดินทางผ่านช่องทางเข้าออก
ระหว่างประเทศช่องจอม จ.สรุินทร์ มีการเช่ือมโยงข้อมูลกับหน่วยงานเครือข่าย ได้แก่ ระบบคลังข้อมูลสุขภาพ (HDC) 
และเขตสุขภาพที่ 9 เป็นต้น เพ่ือใช้ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ซึ่งผู้บริหารสามารถติดตาม
ความก้าวหน้าผ่านระบบออนไลน์และ Dashboard ได้ ข้อมูลทีผ่่านการประมวลผลแล้วจะนําไปใช้เพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน ประกอบการตัดสินใจและวางแผนยุทธศาสตร์ (4) เทคโนโลยีการสื่อสารและการให้บรกิาร ได้แก่ VDO/ 
Web Conference วิทยุสื่อสาร Social media เป็นต้น ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามท่ีระบุในแผน
บริหารความต่อเน่ืองขององค์กร (BCP) กฎหมาย นโยบายและแนวปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเทคโนโลยีทั้ง 4 
องค์ประกอบ จะดําเนินงานประสานกันและเช่ือมโยงกับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังป้องกัน
ควบคมุโรคและภัยสุขภาพให้กับประชาชน 
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3) อุปกรณ ์ มีเครื่องมือทางการแพทย์ทีใ่ช้ในการวินิจฉัยและรกัษาผู้ป่วยโรคหนอนพยาธิ โรคมาลาเรยี ตรวจ
เช้ือวัณโรค มีการควบคุมมาตรฐานด้วยเครื่องตรวจสอบอุณหภูมิมาตรฐาน ห้องเก็บวัคซีนด้านการป้องกันควบคมุโรคและภัย
สุขภาพ เครื่องพ่นสารเคมีกําจดัยุง ชุดอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเช้ือร้ายแรง และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 

(5) กฎหมาย กฎระเบียบ และขอ้บังคับ สคร.9 ดําเนินการภายใต้กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคมุโรค 
พ.ศ. 2562 มีกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับสําคัญ ได้แก่ (1) พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 
(2) กฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 (International Health Regulations: IHR2005) (3) พระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 (4) พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
พ.ศ. 2554 (5) พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (6) พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 และ (7) 
พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 ที ่สคร.9 ใช้ดําเนินการ กํากับและ
จัดระบบการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้เป็นไปอย่างคล่องตัว มีประสิทธิภาพและตอบสนองการเปลี่ยนแปลง 
 

ข. ความสัมพนัธ์ระดับองค์การ 
(6) โครงสร้างองคก์าร 
สคร.9 ปรับโครงสร้างองค์กร (วันที่ 1 ต.ค.2562) เพ่ือให้

เอ้ือต่อการทํางานตามภารกิจ และแผนพัฒนาด้านการป้องกันควบคุม 
โรคและภัยสขุภาพของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
โดยแบ่งเป็น 9 กลุ่ม 1 ศูนย์ 1 งาน (ภาพที่ 1) มีกลไกการ
บริหารงานและวิธีการจัดการตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี 
นโยบายการพัฒนากรมควบคุมโรคเข้าสู่ระบบราชการ 4.0 ปี 2563 
(ประกาศ 11 ต.ค.2562) ควบคู่กับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับอ่ืนๆ 
โดยมีระบบการกํากับดูแลดังน้ี 

1. มอบอํานาจให้รองผู้อํานวยการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อํานวยการในราชการของหน่วยงาน มอบอํานาจ
หรือกระจายอํานาจการตัดสินใจในการปฏิบัติงานให้กับหัวหน้ากลุ่มและคณะกรรมการต่างๆ เพ่ือวางแผนกํากับดูแล
การบริหารและดําเนินงาน มีการรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานในการประชุมผู้บริหาร สคร.9 ทุกเดือน 

2. จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการและข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (MOU) มีการถ่ายทอดตัวช้ีวัดและเป้าหมาย
ระดับกรมควบคุมโรคสูห่น่วยงาน กลุม่งานและบุคคล มแีนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มีการกํากับติดตามผลการ
ดําเนินงานผ่านระบบ EstimatesSM, DPIS (PMS online) และสรุปผลการประเมินคํารับรองการปฏิบัติราชการ เสนอผู้บริหาร 

3. การบรหิารจัดการ โดยกําหนดยุทธศาสตร์ กลุม่งาน และคณะกรรมการ เพ่ือรองรับภารกิจและการเปลี่ยนแปลง 
มีการกระจายอํานาจให้สามารถจัดทําแผนงานโครงการ เพ่ือพัฒนางาน ผลิตภัณฑ์วิชาการ บริการ และนวัตกรรม มีผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด แผนงานโครงการ มีการติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัด ภารกิจ แผนปฏิบัติงานและ
งบประมาณ เพ่ือเป็นข้อมลูย้อนกลับ (Feedback) ให้ผู้บริหารทราบ และพิจารณาผลการดําเนินงานทั้งหมดของหน่วยงาน 

(7) ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
สคร.9 มีการวิเคราะห์ทบทวนสายโซ่แห่งคณุค่า (Value Chain) ผู้รับบริการ และผู้มสี่วนได้ส่วนเสียที่

สําคัญ (เมื่อวันที่ 25 พ.ย.2562) ดังน้ี  
1) ผู้รบับริการ คือ ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  

(1) กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคและภัยสุขภาพ เช่น กลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง กลุ่มเสี่ยง
โรคมะเร็งท่อนํ้าดี แรงงานใน/นอกระบบ ผู้ต้องขัง ผู้เดินทางผ่านด่านชายแดนฯ กลุ่มเปราะบาง (ต่างด้าว เร่รอ่น ย้ายถิ่น) 

(2) กลุ่มวัย เช่น กลุ่มวัยเรียน (ป้องกันการจมนํ้า) กลุม่วัยรุ่น (อุบัติเหตุทางถนน ควบคุมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์ บุหรี่ โรคเอดส์) กลุ่มวัยทํางาน (โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง) 

(3) กลุ่มโรค ได้แก่ กลุม่โรคติดต่อ (CD SALTH EID IC แมลง) กลุ่มโรคไม่ติดต่อ (NATI Env.Occ)  
(4) กลุม่ป่วย/พิการ เช่น ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสงู วัณโรค โรคเอดส์ โรคเรื้อน โรคปอดฝุ่นหนิ  
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(5) กลุม่พ้ืนที่เป้าหมาย เช่น โรงเรือน/ชุมชน/หมู่บ้าน โรงเรียน โรงพยาบาล โรงแรม โรงงาน/สถาน
ประกอบการ โรงธรรม/วัด (6 ร.) เรอืนจํา ชายแดน (ด่านพรมแดนถาวรช่องจอม อ.กาบเชิง จ.สุรินทร)์  
- มีความต้องการและความคาดหวังที่สําคัญต่อผลผลิต การบริการและการปฏิบัติการของ สคร.9 ดังน้ี 
1. การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสขุภาพ การสอบสวนโรค และการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
2. องค์ความรู้เรื่องการป้องกันควบคุมโรค ข้อมูลข่าวสาร และบริการทางวิชาการ ที่ถูกต้อง เข้าใจง่าย ทันต่อ

สถานการณ์ เข้าถึงได้ง่าย และเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ 
2) ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย ได้แก่  

(1) กลุ่มเครือขา่ยที่ทํางานร่วมกันทั้งในและระหว่างประเทศ เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิในการป้องกัน
ควบคุมโรค ได้แก่ สสจ. สสอ. รพศ. รพท. รพช. รพ.สต. อปท. สื่อมวลชน มหาวิทยาลัย ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุรินทร์ 
ด่านควบคุมโรคราชอาณาจักรกัมพูชา คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) (เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด 
นายอําเภอ) ภาคประชาสังคม (เช่น กลุ่มจติอาสา NGO มูลนิธิ) และภาคประชาชน (เช่น อสม. ผู้นําชุมชน)  

(2) เขตสุขภาพที่ 9 ได้แก่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสขุ สาธารณสุขนิเทศก์ สํานักงานเขตสุขภาพที่ 9 
- มคีวามต้องการและความคาดหวังที่สําคญัต่อผลผลิต การบริการและการปฏิบัติการของ สคร.9 ดังน้ี 
1. การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสขุภาพ การสอบสวนโรค และการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข  
2. องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ผลิตภัณฑ์หลักทางวิชาการ และบริการทางวิชาการ ที่ได้

มาตรฐาน ถูกต้อง เข้าใจง่าย ทันต่อสถานการณ์ นําไปปฏิบัติได้จริง และเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ 
3. เครือข่ายการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ร่วมศึกษาวิจัย พัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันควบคุมโรค 

การแลกเปลี่ยนใช้งานข้อมูลร่วมกัน ซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพให้กับประชาชน 
4. ข้อมูลทีผ่่านการวิเคราะห์ การพยากรณ์ เตือนภัย การช้ีเป้าในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค 

ความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มผู้รับบริการและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความแตกต่างกันในด้าน
แนวทางและวิธีการให้บริการ โดยกลุ่มผู้รับบริการ มีการให้บริการ ได้แก่ 1) แจ้งเตือนภัยการระบาดของโรคและภัยสุขภาพ 
แนวทาง มาตรการที่ได้มาตรฐาน คัดกรองผู้เดินทางผ่านด่านชายแดน 2) ให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ 3) ดําเนินการตาม
กฎหมาย และ พรบ. ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ การรณรงค์ โทรทัศน์ รายการวิทยุ การแถลงข่าว สื่อมวลชน แผ่นพับ Social 
media ส่วนกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการให้บริการ ได้แก่ 1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีด้านการ
ป้องกันควบคุมโรค 2) สนับสนุนวิชาการและข้อมูลสถานการณ์โรค เพ่ือนําไปใช้ในการวางแผนและการดําเนินงานป้องกัน
ควบคุมโรค 3) ถ่ายทอดองค์ความรู้ คู่มือ แนวทาง มาตรฐาน มาตรการ นโยบาย กฎหมาย 4) พัฒนาระบบกลไกเครือข่าย
ประสานงาน เช่ือมโยงเครือข่าย เพ่ือให้การป้องกันควบคุมโรคได้ตามมาตรฐาน 5) ดําเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค 
และร่วมดําเนินการตามกฎหมาย และ พรบ. 6) นิเทศ ติดตาม ประเมินผล ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ คู่มือ สื่อ หนังสือราชการ 
โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์ Social media การฝึกอบรม/ประชุม คณะกรรมการ/คณะทํางาน วิทยากร ผู้ประสานงาน เป็นต้น 
 

(8) หน่วยงานหรอืองค์กรที่เก่ียวข้องกันในการให้บริการหรอืส่งมอบงานต่อกัน ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 หน่วยงานหรือองค์กรที่เก่ียวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกัน  

หน่วยงานหรอื 
องค์กรที่เก่ียวข้องกัน 

บทบาทในระบบงาน ตามภาระหน้าที่ และ
การยกระดับความสามารถในการแข่งขัน 
การมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 

กลไกที่สําคัญในการ
สื่อสาร 

ข้อกําหนดสําคัญในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 

1.สํานักงบประมาณ  
2.กองแผนงาน กรม
ควบคุมโรค 

พัฒนาองค์ความรู้ คู่มือ แนวทางการ
ดําเนินงาน การบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ แลกเปลี่ยนด้านวิชาการ 

1. ผ่านระบบ ESM  
2. เสนอแผนปีละคร้ัง  
3. รายงานทุกเดือน 

1. ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง
ตามระเบียบ/แนวทาง 

2. เบิกจ่ายงบประมาณได้ทันเวลา
3.กรมบัญชีกลาง  
4.กองคลัง กรม
ควบคุมโรค  

5.คลัง จ.นครราชสีมา 

พัฒนาองค์ความรู้ คู่มือ แนวทางการ
ดําเนินงาน การบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ และการแลกเปลี่ยน
วิชาการ 

1. ผ่านระบบ GFMIS 
2. ผ่านระบบ e-GP 
3. การควบคุมภายใน  
4. เอกสารการเงิน  

1. ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง
ตามระเบียบ/แนวทาง 

2. การรายงานได้ทันเวลา 
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หน่วยงานหรอื 
องค์กรที่เก่ียวข้องกัน 

บทบาทในระบบงาน ตามภาระหน้าที่ และ
การยกระดับความสามารถในการแข่งขัน 
การมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 

กลไกที่สําคัญในการ
สื่อสาร 

ข้อกําหนดสําคัญในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 

6.สํานักงาน ก.พ.ร. 
7.กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร กรมควบคุมโรค 

พัฒนาองค์ความรู้ หลกัเกณฑ์ คู่มือ 
แนวทางการดําเนินงาน การพัฒนา
คุณภาพ การบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 

1. การประชุมช้ีแจง  
2. ผ่านระบบ ESM  
3. ผ่านเว็บไซต์ อีเมล ์

Social media 

1. การดําเนินงานตาม
เป้าหมายคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ได้ครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 

8.กรมควบคุมโรค  
9.กรมอ่ืนในกระทรวง
สาธารณสุข  

10.สสจ. หน่วยงานใน
สังกัด  

11.องค์กรเอกชน  
12.อปท. มหาวิทยาลัย 
สื่อมวลชน โรงงาน 

1. พัฒนาองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์ทาง
วิชาการ มาตรฐาน มาตรการ 
หลักเกณฑ์ คู่มือ แนวทางการ
ดําเนินงาน ระบบข้อมูล การ
แลกเปลี่ยนวิชาการด้านเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

2. พัฒนากลไกความร่วมมือ ความ
เข้มแข็งหน่วยงานเครือข่าย 

1. สือ่สารแลกเปลี่ยนขอ้มลู 
2. การสร้างองค์ความรู้ 

ผลิตภัณฑ์วิชาการ สื่อ 
3. การให้คําปรกึษา แนะนํา 

ประสานงาน ร่วมเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ 

4. ติดตาม นิเทศ ประเมินผล 

1. ข้อตกลง/ขอ้กําหนดความ
ร่วมมือ  

2. มีข้อมูลที่ครอบคลุม ถูกต้อง 
ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน  

3. ดําเนินงานตามมาตรฐาน 
4. การสื่อสารถ่ายทอด 

แนะนํา สร้างความร่วมมือ
การดําเนินงาน 

 
2. สภาวการณ์ขององค์การ 

ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน 
(9) สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ข้อมูลสภาพแวดลอ้มด้านการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ  
ประเด็นการแขง่ขนั คู่เปรียบเทียบ ผลต่อการดําเนินการของ สคร.9 ปัจจัยความสาํเร็จ แหล่งข้อมูล 
ภายในประเทศ 
1. การพัฒนา
ระบบราชการ 

สคร.อ่ืน ด้านการได้รับ
รางวัลเลิศรัฐ (PSEA) 
ระดับดีเด่น ได้แก่ สคร.1 
เชียงใหม่, สคร.2 พิษณุโลก, 
สคร.6 ชลบุรี, สํานัก
เอดส์ฯ, ศอ.บจ., สํานัก
แมลง, สํานัก ต., สํานัก
วัณโรค, สคร.7 ขอนแก่น 

สคร.9 ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ 
ปี 2559 (TPSA) ประเภทนวัตกรรมการ
บริการที่เป็นเลิศระดับดีเด่น เรือ่ง "อุปกรณ์
ลดฝุน่: นวัตกรรมการป้องกันควบคุมโรค
ปอดฝุ่นหิน" ซึ่ง สคร.9 มีการวางแผนและ
พัฒนาผลงานสมัครรางวัลเลิศรัฐอย่าง
ต่อเน่ืองต้ังแต่ปี 2556 มีการประเมิน
สถานะและพัฒนาระบบราชการ 4.0 

1. ผู้บริหารให้ความ 
สําคัญเป็นอันดับต้น
2. ความมุ่งมั่น ร่วมมือ
ของบุคลากร  
3. เครือข่ายความ
ร่วมมือทั้งภายในและ
ภายนอก 

1.สํานักงาน 
ก.พ.ร. 
2.กพร. กรม
ควบคมุโรค 

2. ผลการ
ปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงาน 

สคร.อ่ืน ด้านผลการ
ปฏิบัติราชการตามคํา
รับรองฯ และเปรียบเทียบ
ผลการดําเนินงานในปีที่
ผ่านมาของตนเอง 

สคร.9 มีผลการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานอยู่ในระดับที่สูงขึ้น โดยเป็น
อันดับที่ 1 (ดีเด่น) ในปี 2558, 2560 
และอันดับ 2 (ดีมาก) ในปี 2559, 2561 
(ผลคะแนน ปี 2558=4.992 ,ปี 2559=
4.980 , ปี 2560=4.975 , ปี 2561= 
4.919 , ปี 2562=4.9178 ) 

1. มีการถ่ายระดับ
ตัวช้ีวัดไปทุกกลุ่ม
งานและบุคคล 
2. ความมุ่งมั่น 
ร่วมมือของบุคลากร
3. เช่ือมโยงกับการประ 
เมินผลการปฏิบัติราชการ

1.ระบบ 
EstimatesSM
2.กพร. กรม
ควบคมุโรค 

3. ผลิตภัณฑ์
ทางวิชาการ 
นวัตกรรม และ
การรับรอง

1. สคร.อ่ืน  
2. เปรียบเทียบกับค่า
เป้าหมาย และผลการ
ดําเนินงานในปีที่ผ่านมา

สคร.9 มีผลการดําเนินการดังน้ี 
1. มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวิชาการทกุปี 
โดยในปี 2562 มีจํานวน 132 เรื่อง 
มากกว่าปี 2561 (จํานวน 91 เรื่อง) มีการ

1. ผู้บริหารให้
ความสําคัญ 

2. มีระบบการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ทาง

1.กองนวัตกรรม
และวิจัย กรม
ควบคุมโรค 
3.ฐานข้อมลู E-
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ประเด็นการแขง่ขนั คู่เปรียบเทียบ ผลต่อการดําเนินการของ สคร.9 ปัจจัยความสาํเร็จ แหล่งข้อมูล 
มาตรฐาน ของตนเอง 

3. หน่วยงานที่ให้บริการ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
ในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 9 

เผยแพร่ นําเสนอผลงานวิชาการในเวที
ระดับเขต ภาค ประเทศและนานาชาติ ปี 
2561=13 เรื่อง ปี 2562=14 เรื่อง และ
เผยแพร่ในวารสารวิชาการ สคร.9 (ผ่าน 
TCI ปี 2555) วารสารกรมควบคุมโรค 
และฐานข้อมลู E-Journal  
2. มีการพัฒนานวัตกรรม เช่น ปี 2559 
เรื่อง อุปกรณ์ลดฝุ่น: นวัตกรรมการป้องกัน
ควบคมุโรคปอดฝุ่นหิน ได้รับรางวัล TPSA 
ระดับดีเด่น ปี 2562 เรือ่ง โปรแกรมเฝ้าระวัง
และคัดกรองโรคติดต่อในผู้เดินทางผ่านช่อง
ทางเข้าออกระหว่างประเทศ ด่านพรมแดน
ถาวรช่องจอม จ.สุรินทร ์ได้รับรางวัล
นวัตกรรมยอดเยี่ยมของกรมควบคุมโรค 
3. ลูกค้าหรือผูใ้ช้ผลิตภัณฑ์มคีวามพึง
พอใจต่อผลิตภัณฑ์หลัก สคร.9 สูงกว่า
เป้าหมาย (ร้อยละ 95) (ปี 2559=95.02% 
ปี 2560=97.60%  ปี 2561=96.40%  
นวัตกรรม ปี 2562=100% ) 
4. สคร.9 ผ่านมาตรฐานระบบบริหารจัดการ
คุณภาพห้องปฏิบัติการ (LA) ปี 2556 และเป็น
หน่วยงานที่ให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
แก่หน่วยงานภายนอก แห่งเดียวในพ้ืนที่เขต
สุขภาพที่ 9 อยู่ระหว่างพัฒนาและขอประเมิน
คุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ตาม
มาตรฐาน ISO 15189:2012 และหอ้งปฏิบัติการ
กีฏวิทยา ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

วิชาการ และ 
นวัตกรรม  

3. มีงบประมาณ
สนับสนุน  

4. มีการนําผลิตภัณฑ์
วิชาการไปใช้
ประโยชน์ในพ้ืนที่
และนําไปขยายผล

5. มีหน่วยงาน
เครือข่ายที่ร่วม
พัฒนาผลิตภัณฑ์
วิชาการ และ 
นวัตกรรม 

Journal 
4.ศูนย์ดัชนี
การอ้างอิง
วารสารไทย 
5.ศูนย์นวัตกรรม
ด้านสุขภาพและ
ป้องกันควบคุมโรค
กรมควบคุมโรค 
6.สํานักงาน 
ก.พ.ร. 
7.สภาเทคนิค
การแพทย์ 

4. ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 
และผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยี 

เปรียบเทียบกับค่า
เป้าหมาย และผลการ
ดําเนินงานในปีที่ผ่านมา
ของตนเอง 

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความ
พึงพอใจต่อการให้บริการของ สคร.9 สูงกว่า
เป้าหมาย (ร้อยละ 85) (ปี 2560 ด้าน
ถ่ายทอดความรู้ 98.79% ปี 2561 ภาคี
เครือข่ายมีความพึงพอใจ 91.37% มาลาเรีย
คลินิก/บริการเชิงรุก 99.67% การสอบสวน
โรค 94% ปี 2562 ถ่ายทอดความรู้ 95.68%)

1. ถ่ายระดับตัวช้ีวัด
ไปยังกลุม่ที่เก่ียวข้อง 
2. มีการปรับปรุง
กระบวนการ/
นวัตกรรมการบริการ

1.กพร. กรม
ควบคุมโรค 
2.เครือข่ายใน
เขตสุขภาพที่ 9
3.ประชาชน
เขตสุขภาพที่ 9

5. การป้องกัน
ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ 

เปรียบเทียบกับค่า
เป้าหมาย และผลการ
ดําเนินงานในปีที่ผ่านมา
ของตนเอง 
 

สคร.9 มีผลการดําเนินงานป้องกันควบคุมโรค
และภัยสขุภาพที่ดีขึ้น สูงกว่าคา่เป้าหมายท่ี
กําหนด เช่น การพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะ
ฉุกเฉิน (EOC) และทมีตระหนักรูส้ถานการณ ์
(SAT) การป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
ทางถนนระดับอําเภอ (D-RTI) การพัฒนา

1. การบูรณาการกับ
หน่วยงานเครือข่าย 
2. ความร่วมมือใน
การดําเนินงานของ
หน่วยงานเครือข่าย

1. ระบบ
ฐานขอ้มลู HDC
2. เว็บไซต์เขต
สุขภาพที่ 9 
3.ระบบ 
EstimatesSM
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ประเด็นการแขง่ขนั คู่เปรียบเทียบ ผลต่อการดําเนินการของ สคร.9 ปัจจัยความสาํเร็จ แหล่งข้อมูล 
คุณภาพ NCD Clinic Plus ในการป้องกัน
ควบคุมโรค เบาหวานและความดันโลหิตสูง 
การเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหาโรคพยาธิ
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี  

ภายนอกประเทศ 
ด่านควบคุม
โรคติดต่อระหว่าง
ประเทศ ช่องจอม 
จังหวัดสุรินทร์ 
(ด่านพรมแดน) 

การป้องกันควบคุม
โรคติดต่อระหว่างประเทศ 
ของประเทศเพ่ือนบ้าน 

ดําเนินการได้ตามแนวทางการเฝ้าระวัง
ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อพ้ืนที่ชายแดน 
กฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 
(IHR 2005) และการพัฒนาสมรรถนะ
หลักของช่องทางเข้าออกประเทศ (CCAT) 
ตามมาตรฐานที่กําหนด และมีฐานข้อมลู
สนับสนุนการดําเนินงานทีค่รบถ้วน 

1. มีข้อตกลงความ
ร่วมมือการป้องกัน
ควบคมุโรคตาม
แนวชายแดน 

2. มีฐานข้อมูลสนับ 
สนุนการดําเนินงาน

เว็บไซต์กลุม่
โรคติดต่อ
ระหว่างประเทศ 
กองโรคติดต่อ
ทั่วไป  

 

(10)  การเปลีย่นแปลงความสามารถในการแข่งขนั ดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อสถานะการแข่งขันของ สคร.9 และของประเทศ และการเปลีย่นแปลงที่สร้าง
โอกาส สําหรับการสร้างนวัตกรรมและความร่วมมือ มีดังน้ี 

ปัจจัย การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อสถานการณ์แข่งขนั ทีส่รา้งโอกาส สําหรบัการสร้างนวัตกรรมและความร่วมมือ 
1.ภายใน 
 

1. วิสัยทัศน์กรมควบคุมโรคที่วางเป้าหมายคือ ประชาชนได้รับการป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ 
ระดับมาตรฐานสากล ภายในปี 2580 เป็นโอกาสให้ สคร.9 ทบทวนวิสัยทัศน์และจัดทําแผนยุทธศาสตร์
ปี 2563-2567 เพ่ือป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพ้ืนที่ให้บรรลุเป้าหมาย 

2. มีการดําเนินงานร่วมกับเขตสุขภาพที่ 9 ในบทบาทหน้าที่ผู้กํากับดูแล (Smart Regulator) โดยนํา
ข้อมูลที่เก่ียวขอ้งรอบด้านมาใช้ประโยชน์ เช่น 5 ระบบ 5 มิติ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น จึงเป็นโอกาสให้ 
สคร.9 ขับเคลือ่นนโยบาย มาตรการท่ีสําคัญของกรมร่วมกับศูนย์วิชาการและหน่วยงานต่างๆ  

3. สคร.9 มีระบบสารสนเทศทีท่นัสมัย เช่ือมโยงข้อมูลกับหน่วยงานเครือข่าย เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ
ของข้อมูลและสนับสนุนข้อมลูเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินให้กับหน่วยงานเครือข่าย  

4. บุคลากร สคร.9 มคีวามเช่ียวชาญด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสขุภาพ มีความหลากหลายใน
สาขาวิชา มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเน่ือง ทําให้เกิดความเช่ียวชาญและเป็นที่ยอมรับจากเครือข่าย

5. มีค่านิยมหลัก MOPH ซึ่งมุ่งหวังให้เกิดการทาํงานอย่างชาญฉลาดและกา้วทันโลก เพ่ือใหบุ้คลากร
ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีความเป็นมืออาชีพ มีการบริการที่ดีและปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

2.ภายนอก 
 

1. นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เน้นการ
บังคับใช้กฎหมายหรือกฎระเบียบ เพ่ือให้การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ดําเนินการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ สคร.9 มีเครื่องมือที่ใช้ในการดําเนินงานที่สามารถบังคับใช้ให้เกิดผล

2. หน่วยงานเครือข่ายยังขาดความรู้และความเช่ียวชาญด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค จึงมี
ความจําเป็นที่จะต้องขอรับการสนับสนุนขอ้มูลและผู้เช่ียวชาญจาก สคร.9  

3. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก  
4. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารทีท่นัสมยั ทําให้หน่วยงานเครือข่ายและประชาชนเข้าถึงสื่อได้ง่าย 
5. กระแสโรคและภัยสุขภาพ เกิดโอกาสในการสร้างความร่วมมือ ได้รับการยอมรับและความเช่ือถือจาก

เครือข่ายและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 
6. การเปิด AEC, Medical Hub ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศช่องจอม จ.สุรินทร ์สร้างความ

ร่วมมือในการป้องกันควบคุมโรคของเครือข่ายและระหว่างประเทศ 
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 (11)  แหล่งข้อมูลเชงิเปรียบเทียบ และเชงิแข่งขนัในภารกิจทีค่ลา้ยคลึงกัน 
แหล่งข้อมูลภายในประเทศ ได้แก่ ผลงานวิชาการจากมหาวิทยาลัย หน่วยงานเครือข่าย ระบบฐานข้อมูล

การวิจัย เช่น Thai Health Science Journals, TCI เป็นต้น ข้อมูลผลการดําเนินงานของหน่วยงานภายในกระทรวง
สาธารณสุข เช่น CDC HDC การสาธารณสุขไทย สํานักระบาด เขตสุขภาพ สคร. สสจ. สสอ. รพ. ผลการปฏิบัติ
ราชการ รายงานผลการดําเนินงาน รายงานประจําปี รายงานการเฝ้าระวังโรค ระบบฐานข้อมูลสุขภาพ หน่วยงาน
บริหาร/สํานักต่างๆ ของกรมควบคุมโรค ผลสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ เวทีการประชุมวิชาการ การรับรอง
มาตรฐาน ผลงานคุณภาพ นวัตกรรม สิทธิบัตร ระบบคลังความรู้ เว็บไซต์สคร.9 เป็นต้น ข้อมูลผลการดําเนินงานของ
หน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข เช่น สํานักงบประมาณ คลังจังหวัด สํานักงานสถิติจังหวัด สํานักงานปศุสัตว์
จังหวัด ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักงานสรรพสามิต เป็นต้น แหล่งข้อมูลภายนอกประเทศ ได้แก่ องค์กร
อนามัยโลก (WHO) ศูนย์ป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา (US CDC) การป้องกันควบคุม
โรคติดต่อระหว่างประเทศของประเทศเพ่ือนบ้าน รายงานหรือฐานข้อมูลวิชาการของหน่วยงานต่างประเทศ เป็นต้น  

โดย สคร.9 มีการวางแผนพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ วางแผนความก้าวหน้าของบุคลากรและบริหาร
คนเก่ง การสร้างสรรค์ผลงานใหม่ นวัตกรรม และการพัฒนาฐานข้อมูลสภาวการณ์ขององค์กรเพื่อเทียบเคียงทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ ซึ่งมีข้อจํากัดในการได้มาซึ่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ ได้แก่ การประเมินมาตรการยังทําได้บางโรค 
เช่น พิษสุนัขบ้า ไข้เลือดออก มีการประเมินผลลัพธ์ตัวช้ีวัดโรคและภัยสุขภาพได้ตามเป้าหมายที่กรมควบคุมโรคกําหนด 
แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกมิติ เช่น อัตราป่วยบางโรค ประสิทธิผลการลดโรค และมีข้อมูลผลการดําเนินงานของคู่เปรียบเทียบ
เพ่ือเทียบเคียงผลการดําเนินงาน (Benchmarking) บางโรค เช่น ข้อมูลเบาหวานความดันโลหิตสูง ในระบบ HDC 

 

ข. บริบทเชิงยุทธศาสตร ์
(12)  ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร ์ดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ของ สคร.9 
บริบทเชิง
ยุทธศาสตร ์

ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร ์ 
(สิ่งท่ีองค์กรต้องเอาชนะให้บรรลุเป้าหมายให้ได้) 

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์  
(สิ่งท่ีทําให้องค์กรมีความโดดเด่น เช่น เทคโนโลยี ผลผลิต 

บริการ การเงิน การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล)
1. ด้านพันธกิจ 1) การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพ ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
ให้เป็นที่ยอมรับ มีการนําไปใช้การอ้างอิง 
ผลักดันเชิงนโยบาย และการเผยแพร่
ระดับประเทศ 
2) ภาคีเครือขา่ยมีการดําเนินงานเชิงระบบ
ได้อย่างย่ังยืน  
3) การพัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูงและได้
มาตรฐานสากล 

1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวิชาการ พยากรณ์โรค เตรียม 
พร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน จนเป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน
เครือข่ายและลูกค้า นําไปใช้อ้างอิงและผลักดันเชิงนโยบาย 
2) บุคลากรมีสมรรถนะและมกีารพัฒนาตามที่กรม
ควบคุมโรคกําหนด 
3) ผู้บริหารใหค้วามสําคญัในการพัฒนางานวิจัยและ
ผลิตภัณฑ์ มีกลุม่งานที่รบัผิดชอบชัดเจนซึ่งช่วยกระตุ้น 
ส่งเสริม พัฒนางานวิจัยและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน 
ส่งเสริมให้เผยแพร่ในเวทีวิชาการ หรือในวารสารวิชาการ 
สคร.9 ที่มมีาตรฐานระดับประเทศ รวมทั้งสร้างแรงจูงใจ
ในการผลิตผลงานวิชาการทีไ่ด้มาตรฐาน 
4) ปรับบทบาทเป็น Facilitator, Smart Regulator, 
Policy Advisor ที่สอดคล้องกับระบบราชการ 4.0 

2. ด้านการ
ปฏิบัติการ 

1) การสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมและการ
นําไปใช้ประโยชน์ 
2) การแสวงหาแหล่งทุนจากภายนอก 
3) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เป็นระบบ
เดียว การใช้ข้อมูลและทรัพยากรร่วมกัน 

1) มีเครื่องมือการจัดการความรู้และช่องทางการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ที่หลากหลาย 
2) มีแหล่งทุนจากภายนอก เช่น สสส. อปท. 
3) มีระบบฐานข้อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว 
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บริบทเชิง
ยุทธศาสตร ์

ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร ์ 
(สิ่งท่ีองค์กรต้องเอาชนะให้บรรลุเป้าหมายให้ได้) 

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์  
(สิ่งท่ีทําให้องค์กรมีความโดดเด่น เช่น เทคโนโลยี ผลผลิต 

บริการ การเงิน การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล)
3. ด้านความ
รับผิดชอบต่อ
สังคม 

1) การยอมรบัและเช่ือถือจากหน่วยงาน
เครือข่าย ในการร่วมมือด้านการเฝ้าระวัง
ป้องกันควบคมุโรคได้อย่างมีประสทิธิภาพ  
2) การสื่อสารความเสีย่งและตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินโรคและภัยสุขภาพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1) เป็นหน่วยงานด้านวิชาการท่ีได้มาตรฐาน ด้านการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
2) มีเครอืข่ายการดําเนินงานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สหวิชาชีพ ทุกระดับ ทั้งใน
และนอกพ้ืนที ่

4. ด้านบุคลากร 1) การเตรียมบุคลากร เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลง Thailand 4.0 
2) ปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด 
(Mindset) เป็นผู้นําการเปลีย่นแปลง (Change 
Leader) และขบัเคลื่อนระบบราชการ 4.0 เพ่ือ
สร้างคณุค่าและประโยชนส์ุขให้แก่ประชาชน 

1) การมโีครงสร้างแบบบูรณาการ (Matrix) ที่เหมาะสม
ตามบทบาทหน้าที่ของบุคลากร  
2) มีแผนระยะยาวในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทุก
กลุ่มที่เหมาะสมและเป็นระบบ เพ่ือความเป็นเลิศทาง
วิชาการ  

 

ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนนิการ 
(13)  ระบบการปรบัปรุงผลการดําเนินการ  

สคร.9 มีระบบการปรับปรุงกระบวนการประเมิน โครงการ กระบวนการท่ีสําคัญ และผลการดําเนินการ
ให้ดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยมีระบบการกํากับการปฏิบัติงาน การประเมินและการบริหารจัดการองค์กร โดยนําเกณฑ์
ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) และมาตรฐานการดําเนินงาน มาใช้ในการประเมินและพัฒนาองค์การอย่างต่อเน่ือง 
เช่น มาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางวิชาการ (TCI) มาตรฐานทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) มาตรฐานศูนย์
ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (EOC) มาตรฐานห้องปฏิบัติการ (LA และ ISO/IEC 17025:2017) มีการ
ถ่ายทอดตัวช้ีวัดระดับกรม สูห่น่วยงาน กลุม่งานและบุคคล มกีารจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (MOU) และกํากับ
ติดตามผลการดําเนินงานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์วิชาการ และวงจรการบรหิารงานคุณภาพ (PDCA) 
ซึ่งผู้บรหิารทุกระดับได้สื่อสารถ่ายทอดนโยบาย ส่งเสริมสนับสนุน สร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 
สร้างทีม และใช้ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ผลงานวิชาการ และปรับปรุงพัฒนา
งานอย่างต่อเน่ือง โดยใช้เครื่องมือการพัฒนาผลงานวิชาการ นวัตกรรม R2R การจัดการความรู้ (KM) การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เป็นต้น เพ่ือยกระดับ
องค์การสู่ความเป็นเลศิ พัฒนาอย่างย่ังยืน ก้าวสู่สากล จนสามารถสร้างภาพลักษณแ์ละความเช่ือมั่นในการทํางาน เช่น 
ทีมป้องกันการบาดเจ็บ (RTI Team) ระดับประเทศ มาตรการป้องกันเด็กจมนํ้า มาตรการด่านชุมชน ศูนย์สร่างเมา 
ด่านครอบครัว การรายงานสถานการณ์โรค พยากรณ์โรค การเฝ้าระวังและตอบโต้ข่าวในภาวะฉุกเฉิน เป็นต้น  

รางวัลที่ได้รับ เช่น ปี 2559 ผลงานวิชาการดีเด่นงานสัมมนาวิชาการป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติ 
รางวัลการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม (TQM) หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ รางวัลบริการ
ภาครัฐแห่งชาติ (TPSA) ประเภทนวัตกรรมระดับดีเด่น เรื่อง อุปกรณ์ลดฝุ่นหิน: นวัตกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ป้องกันควบคุมโรคปอดฝุ่นหิน และผ่านรอบแรกในการสมัครรางวัล UNPSA2017 ของสหประชาชาติ ปี 2561 
จังหวัดชัยภูมิผา่นการรับรองจากองค์การอนามัยโลก ใหเ้ป็นจังหวัดปลอดโรคไข้มาลาเรยีหมดไปจากพ้ืนที่ สคร.9 ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ (Best practices Award) เรื่อง โปรแกรมเฝ้าระวังและคัดกรองผู้เดินทางผ่านด่านควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศช่องจอม จ.สุรินทร์ ในงานสัมมนาวิชาการด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และได้รับรางวัลนวัตกรรม
ยอดเย่ียม กรมควบคุมโรค ในปี 2562 รางวัลผลงานวิชาการดีเด่น ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลการจัดส่ง
รายงาน NCD Clinic Plus ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็วและสมบูรณ ์ และโรงพยาบาลในพ้ืนที่เขตสขุภาพที่ 9 (NCD 
Family R9) ได้รับรางวัล NCD Clinic Plus Award ทุกประเภท (รพ.ขนาดใหญ่ กลาง เล็ก)  

****************************** 


