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ลักษณะส ำคัญขององค์กร ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครรำชสีมำ 

1. ลักษณะองค์กำร: คุณลักษณะส ำคัญของส่วนรำชกำร 
ก. สภำพแวดล้อมของส่วนรำชกำร  
(1) พันธกิจหรือหน้ำที่ตำมกฎหมำย 
ตำรำงที ่1 แสดงพันธกิจ ความส าคัญเชิงเปรียบเทียบ และกลไก/วิธีการที่ส่งมอบผลิตและบริการของ สคร.9 

พันธกิจหรือหน้ำที่ตำมกฎหมำย ควำมส ำคัญเชิงเปรียบเทียบ กลไก/วิธีกำรที่ส่งมอบผลผลิตและ
บริกำรตำมพันธกิจ 

สคร.9 ปฏิบัติพันธกิจหรือหน้าที่ตาม
กฎหมาย ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงแบ่ง
ส่วนราชการกรมควบคุมโรค พ.ศ.2562 
(ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 20 มิ.ย.
2562) ดังนี้ 
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์

ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้า
ระวัง ป้องกนัและควบคุมโรคและภัยที่
คุกคามสุขภาพ ให้เหมาะสมกับสภาพ
พ้ืนที่ที่รับผิดชอบ  

2. สนับสนุนการพัฒนามาตรฐาน
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และรูปแบบการ
ด าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันและ
ควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพใน
เขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ  

3. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม
โรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ ให้แก่
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน 
ในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ  

4. ประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการ
เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคและ
ภัยที่คุกคามสุขภาพในเขตพ้ืนที่ที่
รับผิดชอบ  

5. สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน และ
ควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ
บริเวณชายแดน เพ่ือการป้องกันโรค
ระหว่างประเทศ  

6. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเฝ้า
ระวัง ป้องกันและควบคุมโรคและภัยที่

ความส าคัญเชิงเปรียบเทียบ
ของพันธกิจ สคร.9 ต่อ
ความส าเร็จของส่วนราชการ 
ในการสร้างความเข้มแข็งและ
ประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานเครือข่ายและชุมชน
ที่ท างานร่วมกัน เพ่ือส่งมอบ
คุณค่าให้กับประชาชน
กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่เขต
สุขภาพที ่9 การเตรียมความ
พร้อมในการจัดการโรคและภัย
สุขภาพ ทั้งในภาวะปกติและ
ภาวะฉุกเฉินให้ทันการณ์ 
ตลอดจนเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน ด้านการพัฒนา
องค์ความรู้ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีในการป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ โดย
ใช้สมรรถนะหลักขององค์กร 
เพ่ือช่วยส่งเสริมให้
กระบวนการป้องกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพมี
ประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล 
 

 

 

 

 

กลไกที ่สคร.9 ใช้ในการส่งมอบผลผลิต
และบรกิารตามพันธกิจ ให้แก่
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มี
ดังนี้ 
1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ให้บริการ
ผ่านหน่วยงานเครือข่าย การรณรงค์ 
โทรทัศน์ วิทยุ แถลงข่าว สื่อมวลชน 
เว็บไซต์ Social media ดังนี้ 
     1) แจ้งเตือนภัยการระบาดของโรค 
ภัยสุขภาพ แนวทางป้องกันควบคุมท่ีได้
มาตรฐาน 
     2) ให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ผ่าน
สื่อต่างๆ 
     3) ด าเนินการตามกฎหมาย และ 
พ.ร.บ. ที่เก่ียวข้อง 
2. กลุ่มเครือข่ายที่ท างานร่วมกัน ได้แก ่
สสจ. สสอ. รพ. รพ.สต. อปท. 
มหาวิทยาลัย สื่อมวลชน ภาคประชา
สังคม และภาคประชาชน โดยให้บริการ
ผ่านทางคู่มือ สื่อ หนังสือราชการ 
โทรศัพท ์เว็บไซต์ Social media 
ฝึกอบรม ประชุมชี้แจง น าเสนอผลงาน
วิชาการ การสอบสวนทางระบาดวิทยา 
คณะกรรมการ ผู้ประสานจังหวัด และ
วิทยากร ดังนี้ 
   1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาองค์
ความรู้การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ 
   2) สนับสนุนวิชาการและข้อมูล เพ่ือ
ใช้เตือนภัย วางแผนและด าเนินงาน
ป้องกันควบคุมโรค  
   3) ถ่ายทอดองค์ความรู้ คู่มือ 
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พันธกิจหรือหน้ำที่ตำมกฎหมำย ควำมส ำคัญเชิงเปรียบเทียบ กลไก/วิธีกำรที่ส่งมอบผลผลิตและ
บริกำรตำมพันธกิจ 

คุกคามสุขภาพในเขตพ้ืนที่ที่
รับผิดชอบปฏิบัติงานร่วมกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

 

แนวทาง หลักสูตร มาตรฐาน มาตรการ 
นโยบาย กฎหมาย ข้อมูลข่าวสาร 
   4) พัฒนาระบบกลไกเครือข่าย
ประสานงานการเฝ้าระวังป้องกัน
ควบคุมโรคได้ตามมาตรฐาน 
   5) ด าเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุม
โรค และร่วมด าเนินการตามกฎหมาย 
พ.ร.บ. และกฎอนามัยระหว่างประเทศ 
(IHR) 

 

(2) วิสัยทัศน์และค่ำนิยม 
ตำรำงที ่2 แสดงวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์หลัก ค่านิยมและอัตลักษณ์ของสคร.9 
วิสัยทัศน์ สคร.9 มีวิสัยทัศน์คือ ประชาชนในเขตสุขภาพที่ 9 ได้รับการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ระดับ

มาตรฐานสากล ภายในปี พ.ศ. 2580 (ทบทวนเมื่อวันที่ 29 มี.ค.2562) 
เป้ำประสงค์
หลัก 

มีเป้าประสงค์หลัก ได้แก่ 
1. มีระบบป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ที่ได้มาตรฐานสากล 
2. มีมาตรฐานการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในระดับสากล ที่เหมาะสมต่อบริบทพ้ืนที่และ

สามารถขยายการน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
3. บุคลากรทุกสายอาชีพมีความเชี่ยวชาญด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
4. ระบบการจัดการภายในองค์กรมีสมรรถนะสูง 
5. เป็นองค์กรแห่งความรอบรู้ด้านสุขภาพ ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (Health 

Literacy) 
ค่ำนิยม สคร.9 ประกาศขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร MOPH คือ Mastery เป็นนายตัวเอง Originality เร่งสร้าง

สิ่งใหม่ People-centered approach ใส่ใจประชาชน Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม และมีสมรรถนะ
หลักของบุคลากรคือ “I SMART” ได้แก ่Integrity การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม Service 
Mind บริการที่ด ีMastery การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ Achievement การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
Relationship การมีน้ าใจ ใจเปิดกว้าง เป็นพี่เป็นน้อง Teamwork การท างานเป็นทีม รวมทั้งได้
ประกาศเจตนารมณ์เป็นหน่วยงานคุณธรรม “ซื่อสัตย์ เสียสละ รับผิดชอบ” 

อัตลักษณ์ สคร.9 มีอัตลักษณ์องค์กรคือ “ทีมงานเข็มแข็ง แบ่งปันน้ าใจ เรียนรู้สิ่งใหม่ รักในองค์กร” มีวัฒนธรรม
องค์กร คือ “เคารพผู้อาวุโส เชิดชูคนดี รักษาประเพณีไทย สามัคคี ยกย่องชมเชยผู้อ่ืน” เพ่ือใช้เป็น
แนวทางการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

 

ตำรำงที ่3 แสดงสมรรถนะหลัก พันธกิจที่เกี่ยวข้องและความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุขฯ 
สมรรถนะหลัก พันธกิจที่เกี่ยวข้อง ควำมส ำคัญของสมรรถนะหลักที่มี

ต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม 
สำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศ ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม 

สมรรถนะหลักของสคร.9 คือ พันธกิจของ สคร.9 (ทบทวนในการ ความส าคัญของสมรรถนะหลัก
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สมรรถนะหลัก พันธกิจที่เกี่ยวข้อง ควำมส ำคัญของสมรรถนะหลักที่มี
ต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม 

สำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศ ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม 

1. การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
การป้องกันควบคุมโรค  
2. การพยากรณ์โรค  
3. การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข 
4. การสร้างความเข้มแข็งของ
หน่วยงานเครือข่ายและชุมชน  
ซึ่งช่วยส่งผลให้การด าเนินงาน
บรรลุตามพันธกิจ 

ประชุมจัดท าแผนประคองความต่อเนื่อง
ของภารกิจทางสาธารณสุข (BCP) สคร.
9 วันที่ 13 ม.ค.2563 และปรับปรุงวันที่ 
30 พ.ย.2563) มีดังนี้ 
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้เหมาะสม
กับพ้ืนที่ 
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้เครือข่าย น า
ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวังป้องกัน 
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ไปใช้ให้ 
เหมาะสมกับสภาพของพ้ืนที่ 
3. ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยี
ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค
และ ภัยสุขภาพ ให้แก่เครือข่าย  
4. ส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ร่วมกับเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกัน 
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ และจัด
ประสาน พัฒนาระบบ กลไกปฏิบัติการ 
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ใน
พ้ืนที่รับผิดชอบรวมถึงบริเวณชายแดน 
ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ 
5. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
6. ก ากับติดตามและประเมินผล การ
ด าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค 
และภัยสุขภาพ 

ของสคร.9 เป็นรากฐานในการส่งเสริม
กระบวนการป้องกันควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
สังคม สาธารณสุข สิ่งแวดล้อมของ
ประเทศ และการพัฒนาองค์กรให้
บรรลุตามพันธกิจที่ก าหนดไว้ 

 

(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลำกร  
สคร.9 มีบุคลากรรวม 240 คน (ข้อมูลวันที่ 15 ธ.ค.2563) เป็นสายงานหลัก เช่น แพทย์ พยาบาล

วิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุข ฯ ร้อยละ 60 และสายงานสนับสนุน เช่น นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานการเงิน ฯ ร้อยละ 40 แบ่งตามช่วงอายุ 
(Generation) คือ Baby Boomer (อายุ 54-72 ปี) ร้อยละ 56.47 Gen-X (อายุ 38-53 ปี) ร้อยละ 45.53 Gen-Y 
(อายุ 21-37 ปี) ร้อยละ 31.04 บุคลากรส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ ร้อยละ 47.50 อายุเฉลี่ย 43 ปี รองลงมาคือ 
ลูกจ้างประจ า ร้อยละ 27.50 อายุเฉลี่ย 53 ปี พนักงานราชการ ร้อยละ 14.58 อายุเฉลี่ย 37 ปี พนักงานกระทรวง
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สาธารณสุข ร้อยละ 5 อายุเฉลี่ย 46 ปี ลูกจ้างชั่วคราว ร้อยละ 3.33 อายุเฉลี่ย 34 ปี และจ้างเหมาบริการ ร้อยละ 
2.08 อายุเฉลี่ย 47 ปี การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 44.58 รองลงมาคือ ต่ ากว่าปริญญาตรี 
ร้อยละ 36.25 ปริญญาโท ร้อยละ 17.08 และปริญญาเอก ร้อยละ 2.08 ตามล าดับ 

บุคลากรสคร .9 ได้รับการคัดเลือกตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของส านักงาน ก.พ. เช่น 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง การศึกษา สมรรถนะที่จ าเป็น เป็นต้น องค์ประกอบส าคัญที่ท าให้บุคลากรมีส่วน
ร่วมในการท างานเพ่ือบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ คือ การจัดโครงสร้างตามภารกิจ และด าเนินงานแบบ Matrix 
เพ่ือบูรณาการงานให้รองรับภารกิจ ซึ่งปัจจัยที่ท าให้บุคลากรมีความผูกพันและทุ่มเทคือ การได้รับการยอมรับ ยก
ย่องเชิดชู มีความหมายต่อองค์กร ได้รับการมอบอ านาจ ความไว้วางใจ ก าหนดเป้าหมายและสร้างการมีส่วนร่วม
ทุกระดับ มีการก าหนดสมรรถนะของบุคลากร ได้แก่ บุคลากรต้องมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานด้านการเฝ้า
ระวัง สอบสวนโรค รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างแม่นย า พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพอย่างถูกต้อง สร้าง
ผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มีการติดตามประเมินผลเพ่ือวัดความส าเร็จขององค์กร โดยมี
ข้อก าหนดด้านสุขภาพ ความปลอดภัยและความเสี่ยงภัย โดยมีการฝึกปฏิบัติและซักซ้อมการตอบโต้การระบาด
ของโรคและภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข การป้องกันการตรวจเชื้อวัณโรค สารเคมี และการก าจัดขยะอันตราย 
ตามมาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพห้องปฏิบัติการ (LA) (ผ่านการรับรองปี 2556 ซึ่งจะประเมินทุก 3 ปี 
และประเมินรับรองรอบที่ 3 ในปีงบประมาณ 2564) และห้องปฏิบัติการกีฏวิทยา ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน
ความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบด้านสาธารณสุข/คุ้มครองผู้บริโภค (ISO/IEC17025) (รับรองวันที่ 23 ก.ค.
2563 ถึงวันที่ 22 ก.ค.2565) มีการควบคุมคุณภาพวัคซีน มีแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร จัดสถานที่
ท างานน่าอยู่น่าท างาน สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ให้เป็นองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health 
Literate Organization: HLO) บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพ ตรวจสมรรถภาพ ได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
และส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ ท าให้บุคลากรมทีักษะ ปลอดภัย ลดโอกาสเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อโรคและปัจจัยเสี่ยง 

การเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากรที่ส าคัญคือ บุคลากรมีอายุมากขึ้นและใกล้เกษียณ จึงต้องถ่ายทอด
ความรู้อย่างต่อเนื่อง มีบุคลากรใหม่เพ่ิมขึ้น และการปรับสู่ดิจิทัล (Digital transformation) จึงต้องวางแผนการ
พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศและรองรับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งพ้ืนฐานของบุคลากรที่มีผลต่อการวางแผน การ
พัฒนา และการสร้างขีดความสามารถในการเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ได้แก่ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health 
Literacy) การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) การพัฒนานวัตกรรมและวิจัย การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข การคิดอย่างมีวิจารณญาณและแก้ปัญหา (Critical 
Thinking) การสื่อสารและสร้างความร่วมมือ การปรับบทบาทเป็น Facilitator, Smart Regulator, Policy 
Advisor, Mentor ทักษะด้านดิจิทัล ทักษะด้านภาษาอังกฤษ และทักษะด้านอารมณ์ (Soft Skills) โดยใช้ระบบ 
Mentoring Program การพัฒนานวัตกรและนักวิจัย การพัฒนา EOC supervisor และหลักสูตร ICS100, FEMT, 
FETH เป็นต้น 
 

(4) สินทรัพย ์
ตำรำงที ่4 แสดงสินทรัพยข์องสคร.9 
1) อาคาร 
สถานที่ 

สคร.9 ต้ังอยู่ที่ ถ.ราชสีมา-โชคชัย ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา ต้ังอยู่บนที่ราชพัสดุ มี
เนื้อที่ 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) และบ้านพักหลังเรือนจ านครราชสีมา 
(3 ไร่ 9 ตารางวา) มีอาคารที่อยู่ในบริเวณส านักงาน 4 อาคาร ได้แก่ อาคารสคร.9 อาคารพัฒนา
องค์กร อาคารศูนย์ฝึกอบรมนักระบาดวิทยาภาคสนาม อาคารยานพาหนะ อาคารปฏิบัติการ
ทางการแพทย์ ศตม.ที่ 9.2 บุรีรัมย์ และอยู่ระหว่างก่อสร้างอาคารอ านวยการและศูนย์ฝึกอบรมนัก
ระบาดวิทยาภาคสนาม (แล้วเสร็จปี 2564) ส่วนอาคารที่อยู่นอกส านักงาน ได้แก่ ศตม.ที่ 9.1 
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ชัยภูมิ ศตม.ที่ 9.3 สุรินทร์ ศตม.ที่ 9.4 ปากช่อง รวมทั้งมีห้องศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุข ห้องปฏิบัติงานทีม SAT ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค ห้องควบคุม
อุณหภูมิยาและเวชภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการกีฏวิทยา มาลาเรียคลินิก ห้องประชุม ห้องสมุด พ้ืนที่ Co-
working Space พ้ืนที่สีเขยีว สถานที่ออกก าลังกาย และบ้านพักบุคลากร 

2) เทคโนโลยี สคร.9 มีเทคโนโลยี 4 องค์ประกอบ ได้แก่  
(1) Hardware ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ให้บริการ 24 ชั่วโมง และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน  
(2) ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ Leased line 30 MB. ที่เชื่อมต่อกับกรมควบคุมโรค และเช่า
สัญญาณอินเทอร์เน็ต 1000/600 MB. มีระบบรักษำควำมปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ  ได้แก่ 
Firewall, Anti virus และเก็บข้อมูลการใช้งาน Internet (Log) ตามมาตรฐานด้านการใช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
(3) Software และระบบฐำนข้อมูล เพ่ือใช้ในการด าเนินการตามพันธกิจของหน่วยงานทั้งด้าน
กระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน ได้แก่ เว็บไซต์สคร.9 ใช้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ภาครัฐ ระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (EstimatesSM) ใช้ในการจัดท าแผนงาน ติดตาม
ประเมินผลงานและตัวชี้วัด ระบบ GFMIS ส าหรับบริหารและรายงานการใช้งบประมาณ ระบบ
ประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ (GAQA) ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS) ส าหรับ
บริหารและพัฒนาผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ระบบรับ
เรื่องร้องเรียน (Complaint Center) ระบบรับเรื่องร้องเรียนบุหรี่และสุรา (TAS) ระบบฐานข้อมูล
ผลิตภัณฑ์วิชาการ (E-Tracking) ระบบการเฝ้าระวังทันระบาด ระบบฐานข้อมูลโรคเรื้อน (UCHA) 
การน าเสนอข้อมูลแบบ Dashboard เพ่ือใช้รายงานสถานการณ์โรคในรูปแบบต่าง ๆ อีกทั้งยังมี
โปรแกรมที่ใช้เฉพาะในกลุ่มงาน ได้แก่ โปรแกรมรายงาน 506 โปรแกรมการตรวจสอบข่าวการ
ระบาดระดับเขต/จังหวัด ระบบเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า (Thai Rabies Net) ระบบฐานข้อมูลวัณ
โรค Online (NTIP) โปรแกรม Lab Zika โปรแกรม Measles Online Database โปรแกรม
ติดตามผลการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ (SAT&JIT Lab) โปรแกรมเฝ้าระวังและคัดกรอง
โรคติดต่อในผู้เดินทางผ่านช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศช่องจอม จ.สุรินทร์ โปรแกรมสืบค้น
ข้อมูลการด าเนินงาน EOC สคร.9 (Easy Response) มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานเครือข่าย 
ได้แก่ ระบบคลังข้อมูลสุขภาพ (HDC) และเขตสุขภาพที่ 9 เป็นต้น เพ่ือใช้ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ซึ่งผู้บริหารสามารถติดตามความก้าวหน้าผ่านระบบออนไลน์และ 
Dashboard ได้ ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้วจะน าไปใช้เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติ งาน 
ประกอบการตัดสินใจและวางแผนยุทธศาสตร์  
(4) เทคโนโลยีกำรสื่อสำรและกำรให้บริกำร ได้แก่ ระบบ VDO/ Web Conference วิทยุสื่อสาร 
Social media เป็นต้น ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามที่ระบุในแผนบริหาร
ความต่อเนื่องขององค์กร (BCP) กฎหมาย นโยบายและแนวปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
เทคโนโลยีทั้ง 4 องค์ประกอบ จะด าเนินงานประสานกันและเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังป้องกนัควบคุมโรคและภัยสุขภาพให้กับประชาชน 

3) อุปกรณ ์ สคร.9 มีอุปกรณ์ที่ส าคัญ ได้แก่ เครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ในการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยโรค
หนอนพยาธิ โรคมาลาเรีย ตรวจเชื้อวัณโรค มีการควบคุมมาตรฐานด้วยเครื่องตรวจสอบอุณหภูมิ
มาตรฐาน ห้องเก็บวัคซีนด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เครื่องพ่นสารเคมีก าจัดยุง ชุด
อุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อร้ายแรง และอุปกรณ์ป้องกันอนัตรายส่วนบุคคล 
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(5) กฎหมำย กฎระเบียบและข้อบงัคับ  
สคร.9 ด าเนินการภายใต้กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมโรค  พ.ศ. 2562 มีกฎหมาย 

กฎระเบียบและข้อบังคับส าคัญ ที่สคร.9 ใช้ด าเนินการ ก ากับและจัดระบบการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพ ให้เป็นไปอย่างคล่องตัว มีประสิทธิภาพและตอบสนองการเปลี่ยนแปลง ได้แก่  

1) พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535  
2) พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 
3) กฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 (International Health Regulations: IHR2005)  
4) พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548  
5) พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551  
6) พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554  
7) พระราชบัญญัติโรคติดต่อและอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558  
8) พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 (ด้านการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการฯ) 
9) พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560  
10) พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562  

 
ข. ควำมสัมพนัธ์ระดับองค์กำร  
(6) โครงสร้ำงองค์กำร  

สคร.9 มีการปรับโครงสร้างองค์กร (วันที่ 11 พ.ย.2563) เพ่ือให้เอ้ือต่อการท างานตามภารกิจ และ
แผนพัฒนาด้านการป้องกันควบคุม โรคและภัยสุขภาพของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) โดยแบ่งเป็น 
9 กลุ่ม 1 ศูนย ์1 งาน (ดังภาพที่ 1) 
ภำพที ่1 แสดงโครงสร้างส านักงานป้องกันควบคุมโรคที ่9 นครราชสีมา (สคร.9) 
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 สคร.9 มีกลไกการบริหารงานและวิธีการจัดการตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี นโยบายการ
พัฒนากรมควบคุมโรคเข้าสู่ระบบราชการ 4.0 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ประกาศ 27 ต.ค.2563) ควบคู่กับกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับอ่ืนๆ โดยมีระบบการก ากับดูแลดังนี้ 

1. มอบอ านาจให้รองผู้อ านวยการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อ านวยการในราชการของหน่วยงาน มอบอ านาจ
หรือกระจายอ านาจการตัดสินใจในการปฏิบัติงานให้กับหัวหน้ากลุ่มและคณะกรรมการต่างๆ เพ่ือวางแผนก ากับ
ดูแลการบริหารและด าเนินงาน มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานต่อผู้อ านวยการ และรายงานในการ
ประชุมผู้บริหาร สคร.9 ทุกเดือน 

2. มอบหมายให้ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ก ากับ ดูแล บังคับบัญชาบุคลากรในกลุ่มงาน ก ากับติดตามประเมินผล
การด าเนินงานของกลุ่มงาน พัฒนาสร้างสรรค์งานให้เกิดนวัตกรรม บูรณาการท างานระหว่างกลุ่มงานต่าง ๆ 
สนับสนุนการท างาน ให้ข้อเสนอแนะให้ค าปรึกษาแก่หัวหน้ากลุ่มงาน ส่งเสริมค่านิยม I-SMART และปฏิบัติตนเป็น
ตัวอย่างที่ดี มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานต่อผู้อ านวยการ และรายงานในการประชุมผู้บริหาร สคร.9 
ทุกเดือน 

3. จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการและข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (MOU) มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดและ
เป้าหมายระดับกรมควบคุมโรคสู่หน่วยงาน กลุ่มงานและบุคคล มีแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มีการ
ก ากับติดตามและรายงานผลการด าเนินงานผ่านระบบ EstimatesSM, DPIS (PMS online) และสรุปผลการ
ประเมินค ารับรองการปฏิบัติราชการ เสนอผู้บริหารทราบ 

4. การบริหารจัดการ โดยก าหนดยุทธศาสตร์ กลุ่มงาน และคณะกรรมการ เพ่ือรองรับภารกิจและการ
เปลี่ยนแปลง มีการกระจายอ านาจให้สามารถจัดท าแผนงานโครงการ เพ่ือพัฒนางาน ผลิตภัณฑ์วิชาการ บริการ 
และนวัตกรรม มีผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด แผนงานโครงการ มีการติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลการด าเนินงาน
ตัวชี้วัด ภารกิจ แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ เพ่ือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ให้ผู้บริหารทราบ และ
พิจารณาผลการด าเนินงานทั้งหมดของหน่วยงาน 
 

(7) ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ตำรำงที่ 5 แสดงความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ ต่อผลผลิต 
ต่อการบริการและต่อการปฏิบัติ 

กลุ่มผูร้บับริกำรและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังที่ส ำคัญต่อ
ผลผลิต ต่อกำรบริกำรและต่อกำรปฏิบัติ 

กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญของสคร.9 ได้แก่ 
1. ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำย ไดแ้ก่  

(1) กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคและภัยสุขภาพ เช่น กลุ่มสงสัยป่วย
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง กลุ่มเสี่ยงโรคมะเร็งท่อน้ าดี 
แรงงานใน/นอกระบบ ผู้ต้องขัง ผู้เดินทางผ่านด่านชายแดน
ฯ กลุ่มเปราะบาง (ตา่งด้าว เร่ร่อน ย้ายถิ่น) 

(2) กลุ่มวัย เช่น กลุ่มวัยเรียน (ป้องกันการจมน้ า) กลุ่มวัยรุ่น 
(อุบัติเหตุทางถนน ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ โรค
เอดส์) กลุ่มวัยท างาน (โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง) 

(3) กลุ่มโรค ได้แก่ กลุ่มโรคติดต่อ (CD SALTH EID OV Rebies 
IC แมลง) กลุ่มโรคไม่ติดต่อ (NATI Env.Occ)  

(4) กลุ่มป่วย/พิการ เช่น ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง วัณ
โรค โรคเอดส์ โรคเรื้อน โรคปอดฝุ่นหิน  

ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความต้องการและความ
คาดหวังทีส่ าคัญ ต่อผลผลิต ต่อการบริการและต่อ
การปฏิบัติของสคร.9 ดังนี้ 
1. การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย

สุขภาพ การสอบสวนโรค และการตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 

2. องค์ความรู้เรื่องการป้องกันควบคุมโรค ข้อมูล
ข่าวสาร และบริการทางวิชาการ ที่ถูกต้อง 
เข้าใจง่าย ทันต่อสถานการณ์ เข้าถึงได้ง่าย 
และเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและ
นานาชาติ 
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กลุ่มผูร้บับริกำรและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังที่ส ำคัญต่อ
ผลผลิต ต่อกำรบริกำรและต่อกำรปฏิบัติ 

(5) กลุ่มพ้ืนที่เป้าหมาย เช่น โรงเรือน/ชุมชน/หมู่บ้าน โรงเรียน 
โรงพยาบาล โรงแรม โรงงาน/สถานประกอบการ โรงธรรม/
วัด (6 ร.) เรือนจ า ชายแดน (ด่านพรมแดนถาวรช่องจอม อ.
กาบเชิง จ.สุรินทร์) 

2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ 
(1) กลุ่มเครือข่ายที่ท างานร่วมกันทั้งในและระหว่างประเทศ 

เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการป้องกันควบคุมโรค ได้แก่ สสจ. 
สสอ. รพศ. รพท. รพช. รพ.สต. อปท. สื่อมวลชน 
สถานศึกษา มหาวิทยาลัย ปศุสัตว์ ต ารวจตระเวนชายแดน 
ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุรินทร์ ด่านควบคุมโรค
ราชอาณาจักรกัมพูชา คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ (พชอ.) (เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ าเภอ 
เป็นต้น) ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
คณะกรรมการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพช่อง
ทางเข้าออกประเทศด่านช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ (เช่น ด่าน
ศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง หน่วยประสานงานชายแดน
ประจ าพ้ืนที ่หมวดการทางกาบเชิง ด่านกักสัตว์สุรินทร์ 
สสจ. สสอ. รพ. อบต. เป็นต้น) ภาคประชาสังคม (เช่น กลุ่ม
จิตอาสา NGO มูลนิธิ ) และภาคประชาชน (เช่น อสม. ผู้น า
ชมุชน)  

(2) เขตสุขภาพท่ี 9 ได้แก่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
สาธารณสุขนิเทศก ์ส านักงานเขตสุขภาพที่ 9 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความต้องการและความ
คาดหวังทีส่ าคัญ ต่อผลผลิต ต่อการบริการและต่อ
การปฏิบัติของสคร.9 ดังนี้ 
1. การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย

สุขภาพ การสอบสวนโรค และการตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข  

2. องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุมโรค ผลิตภัณฑ์หลักทาง
วิชาการ และบริการทางวิชาการ ที่ได้มาตรฐาน 
ถูกต้อง เข้าใจง่าย ทันต่อสถานการณ์ น าไป
ปฏิบัติได้จริง และเป็นที่ยอมรับทั้งใน
ระดับประเทศและนานาชาติ 

3. เครือข่ายการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ ได้แก่ ร่วมศึกษาวิจัย พัฒนา
เครือข่ายด้านการป้องกันควบคุมโรค การ
แลกเปลี่ยนใช้งานข้อมูลร่วมกัน ซ้อมแผนตอบ
โต้ภาวะฉุกเฉิน เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพให้กับประชาชน 

4. ข้อมลูที่ผ่านการวิเคราะห์ การพยากรณ ์เตือนภัย 
การชี้เป้าในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค 

 
(8) ส่วนรำชกำรหรือองค์กำรที่เกี่ยวข้องกันในกำรให้บริกำรหรือส่งมอบงำนต่อกัน 
ตำรำงที ่6 แสดงการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกัน 
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องใน
กำรให้บริกำร/ส่งมอบ

งำนต่อกนั 

บทบำทหน้ำที่ในกำรสร้ำง
นวัตกรรม 

กลไกที่ส ำคัญในกำร
สื่อสำรระหว่ำงกัน 

ข้อก ำหนดที่ส ำคัญ 
กำรปฏิบัติงำนร่วมกัน 

1. -ส านักงบประมาณ  
   -กองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน กรมควบคุมโรค 

พัฒนาองค์ความรู้ คู่มือ แนว
ทางการด าเนินงาน การบริหาร
จัดการที่มปีระสิทธิภาพ 
แลกเปลี่ยนด้านวิชาการ 

1. ผ่านระบบ ESM  
2. ผ่านระบบ GFMIS 
3. เสนอแผนปีละครั้ง  
4. รายงานทุกเดือน 

1. ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง
ตามระเบียบ/แนวทาง 
2. รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ 
ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา 
3. เบิกจ่ายงบประมาณได้
ทันเวลา 
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หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องใน
กำรให้บริกำร/ส่งมอบ

งำนต่อกนั 

บทบำทหน้ำที่ในกำรสร้ำง
นวัตกรรม 

กลไกที่ส ำคัญในกำร
สื่อสำรระหว่ำงกัน 

ข้อก ำหนดที่ส ำคัญ 
กำรปฏิบัติงำนร่วมกัน 

2. -กรมบัญชีกลาง  
   -ส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน 
   -กองบริหารการคลัง 
กรมควบคุมโรค  
   -คลัง จ.นครราชสีมา 

พัฒนาองค์ความรู้ คู่มือ แนว
ทางการด าเนินงาน การบริหาร
จดัการที่มีประสิทธิภาพ และ
การแลกเปลี่ยนวิชาการ 

1. ผ่านระบบ GFMIS 
2. ผ่านระบบ e-GP 
3. ผ่านระบบการ

ประเมินผลคุณภาพการ
บัญชีภาครัฐ (GAQA) 

4. การควบคุมภายใน  
5. เอกสารการเงิน  

1. ข้อมูลที่ครบถว้น ถูกต้อง
ตามระเบียบ/แนวทาง 
2. การรายงานได้ทันเวลา 

3. -ส านักงาน ก.พ.ร. 
   -กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร กรมควบคุมโรค 

พัฒนาองค์ความรู้ หลักเกณฑ์ 
คู่มือ แนวทางการด าเนินงาน 
การพัฒนาคุณภาพ การบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ 

1. การประชุมชี้แจง  
2. ผ่านระบบ ESM  
3. ผ่านเว็บไซต์ อีเมล์ 

Social media 

การด าเนินงานตาม
เป้าหมายค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ได้ครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 

4. กรมควบคุมโรค และ
หน่วยงานในสังกัด 
   -กรมอ่ืนในกระทรวง
สาธารณสุข  
   -สสจ. และหน่วยงานใน
สังกัด  
   -องค์กรเอกชน  
   -อปท. มหาวิทยาลัย 
สื่อมวลชน โรงงาน 

1. พัฒนาองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์
ทางวิชาการ มาตรฐาน 
มาตรการ หลักเกณฑ์ คู่มือ แนว
ทางการด าเนินงาน ระบบข้อมูล 
การแลกเปลี่ยนวิชาการด้านเฝ้า
ระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ 
2. พัฒนากลไกความร่วมมือ
ความเข้มแข็งของหน่วยงาน
เครอืข่าย 

1. การสื่อสารแลกเปลี่ยน
ข้อมูล 
2. การสร้างองค์ความรู้ 
ผลิตภัณฑ์วิชาการ สื่อต่างๆ 
3. การให้ค าปรึกษา 
แนะน า ประสานงาน  
4. ร่วมเฝ้าระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
5. การติดตาม นิเทศ 
ประเมินผล  

1. ข้อตกลง/ข้อก าหนด
ความร่วมมือ  
2. มีข้อมูลที่ครอบคลุม 
ถูกต้อง ครบถ้วน เป็น
ปัจจุบัน  
3. ด าเนินงานตาม
มาตรฐาน 
4. การสื่อสารถ่ายทอด 
แนะน า สร้างความร่วมมือ
การด าเนินงาน 

 
2. สภำวกำรณ์ขององค์กำร: สภำวกำรณ์เชิงยุทธศำสตร์ของส่วนรำชกำร  
ก. สภำพแวดล้อมด้ำนกำรแข่งขัน 
(9) สภำพแวดล้อมด้ำนกำรแข่งขันทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ 
ตำรำงที ่7 แสดงข้อมูลผลการเทียบเคียงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศและผลต่อการด าเนินการของสคร.9 

ประเด็นกำร
เทียบเคียง 

หน่วยงำนเทียบเคียง ผลกำรเทียบเคียง/ ผลต่อกำรด ำเนินกำร 

1. ภำยในประเทศ   

1.1 การพัฒนา
ระบบราชการ 

สคร.อ่ืน ด้านการได้รับ
รางวัลเลิศรัฐ ระดับดีเด่น 
ได้แก่ สคร.1 เชียงใหม่, 
สคร.2 พิษณุโลก, สคร.6 
ชลบุรี, ส านักเอดส์ฯ, 
ศอ.บจ., ส านักแมลง, 
ส านัก ต., ส านักวัณโรค, 
สคร.7 ขอนแก่น 

สคร.9 ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ปี 2559 (TPSA) ประเภท
นวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศระดับดีเด่น เรื่อง "อุปกรณ์ลดฝุ่น: 
นวัตกรรมการป้องกันควบคุมโรคปอดฝุ่นหิน" และไดร้ับรางวัลเลิศรัฐ ป ี
2563 รางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมระดับดี ประเภทสัมฤทธิผล
ประชาชนมีส่วนร่วม เรื่อง "สานพลังเครือข่าย ร่วมใจจิตอาสา พัฒนา
คุณภาพชีวิต พิชิตเบาหวานความดัน ชุมชนหมื่นไวย" ซ่ึง สคร.9 มีการ
วางแผนและพัฒนาผลงานสมัครรางวัลเลิศรัฐอย่างต่อเนื่อง ต้ังแต่ป ี
2556 และมีการประเมินสถานะและพัฒนาระบบราชการ 4.0 ทุกปี 
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ประเด็นกำร
เทียบเคียง 

หน่วยงำนเทียบเคียง ผลกำรเทียบเคียง/ ผลต่อกำรด ำเนินกำร 

1.2 ผลการ
ปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงาน 

สคร.อ่ืน ด้านผลการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรองฯ 
และเปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานกับปีที่ผ่านมา 

สคร.9 มีผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานอยู่ในระดับสูง โดยเป็น
อันดับที ่1 (ดีเด่น) ในปี 2558, 2560 และอันดับ 2 (ดีมาก) ในปี 2559, 
2561, 2562 (ผลคะแนน ปี 2558=4.992 ,ปี 2559=4.980, ปี 
2560=4.975, ปี 2561=4.919, ปี 2562=4.9178 ปี 2563=4.8333 
จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

1.3 ผลิตภัณฑ์
ทางวิชาการ 
นวัตกรรม และ
การรบัรอง
มาตรฐาน 

1. สคร.อ่ืน  
2. เปรียบเทียบกับค่า
เป้าหมาย และผลการ
ด าเนินงานในปีที่ผ่านมา
ของตนเอง 
3. หน่วยงานที่ให้บริการ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
ในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 9 

สคร.9 มีผลการด าเนินการดังนี้ 
1. มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวิชาการทุกป ีโดยในปี 2564 มีจ านวน 88 
เรื่อง (ข้อมูล ณ วันที่ 2 ธ.ค.2563) (ปี 2561 จ านวน 91 เรื่อง ปี 2562 
จ านวน 132 เรื่อง ปี 2563 จ านวน 102 เรื่อง) มีการเผยแพร่ น าเสนอ
ผลงานวิชาการในเวทีระดับเขต ภาค ประเทศและนานาชาติ ป ี
2561=13 เรื่อง ปี 2562=14 เรื่อง ปี 2563=20 เรื่อง (ระดับภาค 12 
เรื่อง ระดับนานาชาติ 2 เรื่อง วารสารวิชาการฐาน TCI 6 เรื่อง) และ
เผยแพร่ในวารสารวิชาการ สคร.9 (TCI ฐาน 2) วารสารวิชาการกรม
ควบคุมโรค และฐานข้อมูล E-Journal เรื่อง “โปรแกรมเฝ้าระวังและ
คัดกรองโรคติดต่อในผู้เดินทางผ่านช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ 
ด่านพรมแดนถาวรช่องจอม จ.สุรินทร์” ได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรม
ยอดเยี่ยมของกรมควบคุมโรค ปี 2562 , เรื่อง “SAT&JIT Lab” ได้รับ
รางวัลนวัตกรรมของกรมควบคุมโรค ปี 2563 และเรื่อง “ตู้หน้ากาก
อนามัย ป้องกันควบคุมโรคระบบทางเดินหายใจ” ได้น าเสนอในงานวัน
นักประดิษฐ์ ปี 2563 และได้รางวัลระดับนานาชาติ "OUTSTANDING 
AWARD" จาก Citizen Innovation ประเทศสิงคโปร์ 
2. มีการพัฒนานวัตกรรม เช่น เรื่อง “อุปกรณ์ลดฝุ่น: นวัตกรรมการ
ป้องกันควบคุมโรคปอดฝุ่นหิน” ได้รับรางวัล TPSA ระดับดีเด่น ปี 
2559 , เรื่อง “โปรแกรมเฝ้าระวังและคัดกรองโรคติดต่อในผู้เดิน
ทางผ่านช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ด่านพรมแดนถาวรช่องจอม 
จ.สุรินทร์” ได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรมยอดเยี่ยมของกรมควบคุมโรค 
ปี 2562 , เรื่อง “SAT&JIT Lab” ได้รับรางวัลนวัตกรรมของกรม
ควบคุมโรค ปี 2563 และเรื่อง “ตู้หน้ากากอนามัย ป้องกันควบคุมโรค
ระบบทางเดินหายใจ” ได้น าเสนอในงานวันนักประดิษฐ์ ปี 2563 และ
ไดร้างวัลระดับนานาชาติ "OUTSTANDING AWARD" จาก Citizen 
Innovation ประเทศสิงคโปร์ 
3. ลูกค้าหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ มีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์หลักสคร.9 สูง
กว่าเป้าหมาย (ร้อยละ 95) ปี 2559 ร้อยละ 95.02 , ปี 2560 ร้อยละ 
97.60 , ปี 2561 ร้อยละ 96.40 , ปี 2563 ร้อยละ 100 

- ลูกค้าหรือผู้ใช้งาน มีความพึงพอใจต่อนวัตกรรม ปี 2562 เรื่อง 
โปรแกรมเฝ้าระวังและคัดกรองผู้เดินทางผ่านด่านควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศช่องจอม จ.สุรินทร์ รอ้ยละ 100 และปี 2563 เรื่อง ตู้
หน้ากากอนามัยยอดเหรียญ ร้อยละ 96.5 เรื่อง SAT&JIT Lab ร้อยละ 



รายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) กรมควบคุมโรค พ.ศ. 2563 หน้า | 11 
 
 

ประเด็นกำร
เทียบเคียง 

หน่วยงำนเทียบเคียง ผลกำรเทียบเคียง/ ผลต่อกำรด ำเนินกำร 

95 และเรื่อง E-Tracking ODPC9 ร้อยละ 100 
4. สคร.9 ผ่านมาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพห้องปฏิบัติการ 
(LA) ปี 2556 (ประเมินทุก 3 ปี และประเมินรับรองรอบที่ 3 ใน
ปีงบประมาณ 2564) ซ่ึงเป็นหน่วยงานที่ให้บริการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการแก่หน่วยงานภายนอก แห่งเดียวในพื้นทีเ่ขตสุขภาพที ่9 
และห้องปฏิบัติการกีฏวิทยา สคร.9 ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน
ความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบด้านสาธารณสุข/คุ้มครองผู้บริโภค 
(ISO/IEC17025) (รับรองวันที่ 23 ก.ค.2563 - 22 ก.ค.2565) 
5. สคร.9 มีมาตรฐานระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน EOC Assessment Tool โดยมีผลการประเมินตนเอง
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 82.4 (เกณฑร์้อยละ 80 ขึน้ไป) และจัดท าแผนพัฒนา
เพ่ือให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

1.4 ความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ และ
ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

เปรียบเทียบกับค่า
เป้าหมาย และผลการ
ด าเนินงานในปีที่ผ่านมา
ของตนเอง 

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ 
สคร.9 สูงกว่าเป้าหมาย (ร้อยละ 85) (ปี 2560 ด้านถ่ายทอดความรู้ร้อย
ละ 98.79 , ปี 2561 ภาคีเครือข่ายมีความพึงพอใจร้อยละ 91.37 , 
มาลาเรียคลินิก/บริการเชิงรุกร้อยละ 99.67 , การสอบสวนโรคร้อยละ 
94 , ปี 2562 ถ่ายทอดความรู้ร้อยละ 95.68 , ปี 2563 ผู้ใช้ข้อมูล
ข่าวสาร สคร.9 ร้อยละ 86) 

1.5 การป้องกัน
ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ 

เปรียบเทียบกับค่า
เป้าหมาย และผลการ
ด าเนินงานในปีที่ผ่านมา
ของตนเอง 
 

สคร.9 มีผลการด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่ดีข้ึน สูง
กว่าค่าเป้าหมายทีก่ าหนด เช่น การพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 
(EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) การป้องกนัการบาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุทางถนนระดับอ าเภอ (D-RTI) การพัฒนาคุณภาพ NCD 
Clinic Plus ในการป้องกันควบคุมโรค เบาหวานและความดันโลหิตสูง 
การเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี  

2. ภำยนอก
ประเทศ 

 

ด่านควบคุม
โรคติดต่อ
ระหว่างประเทศ 
ช่องจอม จังหวัด
สุรินทร์ (ด่าน
พรมแดน) 

การป้องกันควบคุม
โรคติดต่อระหว่างประเทศ 
ของประเทศเพ่ือนบ้าน 

ด าเนินการได้ตามแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อพ้ืนที่
ชายแดน มีการพัฒนาสมรรถนะจังหวัดชายแดน และช่องทางเข้าออก
ประเทศ ตามข้อก าหนดของกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 
(International Health Regulations - Joint External Evaluation 
Tool : IHR - JEE) ในภาวะปกติและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินเหตุการณ์
ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะ
หลักของช่องทางเข้าออกประเทศ ตามมาตรฐานที่ก าหนดในคู่มือการ
ประเมินสมรรถนะหลักช่องทางเข้าออกประเทศ ท่าอากาศยาน ท่าเรือ
และพรมแดนทางบก (Core Capacities Assessment Tool: CCAT) 
มีแผนงานพัฒนาความร่วมมือด้านสาธารณสุขไทย-กัมพูชา (จังหวัด
สุรินทร์ - จังหวัดอุดรมีชัย) และมีฐานข้อมูลสนับสนุนการด าเนินงานที่
ครบถ้วนและน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
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(10) กำรเปลี่ยนแปลงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  
ตำรำงที ่8 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อสถานะการแข่งขันของ สคร.9 และของประเทศ และการเปลี่ยนแปลงที่สร้าง
โอกาส ส าหรับการสร้างนวัตกรรมและความร่วมมือ มีดังนี้ 

ปัจจัย กำรเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อสถำนกำรณ์แข่งขัน  
และกำรเปลี่ยนแปลงทีส่ร้ำงโอกำส ส ำหรับกำรสร้ำงนวัตกรรมและควำมร่วมมือ 

1.ภายใน 
 

1. วิสัยทัศน์กรมควบคุมโรคที่วางเป้าหมายคือ ประชาชนได้รับการป้องกนั ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ 
ระดับมาตรฐานสากล ภายในป ี2580 เป็นโอกาสให้ สคร.9 ทบทวนวิสัยทัศน์และจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ปี 2563-2567 เพ่ือป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพ้ืนที่ให้บรรลุเป้าหมาย 

2. มีการด าเนินงานร่วมกับเขตสุขภาพท่ี 9 ในบทบาทหน้าที่ผู้ก ากับดูแล (Smart Regulator) โดยน า
ข้อมูลที่เกีย่วข้องรอบด้านมาใช้ประโยชน์ เช่น 5 ระบบ 5 มิต ิสิ่งแวดล้อม เป็นต้น จึงเป็นโอกาสให้ 
สคร.9 ขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการที่ส าคัญของกรมร่วมกับศูนย์วิชาการและหน่วยงานต่างๆ  

3. สคร.9 มีระบบสารสนเทศที่ทันสมัย เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานเครือข่าย เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ
ของข้อมูลและสนับสนุนข้อมูลเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินให้กับหน่วยงานเครือข่าย  

4. บุคลากร สคร.9 มีความเชี่ยวชาญด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ มีความ
หลากหลายในสาขาวิชา มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดความเชี่ยวชาญและ
เป็นที่ยอมรับจากเครือข่าย 

5. มีค่านิยมหลัก MOPH ซ่ึงมุ่งหวังให้เกิดการท างานอย่างชาญฉลาดและก้าวทันโลก เพ่ือให้บุคลากร
ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีความเป็นมืออาชีพ มีการบริการที่ดีและปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้ 

2.ภายนอก 

 

1. นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เน้นการ
บังคับใช้กฎหมายหรือกฎระเบียบ เพ่ือให้การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ด าเนินการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ สคร.9 มีเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินงานที่สามารถบังคับใช้ให้เกิดผล 

2. หน่วยงานเครือข่ายยังขาดความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค จึงมี
ความจ าเป็นที่จะต้องขอรับการสนับสนุนข้อมูลและผู้เชี่ยวชาญจาก สคร.9  

3. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก  
4. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย ท าให้หน่วยงานเครือข่ายและประชาชนเข้าถึง

สื่อได้ง่าย  
5. กระแสโรคและภัยสุขภาพ เกิดโอกาสในการสร้างความร่วมมือ ได้รับการยอมรับและความเชื่อถือจาก

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

ร่วมมือในการป้องกันควบคุมโรคของเครือข่ายและระหว่างประเทศ 

(11) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
ตำรำงที ่9 แสดงแหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบของสคร.9  

ภำยในประเทศ ภำยนอกประเทศ 
แหล่งข้อมูลภำยในประเทศ ได้แก่ ผลงานวิชาการจาก
มหาวิทยาลัย หน่วยงานเครือข่าย ระบบฐานข้อมูลการ
วิจัย เช่น Thai Health Science Journals, TCI เป็นต้น 
ข้อมูลผลการด าเนินงานของหน่วยงานภายในกระทรวง
สาธารณสุข เช่น CDC HDC การสาธารณสุขไทย ส านัก

แหล่งข้อมูลภำยนอกประเทศ ได้แก่ องค์กรอนามัยโลก 
(WHO) ศูนย์ป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (US CDC) การป้องกันควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศของประเทศเพ่ือนบ้าน รายงานหรือ
ฐานข้อมลูวิชาการของหน่วยงานต่างประเทศ เป็นต้น 
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ภำยในประเทศ ภำยนอกประเทศ 
ระบาด เขตสุขภาพ สคร. สสจ. สสอ. รพ. ผลการปฏิบัติ
ราชการ รายงานผลการด าเนินงาน รายงานประจ าปี 
รายงานการเฝ้าระวังโรค ระบบฐานข้อมูลสุขภาพ 
หน่วยงานบริหาร/ส านักต่างๆ ของกรมควบคุมโรค ผล
ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ เวทีการประชุม
วิชาการ การรับรองมาตรฐาน ผลงานคุณภาพ นวัตกรรม 
สิทธิบัตร ระบบคลังความรู้ เว็บไซต์สคร.9 เป็นต้น ข้อมูล
ผลการด าเนินงานของหน่วยงานภายนอกกระทรวง
สาธารณสุข เช่น ส านักงบประมาณ คลังจังหวัด 
ส านักงานสถติิจังหวัด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ศูนย์
ปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักงานสรรพสามิต 
เป็นต้น 

โดย สคร.9 มีการวางแผนพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศสู่ระบบราชการ 4.0 วางแผนความก้าวหน้า
ของบุคลากรและผู้น า การสร้างสรรค์ผลงานใหม่ นวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล และการพัฒนาฐานข้อมูล
สภาวการณ์ขององค์กรเพ่ือเทียบเคียงทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซ่ึงมีข้อจ ากัดในการได้มาซึ่งข้อมูลเชิง
เปรียบเทียบ ได้แก่ การประเมินมาตรการยังท าได้บางโรค เช่น พิษสุนัขบ้า ไข้เลือดออก มีการประเมินผลลัพธ์
ตัวชี้วัดโรคและภัยสุขภาพได้ตามเป้าหมายที่กรมควบคุมโรคก าหนด แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกมิติ เช่น อัตราป่วยบาง
โรค ประสิทธิผลการลดโรค และมีข้อมูลผลการด าเนินงานของคู่เปรียบเทียบเพ่ือเทียบเคียงผลการด าเนินงาน 
(Benchmarking) บางโรค เช่น ข้อมูลเบาหวานความดันโลหิตสูง ในระบบข้อมูลสุขภาพ HDC 
 

ข. บริบทเชิงยุทธศำสตร์ 
(12) ควำมท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์และควำมได้เปรียบเชิงยุทธศำสตร์ 
ตำรำงที ่10 แสดงความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ของสคร.9 

ด้ำน ควำมท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์ ควำมได้เปรียบเชิงยุทธศำสตร์ 
พันธกิจ 1) การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพ ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ ให้
เป็นที่ยอมรับ มีการน าไปใช้การอ้างอิง 
ผลักดันเชิงนโยบาย และการเผยแพร่
ระดับประเทศ 
2) ภาคีเครือข่ายมีการด าเนินงานเชิงระบบ
ได้อย่างยั่งยืน  
3) การพัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูงและได้
มาตรฐานสากล 

1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวิชาการ พยากรณ์โรค 
เตรียม พร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน จนเป็นที่ยอมรับของ
หนว่ยงานเครือข่ายและลูกค้า น าไปใช้อ้างอิงและ
ผลักดันเชิงนโยบาย  
2) บุคลากรมีสมรรถนะและมีการพัฒนาตามที่กรม
ควบคมุโรคก าหนด 
3) ผู้บริหารให้ความส าคัญในการพัฒนางานวิจัยและ
ผลิตภัณฑ์ มีกลุ่มงานที่รับผิดชอบชัดเจนซึ่งช่วยกระตุ้น 
ส่งเสริม พัฒนางานวิจัยและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน 
ส่งเสริมให้เผยแพร่ในเวทีวิชาการ หรือใน
วารสารวิชาการ สคร.9 ที่มีมาตรฐานระดับประเทศ 
รวมทั้งสร้างแรงจูงใจในการผลิตผลงานวิชาการท่ีได้
มาตรฐาน 
4) ปรับบทบาทเป็น Facilitator, Smart Regulator, 
Policy Advisor ที่สอดคล้องกับระบบราชการ 4.0 
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ด้ำน ควำมท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์ ควำมได้เปรียบเชิงยุทธศำสตร์ 
กำร
ปฏิบัติกำร 

1) การสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมและการ
น าไปใช้ประโยชน์ 
2) การแสวงหาแหล่งทุนจากภายนอก 
3) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เป็นระบบ
เดียว การใช้ข้อมูลและทรัพยากรร่วมกัน 

1) มีเครื่องมือการจัดการความรู้และช่องทางการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หลากหลาย 
2) มีแหล่งทนุจากภายนอก เช่น สสส. อปท. 
3) มีระบบฐานข้อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว 

ควำม
รับผิดชอบ
ต่อสังคม 

1) การยอมรับและเชื่อถือจากหน่วยงาน
เครือข่าย ในการร่วมมือด้านการเฝ้าระวัง
ป้องกันควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2) การสื่อสารความเสี่ยงและตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินโรคและภัยสุขภาพ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1) เป็นหน่วยงานด้านวิชาการที่ได้มาตรฐาน ด้านการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
2) มีเครือข่ายการด าเนินงานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สหวิชาชีพ ทุกระดับ ทั้งใน
และนอกพ้ืนที่ 

บุคลำกร 1) การเตรียมบุคลากร เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลง Thailand 4.0 
2) ปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด 
(Mindset) เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
(Change Leader) และขับเคลื่อนระบบ
ราชการ 4.0 เพ่ือสร้างคุณค่าและประโยชน์
สุขให้แก่ประชาชน 

1) การมีโครงสร้างแบบบูรณาการ (Matrix) ทีเ่หมาะสม
ตามบทบาทหน้าทีข่องบุคลากร  
2) มีแผนระยะยาวในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทุก
กลุ่มท่ีเหมาะสมและเป็นระบบ เพื่อความเป็นเลิศทาง
วิชาการ  

 

ค. ระบบกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำร 
(13) ระบบกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำร 

สคร.9 มีระบบการปรับปรุงกระบวนการประเมิน ปรับปรุงโครงการและกระบวนการที่ส าคัญ และ
ปรับปรุงผลการด าเนินการให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีระบบการก ากับการปฏิบัติงาน การประเมินและบริหาร
จัดการองค์กร โดยน าเครื่องมือประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA4.0) แนวคิดการปฏิรูป Retreat 
Rethink Redesign และมาตรฐานการด าเนินงาน มาใช้ในการประเมินและพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง เช่น 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางวิชาการ (TCI) มาตรฐานทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) มาตรฐานศูนย์
ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (EOC) มาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพห้องปฏิบัติการ (LA) 
มาตรฐานห้องปฏิบัติการกีฏวิทยา (ISO/IEC17025) มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับกรม สู่หน่วยงาน กลุ่มงานและ
บุคคล มีการจัดท าขอ้ตกลงการปฏิบัติราชการ (MOU) และก ากับติดตามผลการด าเนินงานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์วิชาการ และวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) ซึ่งผู้บริหารทุกระดับได้สื่อสารถ่ายทอด
นโยบาย ส่งเสริมสนับสนุน สร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน สร้างทีม และใช้ความสามารถ
อย่างเต็มศักยภาพ ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์วิชาการ และปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง โดยใช้
เครื่องมือการพัฒนาผลิตภัณฑ์วิชาการ นวัตกรรม R2R การจัดการความรู้ (KM) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การ
พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ เป็นต้น เพ่ือยกระดับองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
พัฒนาอย่างยั่งยืน ก้าวสู่สากล จนสามารถสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นในการท างาน เช่น ทีมป้องกันการ
บาดเจ็บ (RTI Team) ระดับประเทศ มาตรการป้องกันเด็กจมน้ า มาตรการด่านชุมชน ศูนย์สร่างเมา ด่าน
ครอบครัว การรายงานสถานการณ์โรค พยากรณ์โรค การเฝ้าระวังและตอบโต้ข่าวในภาวะฉุกเฉิน เป็นต้น  

รางวัลที่ได้รับ เช่น ปี 2559 ผลงานวิชาการดีเด่นงานสัมมนาวิชาการป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติ 
รางวัลการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม (TQM) หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ รางวัล
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บริการภาครัฐแห่งชาติ (TPSA) ประเภทนวัตกรรมระดับดีเด่น เรื่อง อุปกรณ์ลดฝุ่นหิน : นวัตกรรมการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการป้องกันควบคุมโรคปอดฝุ่นหิน และผ่านรอบแรกในการสมัครรางวัล UNPSA2017 ของ
สหประชาชาติ ปี 2561 จังหวัดชัยภูมิผ่านการรับรองจากองค์การอนามัยโลก ให้เป็นจังหวัดปลอดโรคไข้มาลาเรีย
หมดไปจากพ้ืนที่ สคร.9 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (Best practices Award) เรื่อง โปรแกรมเฝ้าระวังและคัดกรองผู้
เดินทางผ่านด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศช่องจอม จ.สุรินทร์ ในงานสัมมนาวิชาการด่านควบคุม
โรคติดต่อระหว่างประเทศ และได้รับรางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยม กรมควบคุมโรค ในปี 2562 รางวัลผลงานวิชาการ
ดีเด่น ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลการจัดส่งรายงาน NCD Clinic Plus ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็วและ
สมบูรณ์ และโรงพยาบาลในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 9 (NCD Family R9) ได้รับรางวัล NCD Clinic Plus Award ทุก
ประเภท (รพ.ขนาดใหญ่ กลาง เล็ก) ในปี 2563 ผลงานเรื่อง “ตู้หน้ากากอนามัยป้องกันควบคุมโรคระบบทางเดิน
หายใจ” ได้รางวัลระดับนานาชาติ "OUTSTANDING AWARD" จาก Citizen Innovation ประเทศสิงคโปร์ ใน
งานวันนักประดิษฐ์ ปี 2563 และผลงาน เรื่อง "สานพลังเครือข่าย ร่วมใจจิตอาสา พัฒนาคุณภาพชีวิต พิชิต
เบาหวานความดัน ชุมชนหมื่นไวย" ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ปี 2563 รางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี 
ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม 
 

ส่วนที่ 1.2 แผนงำนกำรปรับปรุงเพื่อยกระดับกำรพัฒนำสู่ระบบรำชกำร 4.0 ของสคร.9 (ข้อมูล ณ วันที่ 14 
ธ.ค.2563) มีดังนี้ 
1. แผนพัฒนำนวัตกรรม  
ตำรำงที ่11 แสดงแผนพัฒนานวัตกรรมของสคร.9 

ชื่อแผนงำน/โครงกำร ปีท่ีด ำเนินกำร ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
โครงการพัฒนาและสนับสนุน
กระบวนการจัดท าผลิตภัณฑ์และ
นวัตกรรมของหน่วยงาน เพ่ือการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของ
ส านักงานป้องกันคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 
ปีงบประมาณ 2564 

2564 1. หน่วยงานมีผลิตภัณฑ์หลักในการเฝ้าระวังป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่ได้มาตรฐาน พร้อมใช้ 
ทันสถานการณ ์จ านวน 1 เรื่อง  

2. หน่วยงานมีนวัตกรรมที่ได้มาตรฐาน จ านวน 3 เรื่อง 
3. หน่วยงานมีจ านวนโครงร่างวิจัย ผ่านการรับรอง

จริยธรรมการวิจัย จ านวน 2 เรื่อง 
4. หน่วยงานมีวารสารวิชาการ สคร.9 จ านวน 3 ฉบับ 
5. มีการพัฒนานักวิจัยฝึกหัด ร้อยละ 20 และนักวิจัย

หน้าใหม่ นักวิจัยรุ่นกลาง ร้อยละ 20 (ของบุคลากร
สคร.9 สายวิชาการ) 

โครงการพัฒนาและสนับสนุน
กระบวนการจัดท าผลิตภัณฑ์และ
นวัตกรรมของหน่วยงาน เพ่ือการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ ของ
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัด
นครราชสีมา ปีงบประมาณ 2565 

2565 1. หนว่ยงานมีผลิตภัณฑ์หลัก (คู่มือ แนวทาง หลักสูตร 
ส าหรับการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัย
คุกคามสุขภาพ) จ านวน 1 เรื่อง 

2. หนว่ยงานมีผลิตภัณฑ์วิชาการ (งานวิจัย ถอด
บทเรียน) จ านวน 1 เรื่อง 

3. หน่วยงานมีนวัตกรรมที่ได้มาตรฐาน จ านวน 3 เรื่อง 
4. หน่วยงานมีวารสารวิชาการ สคร.9 จ านวน 3 ฉบับ 
5. มีการพัฒนานวัตกรด้านการป้องกันควบคุมโรคและ

ภัยคุกคามสุขภาพ ร้อยละ 10 , นักวิจัยฝึกหัด ร้้อย
ละ 25 , นักวิจัยรุ่นกลาง ร้อยละ 10 (ของบุคลากร
สคร.9 สายวิชาการ) 
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2. แผนพัฒนำเทคโนโลยี 
ตำรำงที ่12 แสดงแผนพัฒนาเทคโนโลยีของสคร.9 

ชื่อแผนงำน/โครงกำร ปีที่ด ำเนินกำร ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการ
ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ของ
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 
นครราชสีมา ปีงบประมาณ 2564 

2564 1. หน่วยงานมีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่
ได้มาตรฐาน จ านวน 1 ระบบ 

2. หน่วยงานมีกระบวนงานที่ปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล 
จ านวน 3 ระบบ 

โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการ
ป้องกนัควบคุมโรคและภัยสุขภาพ และ
การบริหารจัดการองค์กร ส านักงาน
ปอ้งกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 
ปีงบประมาณ 2565 

2565 1. หน่วยงานมีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่
มีประสิทธิภาพ จ านวน 1 ระบบ 

2. หน่วยงานมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่หรือปรับปรุง
กระบวนการท างานให้เป็นดิจิทัล จ านวน 2 ระบบ 

 
3. แผนพัฒนำเครือข่ำย 
ตำรำงที ่13 แสดงแผนพัฒนาเครือข่ายของสคร.9 

ชื่อแผนงำน/โครงกำร ปีท่ีด ำเนินกำร ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
โครงการขับเคลื่อนการป้องกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพด้วยกลไกการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 
นครราชสีมา ปีงบประมาณ 2564 

2564 1. เครือข่ายอ าเภอเป้าหมายได้รับการสนับสนุนการ
ด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพด้วย
กลไก พชอ. จ านวน 27 อ าเภอ 

2. ทีม พชอ. พ้ืนที่เปา้หมายได้รับการพัฒนาสมรรถนะ 
จ านวน 27 ทีม 

3. พ้ืนที่เป้าหมายได้รับการส่งเสริมและสร้างแจงจูงใจ 
จ านวน 27 อ าเภอ 

โครงการขับเคลื่อนการป้องกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพด้วยกลไกการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ ส านักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 
ปีงบประมาณ 2565 

2565 1. เครอืข่ายอ าเภอเป้าหมายได้รับการสนับสนุนการ
ด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพด้วย
กลไก พชอ. จ านวน 51 หน่วยงาน 

2. ทีม พชอ. พ้ืนที่เป้าหมายได้รับการพัฒนาสมรรถนะ 
จ านวน 51 ทีม 

3. พ้ืนที่เป้าหมายได้รับการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจ 
จ านวน 51 อ าเภอ 

 


