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 ผลการประเมินองค์กรด้วยตนเอง ตามเกณฑ์การประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) สคร.9 นครราชสีมา ปี 2564 
 

ผลการประเมินองค์กรด้วยตนเอง ตามเกณฑ์การประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) หมวด 1-6 สคร.9 ปี 2564 ภายใต้แนวคิดการปฏิรูป Retreat 
Rethink Redesign ได้คะแนนหมวด 1-7 จากโปรแกรม DDC-PMQA 4.0 ภาพรวม 444 คะแนน (คะแนนเต็ม 500 คะแนน) เพ่ือน า Gap มาจัดท าแผนยกระดับการพัฒนาสู่
ระบบราชการ 4.0 จากการประชุมบรหิารจัดการภาครัฐและการปฏิรูปองค์กร สคร.9 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 14 ธันวาคม 2563 รายละเอียดดังตารางที ่1 
 

ตารางท่ี 1 ข้อมูลการประเมินองค์กรด้วยตนเอง ตามเกณฑ์การประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) สคร.9 ปี 2564 รายหมวด (หมวด 1-6) 

หมวด 1 การน าองค์กร 
เป้าหมาย : เพื่อให้ระบบการน าองค์กรของหน่วยงานมุ่งเน้นสัมฤทธิผลและสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร โดยหน่วยงานก าหนดวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ที่น าไปสู่การบรรลุพันธกิจและสอดรับกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดนโยบายในการก ากับดูแลที่มีประสิทธิผลในเรื่องการป้องกันทุจริตและการสร้างความโปร่งใส สร้างสภาพแวดล้อมภายในที่มุ่งเน้นการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน ส่งเสริม
ให้เกิดนวัตกรรมและการแก้ไขปัญหาร่วมกับเครือข่าย ติดตามประเมินผลการด าเนินการของหน่วยงานและผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งระยะสั้นและระยะยาวอย่างต่อเนื่องและทันการณ์ (ด้วยกลไกของ
เทคโนโลยีดิจิทัล) โดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและมุ่งเน้นให้เกิดผลลัพธ์ที่น าไปสู่การพัฒนาประเทศตามทิศทางยุทธศาสตร์ 

1.1 ระบบการน าองค์กรของหน่วยงานได้สร้างองค์กรที่ยั่งยืน โดยการก าหนดวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์เช่ือมโยงสู่การบรรลุพันธกิจ การมุ่งเน้นประโยชน์สุขประชาชน และ การบรรลุผล
ยุทธศาสตร์ชาติและความสามารถในการแข่งขัน 

ระดับ แนวทางด าเนินการ ค าอธิบาย 
Basic วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์ 
ตอบสนองพันธกิจ 

 ผู้บริหารก าหนดวสิัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ 
เป้าหมาย และตัวช้ีวัดชัดเจน ตอบสนองต่อ
พันธกิจและภาระหน้าท่ีของหน่วยงาน 
 ผู้บริหารสื่อสารถ่ายทอดวสิัยทัศน์ 
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวช้ีวัดไปสู่ทุก
ระดับขององค์กรอย่างท่ัวถึง 
 หน่วยงานมีระบบการสื่อสารภายใน
องค์กรทั่วถึง รวดเร็ว ทันการณ ์

- ผู้บริหารของสคร.9 น าโดยผู้อ านวยการให้ความส าคัญต่อการน าองค์การ โดยใช้กระบวนการมสี่วนร่วม
ของบุคลากรทุกระดับแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และน าข้อมลูที่ได้จากการรับฟังความต้องการและ
ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย มาจดัท าวิสัยทศัน์และค่านยิมของสคร.9 โดยในป ี2564 
ได้ทบทวนวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายและตัวช้ีวัดชัดเจน ท่ีตอบสนองต่อพันธกิจ และเพื่อให้สอดคล้อง
ตามกรอบยุทธศาสตร์ 20 ปี ของกระทรวงสาธารณสุข และกรมควบคุมโรค มุ่งสู่วิสยัทัศน ์“ประชาชนในเขต
สุขภาพท่ี 9 ได้รับการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ระดับมาตรฐานสากล ภายในปี พ.ศ. 2580”  
ตลอดจนปรับปรุงวิธีการท างานใหเ้หมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัตงิาน
ของสคร.9 ให้ก้าวทันตามกระแสการเปลีย่นแปลงสู่ระบบราชการ 4.0 เป็นองค์กรสมรรถนะสูง และองค์กร
ความรอบรูด้้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค ใช้การสร้างนวัตกรรม ผลติภณัฑ์วิชาการ และเทคโนโลยี
ดิจิทัลเป็นกลไกขับเคลื่อน และเพิม่ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพี่อการบริการที่ดีสู่ประชาชน 

- ผู้บริหารของสคร.9 ใช้วิธีการประชุมเพื่อทบทวนเป็นประจ าต่อเนือ่งทุกป ีซึ่งผู้บริหารทุกระดับเป็นผู้
สื่อสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ระยะสั้นและระยะยาว ค่านิยม และเปา้หมายผลการด าเนินการไปยัง
บุคลากรที่เกีย่วข้องทุกคนท้ังภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้เกิดการรับรูเ้ข้าใจน าไปปฏิบัติและใหค้วาม
ร่วมมืออย่างท่ัวถึงด้วยระบบการสือ่สารแบบ 2 ทิศทาง (Two-way Communication) และใช้การสื่อสาร

- ผู้บริหารของหน่วยงานได้สร้าง
ความยั่งยืนโดยการก าหนดวิสยัทัศน์
และยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองต่อพนัธ
กิจและภาระหน้าท่ีของหน่วยงาน 
(Mission based) 
- มีการถ่ายทอดผ่านระบบการน า
องค์กรเพื่อให้เกิดการด าเนินการทั่ว
ทั้งองค์กร 
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ระดับ แนวทางด าเนินการ ค าอธิบาย 
หลายช่องทาง ตลอดจนน าผลและข้อเสนอแนะที่ได้มาปรับกลยุทธ์ในการสื่อสารให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่
ต้องการ เพื่อสร้างความเข้าใจในวสิัยทัศน ์ค่านิยม และเป้าประสงคข์องสคร.9 ให้เข้าถึงในทุกกลุ่ม 

- ตัวอย่างผลงานส าคัญที่เกิดจากการน าองค์การไปสู่การเปลีย่นแปลง ได้แก่ การพัฒนาระบบป้องกัน
ควบคุมโรคไดม้าตรฐาน (EOC) การพัฒนานวัตกรรม Digital Transformation ของสคร.9 ให้ได้มาตรฐาน
และยกระดับใหม้ีความเป็นมืออาชีพ (Smart Regulator) มากขึ้น 

Advance วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์ 
สอดรับกับยุทธศาสตร์ประเทศ 

 การก าหนดวิสยัทัศน์และยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงาน 
 สนับสนุนการบรรลุยุทธศาสตร์และ

สร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัของ
ประเทศ 
 ตระหนักถึงผลกระทบต่อสังคม ท้ัง

เชิงบวกและเชิงลบ ท้ังทางตรงและทางอ้อม 

- ผู้บริหารของสคร.9 น าโดยผู้อ านวยการ ใช้กระบวนการมสี่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับแสดงความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะ และน าข้อมลูที่ได้จากการรับฟังความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผูม้ี
ส่วนไดส้่วนเสีย มาจดัท าวิสัยทัศนแ์ละค่านิยมของสคร.9 โดยในปี 2564 ได้ทบทวนวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ 
เป้าหมายและตัวช้ีวัดชัดเจน ที่ตอบสนองต่อพันธกิจ และเพื่อให้สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ 20 ปี ของ
กระทรวงสาธารณสุข และกรมควบคุมโรค มุ่งสู่วิสยัทัศน ์“ประชาชนในเขตสุขภาพท่ี 9 ไดร้ับการป้องกัน 
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ระดับมาตรฐานสากล ภายในปี พ.ศ. 2580” มีการรวบรวมและใช้ข้อมูลทีส่ าคัญ
อย่างรอบด้าน ทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจยัภายใน วิเคราะหย์ุทธศาสตร์ของระบบป้องกันควบคุมโรค 
เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายรัฐบาล นโยบาย
กระทรวงสาธารณสุข นโยบายกรมควบคุมโรค วิสัยทัศน์ด้านการปอ้งกันควบคุมโรคและภยัสุขภาพ เพื่อสร้าง
กลยุทธ์การด าเนินงาน แผนงาน และโครงการที่สนับสนนุการด าเนินงานให้บรรลตุามยุทธศาสตร์ระดับกรม 
กระทรวง และประเทศ รวมทั้งก าหนดนโยบายการพัฒนาเข้าสู่ระบบราชการ 4.0 นโยบายการก ากับดูแล
องค์การที่ดี ปี 2564 ตลอดจนปรบัปรุงวิธีการท างานให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อยกระดบั
มาตรฐานการปฏิบตัิงานของสคร.9 ให้ก้าวทันตามกระแสการเปลี่ยนแปลง โดยใช้การสร้างนวัตกรรม 
ผลิตภณัฑ์วิชาการ และเทคโนโลยดีิจิทัลเป็นกลไกขับเคลื่อน และเพิม่ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพี่อ
พัฒนาการบริการให้กับประชาชน 

- ผู้บริหารของหน่วยงานได้สร้าง
ความยั่งยืน โดยการก าหนด
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ที่
ตอบสนองต่อพันธกิจและ
ภาระหน้าท่ีของหน่วยงาน และสอด
รับกับยุทธศาสตร์ชาติ (Alignment 
with National Strategies) 

Significance สร้างนวัตกรรม/
วัฒนธรรม ท่ีมุ่งประโยชน์สุข
ประชาชน 

 การก าหนดวิสยัทัศน์และยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงาน 
 บูรณาการยุทธศาสตร์ชาต/ิยทุธศาสตร์

พื้นที่ (ถ้ามี) 
 สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดวฒันธรรม

ที่มุ่งเน้นประชาชน เช่น มีนโยบายการสร้าง
นวัตกรรมการให้บริการ เพื่ออ านวยความ
สะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

- สคร.9 มีการก าหนดวิสยัทัศน์ และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบป้องกันควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 
โดยยดึประชาชนเป็นศูนย์กลาง และค านึงถึงผลกระทบด้านสุขภาพในทางที่สร้างสรรค์เป็นหลัก อาศยั
เป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืน แนวคิดการพัฒนาสมรรถนะตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ วาระความมั่นคง
ด้านสุขภาพโรค หลักเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี Model Thailand 4.0 และยุทธศาสตรข์อง
กระทรวงสาธารณสุข และของกรมควบคุมโรค พัฒนาไปสู่ระบบราชการ 4.0 (SMART ODPC9 4.0) มี
นโยบายการสร้างนวัตกรรมการใหบ้ริการ เพื่ออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย ท้ังนี้ ผู้บรหิารใช้วิธีการประชุมเพื่อทบทวนวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเป็นประจ า
ต่อเนื่องทุกปี ซึ่งผู้บริหารทุกระดับเป็นผู้สื่อสารวสิัยทัศน์ พันธกิจ เปา้ประสงค์ระยะสั้นและระยะยาว ค่านิยม 
และเป้าหมายผลการด าเนินการไปยังบุคลากรที่เกีย่วข้องทุกคนท้ังภายในและภายนอกองค์การ เพื่อให้เกิด

- ผู้บริหารของหน่วยงานได้สร้าง
ความยั่งยืน โดยการก าหนด
ยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองต่อพันธกิจ
และภาระหนา้ที่ของหน่วยงาน สอด
รับกับทิศทางการพัฒนาและ
ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์
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ระดับ แนวทางด าเนินการ ค าอธิบาย 
พื้นที่ สร้างนวัตกรรมและวัฒนธรรม
ในการมุ่งประโยชน์สุขประชาชน 
(Innovation, Citizen-centric) 

การรับรูเ้ข้าใจน าไปปฏิบัติและใหค้วามร่วมมืออย่างทั่วถึง ด้วยระบบการสื่อสารแบบ 2 ทิศทาง (Two-way 
Communication) และหลายช่องทาง ตลอดจนน าผลและข้อเสนอแนะที่ได้มาปรับกลยุทธ์ในการสื่อสารให้
ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ เพื่อสร้างความเข้าใจในวสิัยทัศน์ คา่นิยม และเป้าประสงค์ของสคร.9 ให้
เข้าถึงในทุกกลุ่ม  

- ตวัอย่างการพัฒนานวัตกรรมที่ส าคัญในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค เช่น  
- เรื่อง “อุปกรณ์ลดฝุ่นหิน: นวัตกรรมการป้องกันควบคุมโรคปอดฝุน่หิน” สามารถใช้ลดฝุ่นจากการตดั

แต่งหิน ลดความเสีย่งต่อการเกดิโรคปอดฝุ่นหินและโรคอื่นๆ ไดร้ับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ปี 2559 
ประเภทนวัตกรรมการบริการทีเ่ปน็เลิศระดับดีเด่น  

- เรื่อง “โปรแกรมเฝ้าระวังและคดักรองผู้เดินทางผ่านด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศช่องจอม จ.
สุรินทร์” เพื่อให้สามารถเฝา้ระวังป้องกันควบคุมโรคของผู้เดินทางเข้าประเทศ และป้องกันไม่ใหเ้กิดการ
แพร่กระจายของโรค ได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรมยอดเยีย่มของกรมควบคุมโรค ปี 2562 

- เรื่อง “ตู้หน้ากากอนามัยแบบหยอดเหรญี” เพื่อป้องกันควบคุมโรคระบบทางเดินหายใจ ได้น าเสนอใน
งานวันนักประดิษฐ์ ปี 2563 และได้รางวัลระดับนานาชาติ "OUTSTANDING AWARD" จาก Citizen 
Innovation ประเทศสิงคโปร ์

- เรื่อง “3 ด่านประสานใจ (ด่านครอบครัว ด่านชุมชน ด่านตรวจ)” มีการลงนามความร่วมมือบูรณา
การกับหน่วยงานอ่ืนๆ (MOU) เพื่อลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน โดยมีการขยายผล
และสร้างความยั่งยืนในอนาคต  

 
1.2 การป้องกันทุจริตและสร้างความโปร่งใส 

ระดับ แนวทางด าเนินการ ค าอธิบาย 
Basic นโยบายการป้องกันทจุริต 
และระบบก ากับดูแลที่มี
ประสิทธิภาพ 

 แนวทางและระบบการตรวจสอบก ากับ
ดูแลที่เสริมสรา้งความโปร่งใสและป้องกัน
ทุจริต 
 มาตรการที่ถ่ายทอดสู่การปฏบิัติและ
ติดตามรายงานผลอยา่งชัดเจน  
 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

- สคร.9 ไดส้่งเสริมการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลให้เกดิขึ้นในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตน อันจะเกิดความสูญเสยีต่อรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม องค์การ ผู้รับบริการ ผู้ปฏิบัติงาน และ
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร ผู้บริหารสคร.9 ไดป้ระกาศเจตนารมณ์เป็นหน่วยงาน
คุณธรรม และสนับสนุนให้มีการสร้างบรรยากาศท่ีดีในการท างาน ดว้ยการวางระบบบริหารเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน ให้เป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ โดยสนบัสนุนองค์ความรูท้ี่เกี่ยวข้องกับโรคและสุขภาพ การดูแล
ความปลอดภัยของบุคลากร การจดัหาวัสดุอุปกรณ์ทีต่้องใช้ในการปฏิบัติงาน และมีการกระจายอ านาจการ
ตัดสินใจ เพื่อให้เกดิความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน โดยผู้อ านวยการ สคร.9 ได้มอบอ านาจและหน้าท่ีให้รอง
ผู้อ านวยการ ในการสั่งการ อนุญาต อนุมัติการปฏิบัตริาชการหรือการด าเนินงานอ่ืนท่ีผู้อ านวยการพึงปฏิบัติ 
หรือด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตร ี

- นโยบายและระบบการก ากับดูแลที่
เสรมิสร้างความโปร่งใสและการ
ป้องกันทุจริต รวมทั้งระบบการ
ตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพ 
- มีมาตรการที่ถ่ายทอดสู่การปฏบิตัิ
และการติดตามรายงานผลอย่าง
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ระดับ แนวทางด าเนินการ ค าอธิบาย 
ชัดเจน - สคร.9 ได้ก าหนดให้มรีะบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน โดยให้กลุม่งานรายงานผลการ

ด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการ และตามประเด็นยุทธศาสตร์ทุกไตรมาส โดยมอบหมายให้กลุ่ม
ยุทธศาสตร์แผนงานและเครือข่าย กลุ่มบริหารทั่วไป และกลุม่พัฒนาองค์กร เป็นผู้รับผิดชอบ มีการน าเสนอ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานของกลุ่มงานต่าง ๆ ในวาระเพือ่ทราบของการประชุมผู้บริหารสคร.9 
ทุกเดือน มีการวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมาว่ามีปญัหาและอุปสรรคอะไรบ้าง เพื่อหาแนว
ทางแก้ไข ปรับปรุง รวมทั้งมผีู้บรหิารและผู้ทรงคณุวุฒิของกรมควบคุมโรค เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการ ก ากับ
ดูแล และมีตัวแทนจากทุกกลุ่มงานเข้ามามสี่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เพื่อปรับปรุงระบบและตัดสินใจ 
โดยด าเนินงานในรูปของคณะกรรมการ เช่น คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตัิราชการหน่วยงาน 
คณะกรรมการส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรมต่อต้านการทุจริตของหน่วยงาน เป็นต้น น าระบบบริหารจัดการเชิง
ยุทธศาสตร์ กรมควบคมุโรค (EstimatesSM) มาใช้ก ากับติดตามการด าเนินงานและงบประมาณ โดยรายงาน
ผลการด าเนินงานผ่านระบบ Internet ได้ทุกท่ีตลอดเวลา ท าให้มีความสะดวกรวดเร็วในการรายงานผลงาน
และงบประมาณ ท าให้การตดิตามก ากับผลการด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

- ด้านการควบคุมก ากับความรับผดิชอบด้านการเงิน การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ สคร.9 ได้ปฏิบัตติามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัตกิาร
ควบคุมภายในส าหรบัหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง โดยมี
คณะกรรมการจัดวางระบบควบคมุภายในหน่วยงาน และคณะกรรมการตดิตามประเมินผลระบบควบคุม
ภายในของหน่วยงาน และคณะกรรมการยกร่างมาตรการด าเนินการต่อบุคลากรที่ขาดความรับผดิชอบซึ่ง
ส่งผลเสียต่อการปฏิบัติหน้าทีร่าชการ เป็นผูด้ าเนินการและรายงานผลเสนอผู้อ านวยการ และส่งกรมควบคุม
โรค  

Advance การติดตาม ปรับปรุง
และรายงานผลต่อสาธารณะ และ
หน่วยงานบังคับบัญชา 

 มีตัววัดในการตรวจตดิตามป้องกันการ
ทุจริต และมีการปรับปรุงสม่ าเสมอ 
 มีมาตรการป้องกันการทุจรติในเชิงรุก 
(Pro-active) เช่น พัฒนากระบวนการท างาน
ให้โปร่งใส มีระบบร้องเรียน/ร้องทุกข์ สร้าง
กระบวนการติดตามตรวจสอบการทุจริตและ
การปกป้องผู้ร้องเรยีน 
 เปิดเผยผลการด าเนินงานสูส่าธารณะ 

- สคร.9 มีระบบควบคุมและสร้างมาตรการการป้องกันทุจรติภายในหน่วยงานท่ีชัดเจน มีการติดตาม
ประเมินประสิทธิผลของมาตรการอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือนามาใช้ในการปรับปรุงเชิงรุก โดยในปี 2558-2563 
สคร.9 สามารถด าเนินการตามตัวช้ีวัด ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานคุณธรรมความโปร่งใสใน
หน่วยงาน (ระดับ 5) มีการประเมนิระดับคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
(Integrity & Transparency Assessment: ITA) ด้วยตนเอง ปี 2563 ร้อยละ 86 (สูงกว่าปี 2562 ร้อยละ 
84.36 และสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ร้อยละ 80) อีกทั้งมีระบบจัดการข้อร้องเรียน ตามคู่มือการจดัการข้อ
ร้องเรียน กรมควบคุมโรค มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนหลายช่องทาง เช่น ร้องเรียนด้วยตนเอง ไปรษณีย์ 
โทรศัพท์ ตู้รับเรื่องร้องเรียน ระบบรับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น โดยมคีณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนจนยุติ 
ตามแนวคิดธรรมาภิบาลภายใต้คณุธรรมและจรยิธรรม ด าเนินการแก้ไข แจ้งผลการด าเนินการใหผู้้รอ้งเรียน
รับทราบ น าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ  

- การประเมินประสิทธิผลและตัววัด
การป้องกันทุจริตและการสร้างความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการ
ปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ 
- การรายงานผลการด าเนินการของ
หน่วยงานต่อสาธารณะ และ
หน่วยงานบังคับบัญชา 
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ระดับ แนวทางด าเนินการ ค าอธิบาย 
Significance ผลการประเมินใน
ระดับดี โดยหน่วยงานภายนอก 
เป็นแบบอย่างท่ีดีและการสร้าง
ต้นแบบด้านความโปร่งใส 

 มีดัชนีความโปร่งใสจากการประเมินโดย
องค์กรอิสระและมีผลลัพธ์ที่ด ี
 มีการส่งเสรมิการเป็นองค์กรดา้นความ
โปร่งใส เช่น มีการค้นหาความเปน็เลิศ (Best 
Practice : BP) ด้านความโปร่งใส มีการสร้าง
ต้นแบบ (Role Model) ด้านความโปร่งใส 
 ได้รับรางวัลด้านความโปร่งใสจากองค์กร
ภายนอก 

- สคร.9 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมคณุธรรมจรยิธรรมและตอ่ต้านการทุจรติของหน่วยงาน มีการ
สื่อสารถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านกฎหมายพื้นฐานท่ีเกีย่วข้องกับการปฏิบัติงาน การป้องกันการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน นโยบายด้านจริยธรรมและความโปร่งใส และการใช้จ่ายงบประมาณ แนวทางการพึ่งพาตนเอง
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีง การสร้างทัศนคติที่ดีในด้านการป้องกันการทุจริต และการมีจิตส านึกในการเป็น
ข้าราชการที่ดีให้แก่บุคลากร ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) แล้วน ามาจัดท า
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริตของหน่วยงาน โดยในปี 2564 มีกิจกรรมปดิ
ช่องว่าง (GAP) ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ตามผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านคณุธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการและการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ การสร้างเสรมิคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร (พัฒนาจิต 
ท างานเป็นทีม ปรับตัว) การประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานด้านพัสดุและการเงิน เป็นต้น และเขา้ร่วม
โครงการ/การประชุมของกรมควบคุมโรค เช่น การประชุมความเสีย่งการทุจริตต่อการปฏิบัติราชการกรม
ควบคุมโรค การสมัมนาเครือข่ายจริยธรรมกรมควบคุมโรค การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เป็นต้น 

- ผู้บริหารสคร.9 ได้ประกาศเจตนารมณ์เป็นหน่วยงานคณุธรรม ก าหนดนโยบาย และมาตรการที่ส าคญั
เพื่อให้บุคลากรถือเป็นแนวทางปฏิบัติและสามารถน าไปปรบัใช้ในการด าเนินงาน พร้อมท้ังสื่อสารและ
เปิดเผยข้อมูลให้กับผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายนอกหน่วยงานได้ทราบ และมั่นใจต่อการบรหิารงานท่ีโปร่งใส ท า
ให้ สคร.9 ไดร้ับรางวัลรองชนะเลศิอันดับ 1 การประกวดหนว่ยงานดีเด่นดา้นคุณธรรมจริยธรรม ในโครงการ
สัมมนาเครือข่ายจริยธรรมกรมควบคุมโรค ปี 2559 , เป็นหน่วยงานท่ีมีความโดดเด่น (Bright Spot) ด้าน
จริยธรรมน าพาองค์กรในการท างานอย่างมีความสุข ในงานสัมมนาเครือข่ายจรยิธรรมกรมควบคุมโรค ปี 
2561 , ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอนัดับ 2 การประกวดหน่วยงานดีเด่นด้านการพัฒนาหน่วยงานคุณธรรม ใน
โครงการสัมมนาเครือข่ายจริยธรรมกรมควบคุมโรค ปี 2562 , ได้รับรางวัลชมเชย (ล าดับ 1) หน่วยงานดีเด่น
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ในการสัมมนาเครือข่ายจริยธรรมกรมควบคมุโรค ปี 2563 ส่งเสรมิและสร้างบุคลากร
ต้นแบบ (Role Model) เช่น ผู้อ านวยการสคร.9 มีการมอบประกาศนียบัตรผู้ประกอบคุณงามความดี มีจิต
อาสา เสยีสละเพื่อประโยชนส์่วนรวม , บุคลากรสคร.9 ได้รับโล่ผู้ท าคณุประโยชน์ดีเด่นและสนับสนุนงานโรค
เรื้อน ในป ี2561 , รับรางวัลคนดีศรีสาธารณสุข ปี 2562 , รับรางวัลเกียรติคณุสรุินทร์ พิพิจพงศ์ ปี 2562 , 
รางวัลบุคลากรดเีด่นดา้นคุณธรรมจริยธรรม ชนะเลิศอันดับ 1 (กลุ่มข้าราชการ) และรางวัลชมเชยล าดบั 2 
(กลุ่มพนักงานราชการ/ลูกจ้าง) ปี 2563 เป็นต้น 

- ผลการประเมินความโปร่งใสใน
ระดับองค์กร โดยองค์กรอสิระ
ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ
- เป็นแบบอย่างท่ีดีและการสร้าง
ต้นแบบด้านความโปร่งใส 
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ระดับ แนวทางด าเนินการ ค าอธิบาย 
- สคร.9 มีการด าเนินการและมีผลการประเมินตนเองด้านคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ของหน่วยงาน (ITA) ปี 2563 ได้ร้อยละ 86 (สูงกว่าปี 2562 ร้อยละ 84.36 และสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ร้อย
ละ 80) และผลประเมินองค์กรคณุธรรมต้นแบบ ร้อยละ 95 ส่งผลให้กรมควบคมุโรค ไดร้ับรางวัลองคก์ร
โปร่งใสจากสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช) ประจ าปี 
พ.ศ.2558 รางวัลประเมินมาตรฐานความโปร่งใสของส านักงานคณะกรรมการข้าราชพลเรือน (สานักงาน 
ก.พ.) ปี 2558 และ 2559 และรางวัลหน่วยงานท่ีมีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในระดับสูงมาก ปี 2562 

 
1.3 การมุ่งเน้นการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน ผ่านการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในและภายนอก 

ระดับ แนวทางด าเนินการ ค าอธิบาย 
Basic สร้างสภาพแวดล้อมที่
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ผ่านการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรทั้งภายในและ
การสร้างเครือข่ายภายนอก 

 หน่วยงานมีแนวทางสื่อสารและสร้าง
สภาพแวดล้อมภายในองค์กรให้มุ่งผลสัมฤทธ์ิ
ในการท างาน 
 ปรับปรุงกฎระเบียบทีเ่อื้อให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วม 
 มีแนวทางในการสร้างเครือข่ายให้ภาค
ประชาชน ภาคเอกชน และท้องถิน่จากองค์กร
ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกันในการท างาน 

- สคร.9 มีการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี ด้านการปอ้งกันควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 
(พ.ศ.2560-2579) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับปรุงระบบบรหิารจัดการและพัฒนาความร่วมมือ โดย 
สคร.9 มีการพัฒนาและประสานความร่วมมือด้านการป้องกันควบคมุโรคกับภาคีเครือข่ายที่ส าคัญๆ เช่น  

- การป้องกันควบคุมโรคของด่านควบคุมโรคติดต่อระหวา่งประเทศช่องจอม อ าเภอกาบเชิง จังหวัด
สุรินทร์ โดยด าเนินงานร่วมกับหนว่ยงานเครือข่าย จัดตั้งคณะกรรมการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
ช่องทางเข้าออกประเทศด่านช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ ประกอบด้วย ด่านศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมอืง 
หน่วยประสานงานชายแดนประจ าพื้นที่ 2 หมวดการทางกาบเชิง ด่านกักสัตว์สรุินทร์ ด่านอาหารและยา 
ด่านตรวจสัตว์ป่าช่องจอม ด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดสุรินทร์ ด่านตรวจพืชช่องจอม ส านักงานสาธารณสขุ
จังหวัดสุรินทร์ สาธารณสุขอ าเภอกาบเชิง โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดสรุินทร์ องค์การ
บริหารส่วนต าบลด่าน และดา่นควบคุมโรคช่องจอม ด าเนินการร่วมกับศูนย์ประสานงานชายแดนไทยกัมพูชา 
ด่านควบคุมโรคราชอาณาจักรกัมพูชา ตามมาตรฐานกฎอนามยัระหว่างประเทศ (IHR 2005) และ
พระราชบัญญัตโิรคติดต่อ พ.ศ. 2558  

- 3 ด่านประสานใจ (ด่านครอบครวั ด่านชุมชน ด่านตรวจ) เพ่ือลดการบาดเจ็บและเสยีชีวิตจากอุบัตเิหตุ
ทางถนน จากการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วมของทีมสหสาขา ได้แก่ หน่วยงานสาธารณสุข บริษัทกลาง
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ส านกังานขนส่ง ปภ. สภ. อปท. หมวดการทาง ศูนย์อ านวยการความปลอดภัย
ทางถนน และสร้างทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (Road traffic injury team: RTI team) เป็นต้น และ
จัดท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการร่วมจดัระบบการสร้างมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน 

- การลดการแพร่โรคระบบทางเดนิหายใจและวณัโรค บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชนเมืองนครราชสีมา ตามโครงการพัฒนาระบบกลไกการจัดการระบบการป้องกัน

- การสื่อสารและการสร้าง
สภาพแวดล้อมภายในเพื่อให้มุ่งเนน้
ผลสัมฤทธ์ิ 
- การสร้างกลไกท่ีเอื้อให้ประชาชน
และเครือข่ายภายนอกเข้ามามีส่วน
ร่วมในการท างาน 
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ควบคุมโรค(โรคระบบทางเดินหายใจและวัณโรค) ในเขตเมืองใหญ่ สูเ่มืองน่าอยู่ ปลอดโรค ปลอดภัย 
ประกอบด้วย ศูนย์การค้า บริษัทขนส่ง ส านักงานขนส่ง เทศบาลนครราชสมีา จังหวัดนครราชสมีา แกนน า
ชุมชน ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา มลูนิธิราชประชาสมาสัยในพระ
บรมราชูปถัมภ์ สสจ.นครราชสมีา สปคม. สคร.9 และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนา
นวัตกรรมตู้หน้ากากอนามัยแบบหยอดเหรียญ 

- โดยมีระบบ กลไก แนวทางและวิธีการที่จะประสานการด าเนินงานร่วมกับภาคเีครือข่าย ตามกฎ
อนามัยระหว่างประเทศจากกรม กระทรวง และหน่วยงานต่าง ๆ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยด าเนินการใน
รูปแบบคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างานในสมรรถนะต่าง ๆ ของกฎอนามัยระหว่าง 
ประเทศ เช่น วัณโรค โรคตดิต่อท่ีต้องเฝ้าระวัง โรคต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักร ตามพระราชบัญญัติ
คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 เป็นต้น ทั้งยังมีกลไกการสื่อสารหลายช่องทางเพื่อใช้ในการท างาน เช่น การประชุม
ผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO Conference) การติดตามก ากับเพื่อประเมินและสรุปสถานะของการ
ด าเนินงานตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ 

Advance การต้ังเป้าหมายท้าทาย 
และการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม
ของกระบวนการและการบริการ 

 มีการตั้งเป้าหมายที่ท้าทายรองรับการ
เปลี่ยนแปลง 
 มีแนวทางการส่งเสริมให้เกดินวัตกรรม
ของกระบวนการท างานและการให้บริการผ่าน
เครือข่ายภาคประชาชน ภาคเอกชน และ
ท้องถิ่น 

- ผู้บริหาร สคร.9 มีนโยบายมุ่งเนน้การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ Model Thailand 4.0 และการ
พัฒนาหน่วยงานไปสูร่ะบบราชการ 4.0 (DDC4.0) และสื่อสารถ่ายทอดนโยบายการด าเนินงานป้องกนั
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค ปี 2564 ให้ผู้บริหารและบุคลากรยึดมั่นด้วยหลักการ 4T 
ประกอบด้วย สร้างความนา่เชื่อถือและความเชื่อมั่นให้สังคม (Trust) ด้วยการท างานเป็นทีมแบบมืออาชีพ 
พร้อมส่งเสริมผู้มีความสามารถ (Teamwork & Talents) โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technologies) 
และท างานแบบมีเป้าหมาย (Targets) และพัฒนาค่านยิมร่วม ISMART ที่สอดคล้องกับค่านิยมหลัก MOPH 
น าไปสู่การปฏิบตัิทั่วท้ังองค์กร ก าหนดตัวช้ีวัดที่มคีวามส าคญัในการติดตามและการบรรลุผลด้านต่าง ๆ 
พร้อมทั้งการตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย ส่งเสรมิให้เกิดนวตักรรม พัฒนากระบวนการและการบริการผ่านเครือข่าย 
และส่งเสรมิความร่วมมือเพื่อให้การด าเนินงานบรรลุผลสมัฤทธ์ิ 

- การตั้งเป้าหมายท้าทาย และการ
ส่งเสริมให้เกิดนวตักรรมของ
กระบวนการและการบริการผ่าน
เครือข่ายภาคประชาชน ภาคเอกชน 
และท้องถิ่น 

Significance สร้างนวัตกรรมเชงิ
นโยบายที่มีผลกระทบสูง ที่
สามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อน 

 ผู้บริหารส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเชิง
นโยบายที่ส่งผลในระดับประเทศและน าไปสู่
การแก้ปัญหาที่มคีวามซับซ้อน เชน่ การสร้าง
ความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน หรือการใช้
กลไกห้องปฏิบตัิการนวัตกรรมภาครัฐ 
(Government Innovation Lab) โดยน า
กระบวนการคดิเชิงออกแบบ (Design 
Thinking) ในลักษณะที่ให้ประชาชน/ผู้มสี่วน

- ผู้บริหารสคร.9 มีนโยบายและสือ่สารการสรา้งนวัตกรรม การวางระบบส่งเสรมิและผลักดันในการสร้าง
นวัตกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการพัฒนานวัตกรรมและกระบวนการท างาน โดยใช้กระบวนการคิด
เชิงออกแบบ (Design Thinking) มกีารสื่อสารถ่ายทอดตัวช้ีวัดและมาตรฐานการสร้างนวัตกรรมลงสูก่ลุ่มงาน
และบุคคล มีกลุม่พัฒนานวัตกรรมและวิจยั และคณะกรรมการพัฒนาวิชาการและนวตักรรม สคร.9 พัฒนา
กระบวนการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของหน่วยงาน ส่งเสริมการท างานเป็นทีมในการสร้างนวัตกรรมและ
สร้างแรงจูงใจ ตัวอย่างนวัตกรรมเช่น  

- เรื่อง "อุปกรณ์ลดฝุ่น: นวัตกรรมการป้องกันควบคุมโรคปอดฝุ่นหิน" ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ 
ปี 2559 ประเภทนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศระดับดีเด่น  

- การสร้างนวัตกรรมทีม่ีผลกระทบ
สูงและเชิงนโยบายที่น าไปสู่การ
แก้ปัญหาที่มีความซับซ้อน 
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ระดับ แนวทางด าเนินการ ค าอธิบาย 
ได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ  - เรื่อง “โปรแกรมเฝ้าระวังและคดักรองโรคติดต่อในผู้เดินทางผา่นช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ด่าน

พรมแดนถาวรช่องจอม จ.สุรินทร”์ ได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรมยอดเยี่ยมของกรมควบคุมโรค ปี 2562  
- เรื่อง “ตู้หน้ากากอนามัย ป้องกันควบคุมโรคระบบทางเดินหายใจ” ได้น าเสนอในงานวันนักประดิษฐ ์ปี 

2563 และได้รางวัลระดับนานาชาติ "OUTSTANDING AWARD" จาก Citizen Innovation ประเทศสงิคโปร ์
- แต่ยังไม่มีนวัตกรรมเชิงนโยบายที่ส่งผลในระดับประเทศและน าไปสู่การแก้ปญัหาที่มีความซับซ้อน  
- แนวทางการปิด Gap ปี 2564 ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม สื่อสารถ่ายทอดตัวช้ีวัดและแนวทางการ

สร้างนวัตกรรม พัฒนาศักยภาพบคุลากรในการสรา้งนวัตกรรม และน ากระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design 
Thinking) มาใช้ในการสร้างนวัตกรรม ทีใ่ห้ประชาชน/ผูร้ับบริการ/ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมทุก
กระบวนการ เพื่อแก้ปญัหาด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่มีความซับซ้อน ตัวอย่างนวัตกรรมที่
จะพัฒนาในปี 2564 เช่น ระบบการให้ค าปรึกษาด้านการเก็บตัวอยา่งสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบตัิการ กรณีพบ
การระบาดของโรค (Outbreak) ในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 9 (Lab Outbreak R9) , โปรแกรมค านวณการใช้
สารเคมีผสมในการควบคุมแมลงพาหะน าโรค เป็นต้น 

 
 
1.4 การค านึงถึงผลกระทบต่อสังคม และการมุ่งเน้นให้เกิดผลลัพธ์ที่น าไปสู่การพัฒนาประเทศตามทิศทางยุทธศาสตร์ 

ระดับ แนวทางด าเนินการ ค าอธิบาย 
Basic ติดตามตัวชี้วัดและผลการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

 ประเมินความเสี่ยงโครงการ กระบวนการ 
และยุทธศาสตร์ที่อาจมีผลกระทบเชิงลบต่อ
สังคมอย่างต่อเนื่อง 
 เตรียมมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ เช่น การท าประชาพิจารณเ์พื่อรับฟัง
ความคิดเห็น ทั้งก่อน/ระหว่าง/หลัง ด าเนิน
โครงการ 
 ก าหนดตัวช้ีวัดและติดตามผลการ
ด าเนินการอยา่งต่อเนื่อง 
 รวบรวมข้อมูล/สถิติ/ผลการด าเนินการที่
เกี่ยวข้องให้พร้อมต่อการถูกตดิตาม/
ตรวจสอบจากทุกภาคส่วน 

- สคร.9 มีการวิเคราะห์ปัจจัยที่ท าให้เกิดผลกระทบเชิงลบจากการด าเนินการตามพันธกิจของหน่วยงาน 
การคาดการณโ์อกาสที่อาจจะเกิดผลกระทบต่อสังคม รวมไปถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการด าเนนิการ 
และก าหนดวิธีการ/มาตรการในการจัดการผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ทั้งการด าเนินการเชิงรุก คือ มาตรการใน
การป้องกันไม่เกดิผลกระทบต่าง ๆ และการด าเนินการเชิงรับ หากเกิดผลกระทบนั้นแล้วน ามาทบทวนอย่าง
รอบด้านต่อเนื่องทุกปี และจัดท าเป็นแนวทางการด าเนินการโดยหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ภารกิจด้านการ
ผลิตและพัฒนาองค์ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร เครื่องมือ กฎหมาย การผลักดันและบังคับใช้กฎหมาย ซึ่ง
ก าหนดให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และมาตรฐานผลิตภณัฑ์วิชาการของกรมควบคุมโรค การให้ข้อมูล
ข่าวสารดา้นโรคและภัยสุขภาพ มกีารวางมาตรการป้องกันความเสี่ยง การเกิดความเสียหายจากการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น มีการตดิตามผลการด าเนินงานผ่านการประชุมผู้บริหารสคร.9 ทุกเดือน ผลลพัธ์ของ
การจัดการผลกระทบทางลบ ท าให้ผู้รับบริการและผู้มสี่วนไดส้่วนเสยีมีความพึงพอใจต่อการบริการตา่ง ๆ ที่
ส าคัญของสคร.9 สูงกว่าค่าเปา้หมายและเพิ่มขึ้นทุกป ีเช่น 

- เครือข่ายมีความพึงพอใจต่อการสนับสนุนเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบ
เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภยัสุขภาพ ปี 2562 ร้อยละ 91.90 , ปี 2563 ร้อยละ 92.05 

- การประเมินและติดตามโครงการ 
กระบวนการ และยุทธศาสตร์ที่อาจ
มีผลกระทบเชิงลบต่อสังคม 
- การติดตามตัวช้ีวัดและผลการ
ด าเนินการขององค์กรอย่างต่อเนือ่ง 
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ระดับ แนวทางด าเนินการ ค าอธิบาย 
- ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพงึพอใจต่อการบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปญัหา

ส าคัญ ปี 2562 ร้อยละ 97.38 , ปี 2563 ร้อยละ 97.09  
- ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพงึพอใจการถ่ายทอดความรูโ้รคและภัยสุขภาพ ปี 2562 ร้อยละ 

95.68 , ปี 2563 รับรู้รับทราบข้อมูลข่าวสาร Digital media สคร.9 ร้อยละ 96.3 และผู้ใช้ข้อมูล
ข่าวสาร สคร.9 มีความพึงพอใจรอ้ยละ 86 

 
Advance การใช้กลไกการสื่อสาร
และเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือน าไปสู่
การแก้ไขปัญหาอย่างทันการณ์ 

 ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารและดจิิทัลที่
ทันสมัยเพื่อตดิตามตัวช้ีวัดและผลการ
ด าเนินการเพื่อรายงานผลได้อย่างรวดเร็วและ
ทันเหตุการณ ์
 สร้างเครือข่ายเฝา้ระวังเพื่อการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและทันเหตกุารณ ์

- สคร.9 ใช้แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Thailand) และแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร กรมควบคุมโรค ในการจัดท าแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศของสคร.9 
ใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและความปลอดภัยด้านสารสนเทศ 2) พัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศ 3) พัฒนาทักษะด้านดจิิทัลของบุคลากร เพื่อใหส้ามารถสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพ นอกจากนี ้ได้พัฒนาห้องศูนย์ปฏิบตัิการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
(Emergency Operation Center: EOC) และระบบสื่อสาร เช่น ระบบประชุมทางไกล (VDO Conference) 
เพื่อสนับสนุนการปฏิบตัิงานด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ โดยมีทีมเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT) 
สคร.9 สนับสนุนงานตลอด 24 ช่ัวโมง และคณะท างานกลุ่มภารกิจเทคโนโลยดีิจิทัล (Digital Support 
Team) ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉนิทางสาธารณสุข สคร.9 มีบทบาทในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทลัดา้นการ
ป้องกันควบคุมโรคและภยัสุขภาพ มีการเชื่อมโยงระบบข้อมลู เช่น ระบบข้อมูลสุขภาพ (HDC), โปรแกรมการ
ตรวจสอบข่าวการระบาดระดับเขต/จังหวัด, โปรแกรมรายงาน 506, โปรแกรม Lab Zika, ระบบเฝา้ระวัง 
ILI, โปรแกรมทันระบาด, ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสนุัขบ้า (Thai Rabies Net), ระบบ
ฐานข้อมูลวัณโรค Online (NTIP), โปรแกรมติดตามผลการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ สคร.9 (SAT&JIT 
Lab), โปรแกรมเฝ้าระวังและคัดกรองโรคตดิต่อในผูเ้ดินทางผ่านช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศช่องจอม จ.
สุรินทร์ เป็นต้น เพื่อให้เครือข่ายหรือผู้รับผิดชอบแจ้ง/รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคและภยัสุขภาพ 
วิเคราะห์ข้อมูลและรายงาน/น าเสนอข้อมูล เพื่อให้ผู้บริหารสั่งการปอ้งกันและควบคุมโรคและภยัสุขภาพ มี
การรายงานและประมวลผลได้อยา่งมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง ปลอดภัย และมแีผนบริหารความตอ่เนื่อง
ขององค์กร (Business Continuity Plan: BCP) แนวปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุกระทบความมั่งคงปลอดภัยดา้น
สารสนเทศ แผนความพร้อมใช้งานระบบสารสนเทศในภาวะฉุกเฉินระดับหน่วยงาน และด าเนินการซอ้มแผน 

 
 
 
 

- การติดตามรายงานผลกระทบ 
โดยผ่านกลไกการสื่อสารและ
เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อน าไปสู่การ
แก้ไขปัญหา อย่างทันการณ์ 
ประชาชน ภาคเอกชน และท้องถิน่ 
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ระดับ แนวทางด าเนินการ ค าอธิบาย 
Significance ติดตามผลการ
ด าเนินการและผลกระทบระยะสัน้
และระยะยาว ที่มีต่อเศรษฐกิจ 
สังคม สาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม 

 หน่วยงานมีการก าหนดตัววัดที่บรรลุ
ผลลัพธ์ในเชิง 
 ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
 ยุทธศาสตร์พื้นที่ (ถ้ามี) 
 ยุทธศาสตร์ชาต ิ
 ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม 

สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม 
 หน่วยงานมีการตดิตามตัววัด โดยมีการ
วิเคราะหเ์พื่อรู้เท่าทันสถานการณแ์ละก าหนด
มาตรการ/แนวทางเพื่อป้องกัน/สง่เสริมการ
ด าเนินการเพื่อผลลัพธ์ที่ดีต่อเศรษฐกิจ สังคม 
สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม 
 

- สคร.9 มีการก าหนดตัวช้ีวัดค ารบัรองการปฏิบัตริาชการหน่วยงาน 5 องค์ประกอบตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตัิราชการ ได้แก ่การด าเนินงานตามภารกจิพื้นฐาน (Functional Base) 
การด าเนินงานตามภารกิจยุทธศาสตร์ (Agenda Base) การด าเนินงานตามภารกิจพื้นที ่(Area Base) การ
บริหารจดัการและพัฒนานวัตกรรม (Innovation Base) และยุทธศาสตรต์ามแผนหรือนโยบายระดับชาติ 
(Potential Base) มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานในระบบ EstimatesSM โดยผู้บริหารสคร.9 
มีการตดิตามผลการด าเนินงานขององค์การและผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดย
ผ่านการวิเคราะห์ผลกระทบและประมวลผลจากข้อมลูสารสนเทศของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปญัหาได้
อย่างฉับไว การน าสารสนเทศจากแหล่งต่าง ๆ เช่น ปัจจัยต้นเหตุ พฤติกรรมเสีย่ง การตอบสนองของ
แผนงานควบคุมโรค (Program Response) การป่วย/ตาย/พิการ เหตุการณ์ผดิปกต/ิการระบาด (ตาม
มาตรฐานระบบเฝ้าระวัง 5 กลุ่มโรค 5 มิติ) มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน าไปสู่การตัดสินใจและก าหนด
มาตรการด้านการป้องกันและควบคุมโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งเสริมมาตรการที่จะสนบัสนุนใหส้่งผลที่ดีต่อ
เศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมของประเทศ เช่น การเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิ
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี โรคพษิสุนัขบ้า การสมัผสัสารตะกั่วในเด็กไทย การป้องกันการบาดเจบ็จาก
อุบัติเหตุทางถนนในระดับอ าเภอ (D-RTI) การป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นต้น 

 

- การติดตามผลการด าเนินการและ
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว และผลกระทบที่มตี่อ
เศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม 
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หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร ์
เป้าหมาย : เพื่อให้หน่วยงานมีกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิผล รองรับการเปลี่ยนแปลงและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ก าหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ทั้งระยะสั้นและระยะ
ยาวที่สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงานและเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ มีแผนงานที่ขับเคลื่อนลงไปทุกภาคส่วนมีการติดตามผลของการบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ และการรายงานผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อการแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที 

2.1 กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองความท้าทาย สร้างนวัตกรรม เพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลง และมุ่งเน้นประโยชน์สุขของประชาชน 
ระดับ แนวทางด าเนินการ ค าอธิบาย 

Basic กระบวนการวางแผน
ยุทธศาสตร์ที่เป็นระบบ ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนและ
บรรลุพันธกิจส่วนราชการ 

 กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์เป็น
ระบบและสนับสนุนการบรรลุพันธกิจ
หน่วยงานท้ังระยะสั้น ระยะยาว 
 วิเคราะหส์ภาพแวดล้อมในการแข่งขัน 
 วางแผนยุทธศาสตร์โดยค านึงถึง 
 ประโยชน์สุขประชาชน 
 รองรับการเปลี่ยนแปลงจาก

สภาพแวดล้อมภายนอก เช่น การแข่งขันจาก
ภายนอกองค์กร/นอกประเทศ ความต้องการ
ของประชาชนท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
 แนวทาง/ช่องทางการสื่อสาร ถ่ายทอด
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบตั ิ

- สคร.9 มีการจดัท าแผนยุทธศาสตร์ โดยเน้นกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์แบบมสี่วนร่วมของ
ผู้บริหาร นักวิชาการ และเครือข่ายการป้องกันควบคุมโรคและภัยสขุภาพ มองภาพอนาคตและก าหนด
ทิศทางร่วมกันตามกระบวนการเชิงยุทธศาสตร์ เน้นการใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ในการ
ประมวลผลวิเคราะห์องค์การ (SWOT) เพื่อการวางแผนยุทธศาสตร์ โดยมีคณะกรรมการบริหารสคร.9 เป็น
ผู้ก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ เชื่อมโยงสู่เปา้หมายการลดโรคและภัยสุขภาพ และผลักดันการน า
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบตัิ โดยสนับสนุนให้ทุกกลุ่มงานขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันควบคุมโรคและภยั
สุขภาพ และการบริหารจดัการองค์กร ให้เป็นไปตามเปา้หมายและทิศทางที่ก าหนด อีกทั้งสนับสนุนให้เกิด
การมีส่วนร่วมจากเครือข่ายในระดับเขต จังหวัด อ าเภอ และพื้นที่ ร่วมกันวิเคราะหส์ถานการณ์ที่เป็นปัญหา
ส าคัญของการป้องกันควบคุมโรค จัดท าเป็นจุดเน้น (Highlight) และกรอบการด าเนินงานเพื่อมุ่งผลสมัฤทธ์ิ
ของการลดโรคระดับพื้นที่ และระดับประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายใหม่ เช่น โรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 
2019 โรคอุบัติใหม่ โรคภยัที่เกิดจากการบาดเจ็บทางจราจร โรคตามกลุ่มวัย โรคไม่ตดิต่อเรื้อรัง โรคจาก
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

- กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์
อย่างเป็นระบบทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนและบรรลุพันธกิจ
หน่วยงาน 
- แนวทางการถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่
การปฏิบัต ิ

Advance แผนยุทธศาสตร์
ตอบสนองความท้าทายของส่วน
ราชการ มีการคาดการณ์การ
เปลี่ยนแปลงท่ีก าลังจะเกิดใน
อนาคต  

 การวิเคราะห์ความท้าทายและคาดการณ์
ถึงการเปลี่ยนแปลงในอนาคต อันมีผลกระทบ
ต่อการปฏิบตัิงาน การให้บริการ การรับรู้ การ
เข้าถึงของภาคส่วนต่าง ๆ 
 การก าหนดยุทธศาสตร์ แผนงาน ที่
ตอบสนองต่อความท้าทาย และการ
เปลี่ยนแปลง 
 

- สคร.9 มีการประเมินสภาพการแข่งขันขององค์กรทั้งภายในและตา่งประเทศ ท่ีเกี่ยวข้องกับงาน
ป้องกันควบคุมโรคและภยัสุขภาพ น ามาก าหนดเป็นความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน รวมทัง้
ทิศทางนโยบาย การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และยุทธศาสตร์กระทรวง
สาธารณสุขท่ีมเีป้าหมาย “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหนา้ที่มีความสุข ระบบสุขภาพเข้มแข็ง” และมีจุดเน้น
เป้าหมายการด าเนินงานด้านการป้องกันควบคุมโรค (PP Excellence) เพื่อมุ่งผลสัมฤทธ์ิของการลดโรคที่
เป็นปัญหาส าคัญระดับประเทศ รวมถึงการค านึงถึงประเด็นท้าทายใหม่ๆ เช่น การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
สุขภาพโลก (Global Health) การระบาดของโรคอุบัติใหม่ โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เป็นต้น น าผล
การวิเคราะห์มาจัดท าเป็นแผนระยะยาว คือ แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านการป้องกันควบคมุโรค
และภยัสุขภาพ (พ.ศ.2560 - 2579) เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์สคร.9 คือ “ประชาชนในเขตสุขภาพที่ 9 ได้รบัการ
ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ระดับมาตรฐานสากล ภายในปี พ.ศ. 2580” โดยมุ่งเน้นท่ีจะพัฒนา
ระบบการป้องกันควบคมุโรคและภัยสุขภาพ ที่มีประชาชนเป็นศูนยก์ลาง อาศัยความรู้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเป็นแรงขับเคลื่อน ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพยีง ธรรมาภิบาลและความคุ้มค่าเป็นหลักในการพัฒนา 

- แผนยุทธศาสตร์ตอบสนองความ
ท้าทายของหน่วยงานมีการ
คาดการณ์การเปลีย่นแปลงท่ีก าลงั
จะเกิดในอนาคต และแผนรองรับ
เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
(รวมทั้งการเปลีย่นแปลงท่ีเกดิจาก
การน าเอาระบบดิจิทลัมาใช้) 
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ระดับ แนวทางด าเนินการ ค าอธิบาย 
แผนระยะปานกลาง คือ แผนยุทธศาสตร์กรมควบคุมโรค พ.ศ.2559 - 2563 แผนพัฒนาป้องกันควบคุมโรค
และภยัสุขภาพแห่งชาติ 5 ปี ภายใต้แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 - 2564 แผนงานวิจัยด้านการป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ พ.ศ. 
2560 - 2564 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์การลดโรคการก าจัดโรคต่าง ๆ เช่น แผน
ยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปญัหาโรคตดิต่ออุบัตใิหม่แห่งชาติ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ.2560 - 
2564) แผนยกระดับความมั่นคงและความเป็นเลิศด้านควบคุมโรคของประเทศ พ.ศ.2560-2564 เป็นต้น 
และแผนระยะสั้น คือ แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี แผนแก้ปญัหาเฉพาะกิจ แผนบูรณาการระดับชาตแิละ
กระทรวงสาธารณสุข ท่ีมีเป้าหมายและการด าเนินงานร่วมกัน เช่น แผนบูรณาการป้องกันควบคมุโรคและ
ภัยสุขภาพในพื้นที่ เป็นต้น รวมถึงมาตรการการป้องกันควบคมุโรคทีส่ าคัญ ตั้งแต่ระดับประเทศ เขต และ
พื้นที่ พร้อมท้ังจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง และแผนบริหารความตอ่เนื่องขององค์กร (Business 
Continuity Plan: BCP) เพื่อลดปัญหาหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นกับองค์กร 

Significance แผนยุทธศาสตร์
เพ่ิมขีดความสามารถทางการ
แข่งขัน สร้างโอกาส และส่งเสริม
การพัฒนาประเทศ 

 แผนยุทธศาสตร์ แผนงานท่ีสร้างขดี
ความสามารถทางการแข่งขัน และสร้างโอกาส
เชิงกลยุทธ์ใหม่ๆ เช่น 
 การน าระบบดิจิทัลมาใช้ 
 มีแผนน าระบบดิจิทลัมาใช้

ปรับเปลีย่นการท างานและรองรับการ
เปลี่ยนแปลง 
 มีแผนการยกระดับการให้บรกิารที่

รวดเร็ว ฉับไว ต้นทุนต่ า เข้าถึงง่าย และเข้าถึง
ได้ทุกท่ี ทุกเวลา 

- สคร.9 ได้ทบทวนวิสยัทัศน์และจดัท าแผนยุทธศาสตร์ ปี 2563 - 2567 (เมื่อวันท่ี 29 มี.ค.2562) เพื่อ
เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2565) 
แผนยุทธศาสตร์ชาตริะยะ 20 ปี ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภยัสุขภาพ (พ.ศ. 2561 - 2580) กรม
ควบคุมโรค และวสิัยทัศน์ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภยัสุขภาพ สู่แผนยุทธศาสตร์ สคร.9 ปี 2563 - 
2567 และแผนปฏิบัตริาชการ สคร.9 ประจ าปี 2563 โดยใช้แนวทางการขับเคลื่อนงาน ปี 2564 ของกรม
ควบคุมโรค คือ (1) ภารกิจพ้ืนฐาน (Maintain) ลดเวลา ลดทรัพยากร เพิ่มประสิทธิภาพระบบสนับสนุน
และการบริหารจัดการ (2) งานตามนโยบาย (The must) ใช้โอกาสในการขับเคลื่อนงานตามโครงการ
พระราชด าริ โครงการเฉลิมพระเกยีรติ แผนแม่บท นโยบายรัฐบาล จุดเน้นกรมควบคุมโรค และ (3) เพิ่มขีด
ความสามารถ (Change DDC) พฒันาคน พัฒนานวัตกรรม Digital Transformation เพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน และสร้างโอกาสเชิงกลยุทธ์ใหม่ ทีเ่กิดประโยชน์แก่ประชาชนและการพฒันา
เศรษฐกิจของประเทศ 

- สร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน และสร้างโอกาสเชิงกลยุทธ์
ใหม่ๆ ที่น าไปสู่ประโยชน์สุขของ
ประชาชน และการพัฒนาเศรษฐกจิ
ของประเทศ ท้ังในระยะสั้นและ
ระยะยาว 

 
2.2 การก าหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่สอดคล้องกับพันธกิจของหนว่ยงาน และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 

ระดับ แนวทางด าเนินการ ค าอธิบาย 
Basic การก าหนดเป้าประสงค์และ
ตัวชี้วัดที่ตอบสนองพันธกจิใน
ระยะสั้น ระยะยาว และสร้างการ
เปลี่ยนแปลง 

 มีแผนท่ีทางกลยุทธ์ (Strategy Map) 
แผนระยะสั้นและแผนระยาวท่ีส่งผลต่อ
ยุทธศาสตร์ชาต ิ
 ก าหนดตัวช้ีวัดและเป้าประสงค์ที่

- สคร.9 มียุทธศาสตร์ทีส่อดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงาน และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ได้แก่  
ยุทธศาสตร์ที่ 1: การเสริมสร้างความเข้มแข็งของการจัดการให้เกิดระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม

โรค ท่ีมีประสิทธิภาพ บูรณาการ เป็นเอกภาพ  



13 
 

ระดับ แนวทางด าเนินการ ค าอธิบาย 
- การก าหนดเป้าประสงค์และ
ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์ที่ตอบสนอง
ต่อพันธกิจของหน่วยงาน ทั้งระยะ
สั้นและระยะยาว รวมทั้งการสร้าง
การเปลีย่นแปลง 

ตอบสนองพันธกิจของหน่วยงาน และการ
เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: การพัฒนามาตรฐาน การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ท่ีสอดคล้อง เหมาะสมต่อ
บริบทของพื้นที่ และขยายการใช้ประโยชน์  

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การยกระดับสมรรถนะบุคลากรสู่การเป็นนักป้องกนัควบคุมโรคมืออาชีพ  
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การยกระดับระบบการจัดการภายในองค์กรสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง  
ยุทธศาสตร์ที่ 5: การพัฒนาสู่การเป็นองค์กรความรอบรูด้้านการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค 

โดยมีการด าเนินงานภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ในระยะที่ 1 เป็นระยะปฏิรูป (พ.ศ. 2560 - 2564) มี
จุดเน้นและผลสมัฤทธ์ิของการลดโรคและภัยสุขภาพ และมีเปา้หมายย่อย (Small success) ภายในแต่ละปี 
ทั้งนี ้สคร.9 ได้รบัการถ่ายทอดตัวช้ีวัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการ โดยก าหนดเป็นตัวช้ีวัดค ารับรองการปฏิบัตริาชการประจ าปี 5 องค์ประกอบ 
ได้แก่ Functional Base, Agenda Base, Area Base, Innovation Base, Potential Base และแผนพัฒนา
ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภยัสุขภาพของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) กรมควบคุมโรค มา
เป็นกรอบแนวทางในการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบตัิ ทีต่อบสนองพันธกิจของสคร.9 และการเปลีย่นแปลง 
โดยจดัท าแผนผังความเชื่อมโยงยทุธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี วิสัยทัศน์ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพ สู่แผนงานโครงการ สคร.9 ปี 2563 แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี สคร.9 (พ.ศ. 2563 - 2567)  (ปรับปรุง
วันท่ี 30 พ.ย.2563) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สคร.9 มีการก ากับติดตามผลลัพธ์ที่
เกิดขึ้นพร้อมกับปรับปรุงกลยุทธ์/มาตรการ ให้มีประสิทธิภาพ สร้างการเรยีนรู้ของบุคลากรและกระบวนการ
ภายในองค์กร ให้สามารถตอบสนองผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย และตอบสนองต่อความท้าทายทั้งด้าน
พันธกิจ ด้านปฏิบัติการ ด้านบุคลากร และด้านสังคม โดยจดัล าดับความส าคญั พร้อมท้ังก าหนดตัวช้ีวัดและ
ค่าเป้าหมายเพื่อติดตามและประเมินผลส าเร็จ อีกทั้งได้เสรมิความเข้มแข็งของระบบการควบคุมโรค โดยใช้
แผนพัฒนาระบบป้องกันควบคมุโรคและภัยสุขภาพ ภายใต้แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 พ.ศ. 2560 – 2564 

Advance วิเคราะห์ผลกระทบ
ของเป้าประสงค์และตัวชี้วัดทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาวต่อ
ยุทธศาสตร์ประเทศ 

 มีการวิเคราะหผ์ลกระทบของเป้าประสงค์
และตัวช้ีวัดที่มผีลต่อยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งระยะ
สั้นและระยะยาวในมติิต่าง ๆ เช่น การเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน การลดผลกระทบ
จากข้อบังคับทางกฎหมาย  
 

- สคร.9 มีการวิเคราะห์ผลกระทบของเป้าประสงค์และตัวช้ีวัดทีม่ีผลต่อยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งระยะสั้น
และระยะยาวในมิติตา่ง ๆ เช่น การลดผลกระทบจากข้อบังคับทางกฎหมาย ได้แก่ การปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานด้านก าลังคน อุปกรณ์ และสถานท่ีท างาน เพื่อใหส้คร.9 หน่วยงานเครือข่าย ช่องทางเข้าออก
ประเทศ สามารถด าเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคได้ตามกฎหมายและข้อก าหนดของกฎอนามยั
ระหว่างประเทศ - มีการวิเคราะห์ผลกระทบของ

เป้าประสงค์และตัวช้ีวัดเชิง
ยุทธศาสตร์ที่เกิดกับยุทธศาสตร์ชาติ 
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
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ระดับ แนวทางด าเนินการ ค าอธิบาย 
Significance วิเคราะห์ผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข 
สิ่งแวดล้อม ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม 

 วิเคราะห์ความเสี่ยงระดับองค์กรที่อาจ
เกิดขึ้น และส่งผลต่อแผนงานและเป้าประสงค์
ที่วางไว ้
 วิเคราะห์ความเสี่ยงระดับองค์กรที่อาจ
เกิดขึ้น ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ 
สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมของประเทศ 

- สคร.9 มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงระดับองค์กรที่อาจเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากปัจจัยทั้งภายในและ
ภายนอก  ผลกระทบทั้งทางตรง ทางอ้อม ทีส่่งผลต่อแผนงานและเป้าประสงค์ที่วางไว้ และส่งผลต่อระบบ
เศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของประเทศ จัดท าหลกัเกณฑ์ในการก าหนดระดับของความเสี่ยง 
โดยพิจารณาจากโอกาสในการเกิดและผลกระทบ จัดล าดับความส าคัญของความเสีย่งระดับองค์กรที่อาจ
เกิดขึ้น ตามแนวทางบริหารความเสี่ยง กรมควบคุมโรค และจัดท ารายงานการวิเคราะห์ความเสีย่งของ
หน่วยงานตามมาตรฐาน (COSO) และแนวทางการบริหารความเสี่ยง กรมควบคุมโรค  

- มีการวิเคราะห์ความเสีย่งระดับ
องค์กรและผลกระทบท้ังทางตรง 
ทางอ้อม ท่ีส่งผลต่อระบบเศรษฐกจิ 
สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
ของประเทศ 

 
2.3 แผนปฏิบัติการที่ขับเคลื่อนยทุธศาสตร์ของหน่วยงานลงไปทุกภาคส่วน โดยผ่านเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก 

ระดับ แนวทางด าเนินการ ค าอธิบาย 
Basic แผนครอบคลุมทุกส่วน 
ชัดเจน มีการสื่อสารสู่การปฏิบัต ิ

แผนปฏิบัติการ 
 รองรับยุทธศาสตร์ทุกด้าน ครอบคลุมทุก
ส่วนงาน 
 ถ่ายทอดลงไปถึงเครือข่ายระดับพื้นท่ี ท้ัง
ภายในและภายนอกองค์กร 
 มีความชัดเจน และสื่อสารสู่การปฏิบัตไิด้
อย่างมีประสิทธิผล 

- การแปลงยุทธศาสตรส์ู่การปฏิบตัิ สคร.9 ได้ก าหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ มาตรการไว้อย่างชัดเจน 
และถ่ายทอดผ่านตัวช้ีวัดระดับกรมควบคุมโรค ลงสู่ สคร.9 สู่กลุ่มงาน และสู่บคุลากร ทั้งนี ้ได้แปลงทิศทาง
และเป้าหมายยุทธศาสตร์สู่การด าเนินงาน โดยจัดท าเป็นแผนปฏิบัตริาชการประจ าปี มีการก าหนดตัวช้ีวัด
ผลสัมฤทธ์ิที่ชัดเจนและวัดผลได้ ตัง้แต่ระดับองค์การไปถึงหน่วยงาน กลุ่มงาน และเชื่อมโยงกับการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการระดบับุคคล สื่อสารถ่ายทอดให้ทุกหนว่ยงานและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องใช้เป็น
แนวทางการพัฒนางาน การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ และการบริหารจัดการทรัพยากรตามภารกิจ 

- แผนปฏิบัติการที่ครอบคลุมทุก
ส่วนงาน ชัดเจน และสื่อสารสู่การ
ปฏิบัติไปยังทุกกลุ่ม ทั้งภายในและ
ภายนอก 

Advance แผนเน้นประสิทธิภาพ 
ท าน้อยได้มาก และสร้างคุณค่าแก่
ประชาชน 

แผนปฏิบัติการค านึงถึง 
 ประสิทธิภาพควบคู่กับประสทิธิผล (การ
ท าน้อยได้มาก) 
 ใช้เทคโนโลยีดจิิทัลมาช่วยในการสื่อสาร 
การลดต้นทุน การปรบัปรุงการใหบ้ริการที่
สร้างความพึงพอใจ รวดเร็ว สรา้งคุณค่าแก่
ประชาชน 

- แผนปฏิบัติการของ สคร.9 เน้นให้ความส าคัญของการมสี่วนร่วมของผู้บริหาร นักวิชาการ บุคลากร 
สคร.9 และหน่วยงานเครือข่าย โดยการประชุม การถ่ายทอดผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO 
Conference) รวมถึงช่องทางอื่นๆ เช่น เอกสาร Website Social media เป็นต้น อีกท้ังมีการลงนามค า
รับรองการปฏบิัติราชการ ข้อตกลงการปฏิบัตริาชการ (MOU) ของกลุ่มงาน และข้อตกลงความร่วมมอื
ระหว่างหน่วยงาน (MOU) อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น การลดการบาดเจ็บและเสยีชีวิตจากอุบัตเิหตุ
ทางถนน การป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า การพัฒนานวัตกรรมตู้หน้ากากอนามัยแบบหยอดเหรยีญ เพื่อ
ลดการแพร่เช้ือโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ เป็นต้น เพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติและการก ากับติดตามอย่าง
เป็นระบบ 

- แผนปฏิบัติการที่สนับสนุน
ความส าเร็จของยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงานครอบคลมุทุกส่วนงาน 
ชัดเจน และเน้นการเกดิประสิทธิภาพ 
(การท าน้อยไดม้าก) และการสร้าง
คุณค่าแก่ประชาชน (Public value) 
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ระดับ แนวทางด าเนินการ ค าอธิบาย 
Significance บูรณาการกับ
แผนงานด้านบุคลากร การใช้
ทรัพยากร การใช้ข้อมูลร่วมกนั 

แผนปฏิบัติการที่สนับสนุนความส าเร็จของ
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน โดยพิจารณา 
❑ แผนด้านบุคลากรทั้งการพัฒนาขีด
ความสามารถและอัตราก าลัง เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลง 
❑ แผนการปรับเปลีย่น เพื่อให้ทันกับความ
ต้องการด้านการเปลีย่นแปลงเทคโนโลย ี
❑ แผนการใช้ทรัพยากรและการใช้ข้อมูล
ผ่านเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก 

- สคร.9 มีการจดัท าแผนปฏิบัตริาชการประจ าปี ทุกปี แตย่ังไม่มีการทีบู่รณาการกับแผนงานด้าน
บุคลากรและการใช้ทรัพยากรที่รองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น และสื่อสารสู่การปฏิบัตผิ่านเครือข่ายท้ัง
ภายในและภายนอก และการใช้ขอ้มูลร่วมกันเพื่อการประสานงานให้เกิดความส าเร็จ ได้แก่  

1) แผนด้านบุคลากร การพัฒนาขีดความสามารถและอัตราก าลัง เพื่อรองรับการเปลีย่นแปลง 
2) แผนการปรับเปลี่ยน เพื่อให้ทันกับความต้องการดา้นการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลย ี
3) แผนการใช้ทรัพยากรและการใช้ข้อมูลผ่านเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก 

- แนวทางการปิด Gap ปี 2564 บูรณาการแผนปฏิบัตริาชการ ปี 2564 กับแผนงานด้านบุคลากร แผน
ด้านเทคโนโลยี และแผนการใช้ทรพัยากร เพื่อรองรับการเปลีย่นแปลง 

- แผนปฏิบัติการที่สนับสนุน
ความส าเร็จของยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงาน บูรณาการกับแผนงานด้าน
บุคลากรและการใช้ทรัพยากรที่
รองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกดิขึ้น 
และสื่อสารสู่การปฏิบัตผิ่านเครือข่าย
ทั้งภายในและภายนอก และการใช้
ข้อมูลร่วมกันเพื่อการประสานงานให้
เกิดความส าเร็จ 

 
2.4 การติดตามผลของการบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การแก้ไขปัญหา และการรายงานผลอย่างมีประสิทธิผล 

ระดับ แนวทางด าเนินการ ค าอธิบาย 
Basic การติดตามรายงานผล และ
การบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 

 ระบบการติดตามรายงานผลของตัวช้ีวัด 
แผนปฏิบัติการ และยุทธศาสตร์ ทั้งระยะสั้น
และระยะยาว 
 รายงานสถานะการบรรลเุป้าหมาย

ที่ตั้งไว ้
 เตรียมการแกไ้ขปัญหากรณไีม่เป็นไป

ตามเป้าหมายที่ตั้งไว ้
 การรายงานผลที่เกดิขึ้นต่อสาธารณะ 

- สคร.9 มีระบบการติดตามรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบเวลาของแผนยุทธศาสตร์ ตามตัวช้ีวัด
ผลการด าเนินการที่ส าคัญที่ระบุไว ้โดยมีการควบคุม ก ากับ ตดิตาม โดยเฉพาะแผนปฏิบัตริาชการประจ าปี 
การจัดสรรทรัพยากร การติดตามแผนงานโครงการและงบประมาณ สคร.9 โดยใช้ระบบบรหิารจดัการเชิง
ยุทธศาสตร์ กรมควบคมุโรค (EstimatesSM) ซึ่งเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ช่วยในการก ากับ ติดตาม
ความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผน 

- การตดิตามรายงานผลการ
ด าเนินการตามแผน และการบรรลุ
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ และการ
รายงานผลสูส่าธารณะ (Open by 
default) 

Advance การคาดการณ์ การ
แก้ปัญหา และการปรับแผนให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง 

 แผนมีความยดืหยุ่นสามารถปรับเปลีย่นได้  
 สามารถปรับแผนปฏิบัติการให้

สอดคล้องกับผลที่เกดิทั้งในกรณีทีไ่ม่บรรลผุล 
หรือดีกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว ้
 สามารถปรับแผนให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงได้  

- สคร.9 มีการทบทวน วิเคราะห์ ประเมินผลการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ เพื่อน าเสนอคณะ
กรรมการบริหาร สคร.9 กลั่นกรองแผนปฏิบัตริาชการประจ าปี ตามกลุ่มโรค (Cluster) และเสนอ
ผู้อ านวยการ สคร.9 พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติจดัสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานอย่างเหมาะสม และ
ใช้ระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์กรมควบคมุโรค (EstimatesSM) เป็นฐานข้อมูลที่ใช้เป็นประโยชน์ใน
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ ตลอดจนการตดิตามประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยที่ผู้บริหาร
สามารถติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง แบบ Real-time และในการ

- การคาดการณ์ของผลการ
ด าเนินการตามแผน การแก้ปญัหา 
และการปรับแผนให้ทันต่อการ
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ระดับ แนวทางด าเนินการ ค าอธิบาย 
เปลี่ยนแปลง (Projection) 
 

 มีการคาดการณผ์ลการด าเนินการที่
เกิดขึ้น 
 มีการทบทวนแผนยุทธศาสตรท์ุกปี เพ่ือให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 

ประชุมผู้บริหาร สคร.9 ทุกเดือน และเป็นข้อมลูประกอบการตัดสินใจ เพื่อทบทวนปรับปรุงกลยุทธ์ มาตรการ 
ให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว ้และวางแผนยุทธศาสตร์อย่างเปน็ระบบ 

Significance ปรับแผนตอบสนอง
ได้ทนัเวลา เชิงรุก มีประสิทธิผล 

 ติดตามสถานการณ์ที่อาจส่งผลต่อการ
ด าเนินการตามแผน โดยสามารถวิเคราะห์ได้วา่
ปัญหาเกิดที่ใดและจะส่งผลต่อการปฏิบัติการ
อย่างไร 
❑ มีการเตรียมความพร้อมและมคีวาม
คล่องตัวต่อสถานการณ์ที่ก าลังเปลี่ยนแปลง 
❑ มีแผนการจดัการเชิงรุกเพือ่ปรับแผนให้
ทันเวลาและเกิดผลลัพธ์ที่ดีเป็นไปตามต้องการ 
 

- สคร.9 มีการติดตามสถานการณท์ี่อาจส่งผลต่อการด าเนินการตามแผน โดยใช้ระบบ EstimatesSM 
ในการรายงานผลการด าเนินงานและก ากับตดิตาม เพื่อวิเคราะห์ปัญหาที่อาจเกิดและส่งผลต่อการ
ด าเนินงาน และรายงานในที่ประชุมผู้บรหิารสคร.9 ทุกเดือน เพื่อใหผู้้บริหารรับทราบและเตรียมความพร้อม
ในการแก้ไข หรือปรบัแผนตามแนวทางของกรมควบคุมโรค  

- แต่ยังไม่มีการเตรียมความพร้อมให้มคีวามคล่องตัวต่อสถานการณท์ี่ก าลังเปลี่ยนแปลง และยังไมม่ี
แผนการจดัการเชิงรุก เพื่อปรับแผนให้ทันเวลาและเกิดผลลัพธ์ท่ีดีเปน็ไปตามต้องการ 

- แนวทางการปิด Gap ปี 2564 ประเมินยุทธศาสตร์ สคร.9 เพื่อเตรียมความพร้อมให้มคีวามคล่องตวั
ต่อสถานการณ์ที่ก าลังเปลี่ยนแปลง และจัดท าแผนการจดัการเชิงรุก เพื่อปรับแผนให้ทันเวลา ตามแนวทาง
ของกรมควบคุมโรค และเกิดผลลพัธ์ที่ดีตามความต้องการ 

 

- การเตรยีมการเชิงรุกเพื่อ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่
อาจเกิดขึ้นจากภายในและภายนอก 
และการปรับแผนท่ีตอบสนอง
ทันเวลา เชิงรุก อย่างมีประสิทธิผล 
(Proactive and effective) 
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หมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เป้าหมาย : เพือ่ให้หน่วยงานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศด้านการบริการประชาชนท่ีทันสมัย รวดเร็ว และเข้าถึงในทุกระดับ เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการสร้างนวัตกรรมการบริการที่สร้างความ
แตกต่างและตอบสนองความต้องการเฉพาะกลุ่ม และความต้องการเฉพาะบุคคล ซึ่งสามารถออกแบบได้ (Personalized Service) วางแผนเชิงรุกในการตอบสนองความต้องการและความคาดหวัง
ของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งปัจจุบันและอนาคต มีกระบวนการแก้ไขข้อร้องเรียนท่ีรวดเร็วและสร้างสรรค์ โดยปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานของข้อมูลความต้องการของประชาชน ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจ สร้างความร่วมมือของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

3.1 ระบบข้อมูลและสารสนเทศด้านการบริการประชาชนที่ทันสมัย รวดเร็ว และเข้าถึงในทุกระดับ 
ระดับ แนวทางด าเนินการ ค าอธิบาย 

Basic ใช้ข้อมูลเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการที่แตกต่าง 

 น าข้อมูลและสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับ
กลุ่มผูร้ับบริการและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียมา
วิเคราะห์และตอบสนองความต้องการที่
แตกต่างกันโดยรวบรวมข้อมูลจาก 
 ช่องทางต่าง ๆ เช่น ผลส ารวจความ

พึงพอใจ แบบสอบถามความคิดเห็น การ
ประชุมรวบรวมความคิดเห็นจากภายใน
องค์กร/ภายนอกองค์กร/เครือข่าย เป็นต้น 
 ฐานข้อมูลของหน่วยงาน  

- สคร.9 มีวิธีการและช่องทางในการรับฟังผูร้ับบริการและผู้มสี่วนไดส้่วนเสยี 2 วิธีการหลัก คือ  
1) การด าเนินการเชิงรุก สคร.9 ใช้วิธีการส ารวจความคิดเห็น/ความพึงพอใจต่อการรับรู้ข่าวสาร องค์

ความรู้และภาพลักษณ์ของหน่วยงาน มีการส ารวจความพึงพอใจ/ไมพ่ึงพอใจในการรับบริการ (เช่น มาลาเรยี
คลินิก การสอบสวนโรค เป็นต้น) การส ารวจความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อผลิตภณัฑ์วิชาการ การส ารวจความ
คิดเห็นของภาคีเครือข่ายต่อแผนงาน/โครงการ การขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภยั
สุขภาพ รวมถึงผลการด าเนินงานตามนโยบายยุทธศาสตร์และตัวช้ีวัด การรับฟังความคดิเห็นเฉพาะกลุ่ม 
(Focus group) การสร้างความสมัพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (Customer Relationship 
Management) โดยมีการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ เช่น การส ารวจออนไลนผ์่านเว็บไซต์ การส่งขอ้มูล
ผ่านกลุม่เครือข่าย Line Facebook เป็นต้น  

2) การด าเนินการเชิงรับ ได้แก่ การเปิดช่องทางในการรับฟังความคดิเห็นทางโทรศัพท์ สายด่วนกรม
ควบคุมโรค ไปรษณีย์ กล่องรับความคิดเห็น ระบบรับเรื่องร้องเรียน Website และ Social Media เช่น Line 
Facebook E-mail เป็นต้น  

นอกจากน้ี สคร.9 ได้รับข้อมลูจากผู้มีส่วนไดส้่วนเสียและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานการณ์โรค 
ฐานข้อมูลมรณบตัร ฐานข้อมลูจากการส ารวจของส านักงานสถิติแหง่ชาติ ระบบคลังข้อมลูด้านการแพทย์และ
สุขภาพ (Health data center : HDC) กรมปศสุัตว์ การตรวจสอบข่าวการระบาดระดับเขต/จังหวัด เว็บไซต์
กองสาธารณสุขฉกุเฉิน เป็นต้น สคร.9 มีการพัฒนาข้อมลูส าหรับการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค บูรณาการ
ข้อมูล 5 กลุ่มโรค 5 มิติ ได้แก่ กลุม่แผนงานควบคุมโรคติดต่อ (CD) กลุ่มแผนงานควบคมุโรคเอดส์ วัณโรค 
โรคตดิต่อทางเพศสมัพันธ์ และโรคเรื้อน (SALT) กลุ่มแผนงานควบคุมโรคไมต่ิดต่อ การบาดเจ็บและปัจจัย
เสี่ยงท่ีส าคญั (NATI) กลุม่แผนงานควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม (Env.Occ.) และกลุม่
แผนงานควบคุมโรคและภัยสุขภาพท่ีเป็นปัญหาเฉพาะในพ้ืนท่ี ใช้สารสนเทศจากระบบเฝา้ระวังโรค ที่น ามาสู่
ประโยชน์ใน 5 มิติ คือ ปัจจัยต้นเหตุ (Determinants) พฤติกรรมเสี่ยง (Behavioral risk) การตอบสนอง
ของแผนงานควบคุมโรค (Program response) การติดเชื้อ/การปว่ย/การตาย/ความพิการ (Infection/ 
Morbidity/ Mortality/ Disability) เหตุการณ์ผดิปกติและการระบาด (Abnormal event) เพื่อใหท้ราบถึง 

- การใช้ข้อมูลและสารสนเทศของ
กลุ่มผูร้ับบริการและผูม้ีส่วนไดส้่วน
เสีย ท่ีมีอยู่ในปัจจุบันเพื่อตอบสนอง
ความต้องการที่แตกต่าง 
(Customer centric) 



18 
 

ระดับ แนวทางด าเนินการ ค าอธิบาย 
1) ปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรค 2) ปัญหาพฤติกรรมสุขภาพ 3) ขนาดของปัญหา 4) ตรวจจับความผิดปกตขิองการ
เกิดโรค และ 5) ผลผลิตจากการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค น าไปสู่การตอบโตภ้าวะโรคและภัยสุขภาพได้ทัน
ต่อเหตุการณ ์

Advance วิเคราะห์เพ่ือค้นหา
ความต้องการ และความคาดหวัง
ใหม่ 

 ใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ/ดิจิทลั
และช่องทางการสื่อสารรูปแบบใหม่ๆ (เช่น 
Mobile Application หรือ Facebook ที่มีการ
รับส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ทันการณ์) เพื่อ  
 รวบรวมข้อมลูและสารสนเทศจาก

กลุ่มผูร้ับบริการและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น รูปแบบ Big Data เสียง 
ภาพ และข้อความ 
 ค้นหาความต้องการ ความคาดหวัง

ของกลุ่มผู้รับบริการ ผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย 
น าไปสู่การตอบสนองที่ดียิ่งข้ึน  

- สคร.9 ไดน้ าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในการค้นหาความต้องการและความคาดหวังของ
กลุ่มผูร้ับบริการและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่าง ได้แก่ การส ารวจออนไลน์
ผ่านเว็บไซต์ การส่งข้อมูลผ่านกลุม่เครือข่าย Line Facebook การเปิดช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น
ทางโทรศัพท์ สายด่วนกรมควบคมุโรค ระบบรับเรื่องร้องเรยีน Website และ Social Media เช่น Line, 
Chat Bot, Facebook, E-mail เป็นต้น 

- การใช้ข้อมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (รวมทั้งเทคโนโลยี
ดิจิทัล) เพื่อค้นหาความต้องการและ
ความคาดหวังของกลุ่มผู้รับบริการ
และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี เพื่อ
ตอบสนองความต้องการที่แตกต่าง
ได้อย่างมีประสิทธิผล (Digital 
technology, Customer centric) 
 
Significance ใช้ข้อมูลทั้งภายใน
และภายนอก เพ่ือวางนโยบายเชิง
รุก ท้ังปัจจุบันและอนาคต 

 ใช้เทคโนโลยีดจิิทัล และสารสนเทศจาก
ภายในและภายนอกองค์กรเพื่อ  
 วิเคราะห์และเข้าใจความต้องการและ

ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยี 
 วิเคราะห์แนวโน้มการเปลีย่นแปลงท่ี

ก าลังจะเกดิขึ้น 
 ก าหนดนโยบายเชิงรุกในการ

ตอบสนองความต้องการและความคาดหวัง
ของผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสียทั้ง
ปัจจุบันและอนาคต  

- สคร.9 ใช้ข้อมูลและสารสนเทศของผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย เพื่อวางแผนการด าเนินงานดา้น
การเฝา้ระวังป้องกันควบคุมโรคและภยัสุขภาพ จากฐานข้อมูลและแนวโน้มการเกดิโรคและภัยสุขภาพต่าง ๆ 
มาใช้ก าหนดแนวทางในการเฝ้าระวังใน 5 มิติ ได้แก่ ปัจจัยต้นเหตุ (Determinants) พฤติกรรมเสี่ยง 
(Behavioral risk) การตอบสนองของแผนงานควบคุมโรค (Program response) การติดเชื้อ/การปว่ย/การ
ตาย/ความพิการ (Infection/Morbidity/Mortality/Disability) เหตุการณ์ผิดปกติและการระบาด 
(abnormal event) เพื่อเตรยีมการตอบโต้ภาวะโรคและภัยสุขภาพได้ทันต่อเหตุการณ์ และวางมาตรการ
การรับฟังให้ครอบคลุมและทันการณ์ ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ด้วยวิธีการที่หลากหลายครอบคลุมทุกกลุ่ม
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสียในปัจจุบันและอนาคต 

- การใช้ข้อมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทั้งภายในและภายนอก 
(รวมทั้งการเปลีย่นแปลงของ
สภาพแวดล้อม) เพื่อวางนโยบาย
เชิงรุกในการตอบสนองความ
ต้องการและความคาดหวังของกลุ่ม
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย
ทั้งปัจจุบันและอนาคต 
(Actionable policy solution) 
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3.2 การประเมินผลความพึงพอใจ ความผูกพันของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือน ามาใช้ประโยชน ์
ระดับ แนวทางด าเนินการ ค าอธิบาย 

Basic การประเมินความพึงพอใจ
และความผูกพันของกลุม่
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี
หลัก 

 ประเมินความพึงพอใจและความผูกพันใน
รูปแบบที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ข้อมลูที่สามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ในการวเิคราะหแ์ละปรับปรุง
กระบวนการท างาน เช่น การให้บริการทัน
การณ์ การส ารวจพฤติกรรมที่ตอบสนองต่อ
นโยบายการบริการต่าง ๆ เป็นต้น  

- สคร.9 มีแนวทางการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ และการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผูม้ี
ส่วนไดส้่วนเสีย ตามแนวทางของกรมควบคุมโรค และได้น าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากผู้บริหาร สคร.9 
รวมถึงสารสนเทศของความต้องการและความคาดหวังผู้รับบริการและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี มาก าหนดประเด็น 
รูปแบบและแนวทางการส ารวจความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ ซึ่งมีกระบวนการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึง
พอใจ ดังนี ้1) ก าหนดความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้ว่นเสีย 2) พัฒนาเครื่องมือในการส ารวจ 
3) จัดท าแผนการส ารวจ 4) รวบรวมข้อมูลทั้งที่เป็นทางการ (แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และ Focus 
group ในกลุ่มผู้รับบริการเฉพาะ) และไม่เป็นทางการ (ทางโทรศัพท ์Website Facebook Line) ทัง้เชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ 5) วิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมาย มีการสรุปเสนอผู้บรหิาร และรวบรวมเป็น
ฐานข้อมูลเผยแพร่ในเว็บไซต์ สคร.9 

- การประเมินความพึงพอใจและ
ความผูกพันของกลุ่มผู้รับบริการ
และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีหลัก เพื่อ
น ามาวิเคราะห์และปรบัปรุง
กระบวนการท างาน 
Advance วิเคราะห์ผลเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการ และ
แก้ปัญหาเชิงรุก 

 น าผลการประเมินความพึงพอใจและ
ความผูกพันมาวเิคราะห์ เพื่อค้นหาโอกาสใน
การปรับปรุงและแกไ้ขปัญหาเชิงรกุ 
  

- สคร.9 มีการประเมินผลการส ารวจความพึงพอใจของกลุ่มผู้รับบรกิารและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย ปี 2562- 
2563 พบว่า 

- เครือข่ายมีความพึงพอใจต่อการสนับสนุนเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้า
ระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ปี 2562 ร้อยละ 91.90 , ปี 2563 ร้อยละ 92.05  

- ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาส าคัญ ปี 
2562 ร้อยละ 97.38 , ปี 2563 ร้อยละ 97.09  

- ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจการถ่ายทอดความรู้โรคและภัยสุขภาพ ปี 2562 ร้อยละ 95.68 , 
ปี 2563 รับรู้รับทราบข้อมูลข่าวสาร Digital media สคร.9 ร้อยละ 96.3 และผู้ใช้ข้อมูลข่าวสาร สคร.9 มี
ความพึงพอใจร้อยละ 86 

- แต่ยังมีบางประเด็นที่ผูร้ับบริการและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีไม่พึงพอใจ เช่น การสื่อสารด้านการป้องกัน
ควบคุมโรคให้กับหน่วยงานเครือข่าย มีข้อเสนอแนะใหเ้พิ่มช่องทางการสื่อสารประชาสมัพันธ์ให้หลากหลาย
และรวดเร็วขึ้น มีการปรับปรุงโดยเพิ่มช่องทางการสื่อสาร เช่น วิทยุ ข่าวแจก e-mail Facebook Line 
Website โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ออนไลน์ สื่อบุคคล ให้รวดเร็วข้ึน การสนับสนุนสื่อประชาสมัพันธ์ป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งได้วางมาตรการและด าเนินการตอบสนองให้เหนือกว่าความคาดหวังของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสียในระยะยาว เช่น การใช้ Application พิชิตลูกน้ ายุงลาย โดยให้ประชาชน
ร่วมแจ้งข้อมูลแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ ายุงลาย แจง้สถานการณ์ของโรคไข้เลือดออก ซึ่งเป็นปัญหาส าคญัในทุก
พื้นที ่การใช้ Application ไทยชนะ ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสื่อประชาสมัพันธ์ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของสคร.9 
เป็นต้น 

- การใช้ผลการประเมินความพึง
พอใจและความผูกพันของกลุ่ม
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย
หลัก เพื่อน ามาวิเคราะห์ความ
ต้องการและแก้ปญัหาในเชิงรุก 
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ระดับ แนวทางด าเนินการ ค าอธิบาย 
Significance บูรณาการกับ
ฐานข้อมูลแหล่งอื่น เพ่ือการ
วางแผนและการสร้างนวัตกรรมใน
การให้บริการ 

 บูรณาการข้อมูลจากผลการส ารวจกับ
ฐานข้อมูลกลุม่ผูร้ับบริการและผู้มสี่วนไดส้่วน
เสียจากแหล่งอื่นๆ เพื่อ 
 แก้ปัญหาความไม่พึงพอใจในการ

ให้บริการที่ดีขึ้น 
 เป็นแนวทางในการวางแผน

ยุทธศาสตร์และการสร้างนวัตกรรม  
 

สคร.9 มีการบูรณาการข้อมูลการประเมินความพึงพอใจและความผกูพัน กับฐานข้อมูลของกลุ่ม
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสียจากแหล่งอ่ืนๆ เช่น การขอรับบรกิาร การขอรับการสนับสนุนด้าน
วิชาการ การสอบถามข้อมลูตา่ง ๆ ทาง Facebook เป็นต้น เพื่อการวางแผนยุทธศาสตร์และการสร้าง
นวัตกรรมในการให้บริการที่ดีขึ้น 

- การบูรณาการข้อมลูการประเมนิ
ความพึงพอใจและความผูกพันกับ
ฐานข้อมูลของกลุ่มผู้รับบริการและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียจากแหล่งอ่ืนๆ 
เพื่อการวางแผนยุทธศาสตร์และ
การสร้างนวัตกรรมในการให้บริการ 

 
3.3 การสร้างนวัตกรรมการบริการ ที่สร้างความแตกต่าง และตอบสนองความต้องการเฉพาะกลุ่ม และต่างความต้องการ 

ระดับ แนวทางด าเนินการ ค าอธิบาย 
Basic การปรับปรุงบริการที่
ตอบสนองความต้องการและความ
คาดหวังของกลุ่มผู้รับบริการ และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก 

 มีกระบวนการในการทบทวนและการ
ปรับปรุงการบริการอยา่งต่อเนื่อง  
 มีช่องทางการสื่อสารที่สามารถเข้าถึง
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสียหลัก 
 มีการถ่ายทอดไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในทุกพื้นที่เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง 

- สคร.9 ได้น าข้อมูลผลส ารวจความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ และข้อเสนอแนะการให้บริการของผู้รับบริการ/
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย มาวิเคราะห์/สงัเคราะห์ และจดัล าดับความส าคญั ก่อนน าไปจัดท าแผนปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนงานบริการในหน่วยงาน รวมถึงการใช้แหล่งข้อมูลอื่นๆ จากภายนอกร่วมด้วย และไดด้ าเนินการ
ประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ ในงานบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่กรมควบคมุโรคถ่ายทอดตัวช้ีวัด 
ตั้งแต ่ปี 2556 - 2564 เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนปฏิบัติงาน และปรับปรุงกระบวนการ/การบริการ
ใหม่ๆ ของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซึ่งวิธีการในการประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจจะมี
ความแตกต่างกันในกลุม่ผูร้ับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

- การบริการที่ตอบสนองความ
ต้องการและความคาดหวังของกลุ่ม
ผู้รับบริการ และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี
หลัก และการถ่ายทอดสู่การปฏิบตัิ
ในทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
Advance ปรับปรุงกระบวนการ
และสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนอง
ความต้องการในภาพรวมและ
เฉพาะกลุ่ม 

 สร้างนวัตกรรมการให้บริการใหม่ๆ ท่ี
ตอบสนอง 
 ความต้องการภาพรวม  
 ความต้องการเฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มที่

มีความต้องการเฉพาะให้สามารถเข้าถึงการ
บริการได้  

- จากการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ/การบริการใหม่ ๆ ท าให้ สคร.9 ได้สมคัรรบัรางวัลบริการภาครฐั
แห่งชาติต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่ ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน จนผลงานเรื่อง “อุปกรณ์ลดฝุ่นหิน: นวัตกรรมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการป้องกันควบคุมโรคปอดฝุ่นหิน” ไดร้ับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประเภทนวัตกรรมการ
บริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2559 ผลงานเรื่อง “การเก็บข้อมูลโรคและภัยสุขภาพจากผู้
เดินทาง” ด่านช่องจอม จ.สุรินทร ์ได้รับรางวัล ชนะเลิศ Best practices Award การน าเสนอผลงาน ใน
งานสัมมนาวิชาการด่านควบคมุโรคติดต่อระหว่างประเทศ ปี 2561 และได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรมยอด
เยี่ยมกรมควบคุมโรค ปี 2562 ผลงานเรื่อง "สานพลังเครือข่าย ร่วมใจจิตอาสา พัฒนาคณุภาพชีวิต พิชิต

- การสร้างนวัตกรรมการบริการที่
ตอบสนองความต้องการทั้งภาพรวม
และเฉพาะกลุ่มได้อยา่งมี
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ระดับ แนวทางด าเนินการ ค าอธิบาย 
ประสิทธิผล (Customer groups 
and segments) 

เบาหวานความดัน ชุมชนหมื่นไวย" ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2563 รางวัลบริหารราชการแบบมี
ส่วนร่วมระดับดี ประเภทสมัฤทธิผลประชาชนมสี่วนร่วม และได้รับเกียรติบัตรจากส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) เพื่อแสดงถึงหน่วยงานท่ีมคีวามมั่งมุ่นในการพัฒนาระบบราชการ
เพื่อประชาชน โดยการสมคัรขอรบัรางวัลเลิศรัฐมาอย่างต่อเนื่อง  

 
Significance สร้างนวัตกรรมที่
สามารถออกแบบการให้บริการ
เฉพาะบุคคล 

❑ การสร้างนวัตกรรมการให้บรกิารที่ 
 มีความคล่องตัวในการให้บริการตาม

ความแตกต่างของผูร้ับบริการ  
 เอื้อให้ผู้รับบริการสามารถออกแบบ

ตามความต้องการเฉพาะบุคคล (Customized 
Service)  
❑ การเช่ือมโยงข้อมูลเพื่อความสะดวกใน
การเข้าถึงบริการ 
 

- ผู้บริหาร สคร.9 มีการสื่อสารนโยบายการสร้างนวัตกรรมในการประชุมผู้บริหารสัญจรทุกกลุ่มงาน กรม
ควบคุมโรคมีการถ่ายทอดตัวช้ีวัดที่ 4.1 ระดับความส าเร็จของนวัตกรรมที่หน่วยงานสร้างใหม่และน าไปใช้
ประโยชน์ โดยก าหนดแนวทางการพัฒนานวัตกรรม 4 ประเภท ไดแ้ก่ นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ (Product 
Innovation) นวัตกรรมด้านกระบวนการ/การจัดการ (Business Process Management Innovation) 
นวัตกรรมด้านการบริการ (Service Model Development Innovation) และนวัตกรรมเชิงนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ (Policy/Strategic Innovation) มีการสื่อสารถ่ายทอดตัวช้ีวัดลงสู่กลุ่มงาน และสื่อสารแนวทาง/
เกณฑ์การสร้างนวัตกรรมให้บุคลากรสคร.9 รับทราบ มีคณะกรรมการพัฒนาวิชาการและนวัตกรรม สคร.9 
เพื่อวางแผนและขับเคลื่อนการสรา้งนวัตกรรมของหน่วยงาน มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสคร.9 ในการ
สร้างนวัตกรรมโดยใช้ Design Thinking และเช่ือมโยงข้อมูลเพื่อความสะดวกในการเข้าถึงบริการ มี
ผู้เชี่ยวชาญให้ค าแนะน า มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้นวัตกรรมมีและประโยชน์ท่ีไดร้ับ มีการจัดตลาด
นัดความรู้ สคร.9 เพื่อเผยแพรผ่ลงานนวัตกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าเสนอในงาน Innovation 
Forum กรมควบคมุโรค ตัวอย่างนวัตกรรม สคร.9 ปี 2563 เช่น โปรแกรมส่งผลงานวิชาการ สคร.9 (E-
Tracking ODPC9) โปรแกรมติดตามผลการส่งตรวจทางห้องปฏิบตักิาร สคร.9 (SAT&JIT Lab) และตู้
หน้ากากอนามัยแบบหยอดเหรียญ  

- แต่ยังไม่มีการสร้างนวัตกรรมการบริการที่ให้บริการเฉพาะบุคคล และออกแบบตามความต้องการ เพื่อ
ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ และเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อความสะดวกในการเข้าถึงบริการ  

- แนวทางการปิด Gap ปี 2564 สร้างนวัตกรรมการบริการที่ให้บริการเฉพาะบุคคล และออกแบบตาม
ความต้องการ เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงบริการ และเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อความสะดวกในการเข้าถึงบริการ 
เช่น กล่องอาหารเพื่อสุขภาพ, BOT NOI Digital Doctor (Chat Bot) เป็นต้น 
 

- การสร้างนวัตกรรมการบริการที่
สามารถให้บริการเฉพาะบุคคลที่
สามารถออกแบบได้ 
(Personalized /Customized 
service) 
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3.4 กระบวนการแก้ไขข้อร้องเรียนที่รวดเร็ว และสร้างสรรค์ เพ่ือตอบสนองได้ทันความต้องการ 
ระดับ แนวทางด าเนินการ ค าอธิบาย 

Basic กระบวนการรับข้อร้องเรียน
อย่างเป็นระบบ และมีมาตรฐาน 

 มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนท่ีสามารถ
เข้าถึงได ้
 มีกระบวนการรับข้อร้องเรยีนที่ให้ความ
สะดวกในการร้องเรียนของผูร้ับบริการและผูม้ี
ส่วนไดส้่วนเสีย 
 มีมาตรฐานการจดัการข้อร้องเรียน และ
การตอบสนองกลับต่อข้อร้องเรียน 
(Response) 

- สคร.9 ใช้กระบวนการจดัการข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและเหตกุารณไ์ม่พึงประสงค์ เป็นส่วนหน่ึง
ของการสร้างความสัมพันธ์และรับฟังเสียงของผู้รับบริการและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยมีช่อง
ทางการรับเรื่องร้องเรียนของ สคร.9 เช่น เดินทางมาด้วยตนเอง ส่งไปรษณีย์หรือจดหมาย โทรศัพท ์โทรสาร 
ตู้รับเรื่องร้องเรียน ระบบรับเรื่องรอ้งเรียนกรมควบคุมโรค (Complaint Center) ทางเว็บไซต์ 
http://old.ddc.moph.go.th/complaint/ และระบบรับเรื่องร้องเรียนบุหรี่และสุรา (Tobacco & 
Alcohol Surveillance System: TAS) ทางเว็บไซต์ https://tas.go.th/ โดยมผีู้รับผิดชอบด าเนินการ
ตรวจสอบ วิเคราะห์ จ าแนกประเภทข้อร้องเรียน ผูเ้กี่ยวข้อง โดยด าเนินการแก้ไขตามแนวคดิธรรมาภิบาล
ภายใต้คณุธรรมและจรยิธรรม และคู่มือการจดัการข้อร้องเรียนกรมควบคุมโรค แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้
ร้องเรียนรับทราบและน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ ทั้งนี้ผู้บริหารสคร.9 ได้ก าหนดเปน็
นโยบายและมรีะบบการก ากับตดิตามอย่างต่อเนื่อง 

- ผู้บริหารได้ให้ความส าคัญกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน มคีณะท างานกลั่นกรองข้อร้องเรียนร้อง
ทุกข ์พิจารณาข้อร้องเรยีนในเบื้องต้น เพื่อก าหนดขั้นตอนในการด าเนินงาน ได้แก่ 1) เรื่องที่มีความรนุแรง 
ส่งผลกระทบต่อกรมฯ สูง เสนอคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนร้องทุกข์ ซึ่งมีผู้บริหารระดับสูงสั่งการให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการ 2) ระดับปกติ เรื่องปกติไม่มีความรนุแรงหรือส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์
ของกรมฯ คณะท างานกลั่นกรองข้อร้องเรียน ร้องทุกข ์พิจารณาเสนอผู้บริหารหน่วยงานสั่งการผู้เกีย่วข้อง
ด าเนินการและติดตามอย่างต่อเนือ่ง มีการถ่ายทอดแนวทางกระบวนการรับข้อร้องเรยีนให้สคร.9 ปฏบิัติ
ตามคู่มือการจัดการข้อร้องเรยีนกรมควบคุมโรค พร้อมทั้งเผยแพร่ให้ผู้รับบริการและผู้มสี่วนไดส้่วนเสยี
ทราบ มีเครือข่ายในการประสานงานการจัดการข้อร้องเรียนของหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง และมีการก าหนด
ตัวช้ีวัดเพื่อก ากับติดตามให้เป็นรูปธรรม โดยกรมควบคุมโรค มีการส ารวจความคดิเห็นของผูร้ับบริการและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียต่อระบบรับเรื่องร้องเรียนทุกปี เพ่ือให้หน่วยงานน าไปปรับปรุงการด าเนินงาน จึงท าให ้
สคร.9 รับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้รบับริการมากข้ึน ซึ่งหากมิใช่เรื่องร้องเรียน มมีาตรการ
ด าเนินการส่งต่อให้หน่วยงานท่ีเกีย่วข้องรับพิจารณาเพื่อน าไปสืบสวนข้อเท็จจริงและปรับปรุงบริการต่อไป 

 

- กระบวนการรับข้อร้องเรียนอย่าง
เป็นระบบ และมมีาตรฐานการ
จัดการข้อร้องเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิผล 

Advance กระบวนการจัดการขอ้
ร้องเรียนเป็นระบบ ตอบสนอง
รวดเร็ว ทันการณ์ 

 มีการตอบสนองกลับต่อข้อร้องเรียนอย่าง
รวดเร็ว ทันการณ ์
 ใช้เทคโนโลยีดจิิทัลมาช่วยในการท างาน
และการแก้ปญัหาในเชิงรุก (Response and 
React) 

- สคร.9 มีกระบวนการจดัการเรื่องร้องเรียน ตามคูม่ือการจดัการข้อร้องเรียน กรมควบคุมโรค 
ด าเนินการโดยผู้รับผิดชอบในการรับเรื่องร้องเรียนของสคร.9 และจดัการข้อร้องเรยีนอย่างเป็นระบบ ซึ่งใน
ปี 2561 สคร.9 มีเรื่องร้องเรียน จ านวน 41 เรื่อง ได้แก ่ด้านบริหารงานบุคคล 1 เรื่อง การจัดซื้อจดัจา้ง 2 
เรื่อง การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 37 เรื่อง และการควบคุมผลติภัณฑ์ยาสูบ 1 เรื่อง ซึ่ง สคร.9 ได้
ด าเนินการตามกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว ทันการณ์ ตอบสนองอย่างมี

- กระบวนการจัดการข้อร้องเรยีน
อย่างเป็นระบบ รวดเร็ว ทันการณ ์
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ระดับ แนวทางด าเนินการ ค าอธิบาย 
และตอบสนองอย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิผล และด าเนินการจนยุตแิล้ว จ านวน 41 เรื่อง (ร้อยละ 100) ในปี 2562 มีกรณีร้องเรียนการฝ่า

ฝืนพระราชบัญญตัิควบคุมเครื่องดืม่แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 9 จ านวน 35 เรื่อง 
ด าเนินการจนยุติแล้ว 35 เรื่อง (ร้อยละ 100) กรณีร้องเรยีนการฝ่าฝืนพระราชบัญญตัิควบคุมผลติภณัฑ์
ยาสูบ พ.ศ. 2560 ในพื้นทีเ่ขตสุขภาพท่ี 9 ปี 2562 จ านวน 1 เรื่อง ด าเนินการจนยุติแล้ว 1 เรื่อง (ร้อยละ 
100) ปี 2563 มกีรณีร้องเรียนการฝ่าฝืนพระราชบัญญตัิควบคุมเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ในพ้ืนท่ี
เขตสุขภาพท่ี 9 จ านวน 46 เรื่อง ด าเนินการจนยุติแล้ว 46 เรื่อง (ร้อยละ 100) 

ซึ่งกรมควบคุมโรค มีการส ารวจความคิดเห็นของผูร้ับบริการและผูม้สี่วนไดส้่วนเสียต่อระบบการรับเรือ่ง
ร้องเรียนทุกปี เพื่อน าไปปรับปรุงการด าเนินงานในปีถัดไป ท าให้มีการปรับปรุงระบบการจัดการเรื่อง
ร้องเรียน มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องและวิธีการสร้างความสัมพันธ์ โดยน าเทคโนโลยีเขา้มา
ช่วยสนับสนุน เป็นการเพิ่มช่องทางและเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงบริการต่าง ๆ เช่น Website 
Application Facebook เป็นต้น 

 
Significance ใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
ตอบสนอง และสร้างความพึงพอใจ 

 มีการตอบสนองกลับต่อข้อร้องเรียนอย่าง
รวดเร็ว แก้ปญัหาได้อย่างทันการณ ์
 ใช้เทคโนโลยีดจิิทัล และพัฒนาระบบการ
สื่อสารเพื่อสรา้งความเชื่อมั่นและความพึง
พอใจในการจัดการข้อร้องเรยีน 

- สคร.9 มีกระบวนการจดัการเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นระบบ ตามคู่มอืการจัดการข้อร้องเรียน กรม
ควบคุมโรค ด าเนินการโดยผูร้ับผดิชอบในการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน และใช้เทคโนโลยีดจิิทัลในการ
พัฒนาช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน จัดการข้อร้องเรยีนอย่างเป็นระบบ ได้แก่ ระบบรับเรื่องร้องเรียนกรม
ควบคุมโรค (Complaint Center) ทางเว็บไซต์ http://old.ddc.moph.go.th/complaint/ และระบบรับ
เรื่องร้องเรียนบหุรี่และสรุา (Tobacco & Alcohol Surveillance System: TAS) ทางเว็บไซต์ 
https://tas.go.th/ เพื่อการตอบสนองกลับต่อข้อร้องเรยีนได้รวดเรว็ แก้ปัญหาได้ทันเวลา สร้างความ
เชื่อมั่นและความพึงพอใจในการจัดการข้อร้องเรยีน 

 

- กระบวนการจัดการข้อร้องเรยีน
อย่างเป็นระบบ และการใช้
เทคโนโลยีการสื่อสารมาเพื่อการ
ตอบสนองอย่างมีประสิทธิผลและ
สร้างความพึงพอใจในการจัดการข้อ
ร้องเรียน 
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หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
เป้าหมาย : เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศ มาก าหนดตัววัดที่สามารถใช้ติดตามงานท้ังในระดับปฏิบัติการ และระดับยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิผลทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งการสื่อสาร
และเปิดเผยข้อมูลสู่ผู้ใช้งานท้ังภายในและภายนอก มีการวิเคราะห์ผลจากข้อมูลและตัววัด เพื่อการแก้ปัญหาและตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันเวลา และเชิงรุก มีการใช้ความรู้ และสติปัญญา
ในการแก้ปัญหา เรียนรู้ และมีเหตุผลในเชิงจริยธรรม มีการบริหารจัดการข้อมูล สารสนเทศ และระบบการท างานที่ปรับเป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบ มีประสิทธิภาพ และใช้งานได้ 
 

4.1 การใช้ข้อมูลและสารสนเทศ มาก าหนดตัววัดที่สามารถใช้ติดตามงานทั้งในระดับปฏิบัติการ และระดับยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิผล รวมท้ังการสื่อสารสู่ผู้ใช้งานทั้งภายในและภายนอก 
ระดับ แนวทางด าเนินการ ค าอธิบาย 

Basic การวางแผนและรวบรวม
ข้อมูลและตัววัดทุกระดับ โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีการวางแผนและรวบรวมข้อมูลตัววัดใน
ระดับปฏิบัติการและยุทธศาสตร ์
 น าข้อมูลมาใช้ในการติดตาม การ
ปฏิบัติงานและใช้สนับสนุนการท างานให้มี
ประสิทธิภาพดีขึ้น 
 มีการพัฒนาเทคโนโลยดีิจิทัลมาใช้ใน
การบูรณาการข้อมลู 

- สคร.9 มีตัวช้ีวัดตัวช้ีวัดค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ Functional Base, 
Agenda Base, Area Base, Innovation Base, Potential Base และตัวช้ีวัดทีไ่ม่ใช่ค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ได้แก่ ตัวช้ีวัดตามพระราชบัญญัติงบประมาณ ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์กรมควบคุมโรค ตัวชี้วัดจดุเน้น
ตามเป้าหมายการลดโรคและภัยสขุภาพกรมควบคมุโรค มีการสื่อสารถ่ายทอดตัวช้ีวัดจากกรมควบคมุโรค ลง
สู่หน่วยงานและกลุ่มงาน และใช้ข้อมูลสถานการณโ์รคและภัยสุขภาพ จากแหล่งท่ีมาของข้อมูลต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันควบคุมโรค ข้อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ 5 กลุ่มโรค ได้แก่ กลุ่มแผนงาน
ควบคุมโรคติดต่อ (CD) กลุ่มแผนงานควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค โรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคเรื้อน 
(SALT) กลุ่มแผนงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ การบาดเจ็บและปัจจัยเสีย่งท่ีส าคัญ (NATI) กลุ่มแผนงานควบคุม
โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม (Env.Occ.) และกลุ่มแผนงานควบคุมโรคและภัยสุขภาพทีเ่ป็น
ปัญหาเฉพาะในพ้ืนท่ี โดยมีคณะกรรมการบริหาร สคร.9 พิจารณาความเชื่อมโยงเป้าหมายและตัวช้ีวัดเชิง
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพให้มคีวามยืดหยุ่น สามารถวัดกระบวนการ
และผลลัพธ์ได้ เพื่อน ามาวางแผนปฏิบัติราชการและแผนการด าเนนิงานประจ าปี รวมถึงการพัฒนา
กระบวนการติดตามและประเมินผล และกระบวนการวัดผลการด าเนินงานขององค์การที่เหมาะสม ก าหนด
ตัวช้ีวัดระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อวัดผลการด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภยัสุขภาพ ซึ่งมี
การรายงานผลการด าเนินงานและระบบรวบรวมข้อมลูสารสนเทศ ได้แก่ ระบบบริหารจดัการเชิงยุทธศาสตร์
กรมควบคุมโรค (EstimatesSM) รายงานสถานการณโ์รค รายงานการเฝา้ระวังโรค (รง.506) รายงานการ
ประเมินผล รายงานการส ารวจต่าง ๆ ระบบสารสนเทศทรัพยากรบคุคลกรมควบคุมโรค (DPIS) ระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐและอเิล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ระบบรับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น เพื่อใช้ประโยชน์ในการ
ก ากับติดตามการปฏิบัติงาน และสนับสนุนการท างานให้มีประสิทธิภาพ 

- การวางแผนและการรวบรวม
ข้อมูลและตัววัดทั้งในระดับ
ปฏิบัติการและยุทธศาสตร์ โดยผ่าน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ (Efficient Use of 
Performance Measures) 

Advance ระบบการจัดการข้อมลูมี
ประสิทธิภาพ ปลอดภัย น่าเชื่อถอื 
พร้อมใช้ เข้าถึงง่าย 

 ระบบการจดัการข้อมลูและสารสนเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพ ปลอดภัย น่าเชื่อถือและพร้อมใช้ 
 ค านึงถึงผู้ใช้งานท้ังภายในและภายนอกท่ี
เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงได้อย่างมปีระสิทธิผล  

- สคร.9 มีระบบการจดัการและวิเคราะห์ข้อมลูสารสนเทศ ประกอบด้วย การประเมินแนวโน้ม (Trend) 
คาดการณ์ผลที่จะเกิดขึ้น เพื่อใช้สนับสนุนการทบทวนผลการด าเนินการ รวมถึงท าให้ทราบสาเหตุของปัญหา
และจัดล าดับความส าคัญของการใช้ทรัพยากร มีการวิเคราะห์สถานการณโ์รคและภยัสุขภาพ รวมถึงบริบท
แวดล้อมท่ีเป็นปัจจัยภายนอกที่ส าคัญ ได้แก่ นโยบายรัฐบาล ข้อตกลงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ เพื่อน ามาเป็นกรอบทบทวนผลการด าเนินงาน และมีการจัดท าฐานข้อมลูเชิง

- ระบบการจดัการข้อมลูและ
สารสนเทศมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย 
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ระดับ แนวทางด าเนินการ ค าอธิบาย 
น่าเช่ือถือพร้อมใช้ และเอื้อให้
บุคลากรและผู้ใช้งานท่ีเกี่ยวข้อง
สามารถเข้าถึงได้อยา่งมีประสิทธิผล 
(Quality and availability of data 
and information) 

เปรียบเทยีบไว้เป็นรายปยี้อนหลัง เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มและสถานการณเ์รื่องโรคและภัยสุขภาพอย่าง
ต่อเนื่อง เป็นประโยชน์ต่อการก าหนดทิศทางการด าเนินงานและก าหนดค่าเป้าหมาย เพื่อมุ่งสู่ผลลัพธ์ในการ
ลดเสี่ยง ลดโรค ลดตายในกลุ่มเปา้หมาย โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บ รวบรวม และ
น าเสนอข้อมูลทีม่ีประสิทธิภาพ ปลอดภัย น่าเชื่อถือและพร้อมใช้ส าหรับผู้ใช้งานท้ังภายในและภายนอก
หน่วยงาน เช่น เว็บไซตส์คร.9 ระบบฐานข้อมูลภายในหน่วยงาน Facebook สคร.9 Facebook ก้าวทันโรค
กับสคร.9 เป็นต้น มีผูร้ับผดิชอบตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมลู เพื่อให้ข้อมูลและสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 
ปลอดภัย น่าเชื่อถือและพร้อมใช้ 

Significance การจัดให้มีข้อมลู
และสารสนเทศท่ีมีประโยชน์ต่อ
ประชาชน โดยไม่ต้องร้องขอ 

❑ มีการรายงานผลการด าเนินการของ
หน่วยงานและน าเสนอข้อมลูและสารสนเทศท่ี
มีประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยไมต่อ้งร้องขอ
และอยู่ในรูปแบบท่ีเข้าใจ 
❑ การด าเนินการอยู่บนพื้นฐานการส ารวจ
ความต้องการและข้อเสนอแนะจากภาค
ประชาชนอย่างสม่ าเสมอ 

- สคร.9 มีการจดัข้อมูลและสารสนเทศท่ีมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งานภายนอก และประชาชนสามารถ
น าไปใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องร้องขอ เช่น ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องโรคและภยัสุขภาพ เผยแพร่ที่เว็บไซต์สคร.9 
(https://ddc.moph.go.th/odpc9/) Facebook สคร.9 และ Facebook ก้าวทันโรคกับ สคร.9 (ปี 2563 
รวม 565 ข่าว) วารสารวิชาการ สคร.9 ที่ได้มาตรฐาน TCI ฐาน 2 และเผยแพร่ปลีะ 3 ฉบับ ผ่านช่องทาง
เว็บไซตส์คร.9 และ https://www.tci-thaijo.org ปี 2563 มีการประเมินการรับรู้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 
Digital media สคร.9 ร้อยละ 96.3 และผู้ใช้ข้อมูลข่าวสาร สคร.9 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 86 

- แต่ยังไม่มีการน าเสนอข้อมูลและสารสนเทศที่มีประโยชน์ต่อผู้ใช้งานภายนอกและประชาชน และ
น าไปใช้ได้ทันที 

- แนวทางการปิด Gap ปี 2564 น าข้อมูลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลข่าวสาร มาจัดท า
ข้อมูลและสารสนเทศทีค่รบถ้วน ตามธรรมาภบิาลข้อมลูภาครัฐ (Data Governance for Government) 
และมรีูปแบบที่เหมาะสมต่อการน าไปใช้ประโยชน์ เช่น Dashboard, Infographics เป็นต้น และเผยแพร่
ข้อมูลทาง website สคร.9, Facebook สคร.9 และ Facebook ก้าวทันโรคกับสคร.9 

- การจัดให้ข้อมูลและสารสนเทศที่มี
ประโยชน์ต่อผู้ใช้งานภายนอก 
รวมทั้งภาคประชาชนสามารถ
น าไปใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องร้องขอ 
(Public data portal) 
 

 
4.2 การวิเคราะห์ผลจากข้อมลู และตัววัด เพ่ือการแก้ปัญหาและตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันเวลา และเชิงรุก 

ระดับ แนวทางด าเนินการ ค าอธิบาย 
Basic การวิเคราะห์ผลจากข้อมลู
และตัววัด เพ่ือแก้ปัญหาใน
กระบวนการที่ส าคัญ 

 มีกลไกในการวเิคราะห์ข้อมูลและตัววัดใน
ทุกระดับ เพื่อใช้ในการติดตามและแก้ไขปัญหา 
 มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินการกับค่าเป้าหมาย เพื่อน าไปแก้ไข
ปรับปรุงกระบวนการท างาน 
 

- สคร.9 ขับเคลื่อนการพัฒนางานตามทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติและถ่ายทอดสู่ทุกกลุม่งาน
ในสังกัด เพือ่ให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ทิศทางการด าเนินงานผ่านผู้บริหารกรมควบคมุโรค ผู้บริหาร
สคร.9 และคณะกรรมการบริหาร สคร.9 เพื่อก าหนดวตัถุประสงค์เชงิกลยุทธ์ให้บรรลุพันธกิจและวสิัยทัศน์ 
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ สคร.9 ให้เห็นความเช่ือมโยงในทุกมิติและทบทวนในการประชุมจดัท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าป ี มีการวิเคราะห์ข้อมูลและตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดย
เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย เพื่อวัดผลการด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

- การวิเคราะห์ผลจากข้อมลูและตวั
วัดที่รวบรวมในทุกระดับใน
หน่วยงาน เพื่อการแก้ปัญหาใน
กระบวนการต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
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ระดับ แนวทางด าเนินการ ค าอธิบาย 
- กลุ่มงานในสังกัด สคร.9 มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการ และตดิตามประเมินผลเชิง

ยุทธศาสตร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช้ทรัพยากรให้เกิดผลต่อการลดโรคและภัยสขุภาพ
อย่างสูงสุด โดยน าตัววดัผลการด าเนินการที่ส าคญัมาจัดท าเป็นค ารบัรองการปฏิบัตริาชการกระทรวง
สาธารณสุข (Performance Agreement: PA) และค ารับรองการปฏิบัติราชการกรมควบคุมโรค เพื่อให้ทุก
หน่วยงานด าเนินการให้ส าเร็จตามเป้าหมายของตัวช้ีวัด กลยุทธ์ มาตรการ และจดัท าแผนปฏิบัติราชการ 
ก าหนดค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัดที่ชัดเจน วัดผลไดต้ั้งแต่ระดับหน่วยงาน กลุ่มงาน ลงไปจนถึงระดับบุคคล มีการ
มอบหมายผู้รับผิดชอบตามภารกจิหรือพ้ืนท่ี และใหค้วามส าคญัต่อการสื่อสารถ่ายทอดทีเ่น้นการมสี่วนร่วม
ของบุคลากรทุกระดับผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การประชุมถ่ายทอดเป้าหมายตัวช้ีวัด ผ่านทางระบบประชุม
ทางไกล VDO Conference เว็บไซต์สคร.9 เป็นต้น 

- สคร.9 ใช้ข้อมูลสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบมาปรับปรุงกระบวนการท างานท่ีส าคัญ เพื่อเพ่ิมสมรรถนะ
หลักของสคร.9 ให้การด าเนินงานบรรลตุามพันธกิจ คือ 1. การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการป้องกันควบคุม
โรค 2. การพยากรณโ์รค 3. การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 4. การสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงาน
เครือข่ายและชุมชน น าไปสู่การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ  เพื่อสร้างผลผลติและคุณคา่ให้กับ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ไดร้ับบรกิารที่มีประสิทธิภาพ  

- ส าหรับข้อมลูและสารสนเทศเชิงเปรียบเทยีบกับหน่วยงานอื่นๆ ที่ใช้ในการป้องกัน ควบคุมโรค และ
หน่วยงานภายนอกประเทศ เช่น ระบบการป้องกันควบคมุโรคของประเทศสหรัฐอเมริกา ระบบฐานข้อมูล
การคัดกรองและเฝ้าระวังโรคในผู้เดินทางเข้ามารับบริการทางการแพทย์ในประเทศไทย ด่านควบคุม
โรคตดิต่อระหว่างประเทศ ช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ โปรแกรมการตรวจสอบข่าวการระบาดระดับเขต/จังหวัด 
ระบบเฝ้าระวังอาการคลา้ยไข้หวัดใหญ่ (Influenza-like illness: ILI) ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวงัโรค
พิษสุนัขบ้า (Thai Rabies Net) ระบบฐานข้อมูลวณัโรคออนไลน์ (NTIP) เป็นต้น เพื่อใช้ในการก าหนดกล
ยุทธ์ที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และแก้ปัญหาโรคและภยัสุขภาพที่ส าคัญ เช่น เสรมิสร้างความเขม้แข็งของ
ระบบการจัดการเพื่อการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน (PHEMS) พัฒนาการ
จัดการข้อมลูเพื่อสนับสนุนระบบป้องกันควบคุมโรคและภยัสุขภาพ (DBASE+MIS) ผลักดันและสรา้งความ
ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการสรา้งนวัตกรรมและเทคโนโลยีการปอ้งกันควบคุมโรคที่สอดคล้องเหมาะสมกับ
บริบทของพื้นที่ และขยายผลการน าไปใช้ประโยชน์ได้ พัฒนาระบบและกลไกในการขับเคลื่อนให้เป็นองค์กร
แห่งความรอบรูด้้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เป็นต้น 

- สคร.9 มีระบบวัดผลการด าเนินงานท่ีตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและปัจจยัส าคัญทั้ง
ภายในและภายนอก ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานดา้นการป้องกันควบคมุโรคและภัยสุขภาพ โดยมีการควบคุม
ก ากับรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส และรายปี มีแนวปฏิบัติเพื่อให้การก ากับติดตามมี
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ระดับ แนวทางด าเนินการ ค าอธิบาย 
มาตรฐาน 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที ่1 วางแผนการติดตามก่อนด าเนินการตามแผนปฏิบตัิงาน/มาตรการ/
โครงการ ระยะที่ 2 ติดตามระหว่างด าเนินการตามแผนปฏิบัติงาน/มาตรการ/โครงการ และระยะที่ 3 
สรุปผลการด าเนินการแผนงาน/มาตรการ/โครงการ เปรียบเทียบผลการด าเนินการกับค่าเป้าหมาย เมือ่สิ้น
ปีงบประมาณ เพื่อน าไปแกไ้ขปรับปรุงกระบวนการท างาน 

Advance ค้นหาสาเหตุของปัญหา
และแก้ไขเชิงนโยบาย และการปรับ
ยุทธศาสตร์ 

 การน าผลการวิเคราะห์มาค้นหาสาเหตุ
ของปัญหา และคาดการณ์ผลที่จะเกิดขึ้น 
 น าไปแก้ปัญหาในเชิงนโยบายและการ
ปรับปรุงยุทธศาสตร ์

- สคร.9 ไดม้ีการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ประกอบด้วย การประเมินแนวโน้ม (Trend) ของผลการ
ด าเนินการการคาดการณ์ผลที่จะเกิดขึ้น รวมถึงการเปรียบเทียบผลการด าเนินการที่เกิดขึ้นกับคูเ่ปรยีบเทียบ 
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตแุละผล เพื่อน ามาใช้สนับสนุนในการทบทวนผลการด าเนินการ รวมถึงช่วย
ให้ทราบถึงสาเหตุของปัญหาและจัดล าดับความส าคัญของการใช้ทรัพยากร มีการวิเคราะหส์ถานการณ์โรค
และภยัสุขภาพ รวมถึงบริบทแวดล้อมท่ีเป็นปัจจยัภายนอกทีส่ าคัญ ได้แก่ นโยบายรัฐบาล ข้อตกลงกบั
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อน ามาเป็นกรอบทบทวนผลการด าเนินงาน และมีการ
จัดท าฐานข้อมูลเชิงเปรียบเทียบไว้เป็นรายปีย้อนหลัง เพื่อวิเคราะหแ์นวโน้มและสถานการณเ์รื่องโรคและภยั
สุขภาพอย่างต่อเนื่อง เป็นประโยชน์ต่อการก าหนดทิศทางการด าเนนิงาน และก าหนดค่าเป้าหมายเพือ่มุ่งสู่
ผลลัพธ์ในการลดเสีย่ง ลดโรค ลดตายในกลุ่มเป้าหมาย 

- การวิเคราะห์ผลจากข้อมลูและตวั
วัดในทุกระดับในหน่วยงาน เพื่อ
ค้นหาสาเหตุของปัญหาและแกไ้ข
ปัญหาในเชิงนโยบายและการปรับ
ยุทธศาสตร ์

Significance เชื่อมโยงผลในทุก
ระดับ เพ่ือคาดการณ์ผลลัพธ์ที่เกิด 

 การวิเคราะห์ผลจากข้อมลูและตัววัดที่
รวบรวมในหน่วยงาน เพื่อเช่ือมโยงค้นหา
สาเหตุของปัญหา แก้ปัญหาได้อยา่งทันการณ ์
 การน าเทคโนโลยมีาใช้เพื่อตอบสนองต่อ
สถานการณ์อย่างทันท่วงที และสามารถ
คาดการณ์ผลลัพธ์ตามที่วางแผนไว้ 

- สคร.9 มีการพัฒนาระบบการวัดและการวเิคราะห์ผล โดยการจดัเก็บข้อมูลที่ไดจ้ากระบบเฝา้ระวังโรค
และภยัสุขภาพ 5 กลุ่มโรค 5 มิติ ตั้งแต่ปัจจัยต้นเหตุ พฤติกรรมและปัจจัยเสี่ยง การติดเชื้อ/การป่วย/การ
ตาย/การพิการ เหตุการณผ์ิดปกต/ิการระบาด และการตอบสนองของแผนงานควบคุมโรค ที่แสดงให้เห็น
รูปแบบการเกดิโรคและภัยสุขภาพท่ีชัดเจน ทั้งบุคคล เวลา และสถานท่ี มีการวิเคราะห์ แปรผลข้อมลู
สาธารณสุข ระดับจังหวัด ระดับเขตสุขภาพ และระดับประเทศ มาใช้ประโยชน์ในการเฝ้าระวัง รวมถงึการ
ตอบสนองของแผนงานควบคุมโรค เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังทางสาธารณสุข การวางแผน การจัดท ามาตรการ 
และการประเมินผลมาตรการป้องกันและควบคุมปัญหาสาธารณสุขอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สามารถน า
ข้อมูลมาใช้สรา้งความมั่นใจต่อการพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ โปรแกรมการป้องกันควบคุมโรค และการ
จัดท าแผนการป้องกันควบคุมโรคและภยัสุขภาพ สนับสนุนการตดัสนิใจ การปรับปรุงอย่างต่อเนือ่ง และการ
สร้างนวัตกรรม ได้แก่ การพยากรณ์โรคหรือคาดการณ์เหตุการณ์โรคและภยัสุขภาพที่อาจเกิดกับประชาชน 
ทั้งด้านความเสีย่ง หรือภาระโรคทีจ่ะเกิดขึ้นสรุปเป็นสถานการณโ์รครายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายปี 
จัดท าเป็นข่าวสาร สื่อเผยแพร่ เช่น Info graphics เผยแพร่ทางเว็บไซตส์คร.9 Facebook เป็นต้น ซึ่งเป็น
ช่องทางหนึ่งในการให้ความรู้กับประชาชน 

 

- การวิเคราะห์ผลจากข้อมลูและตวั
วัดที่รวบรวมเชื่อมโยงในทุกระดับใน
หน่วยงาน เพื่อค้นหาสาเหตุของ
ปัญหา แก้ปัญหาได้อยา่งทันการณ์ 
และสามารถคาดการณผ์ลลัพธ์
ตามที่วางแผนไว้ 
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4.3 การใช้ความรู้ และสติปัญญาในการแก้ปัญหา เรียนรู้และมีเหตุผล 
ระดับ แนวทางด าเนินการ ค าอธิบาย 

Basic การรวบรวมองค์ความรู้
อย่างเป็นระบบ เพ่ือใช้ในการ
เรียนรู้ พัฒนา และต่อยอด 

 กระบวนการรวบรวมข้อมลู สารสนเทศ 
และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการท างานอย่าง
เป็นระบบ 
 น าข้อมูลมาวิเคราะห์และรวบรวมไว้เพื่อ
น าไปใช้ประโยชน์และต่อยอดการเรียนรู้
ภายในหน่วยงาน 

- สคร.9 มีกระบวนการรวบรวมขอ้มูล สารสนเทศ และองค์ความรู้ในการท างาน ดังนี ้ 
1) ผู้บริหารสคร.9 สื่อสารถา่ยทอดนโยบายการจดัท าองค์ความรู้และผลติภณัฑ์วิชาการ และกลุ่มพัฒนา

นวัตกรรมและวิจยั สคร.9 ถ่ายทอดแนวทางการด าเนินงาน และมาตรฐานการจัดท าองค์ความรู้และ
ผลิตภณัฑ์วิชาการ ไปสู่ทุกกลุม่งาน 

2) ทุกกลุ่มงาน จัดท าโครงการ/แผนการจดัท าองค์ความรู้หรือผลิตภัณฑ์วิชาการ ส่งไปยังกลุ่มพัฒนา
นวัตกรรมและวิจยั สคร.9 มีการพฒันาศักยภาพบุคลากรในการจัดท าองค์ความรู้และผลิตภัณฑ์วิชาการ 
และมีการน าเสนอโครงการ/แผนงาน เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะและปรับปรุงแกไ้ข เพื่อใหไ้ด้
มาตรฐานที่กรมควบคมุโรคก าหนด 

3) กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและวิจัย สคร.9 รวบรวมจัดท าฐานข้อมูลองค์ความรู้และผลิตภัณฑ์วิชาการ ส่ง
กองนวัตกรรมและวิจัย กรมควบคมุโรค และบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์วิชาการ สคร.9 (E-
Tracking ODPC9)  

4) กองนวัตกรรมและวิจยั กรมควบคุมโรค ตรวจสอบความถูกต้องและมาตรฐานของโครงการ/แผนการ
ด าเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะเพือ่ปรับแก้ไข 

5) ทุกกลุ่มงาน จัดท าองค์ความรู้หรือผลติภณัฑ์วิชาการ ตามโครงการ/แผนการด าเนินงานที่ก าหนด 
โดยกลุม่พัฒนานวัตกรรมและวิจัย สคร.9 มีการควบคุมกระบวนการท างานและมาตรฐานการด าเนินงาน 
โดยให้ผูจ้ัดท าองค์ความรู้หรือผลติภัณฑ์วิชาการ รายงานความกา้วหน้าการด าเนินงานและแนบหลักฐาน ใน
ระบบฐานข้อมลูผลิตภัณฑ์วิชาการ สคร.9 (E-Tracking ODPC9) และกลุม่พัฒนานวัตกรรมและวิจัย สคร.9 
ตรวจสอบให้ข้อเสนอแนะ และรายงานในระบบ EstimatesSM  

6) เมื่อกลุ่มงานด าเนินการแล้วเสรจ็ จะมีการน าเสนอองค์ความรู้หรอืผลิตภัณฑ์วิชาการทุกปี เช่น ตลาด
นัดความรูส้คร.9 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปรับปรุงแก้ไข แล้วจัดสง่ใหก้ลุ่มพัฒนานวัตกรรมและวิจัย สคร.9 
เพื่อรวบรวมจดัท าฐานข้อมูล ส่งกองนวัตกรรมและวิจัย กรมควบคุมโรค แล้วจดัเก็บในฐานข้อมลูผลิตภัณฑ์
เพื่อการเฝา้ระวังป้องกันควบคุมโรคและภยัสุขภาพกรมควบคุมโรค 
(http://iremdb.ddc.moph.go.th/spdp/index.php) เพื่อเก็บรวบรวมเป็นฐานข้อมลู น าไปใช้ประโยชน์
ต่อยอดการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน โดยกองนวัตกรรมและวิจัย กรมควบคุมโรค จะมกีาร
พิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยและนวัตกรรมทีเ่ป็น Best practice เช่น เรื่อง “โปรแกรมเฝ้าระวังและคัดกรอง
โรคตดิต่อในผูเ้ดินทางผ่านช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ด่านพรมแดนถาวรช่องจอม จ.สรุินทร์” ได้รับ
รางวัลผลงานนวัตกรรมยอดเยี่ยมของกรมควบคุมโรค ปี 2562 , เรื่อง “SAT&JIT Lab” ได้รับรางวัล
นวัตกรรมของกรมควบคุมโรค ปี 2563 และเรื่อง “ตู้หน้ากากอนามยั ป้องกันควบคุมโรคระบบทางเดนิ

- กระบวนการรวบรวมข้อมลู 
สารสนเทศ และองค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอย่างเป็น
ระบบ เพื่อใช้ในการเรียนรู้ พัฒนา 
และต่อยอดการพัฒนาของ
หน่วยงาน 
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หายใจ” ได้น าเสนอในงานวันนักประดิษฐ์ ปี 2563 และไดร้างวัลระดับนานาชาติ OUTSTANDING AWARD 
จาก Citizen Innovation ประเทศสิงคโปร ์

- รวมทั้ง สคร.9 ได้พัฒนาองค์ความรู้และผลงานคุณภาพ โดยไดร้ับการสนับสนุนจากกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร กรมควบคุมโรค ศูนยส์ารสนเทศ กรมควบคุมโรค และได้รับรางวัล เช่น รางวัลนวัตกรรมด้าน
สารสนเทศ ปี 2559 เรื่อง "ระบบข้อมูลแบบ UCHA: การพัฒนาท่ีพอเพียง เพียงพอ พอดี ดีพอ" น าเสนอบูธ
ผลงานเด่น (Good Practices) ในงานสัมมนาวิชาการป้องกันควบคมุโรคแห่งชาติ ปี 2559 , รางวัลบริการ
ภาครัฐแห่งชาติ ปี 2559 ประเภทนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศระดับดีเด่น เรื่อง "อุปกรณล์ดฝุ่น: นวัตกรรม
การป้องกันควบคุมโรคปอดฝุ่นหิน" , รางวัล TQM-Progressive Learners ปี 2559 หมวด 4 การวัดการ
วิเคราะห์และการจัดการความรู้ เรื่อง “การพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการป้องกันควบคุมโรค
เรื้อนพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9” น าเสนอในงาน TQM-Best Practices in Thailand , รางวัลชนะเลิศการจัดการ
ความรู้ป้องกันควบคุมโรคสุขภาพกลุ่มควบคุมโรคเขตเมือง ปี 2560 เรื่อง "เครือข่ายที่เข้มแข็ง แรงขับสร้าง
นวัตกรรมสู่คนเมือง" , รางวัลชนะเลิศ Best practices Award ปี 2561 เรื่อง “การเก็บข้อมูลโรคและภัย
สุขภาพจากผู้เดินทางผ่านด่านช่องจอม จ.สุรินทร์” น าเสนอในงานสมัมนาวิชาการดา่นควบคุมโรคตดิต่อ
ระหว่างประเทศ ปี 2561 , รางวัลเลิศรัฐ ปี 2563 รางวัลบริหารราชการแบบมสี่วนร่วมระดับดี ประเภท
สัมฤทธิผลประชาชนมสี่วนร่วม เรือ่ง "สานพลังเครือข่าย ร่วมใจจติอาสา พัฒนาคุณภาพชีวิต พิชิตเบาหวาน
ความดัน ชุมชนหมื่นไวย" เป็นต้น เพื่อเป็นแบบอย่างทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ในการเรียนรู้ พฒันา 
และต่อยอดการด าเนินงาน  

Advance วิเคราะห์เชื่อมโยงกับ
ข้อมูล และองค์ความรู้จาก
ภายนอก เพ่ือแก้ปัญหาและสร้าง
นวัตกรรม 

 กระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมลู 
สารสนเทศ และองค์ความรู้ เช่ือมโยงกับข้อมูล 
สารสนเทศ และองค์ความรู้จากภายนอก
องค์กร 
 น าองค์ความรู้มาใช้เพื่อสรา้งนวัตกรรม 

- สคร.9 ไดม้อบหมายให้งานสารสนเทศ กลุ่มพัฒนาองค์กร รับผิดชอบวางระบบเช่ือมโยงฐานข้อมลูให้
สามารถใช้งานได้ร่วมกันทั้งระบบ เพื่อรองรับการท างานท่ีรวดเร็ว มปีระสิทธิผล ได้แก่  

1) ระบบเครือข่ายแบบมีสายและไร้สาย ระบบ Internet ความเร็วสงู ที่ใช้งานได้ตลอดเวลา  
2) ระบบความปลอดภัยทางเครือข่าย ได้แก่ ระบบ Authentication ระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร ์

และระบบการเก็บ Log file ต่าง ๆ  
3) ระบบข้อมูลเพื่อให้ผู้บริหารใช้ตัดสินใจ เช่น ระบบ EstimatesSM ระบบรายงาน Dashboard 
4) ระบบเผยแพร่ข้อมูลที่มปีระสิทธิภาพและสามารถน าข่าวสารถึงมอืประชาชนได้อย่างถูกต้อง รวดเรว็ 

ค้นหาและเข้าถึงได้ง่าย เช่น Website การรับเรื่องร้องเรียน และ Social Media ต่าง ๆ  
5) ระบบติดต่อสื่อสารเพื่อการประชุมทางไกลผ่านเครือข่าย Internet ที่มีประสิทธิภาพ (VDO/Web 

Conference) 
- ปี 2563 สคร.9 มีการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร (EA) เพื่อบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับ
กระบวนการการท างาน (Business Process) หรือภารกิจองค์กร จ านวน 15 กระบวนการหลัก มีการ

- มีการวิเคราะห์และเช่ือมโยงกับ
ข้อมูล สารสนเทศ และองค์ความรู้
นอกหน่วยงาน เพื่อการแก้ไขปัญหา
และสร้างนวัตกรรม 
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รวบรวมบญัชีข้อมูล (Data Catalog) ของหน่วยงาน ก าหนดผู้รับผดิชอบในการวิเคราะห์ข้อมูล สารสนเทศ 
องค์ความรู้ และระยะเวลาในการปรับปรุงข้อมูล มีการเชื่อมโยง/แลกเปลี่ยนข้อมลูกับหน่วยงานอ่ืน และน า
องค์ความรู้มาใช้เพื่อสร้างนวัตกรรม เช่น การด าเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค มีการเช่ือมโยง/
แลกเปลีย่นข้อมูลกับโรงพยาบาลในพ้ืนท่ี สสจ. และหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และจัดท านวตักรรม เช่น 
โปรแกรมเฝา้ระวังและคัดกรองโรคติดต่อในผูเ้ดินทางผ่านช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ด่านพรมแดน
ถาวรชอ่งจอม จ.สุรินทร์ โปรแกรมติดตามผลการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ สคร.9 (SAT&JIT Lab) เป็นต้น 
และจัดรูปแบบการน าเสนอข้อมูล เพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้ง
ประสานงานด้านการป้องกันควบคุมโรค ทั้งในสถานการณ์ปกติและเมื่อเกิดโรคระบาด หรือสถานการณ์
ฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขและภยัสุขภาพ ให้กับประชาชนกลุ่มเปา้หมาย และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

Significance น าองค์ความรู้ไปใช้
ปรับปรุง จนเกิดกระบวนการที่
เป็นเลิศ บรรลุยุทธศาสตร์และการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมสู่ประชาชน 

 การน าองค์ความรูไ้ปใช้ในการแก้ไขปัญหา
จนเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) 
 การพัฒนาองค์ความรู้จนเกดิการสร้าง
มาตรฐานใหม่หรือรูปแบบการบรกิารที่สร้าง
มูลค่าเพิม่แก่ประชาชน 

- สคร.9 ใช้ผลการทบทวนการด าเนินงาน และข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ/แข่งขัน มาวิเคราะห์และจัดท า
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี (แผนระยะสั้น) โดยใช้แนวทางการขับเคลื่อนงาน ปี 2564 ของกรมควบคุมโรค 
ได้แก่ (1) ภารกิจพ้ืนฐาน (Maintain) ลดเวลา ลดทรัพยากร เพิ่มประสิทธิภาพระบบสนบัสนุนและการ
บริหารจดัการ (2) งานตามนโยบาย (The must) ใช้โอกาสในการขบัเคลื่อนงานตามโครงการพระราชด าริ 
โครงการเฉลิมพระเกยีรติ แผนแมบ่ท นโยบายรัฐบาล จุดเน้นกรมควบคุมโรค และ (3) เพิ่มขีดความสามารถ 
(Change DDC) พัฒนาคน พัฒนานวัตกรรม Digital Transformation มาจัดล าดับความส าคญัของเรือ่งที่
ต้องปรับปรุง/ทบทวน/พัฒนาต่อยอด/ยกระดับ เพ่ือจดัท าเป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และแผนปฏิบัติ
การที่แก้ไขปัญหาเฉพาะพื้นท่ี มีการน าข้อเสนอจากท่ีประชุมผู้บริหาร สคร.9 และจดัประชุมทบทวน
สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ ในประเด็นโรค OV Rabies DM/HT DHF RTI TB Silicosis และโรคจาก
สารเคมีก าจดัศัตรูพืช เพื่อร่วมทบทวนมาตรการ สถานการณ์ พ้ืนท่ีเสี่ยง ปัจจัยก าหนดสุขภาพ องค์ความรู้ 
Best practice และการร่วมใช้ฐานข้อมูลสุขภาพ เพื่อสะท้อนข้อมูลที่เป็นปัญหาส าคัญ และน าองค์ความรู้ไป
ใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบไดต้รงจุด พัฒนาองค์ความรู้ มาตรฐาน บริการ และสนบัสนุนการ
ป้องกันควบคุมโรคและภยัสุขภาพ น าไปสู่การปฏิบตัิให้ตอบสนองตอ่สถานการณ์และแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลง  

- มีการวิเคราะห์และน าไปสู่การ
แก้ไขปรับปรุงจนเกิดเป็น
กระบวนการที่เป็นเลิศ และผลลัพธ์
ที่ดีสู่การบรรลุยุทธศาสตร์และการ
บริการประชาชนท่ีดียิ่งขึ้น 

 
4.4 การบริหารจัดการข้อมูล สารสนเทศ และระบบการท างานที่ปรับเป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบ มีประสิทธิภาพและใช้งานได้ 

ระดับ แนวทางด าเนินการ ค าอธิบาย 
Basic วางแผนปรับรูปแบบการ
ท างานและการรวบรวมข้อมูลเปน็
ระบบดิจิทัลอย่างมีประสิทธภิาพ 

 การจัดท าแผนการปรับเปลีย่นรูปแบบการ
ท างานและการรวบรวมข้อมลูมาเป็นระบบ
ดิจิทัล 
 มีตัววัดเพื่อใช้ติดตามการบรรลุตาม

- สคร.9 มีแผนในการปรับเข้าสู่ดจิทิัล (Digital Transformation) รองรับการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ท างาน โดยจัดท าโครงการพัฒนาเทคโนโลยดีิจิทัลด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของสคร.9 และ
รับการถ่ายทอดตัวช้ีวัดจากกรมควบคุมโรค ปี 2563 ได้แก่ ตัวช้ีวัดค ารับรองฯที ่5.2 ระดับความส าเรจ็ใน
การพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของหน่วยงานภายในกรมควบคมุโรค และ 5.3 ระดับความส าเร็จในการรวม- การวางแผนการปรบัเปลีย่น
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ระดับ แนวทางด าเนินการ ค าอธิบาย 
รูปแบบการท างานและการรวบรวม
ข้อมูลมาเป็นดิจิทัลอยา่งเป็นระบบ 
และมตีัววัดการบรรลุตามแผนงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ (Planning of 
digitalization) 

แผนการปรับเปลี่ยนสูร่ะบบดิจิทัลอย่างมี
ประสิทธิภาพ (รวมทั้งการพัฒนาระบบการ
จัดการข้อมลู เพื่อรองรับการเช่ือมต่อของ
ข้อมูลกับหน่วยงานอื่นตามภาระหน้าท่ี) 

ศูนย์ข้อมูล ประมวลผล และน าเสนอข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ (Data Consolidation and Data 
Visualization) ปี 2564 ได้แก่ ตวัช้ีวัดจุดเน้นกรมควบคุมโรค HL04 จ านวนการพัฒนาสถาปัตยกรรม
องค์กรของหน่วยงานได้ตามเกณฑท์ี่กรมควบคุมโรคก าหนด และ HL05 จ านวนการวิเคราะห์ข้อมูลและ
น าเสนอข้อมูล (Data Visualization) ได้ตามเกณฑ์ที่กรมควบคมุโรคก าหนด  

- สคร.9 มีการบรูณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับกระบวนการการท างาน (Business Process) 
หรือภารกจิองค์กรอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์กระบวนการหลัก (Core business) ของหน่วยงาน เพื่อ
จัดท าสถาปตัยกรรมองค์กรภาพปัจจุบัน (As is) และภาพอนาคต  (To be) ด้านธุรกิจ (Business 
Architecture) ด้านข้อมลู (Information Architecture) ด้านแอปพลิเคชัน (Application Architecture) 
และด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ (Technology / Infrastructure Architecture) และความปลอดภยั มีการ
พัฒนาระบบฐานข้อมลูตามธรรมาภิบาลข้อมลูภาครัฐ (Data Governance for Government) รวมรวม
ข้อมูลรายงานบญัชีข้อมูล (Data Catalog) Data และ Application ที่มีอยู่ของหน่วยงาน แลกเปลีย่น
ข้อมูล/เปดิช่องทางในการเช่ือมตอ่ข้อมูลให้แก่หน่วยงานอื่นๆ และจัดท า Data Visualize  Dashboard 
เพื่อรายงานผลการด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคและการบรหิารจดัการองค์กร รวมทั้งการเตรยีมบุคลากร
ให้มีทักษะด้านดิจิทลั สามารถปรบัตัวและใช้เทคโนโลยดีิจิทัลในการพัฒนากระบวนการท างานได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

Advance มีระบบความมั่นคงทาง
ไซเบอร์ และการเตรียมพร้อมใน
ภาวะฉุกเฉิน 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของระบบ
เทคโนโลยีดิจิทลั 
 การวางแผนการป้องกันการโจมตีทางไซ
เบอร ์
 การเตรยีมพร้อมต่อภัยพิบัติและภาวะ
ฉุกเฉินท่ีอาจมีต่อระบบฐานข้อมูลและการ
ปฏิบัติการบนไซเบอร์ พร้อมท้ังแผนรองรับ 

- สคร.9 มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยดีิจิทัล และจดัท าแผนประคองกิจการ (BCP) ดา้น
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5 ด้าน ประกอบด้วย 1. นโยบายและการบริหารจัดการดา้น
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2. ระบบเครือข่ายสารสนเทศและความปลอดภัย 3. เว็บไซต์ 
ระบบงานและระบบข้อมูล 4. ระบบคอมพิวเตอร์ 5. ระบบประชุมทางไกล (Tele conference) มีการ
ป้องกัน โดยมีการวางแผนการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ และเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัตแิละ
ภาวะฉุกเฉินที่อาจมตี่อระบบเทคโนโลยดีิจิทัลของหน่วยงาน แบ่งเปน็ 3 ระยะดังนี ้

1. ระยะเตรียมการ 
1) ตรวจสอบและจดัท าผังระบบเครือข่ายสารสนเทศ สคร.9 
2) ตรวจสอบและจดัท าทะเบยีนระบบความปลอดภัย (Firewall, Server, VM ware, Access 

point, Antivirus) 
3) ก าหนด Policy ด้านระบบเครือขา่ยสารสนเทศ และความปลอดภัย เช่น Firewall, 

Authentication 
4) ก าหนดระบบส ารองและกู้คืนระบบ และ Server (Auto Backup ในที่ปลอดภัย) 
5) ตรวจสอบระบบเครือข่ายสารสนเทศ และความปลอดภยั (ทุกวัน)  

-  มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงการ
ป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ และ
การเตรียมพร้อมต่อภยัพิบัติและ
ภาวะฉุกเฉินที่มีประสิทธิผล (Cyber 
security and BCM) 



32 
 

ระดับ แนวทางด าเนินการ ค าอธิบาย 
6) สื่อสาร ให้ค าแนะน าบุคลากรในการเข้าถึงและใช้งานระบบเครือข่ายสารสนเทศ และความ

ปลอดภัย 
7) รายงานผลการด าเนินงาน เสนอผูบ้ังคับบัญชา 

2. ระยะเกิดปัญหา 
1) แจ้งปัญหาที่พบและแนวทางแก้ไข ให้แก่ผู้บังคับบัญชา และบุคลากร สคร9 ทราบ 
2) แก้ไขปัญหา ระบบเครือข่ายสารสนเทศ และความปลอดภัย ภายใน 24 ช่ัวโมง กรณีที่ต้อง

ประสานหน่วยงานภายนอก ภายใน 48 ช่ัวโมง 
3) ทดสอบระบบฯ ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 
4) แจ้งการเริม่ใช้งานให้แก่ผู้บังคับบัญชา และบุคลากร สคร9 ทราบ 

3. ระยะหลังเกิดปัญหา 
1) ตรวจสอบความเสียหาย และผลกระทบ  
2) รายงานผลการด าเนินงาน ปัญหา และการแกไ้ข เสนอผู้บังคับบัญชา 

- สื่อสารให้ความรู้ และแจ้งแนวปฏิบัติในการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ ให้บุคลากรสคร.9 รับทราบ
และใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งเตรียมทรัพยากรส าหรับตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน เช่น จัดบุคลากร ระบบ
ส ารองและกู้ข้อมูล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอรส์ ารอง ระบบประชุมทางไกล เป็นต้น  

Significance ใช้ดิจิทัลเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพกระบวนการ ลด
ต้นทุน และรวบรวมข้อมลูได้อย่างมี
ประสิทธิผล 

การใช้เทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพของ
กระบวนการท างานท่ีครอบคลุมพนัธกิจหลัก
ของหน่วยงาน 
 ลดต้นทุน 
 ติดตามงานอย่างรวดเร็ว 
 การสร้างนวัตกรรมการให้บรกิาร 
 การเช่ือมโยงเครือข่ายและข้อมูล 
 

- สคร.9 น าเทคโนโลยดีิจิทัลมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการหลกัของหน่วยงาน เพื่อลดต้นทุน และ
ติดตามงานอย่างรวดเร็ว สร้างนวัตกรรมการให้บริการ เช่ือมโยงเครอืข่ายและข้อมลู เช่น ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบบรหิารจดัการเชิงยุทธศาสตร์ (EstimatesSM) โปรแกรมเฝา้ระวังและคัดกรองผู้เดิน
ทางผ่านด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศช่องจอม จ.สรุินทร์ ระบบตดิตามต าแหน่งผูป้ฏิบัติงาน 
(MOPH Tracking) เป็นต้น 

- แต่ยังไม่มีการน าเทคโนโลยดีิจิทลัมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพไดค้รบทกุกระบวนการหลักของหน่วยงาน  
- แนวทางการปิด Gap ปี 2564 ใช้เทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการ ได้แก ่

1) การลดต้นทุน เช่น การรับสมัครสอบ Online, ลดการใช้ไฟฟ้า ลดการใช้กระดาษ 
2) การติดตามงานอย่างรวดเร็ว เช่น โปรแกรมติดตามผลการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ สคร.9 

(SAT&JIT Lab) ระบบฐานข้อมูลผลิตภณัฑ์วิชาการ สคร.9 (E-tracking ODPC9) 
3) การสร้างนวัตกรรมการให้บริการ เช่น ระบบการให้ค าปรึกษาด้านการเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการ กรณีพบการระบาดของโรคในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 (Lab Outbreak R9) 
4) การเช่ือมโยงเครือข่ายและข้อมลู เช่น ระบบรายงานผลการด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคและการ

บริหารจดัการองค์กร (Dashboard) 

- การใช้เทคโนโลยดีิจิทัลมาเพิ่ม
ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ท างาน ลดต้นทุน และการรายงาน
ผลได้ทันการณ์และมีประสิทธิผล 
(Efficiency and effectiveness) 
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หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 
เป้าหมาย : เพื่อให้หน่วยงานมีนโยบายและระบบการบริหารจัดการด้านบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองยุทธศาสตร์และสร้างแรงจูงใจ มีความคล่องตัวและมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ มีการสร้าง
วัฒนธรรมการท างานท่ีดีก่อเกิดความร่วมมือ มีระบบการพัฒนาบุคลากรทันสมัย พัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้ก้าวทันเทคโนโลยี มีทักษะในการแก้ไขปัญหา สร้างความรอบรู้และความมีจริยธรรม มี
ความคิดริเริ่มที่น าไปสู่นวัตกรรม มีความเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ ปฏิบัติงานโดยเน้นให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
 

5.1 นโยบายและระบบการจัดการด้านบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองยุทธศาสตร์ และสร้างแรงจูงใจ 
ระดับ แนวทางด าเนินการ ค าอธิบาย 

Basic การวางแผนก าลังคนตรงกับ
ความต้องการ และเพ่ือประโยชน์
สูงสุดของระบบงานของราชการ 

 ระบบการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใสและเหมาะสม 
 การจัดโครงสรา้งการท างานและการจัด
วางบุคลากรไปอยู่ต าแหน่งที่เหมาะสมกับการ
ใช้ความรู้และประสบการณ์อย่างเต็ม
ความสามารถ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดต่อ
องค์กรและตอบโจทย์ความต้องการของ
ประชาชน 

- สคร.9 จัดโครงสร้างการท างานโดยกระบวนการมสี่วนร่วมของทุกกลุ่มงาน ร่วมกันทบทวนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวง กรม ยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ โดยค านึงถึงผู้มสี่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน มีการวิเคราะห์บทบาทภารกิจ และจดัโครงสร้าง
การท างานท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ โดยแบ่งเป็น 9 กลุ่ม 1 ศูนย์ 1 งาน (ปรับโครงสร้างองค์กร เมื่อวันท่ี 
11 พ.ย.2563) มีการก าหนดหน้าที่ความรับผดิชอบ พร้อมท้ังก าหนดสายงานและจ านวนบุคลากรที่ควรมี ให้
สอดรับกับหนา้ที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงาน (Workforce Demand) จัดท าค าบรรยายลักษณะงานของ
ต าแหน่งงานในแต่ละกลุ่มงาน (Job Description) เพื่อก าหนดหน้าที่ความรับผดิชอบ รวมทั้งวุฒิการศึกษาที่
ต้องการ ตลอดจนความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นในงานของแต่ละต าแหน่งงาน เพื่อใช้ใน
การสรรหาและพัฒนาบุคลากรใหไ้ด้บุคคลที่เหมาะสมกับต าแหน่งงาน 

- สคร.9 มีการวิเคราะห์อัตรากาลงัที่มีอยู่ (Supply) เพื่อให้ทราบส่วนต่างก าลังคน และจัดท าแผน
ก าลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเกลี่ยอตัรากาลังให้เหมาะสมกับภาระงานของแตล่ะกลุม่งาน โดยใช้วิธีการ
โน้มน้าวให้บุคลากรมีความสมัครใจ เพื่อเสรมิสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ส่วนการจัดวางบุคลากร
ไปอยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสมกับการใช้ความรู้และประสบการณ์อยา่งเต็มความสามารถน้ัน สคร.9 มีระบบการ
สรรหาและเลือกสรรบุคลากรภายใน โดยมีการประกาศรับสมัครอยา่งเปิดเผย โปร่งใส และคดัเลือกผูส้มัครที่
มีพฤติกรรมทางจริยธรรมเหมาะสม และมคีวามรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะสอดคล้องกับหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของต าแหน่ง โดยมีคณะกรรมการบริหาร สคร.9 ท าหน้าที่คัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง 

- การสรรหาบุคลากรใหม่ สคร.9 ด าเนินการสรรหาว่าจ้าง บรรจุบุคลากรใหม่ โดยยดึหลักความรู้
ความสามารถของบุคคล ความเสมอภาค ความเป็นธรรม และค านึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคล 
ตลอดจนประโยชน์ของทางราชการโดยไมม่ีการเลือกปฏิบตัิ ภายใตม้าตรฐานความโปร่งใสในการด าเนินการ
สรรหาและเลือกสรรบุคคลของส านักงาน ก.พ. เพื่อใหไ้ด้บุคลากรที่มีคุณลักษณะตรงตามความต้องการ มีการ
ประกาศการรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคลากรใหม่ในเว็บไซต์ เพื่อให้บุคลากรกลุ่มเป้าหมายสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรบัสมัครบุคลากรใหม่ และการด าเนินการสอบได้อย่างสะดวก รวดเรว็ 

- ระบบการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุ 
และการจัดวางคนไปยังต าแหน่งงาน
ที่ตรงกับความถนัดและความ
ต้องการ เพื่อประโยชน์สูงสดุของ
ระบบงานของราชการ โดยค านึงถงึ
ความต้องการที่หลากหลายของ
ประชาชน 

Advance ระบบการประเมินผล
งาน และความก้าวหน้า สร้าง

 ระบบการประเมินประสิทธิผลการท างาน
ของบุคลากรทุกกลุ่มมีความชัดเจน โปร่งใส 

- สคร.9 ใช้การวัดและประเมินผลการปฏิบัตริาชการของบุคลากร โดยพิจารณาความเช่ือมโยงวิสยัทัศน์ 
พันธกิจ และยุทธศาสตร์กับการบริหารผลการปฏิบตัิราชการ โดยแต่ละปมีีการถ่ายทอดเป้าหมายตัวช้ีวัดค า
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ระดับ แนวทางด าเนินการ ค าอธิบาย 
แรงจูงใจแก่บุคลากร และบรรลุ
ยุทธศาสตร์ 

 เปิดโอกาสให้บคุลากรทุกคนสามารถ
วางแผนเส้นทางความก้าวหน้าของตนเองและ
พัฒนาความสามารถของตนในระยะยาว 
 กลไกในการกระตุ้นให้บุคลากรเกิด
แรงจูงใจ และมีการท างานท่ีมีประสิทธิภาพสูง 

รับรองการปฏบิัติราชการหน่วยงาน และตัวช้ีวดัที่ไม่ใช่ค ารับรองฯ จดัท าข้อตกลงการปฏิบัตริาชการ (MOU) 
ของกลุ่มงาน และถ่ายทอดสู่ระดับบุคคล มีการก าหนดเกณฑ์ และสือ่สารช้ีแจงแนวทางการบริหารผลการ
ปฏิบัติราชการ (PMS) ทุกปี เพื่อให้บุคลากรทุกระดับรับทราบเป้าหมาย ร่วมมือในการปฏิบตัิงานให้เกิดผล
สัมฤทธ์ิที่ดี มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับองค์กร โดยใช้ตารางแสดงความรับผิดชอบ (Owner-
Supporter Matrix: OS Matrix) ร่วมกับระบบบริหารผลการปฏิบัตงิานผ่านระบบออนไลน์ (Performance 
Management System: PMS Online) มีการประเมินผลปลีะ 2 ครั้ง (รอบ 6 เดือนแรก และรอบ 6 เดือน
หลัง) เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เปน็ธรรม มีหลักฐานเชิงประจักษ์ และให้ข้อเสนอแนะสะท้อนผลการ
ปฏิบัติงาน โดยน าผลการประเมินผลแตล่ะรอบไปพิจารณาในการเลือ่นเงินเดือนอย่างชัดเจนและเป็น
รูปธรรม และประกาศยกย่องชมเชยบุคลากรที่มผีลการปฏบิัติงานในระดับดีเด่นและดีมาก อีกทั้งน าไปจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) นอกจากน้ี ยังได้ก าหนดเป็น
องค์ประกอบในการพิจารณาคดัเลอืกบุคลากรที่จะเข้ารับทุน คัดเลือกเข้าสู่หลักสูตรการพัฒนาท่ีส าคัญ และ
การเลื่อนต าแหน่งท่ีสูงขึ้น ซึ่งการด าเนินการดังกล่าว กรมควบคุมโรคได้ก าหนดเป็นนโยบาย หลักเกณฑ์ 
และวิธีการ มีแนวทางการด าเนินงานเพื่อถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดยีวกัน นอกจากน้ีกรมควบคุมโรคได้จดัท า
เส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร แผนพัฒนาบุคลากรตามเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career 
Planning & Development) จัดหลักสตูรฝึกอบรมรองรับแผนพัฒนาบุคลากรตามเส้นทางก้าวหน้าในสาย
อาชีพ เผยแพร่ให้บุคลากรทราบทางเว็บไซต์ เพื่อให้บุคลากรสามารถวางแผนทางก้าวหน้าในสายอาชีพของ
ตนเอง และมีกระบวนการพัฒนา Mentoring program ของกรมควบคุมโรค เพื่อให้มรีะบบ Coaching/ 
Mentoring เพื่อการป้องกันควบคมุโรคและภัยสุขภาพ 

- การประเมินประสิทธิผลการ
ท างานและเส้นทางความก้าวหน้า
ของบุคลากรทุกกลุ่มสามารถสร้าง
แรงจูงใจให้บุคลากรทุ่มเท และ
ท างานให้มีประสิทธิภาพสูง 
ตอบสนองยุทธศาสตร์และมุ่งเน้น
ประโยชนส์ุขแก่ประชาชน (High 
Performance) 

Significance นโยบายการจัดการ
บุคลากร สนับสนุนการท างานให้มี
ความคล่องตัว รองรับการ
เปลี่ยนแปลง 

 การบูรณาการงานบรหิารบุคลากรกับการ
ปรับปรุงการท างานของทุก ๆ กระบวนงานให้
เกิดการท างานท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
 นโยบายด้านการส่งเสรมิให้เกดิการสร้าง
นวัตกรรมและการท างานเป็นทีม 
 การจัดการด้านบุคลากรเพื่อให้เกิดความ
คล่องตัวในการประสานงานในแนวระนาบกับ
หน่วยงานอ่ืนๆ 
 

- สคร.9 มีการจดัการด้านบุคลากร มีนโยบายและส่งเสริมใหเ้กิดการการท างานเป็นทีม พัฒนาผลิตภณัฑ์
วิชาการ และสร้างนวัตกรรม มกีารบูรณาการงานบริหารบคุลากรกบัการปรับปรุงการท างานของทุก
กระบวนงาน เพื่อสนับสนุนให้เกิดความคล่องตัวในการประสานงานในแนวระนาบทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน ให้เกิดการท างานท่ีมีประสิทธิภาพสูง เช่น การแต่งตั้งคณะท างานต่าง ๆ ทีมพัฒนางานวจิัย ทีม
พัฒนานวัตกรรม เชื่อมโยงกับการบริหารผลการปฏิบตัิราชการ (PMS) เป็นต้น   - นโยบายการจดัการด้านบุคลากร

สนับสนุนการท างานท่ีมีความ
คล่องตัว และปรับเปลี่ยนให้ทันตอ่
การเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้ม
การท างาน 
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5.2 ระบบการท างานที่มีประสิทธิภาพ คล่องตัว และมุ่งเน้นผลสมัฤทธิ ์
ระดับ แนวทางด าเนินการ ค าอธิบาย 

Basic สภาพแวดล้อมการท างาน
ปลอดภัย คล่องตัว สนับสนุนการ
ท างาน สร้างความร่วมมือ 

การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการ
ท างานท่ี 
 ปลอดภัย 
 มีประสิทธิภาพ 
 เป็นไปตามกรอบของกฎหมาย 
 คล่องตัวและร่วมกันท างานใหเ้กิด
ประสิทธิผล 

- สคร.9 ให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมและความสุขของบุคลากร เพื่อให้บุคลากรมีความสุขในการ
ท างาน สร้างผลงานท่ีดี และรู้สึกผกูพันกับองค์การ โดยน าแนวคิด Healthy & Happy Workplace รว่มกับ
การด าเนินการตาม พ.ร.บ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.2554 เป็น
พื้นฐาน แล้วยกระดับสู่การพัฒนาสภาพแวดล้อมการท างานด้วยหลกัการ 4 ประการ “สะอาด ปลอดภัย 
สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา” สู่การเปน็สถานท่ีท างานน่าอยู่น่าท างาน (Healthy Workplace) มีคณะท างาน
สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และการสร้างองค์กรแห่งความสุข ของสคร.9 มีการประกาศ
นโยบายสถานท่ีท างานน่าอยู่น่าท างาน มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และสื่อสารให้
เจ้าหน้าท่ีในทุกหน่วยงานทราบ เพื่อด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนด โดย สคร.9 ผ่านการประเมินรบัรอง
มาตรฐานสถานท่ีท างานน่าอยู่น่าท างาน ระดับดเีด่น (ดีมากติดต่อกนั 5 ปี พ.ศ. 2548 - 2552) จากกรม
อนามัย ซึ่งมีการด าเนินการรักษามาตรฐานอยา่งต่อเนื่อง จัด Big Cleaning Day มีการส ารวจและก าจัด
ลูกน้ ายุงลายทุกวันศุกร์  

สภาพแวดล้อมในการท างานท่ี 
 ปลอดภัย 
 สนับสนุนการท างานท่ีมี

ประสิทธิภาพ 
 คล่องตัว 
 ร่วมกันท างานให้เกิด

ประสิทธิผล 

Advance สภาพแวดล้อมที่สร้าง
แรงจูงใจให้บุคลากรมีความ
รับผิดชอบ กล้าตัดสินใจ เข้าถึง
ข้อมูลเพ่ือใช้ท างาน 

หน่วยงานควรสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้
บุคลากร 
 มีความรับผิดชอบ 
 กล้าตัดสินใจ 
 เข้าถึงข้อมูลเพื่อใช้สนับสนุนการท างาน
และการแก้ปญัหา 
 มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้พร้อม
สนับสนุนการท างานอย่างมีประสทิธิภาพ 

- สคร.9 มีการปรับโครงสรา้งภายในของส่วนราชการให้รองรับการปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว ส่งผลให้
มีการขับเคลื่อนสูร่ะบบราชการ 4.0 ได้อย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร ปรับกลไกการท างานจากเดิมที่มลีักษณะ
ของ Top down policy เป็นแบบ Matrix Organization เพื่อให้เกิดความคล่องตัว มโีครงสร้างการ
ด าเนินงานเชื่อมโยงงานไปสูร่ะดับพื้นที่ เอื้อต่อการด าเนินงานด้านการป้องกันควบคุมโรค และยังมีการจัด
โครงสร้างอย่างไมเ่ป็นทางการ เพือ่ลดช่องว่างและเกิดความคล่องตัวในการบริหารภารกจิที่ส าคญัเร่งด่วน 
หรือภารกจิที่ต้องบูรณาการหลายหน่วยงานและหลายสายงาน ให้สามารถด าเนินการได้อย่างมปีระสทิธิภาพ
ในการด าเนินงานแบบ Cross Functional Team โดยเฉพาะในการด าเนินการด้านคณุภาพภายใต้
มาตรฐาน เช่น ผลิตภัณฑ์วิชาการ, PMQA4.0, EOC, SRRT, IHR, คุณภาพห้องปฏิบตัิการทางการแพทย ์
(LA) คุณภาพห้องปฏิบัติการกีฏวทิยา (ISO/IEC17025) เป็นต้น รวมทั้งนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ปรับระบบการท างาน เพื่อให้สอดรับกับรูปแบบของงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค และ
การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินของโรคและภยัสุขภาพท่ีต้องด าเนินการอยา่งรวดเร็ว ลดล าดับชั้นของการสั่งการ ท า
ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงานได้อยา่งมีอิสระ คล่องตัว รวดเร็วและมีการตดัสินใจที่ส่งผลต่อการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ระบบการสือ่สารในองค์การทีส่ามารถถ่ายทอดวิสัยทัศน์ เป้าหมายขององค์การไปสู่ทุก
ระดับได้อย่างท่ัวถึง ผ่านการจัดท าค ารับรองการปฏิบัตริาชการ การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัตริาชการ 
(MOU) การประชุมผู้บริหาร การประชุมคณะกรรมการบริหารสคร.9 และช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ 

- สภาพแวดล้อมที่เอื้อให้บุคลากรมี
ความรับผิดชอบ (Empower) กลา้
ตัดสินใจ เข้าถึงข้อมลูเพื่อใช้
สนับสนุนการท างานและการ
แก้ปัญหา เพื่อบรรลุแผนงานหลัก
ขององค์กร 

Significance เป็นทีม มีสมรรถนะ
สูง คล่องตัว ท างานร่วมกับ

 มีการท างานเป็นทีมภายในองค์กร 
 มีกระบวนการสร้างความร่วมมือกับ

- ผู้บริหารสคร.9 สื่อสารนโยบายการท างานเป็นทีมและการสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย ตามนโยบาย
การพัฒนาระบบราชการ 4.0 ในการประชุมผู้บริหารสัญจรทุกกลุ่มงาน มีเกณฑ์การประเมินผลการปฏบิัติ
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ระดับ แนวทางด าเนินการ ค าอธิบาย 
เครือข่ายภายนอก แก้ไขปัญหาที่
ซับซ้อน 

เครือข่ายภาคประชาชนและเอกชนภายนอก 
ในลักษณะของทีมสหสาขา (Trans-
disciplinary) เพื่อร่วมกันแก้ปัญหา 

ราชการ สคร.9 ในการจัดท าผลงานวิชาการเป็นทีม และแจ้งเวียนใหบุ้คลากรรับทราบ ในปี 2563 มี
คณะท างานและสร้างการท างานเป็นทีมต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินดา้นการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) สคร.9 คณะกรรมการพัฒนาวิชาการและนวตักรรม สคร.
9 คณะกรรมการศูนย์ปฏิบตัิการเตรียมความพร้อมตอบโตภ้าวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) 
กรณีโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) และทีมสรา้งนวัตกรรม 14 เรื่อง  

- รวมทั้งมีข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และกิจกรรม/โครงการสรา้งความร่วมมือกับเครือข่าย ภาค
ประชาชนและเอกชน จ านวน 4 เรื่องได้แก่ บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาตู้หน้ากากอนามัย
แบบหยอดเหรียญ บันทึกข้อตกลงในการร่วมจดัระบบการสร้างมาตรการองค์กรดา้นความปลอดภยัทางถนน 
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมอืในการลดการบริโภคเกลือและโซเดียมในโรงพยาบาล น าไปสู่โรงพยาบาล
เค็มน้อย อร่อย (3) ดี โครงการโรงงานสงวนวงษ์คนต้นแบบ สร้างสุขภาพ ลดอ้วน ลดพุง ลดโรค เป็นตน้ 

- การท างานท่ีเป็นทีมท่ีมีสมรรถนะ
สูง มีความคล่องตัว และสามารถ
ท างานร่วมกับเครือข่ายภายนอก
เพื่อน าไปสู่แกไ้ขปัญหาที่ซับซ้อน
อย่างมีประสิทธิผล 

 
5.3 การสร้างวัฒนธรรมการท างานที่ดี มีประสิทธิภาพ และความร่วมมือ 

ระดับ แนวทางด าเนินการ ค าอธิบาย 
Basic สร้างวัฒนธรรมที่เป็นมือ
อาชีพ เปิดโอกาสให้คิดริเร่ิม และ
สร้างสรรค์สู่การสร้างนวัตกรรม 

 การสร้างวัฒนธรรมในการท างานท่ีเป็นมือ
อาชีพ คือ มีความรอบรู้ เชี่ยวชาญ และ
ถูกต้องตามมาตรฐาน 
 เปิดโอกาสในการน าเสนอความคิดรเิริ่ม
และสนบัสนุนความคิดสร้างสรรค ์

- สคร.9 มีวัฒนธรรมในการท างาน โดยใช้หลัก “ทีมงานเข็มแข็ง แบ่งปันน้ าใจ เรียนรูส้ิ่งใหม่ รักใน
องค์กร” เปิดโอกาสให้คดิริเริ่ม พัฒนาเรียนรูสู้่ความเป็นมืออาชีพ สร้างนวัตกรรม และมุ่งเน้นการท างานเป็น
ทีม ร่วมกับการสร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกกรมควบคุมโรค โดยใช้การสื่อสารแบบสองทาง ท้ังแบบ
เป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ เป็นเครื่องมือสร้างความเข้าใจ ท าให้บุคลากรทุกระดับรับรู้ปญัหา รบัทราบ
ข้อมูลในทิศทางเดียวกัน สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และเป็นศูนย์รวมให้คนท างานร่วมกันได้อยา่งมีประสิทธิผล มี
การจัดการความรู้ เพิ่มช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย มุ่งเน้นการทางานเป็นทีม ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ความคิดและมมุมอง ใช้ประโยชนจ์ากความหลากหลายผ่านรูปแบบเครือข่ายทั้งภายใน ภายนอก ท าให้เกิด
สัมพันธภาพที่ดีและร่วมกันปฏิบตังิานให้บรรลเุป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

- สคร.9 มีบุคลากรคณุภาพ ท่ีเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และมีองค์ความรู้ในตัวคน (Tacit 
Knowledge) ซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่า สามารถน ามาต่อยอด เพิ่มคณุค่าในงาน ประกอบกับปัจจัยส าคัญ 3 
ประการ คือ 1) การแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ 2) สัมพันธภาพทีด่ีของทีมงาน 3) การท างานเป็นทีม สร้าง
คนในองค์กรให้เห็นคุณคา่ในตนเองผ่านการท างาน ส่งผลให้เกิดการทบทวนหลังจากการท างานสิ้นสุด (AAR) 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การก าหนดแผนที่ความรู้ (Knowledge map) องค์ความรู้ที่จ าเป็นและประเดน็
ถ่ายทอด เพื่อถ่ายทอดความรู้ในตวัคน (Tacit Knowledge to Explicit Knowledge) การถอดบทเรยีน น า
ปัญหา อุปสรรค และสิ่งที่จะต้องปรับปรุง มาปรับกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ได้รวบรวม
องค์ความรู้เป็นแหล่งศึกษาและประยุกต์ใช้ในการท างาน มกีิจกรรมประชุมวิชาการและเสรมิทักษะด้าน

- การสร้างวัฒนธรรมในการท างาน
ที่เป็นมืออาชีพ เปิดโอกาสในการ
น าเสนอความคิดรเิริ่มและสนับสนนุ
ความคิดสร้างสรรค ์
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ภาษาอังกฤษ (Friday meeting) ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) พัฒนาทักษะดิจิทัล เวทีแลกเปลีย่นเรยีนรู้ ตลาด
นัดความรู้ การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการคิดและสร้างนวัตกรรม มหกรรมทางวิชาการ ส่งเสริมให้เข้าร่วม
น าเสนอผลงานวิชาการ นวัตกรรมและผลงานคณุภาพ โดยสนับสนุนงบประมาณ ให้รางวัล ยกย่องชมเชย 
เป็นแรงจูงใจให้บุคลากรกระตือรือร้นในการผลิตผลงานหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ส่งผลต่อการป้องกันควบคุม
โรคให้กับหน่วยงานเครือข่ายและประชาชน เป็นแรงบันดาลใจให้บคุลากรสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพเพิ่มขึ้น 

Advance ค้นหาปัจจัยท่ีสร้าง
ความผูกพัน ทุ่มเท มีผลการ
ด าเนินงานที่ด ี 

 การค้นหาปัจจัยทีส่่งผลต่อความผูกพัน การ
ทุ่มเท และผลการปฏิบตัิงานท่ีดีของบุคลากร 
 มีการวิเคราะห์ความสมัพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยที่สรา้งความผูกพันกับผลลัพธ์ของ
องค์กร 
 น าปัจจัยดังกล่าวมาใช้ในการสร้างให้
บุคลากรเกิดแรงจูงใจ เพื่อให้เกิดผลการ
ปฏิบัติงานท่ีด ี

- กรมควบคุมโรค ได้ก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร มีการก าหนด
ตัวช้ีวัดและถ่ายทอดการท างานลงสู่หน่วยงาน และสู่ระดับบุคคล ทีส่อดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน เปน็ส่วนท่ี
สนับสนุนให้บุคลากรมีการท างานเป็นทีม ร่วมแรงร่วมใจให้ด าเนินงานจนไดผ้ลลัพธ์ที่ด ีรวมทั้งน าไปสู่การให้
รางวัลและสิ่งจูงใจทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นเงิน ส่งผลให้บุคลากรมขีวัญก าลังใจและทุม่เทการปฏิบัตงิาน ส่ง
มอบผลลัพธ์การด าเนินงานท่ีมีคณุค่าแก่ประชาชนในการป้องกันควบคุมโรคได้บรรลุผลส าเรจ็ 

- สคร.9 ให้ความส าคัญกับการเสรมิสร้างให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อองค์กร มีการน าดัชนีวัดความสขุ
ด้วยตนเองของคนท างานในองค์กร (Happinometer) มาใช้เป็นเครือ่งมือท่ีจะท าให้ “เจ้าหน้าท่ีมีความสุข” 
มีการปรับนโยบายและก าหนดแนวทางการด าเนินงานเสริมสร้างความสุขของบุคลากร เพื่อให ้“คนท างานมี
ความสุข ที่ท างานน่าอยู่” ภายใตแ้นวคิด “Happy 8 & Happy Work life” มีการประเมินและวเิคราะห์
ข้อมูลค่าเฉลี่ยความสุของค์กร (Happinometer) ปี 2563 ระดับความสุขของบุคลากรในหน่วยงานใน
ภาพรวม อยู่ในระดับ Happy มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 68.44 (เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 67.02) และระดบั
ความสุขท้ัง 9 ด้านอยู่ในระดับ Happy (ด้านท่ีน้อยที่สุด 3 ล าดับแรก คือ ด้าน Happy Relax ผ่อนคลายดี 
ด้าน Happy Body สุขภาพกายด ีด้าน Happy Brain ใฝ่รูด้ี) ระดับความผูกพันของบุคลากรในหน่วยงาน 
(Engagement) อยู่ในระดับ Happy มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 73.71 (เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 72.12) พบว่ามี
ค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทุกด้าน (ด้าน Strive ภูมิใจองค์กร ด้าน Say กล่าวถงึองค์กร และด้าน Stay อยู่กับองค์กร) 
แล้วน าผลการประเมินมาจดัท าแผนการเสริมสร้างความสุข ความผูกพันของบุคลากร ก าหนดตัวช้ีวัด และ
ติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมท้ังสื่อสารใช้เป็นแนวทางเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยัง่ยืน 
สร้างบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการท างาน สนับสนุนการเสริมสร้างความผกูพันตามกลุ่มอายุ เช่น Gen Baby 
Boomer มีการจดักิจกรรมถ่ายทอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ใกล้เกษียณ Gen X เป็นกลุม่ที่กรมผลักดัน
ให้ได้รับการพัฒนาในหลักสูตรส าคัญ และ Gen Y จดักิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้ทางานท้าทายและไดเ้รียนรูส้ิ่ง
ใหม ่

- การค้นหาปัจจัยที่ท าให้บุคลากรมี
ความผูกพัน ทุ่มเท มผีลการ
ปฏิบัติงานท่ีดี และสร้างวัฒนธรรม
การท างานท่ีน าไปสูผ่ลลัพธ์ของ
องค์กร 

Significance มีประสิทธภิาพสูง 
สร้างความภูมิใจและความเป็น
เจ้าของให้แก่บุคลากร 

❑ สร้างวัฒนธรรมการท างานท่ีมุง่เน้นความ
คล่องตัวและการมีประสิทธิภาพสงู 

- สคร.9 มีวัฒนธรรมการท างานคอื “ทีมงานเข็มแขง็ แบ่งปันน้ าใจ เรียนรูส้ิ่งใหม่ รักในองค์กร” แต่ยงั
ไม่มีการสร้างวัฒนธรรมและกจิกรรมที่เสริมสร้างการท างานท่ีมุ่งเน้นความคล่องตัวและการมีประสิทธิภาพ
สูง ส่งเสริมการแก้ปญัหาเชิงรุก แนวคิดการท างานภาครัฐ เพื่อสร้างความภูมิใจและความเป็นเจ้าของให้แก่
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- การสร้างวัฒนธรรมการท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพสูง สร้างความภมูิใจและ
ความเป็นเจา้ของให้แก่บุคลากร 
(Public Entrepreneurship) และ
ร่วมมือเพื่อน าพาองค์กรไปสู่
ความส าเร็จและประโยชน์ท่ีเกดิกบั
สังคมและประชาชน 

❑ ส่งเสรมิการแก้ปญัหาเชิงรุก 
❑ สร้างแนวคิดของการเป็นผู้ประกอบการ
ภาครัฐ โดยมุ่งเน้นประโยชน์ของส่วนรวม 
ผู้รับบริการหรือผู้มสี่วนได้ส่วนเสียเป็นหลัก 

บุคลากร โดยมุ่งเน้นประโยชน์ของส่วนรวม ผูร้ับบริการหรือผู้มสี่วนได้ส่วนเสียเป็นหลัก 
- แนวทางการปิด Gap ปี 2564 โดยสร้างแนวคิดระบบราชการ 4.0 การพัฒนาคุณภาพการบริการ (เลิศ

รัฐ) เพ่ือสร้างความภูมิใจและความเป็นเจ้าของให้แก่บุคลากร โดยมุง่เน้นประโยชน์ของส่วนรวม ผู้รบับริการ
หรือผู้มสี่วนได้ส่วนเสียเป็นหลัก ให้กับบุคลากรทุกระดบั การสร้างนวัตกรรมการบริการ (Design Thinking) 
ก าหนดวัฒนธรรมการท างาน และระบุกิจกรรมที่เสรมิสร้างวัฒนธรรมองค์กร ท่ีมุ่งเน้นความคล่องตัวและการ
มีประสิทธิภาพสูง ส่งเสรมิการแกป้ัญหาเชิงรุก เช่น การควบคมุภายใน, การก าหนดมาตรฐาน EOC PMS, 
การพัฒนาบุคลากร เป็นต้น 

 
5.4 ระบบการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ก้าวทันเทคโนโลยี แก้ไขปัญหา สร้างความรอบรู้และความมีจริยธรรม 

ระดับ แนวทางด าเนินการ ค าอธิบาย 
Basic พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
ทักษะ ความรู้ในการท างานและ
ด้านดิจิทัล 

การพัฒนาบุคลากรในด้านตา่ง ๆ ที่ครอบคลุม
เรื่อง 
 ความรู้ ความสามารถในการท างานและ
การแก้ปัญหา 
 คุณธรรมและจริยธรรม 
 ความรู้และทักษะด้านดิจิทัล 
 

- สคร.9 ให้ความส าคัญกับการพฒันาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
บุคลากร จากการมสี่วนร่วมของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก ประกอบกับการศึกษาเอกสาร
และนโยบายที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพการปฏิบตัิงานบนพื้นฐานของความสามารถเชิง
สมรรถนะ เป็นคนดี มีภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลง และทบทวนเมื่อมกีารเปลีย่นแปลง เพื่อให้มีความ
สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงานอย่างแท้จริง มีกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ เปน็
องค์กรแห่งการเรยีนรู้ สคร.9 จึงใช้กระบวนการในการเรียนรู้และพัฒนา โดย 1) ก าหนดความต้องการใน
การพัฒนาและเรียนรู้ของบุคลากร (Training Needs) 2) พิจารณาเปรียบเทยีบสมรรถนะที่องค์กรต้องการ
กับสมรรถนะของบุคลากรที่มีอยู่ ผ่านระบบการประเมินผลการปฏบิัติราชการประจาปี น าข้อมลูไปจดัทา
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) และ Training Roadmap และจัดท าแนวทางการพัฒนาบุคลากรใช้ใน
แต่ละหน่วยงาน มีการออกแบบรปูแบบการเรยีนรู้และพัฒนา โดยพิจารณารูปแบบการเรยีนรู้และพฒันา
ความสอดคล้องกับเป้าประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย สมรรถนะหลัก สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏบิัติ 
สมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบตัิงาน ครอบคลุมบคุลากรทุกกลุ่มในองค์กรด้วยรูปแบบการเรียนรู้ที่
หลากหลาย โดยวิธีการเรียนรูแ้ละพัฒนาแบบเป็นทางการและไมเ่ปน็ทางการ 

- สคร.9 มีคณะกรรมการพัฒนาคณุธรรมจรยิธรรมบุคลากร มีชมรมจริยธรรม ใช้จรรยาข้าราชการพล
เรือนเพื่อให้บุคลากรได้ยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน และให้ตระหนักถึงการปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความ
โปร่งใส เป็นธรรม และเกดิประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ด าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ใหส้อดคล้องกับคู่มือ
ดังกล่าว ได้ประกาศเจตนารมณ์เปน็ “หน่วยงานคุณธรรม” ก าหนดอัตลักษณ์คือ “ซื่อสตัย์ เสียสละ 
รับผิดชอบ” เพื่อแสดงเจตนารมณด์้านการด าเนินงานท่ีมีคณุธรรมและความโปร่งใสอย่างชัดเจน เป็น
มาตรการส าคัญและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ จัดท าแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ

ระบบการพัฒนาบคุลากรที่สรา้งคน
ให้มี 
 คุณธรรม จริยธรรม 
 มีความรู้และทักษะในการ

แก้ปัญหา 
 ทักษะด้านดิจิทัล และความ

รอบรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
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ระดับ แนวทางด าเนินการ ค าอธิบาย 
ต่อต้านการทุจริตของหน่วยงาน (ท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรมและต่อต้าน
การทุจริตกรมควบคมุโรค พ.ศ. 2560 - 2564) ใช้ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ให้
ความรู้ในด้านกฎหมายพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงาน แนว
ทางการพึง่พาตนเองตามแนวทางหลักเศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างทัศนคติที่ดีในด้านการป้องกันการ
ทุจริต และการมจีิตส านึกในการเป็นข้าราชการที่ดีให้แก่บุคลากรโดยผ่านโครงการตา่ง ๆ 

Advance เพ่ิมพูน สั่งสมทักษะ 
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ที่ส าคัญ
ต่อสมรรถนะหลกัองค์การ 

 แผนพัฒนาบุคลากรที่ตอบสนอง
ยุทธศาสตร ์
 แผนพัฒนาบุคลากรที่ตอบสนองการสร้าง
สมรรถนะหลักขององค์กร ท้ังทักษะความรู้
และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

 

- สคร.9 ด าเนินการตามหลักสูตรการพัฒนาท่ีส าคญั ในการสนับสนนุสมรรถนะตามภารกิจของกรม
ควบคุมโรค คือ การพัฒนาด้านระบาดวิทยา การวิจัยและพัฒนา การติดตามและประเมินผล มีการพฒันา
ความเชี่ยวชาญด้านการป้องกันควบคุมโรค หลักสูตรเร่งรดัเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่องค์การภาครัฐแบบ
ดิจิทัลส าหรับผู้ปฏิบตัิงานด้านเทคโนโลยดีิจิทัล และหลักสตูรเตรยีมความพร้อมบุคลากรระดับผู้บริหาร 
หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้างาน และผู้ที่จะก้าวสู่ต าแหน่งสูงขึ้น ในการพัฒนาทักษะด้านภาวะผู้น า การแก้ปญัหา
และตดัสินใจ บุคลิกภาพ การน าเสนอ และการบริหารการเปลีย่นแปลง ที่ด าเนินการเอง และร่วมกับกรม
ควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง 

- ตัวอย่างหลักสูตรการพัฒนาบคุลากร เช่น Orientation and refreshment for EOC supervisor 
หลักสตูร E-Learning ICS100 online ส าหรับบุคลากรที่บรรจุใหม ่หลักสูตรพัฒนานักระบาดวิทยา
ภาคสนาม หลักสูตร FEMT, FETH โดยมุ่งหวังให้มีนักระบาดวิทยาที่มีความเชี่ยวชาญ มีทีมสอบสวนโรคที่มี
คุณภาพ เป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะในการท าให้พันธกิจบรรลผุลสัมฤทธ์ิ มีการพัฒนาบุคลากรใน
จังหวัดชายแดน เพ่ือให้สามารถประสานงานและดาเนินงานด้านเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคระหว่าง
ประเทศ และความสามารถทางด้านภาษา มีการถอดบทเรียนจากการสอบสวนโรคทุกครั้ง เพื่อเรียนรู้ แก้ไข
ปัญหา และวางแผนในการด าเนินงานครั้งต่อไป 

- ระบบการพัฒนาบุคลากรเพื่อ
เพิ่มพูน สั่งสมทักษะความรู้ความ
เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ที่มี
ความส าคญัต่อสมรรถนะหลักและ
การบรรลุเปา้หมายยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงาน 

Significance พัฒนาบุคลากรและ
ผู้น าให้มีความรอบรู้ สามารถ
ตัดสินใจ พร้อมรับปัญหาท่ีซับซ้อน 

 การพัฒนาบุคลากรใหม้ีทักษะและ
สามารถปฏิบัติงานได้หลากหลาย  
❑ การพัฒนาบุคลากรและผู้น าให้มีความ
รอบรู้ เป็นนักคิด มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ มีการคิดเชิงวิพากษ์ / การคิด
วิเคราะห์ / การคดิอย่างมีวิจารณญาณ 
(Critical Thinking) ที่ใช้เหตุผล หลักฐานและ
ตรรกะมาวิเคราะห์ให้แน่ชัดก่อนลงความเห็น
หรือตัดสิน ที่จะพร้อมรับกับปัญหาที่มีความ
ซับซ้อน 

- สคร.9 มีการพัฒนาบุคลากรใหม้ทีักษะและสามารถปฏิบัติงานได้หลากหลาย เช่น การป้องกันควบคมุ
โรค การพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัย การสร้างภาวะผู้น าด้านการควบคุมโรค (Leadership in Disease 
Control: LDC) การพัฒนาทักษะดิจิทัล ทักษะภาษาอังกฤษ การท างานเป็นทีม เป็นต้น  

- แต่ยังไม่มีการพัฒนาบุคลากรและผู้น าให้มีความรอบรู้ เป็นนักคิด มีความสามารถในการตัดสินใจ 
พร้อมรับปัญหาที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เช่น การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดวิเคราะห์ การคิดอยา่งมี
วิจารณญาณ (Critical Thinking)  

- แนวทางการปิด Gap ปี 2564 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสคร.9 ระบบการพัฒนาบุคลากรและผู้น า 
เช่น Mentoring Program, การพัฒนาทักษะดิจิทัล, การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ E-Learning เป็นต้น 

- ระบบการพัฒนาบุคลากรและผูน้ า
ให้มีทักษะที่สามารถปฏิบตัิงานได้
หลากหลาย มีความรอบรู้ สามารถ
ตัดสินใจและมคีวามคดิในเชิงวิกฤติ
พร้อมรับปัญหาที่มีความซับซ้อน
มากยิ่งข้ึน (Fluid Intelligence/ 
Complex problem solving) 
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หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 
เป้าหมาย : เพื่อให้หน่วยงานมีการบริหารจัดการกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล เช่ือมโยงตั้งแต่ต้นจนจบ และน าไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ มีการสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงผลผลิต 
กระบวนการ และการบริการ มีการลดต้นทุนและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้มีขีดสมรรถนะสูงขึ้น บูรณาการกระบวนการเพื่อสร้างคุณค่าในการให้บริการแก่
ประชาชนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 

6.1 กระบวนการท างานที่เชื่อมโยงต้ังแต่ต้นจนจบกระบวนการ เพ่ือน าสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
ระดับ แนวทางด าเนินการ ค าอธิบาย 

Basic ออกแบบกระบวนการที่
เชื่อมโยงต้ังแต่ต้นจนจบ ทั้งภายใน
และงานที่ข้ามส่วนราชการ เพ่ือให้
เกิดประสิทธิผลสูงสุด 

 แนวคิดการออกแบบกระบวนการท างาน
ที่เช่ือมโยงตั้งแต่ต้นจนจบ (End-to-end 
process design) เพื่อให้เกดิผลลพัธ์ที่มี
คุณค่าแก่ประชาชนและไม่เกดิผลกระทบเชิง
ลบต่อสิ่งแวดล้อม 
 การประสานงานในกระบวนการที่ต้อง
ผ่านหลายหน่วยงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิผล 

- สคร.9 จัดท าสายโซ่แห่งคุณค่า (Value chain) และก าหนดกระบวนการสรา้งคุณค่า และกระบวนการ
สนับสนุนของสคร.9 โดยก าหนดค านึงถึงข้อก าหนดที่ส าคัญและการควบคุมให้เกิดความต่อเนื่องสามารถ
ปฏิบัติได้จริง การลดความซ้ าซ้อนของกระบวนการ การปรับลดขั้นตอนให้สั้นลง การน าเทคโนโลยีดิจทิัลมา
ใช้ การใช้เวลาและทรัพยากรให้คุม้ค่า เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสียได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ส าหรับกระบวนการสนับสนุน สคร.9 มีวิธีการก าหนดกระบวนการจากความต้องการภายในเพื่อเกื้อหนุนให้
งานหลักและพันธกิจบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ไมส่ร้างภาระให้หน่วยงาน แต่ต้อง
ท าให้กระบวนการหลักของสคร.9 ท างานได้คล่องตัวมากขึ้น กระบวนการสนับสนุนท่ีมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพจะช่วยให้การบริหารจัดการโครงการต่าง ๆ รวดเร็ว ครบถ้วน ถูกต้อง ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
เพื่อการเฝา้ระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เพิม่ทักษะในการท างานของบุคลากร ส่งผลต่อการ
ท างานในระยะยาว โดยค านึงถึง 3 ป. ได้แก่ ประโยชน ์ประหยัด และประสานงาน มาใช้ในการออกแบบ
กระบวนการที่มุ่งสู่ผลลัพธ์ คือ ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และต้นทุน 

- สคร.9 ได้ใช้เวทีการประชุมคณะท างานพัฒนาองค์กรและผลงานคณุภาพ เพื่อสื่อสารกระบวนการ
สร้างคณุค่าและกระบวนการสนับสนุน ท าความเข้าใจ และเผยแพรใ่นเว็บไซต์ ให้กับทีมงานและบุคลากร
ภายใน สคร.9 ทราบถึงหลักการและขั้นตอนในการออกแบบกระบวนการ ก าหนดขั้นตอนการท างานให้เป็น
มาตรฐาน เป็นแนวทางให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามและปรับใช้ตามบรบิทของแต่ละหน่วยงาน โดยค านึงถึง
ความสญูเปลา่ที่เกิดขึ้นในแตล่ะกระบวนการ เช่น การสูญเสียเวลาโดยไม่จ าเป็น การใช้ทรัพยากรทีไ่ม่คุม้ค่า 
รวมถึงปัจจัยเรื่องประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เกิดขึ้นในการผลติหรือการบริการ 

- การออกแบบกระบวนการท างาน
ให้มีการเช่ือมโยงตั้งแต่ต้นจนจบ 
(End-to-end process design) 
เพื่อส่งมอบผลลัพธ์ที่มีคณุค่าแก่
ประชาชน รวมถึงประสานการ
ท างานท่ีข้ามหน่วยงาน (Cross-
boundary process) เพื่อให้เกดิ
ประสิทธิผลสูงสุด 

Advance ติดตามควบคุม
กระบวนการ โดยใช้ตัววัดและ
เทคโนโลยีดิจิทัล 

 การติดตามควบคมุกระบวนการ โดยใช้
ตัวช้ีวัดและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่
ทันสมัย 
 การติดตามควบคมุกระบวนการ โดยการ
ใช้ข้อมูลร่วมกับเครือข่ายจากภายนอก  

- สคร.9 ไดม้ีการติดตามและควบคุมกระบวนการผ่านตัวช้ีวัด ตัวอยา่งเช่น การน าเทคโนโลยสีารสนเทศ
มาใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น โปรแกรมจัดเก็บฐานข้อมูลการคัดกรองและเฝ้าระวังโรคในผู้เดินทางเข้ามารับ
บริการทางการแพทย์ในประเทศไทย ด่านควบคุมโรคตดิต่อระหว่างประเทศ ช่องจอม จังหวัดสรุินทร์ น ามาใช้
ในการให้บริการคดักรองแทนกระดาษ เฉลี่ยวันละ 50 คน ลดระยะเวลาในการให้บริการเหลือ 2 นาทีต่อราย 
(เดิม 6 นาทีต่อราย) ลดการใช้กระดาษ และจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลได้ทันที 

- มีการติดตามควบคมุกระบวนการ 
โดยใช้ตัวช้ีวัดและใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทลัที่ทันสมยั และ
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ระดับ แนวทางด าเนินการ ค าอธิบาย 
ข้อมูลร่วมกับเครือข่ายภายนอกเพือ่
การท างานท่ีเกิดประสิทธิผล 

- โปรแกรมติดตามผลการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ สคร.9 (SAT&JIT Lab) เพือ่ใช้ติดตามผลการส่ง
ตรวจทางห้องปฏิบัติการสนับสนุนงาน SAT&JIT สคร.9 ใช้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและสามารถ
ตรวจสอบข้อมลูย้อนหลังได้ ช่วยลดระยะเวลาการท างานและมรีะบบประมวลผลข้อมูลทีร่วดเร็ว 

- การปรับปรุงกระบวนงานการยมืเงินราชการโดยโอนเงินผา่นระบบ KTB Corporate Online เพื่อให้
เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ทีม่ีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาระบบการช าระเงินของประเทศไทยให้เข้าสูร่ะบบ
การช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) อย่างครบวงจร เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผูย้ืมเงิน
ราชการไม่ต้องเดินทางมารับเช็คเพื่อน าไปขึ้นเงินที่ธนาคาร ช่วยลดปัญหาการส ารองจ่ายเงินส่วนตัวกรณีต้อง
เดินทางโดยเร่งด่วน เนื่องจากเงินยืมจะโอนเข้าบัญชีของผู้ยืมโดยตรงและช่วยลดต้นทุนในการด าเนินงานเรื่อง
เช็คของหน่วยงาน 

Significance การใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการจัดการกระบวนการ
และการบูรณาการที่มุ่งสู่ความเป็น
เลิศ 

 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการ
กระบวนการและการติดตามรายงานผลอย่าง
รวดเร็ว 
 การวิเคราะห์อุปสรรคปญัหาที่เกิดขึ้น หรือ
การใช้ข้อมูลเทียบเคียง (Benchmarks) ผลการ
ด าเนินงานเพื่อออกแบบกระบวนการท างานให้
ตอบสนองการบูรณาการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
 

- สคร.9 มีการใช้เทคโนโลยดีิจิทัลในการจัดการกระบวนการ และการติดตามรายงานผล อย่างรวดเรว็ 
ฉับไว และตอบสนองการบรูณาการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ เช่น น าระบบการประชุมทางไกล (VDO/ Web 
Conference) มาใช้ในการประชุม/สื่อสารทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ระบบข้อมูลและติดตามผลการ
ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ สคร.9 (SAT&JIT Lab) ระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค 
(EstimatesSM) ระบบการเฝ้าระวังทันระบาด เป็นต้น - การใช้เทคโนโลยดีิจิทัลในการ

จัดการกระบวนการและการตดิตาม
รายงานผลอย่างรวดเร็ว ฉับไว และ
ตอบสนองการบูรณาการที่มุ่งสู่
ความเป็นเลิศ (Operational 
excellence) 

 
6.2 การสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุง ปรับปรุงผลผลิต กระบวนการ และการบริการ 

ระดับ แนวทางด าเนินการ ค าอธิบาย 
Basic บริหารจัดการและปรับปรุง
อย่างเป็นระบบ ทั้งกระบวนการ
หลักและกระบวนการสนับสนุน 

 มีการบริหารจัดการกระบวนหลักและ
กระบวนการสนับสนุนอยา่งเป็นระบบ 
 ก าหนดตัวช้ีวัดที่ใช้ในการติดตามควบคุม
การด าเนินการ 
 มีแนวทางและเครื่องมือในการปรับปรุง
ผลผลติ กระบวนการ และการบรกิารให้ดีขึ้น 
 

- สคร.9 จัดท าสายโซ่แห่งคุณค่า (Value chain) ก าหนดกระบวนการสร้างคุณค่า และกระบวนการ
สนับสนุนของสคร.9 มีการควบคุมกระบวนการตั้งแต่ ผูส้่งมอบ บุคลากร ปัจจัยน าเข้า วิธีการท างาน 
ตลอดจนสภาพแวดล้อมในการท างาน ก าหนดค่าเป้าหมายและตัวช้ีวัดก ากับการด าเนินการที่ท้าทายเพิ่มขึ้น
ทุกป ีมีการจัดท าเป็นมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิ หรือคู่มือการปฏิบตัิงาน ส าหรับใช้เป็นแนวทาง การปฏิบัติ 
หรือการฝึกอบรม มีการสอนงานให้แก่บุคลากรระหว่างการปฏิบตัิงาน โดยมีหัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่ม เป็นผู้
ตรวจสอบ ติดตามและปรับปรุงกระบวนการเพื่อใหไ้ด้ตามมาตรฐานและเกดิประสิทธิผลตามตัวช้ีวัดทีก่ าหนด 
เพื่อนาไปสู่การเรียนรู้ การเปรยีบเทียบเพื่อปรับปรุงกระบวนการใหม้ีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ซึ่ง

- การบริหารจัดการกระบวนการ
อย่างเป็นระบบทั้งกระบวนการหลกั
และกระบวนการสนับสนุน มีการ
ติดตามและปรับปรุงเพื่อให้เกิด
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ระดับ แนวทางด าเนินการ ค าอธิบาย 
ประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นคณุค่าแก่
ประชาชน 

จะส่งผลให้สามารถลดค่าใช้จ่าย หรือการป้องกันข้อผิดพลาดได้อีกทางหนึ่ง นอกเหนือจากการจัดท า
มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

Advance สร้างนวัตกรรมการ
ปรับปรุงกระบวนการหลัก 
สนับสนุน การบริการ และการ
สื่อสาร 

มีการสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงให้เกิดขึ้น
ใน 
 กระบวนการหลัก 
 กระบวนการสนับสนุน  
 การบริการประชาชน 
 ความสะดวกในการรับข้อมลูขา่วสาร 

- สคร.9 มีการส่งเสริมและผลักดันเป็นนโยบายการสร้างนวัตกรรม และใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 
(Design Thinking) ในการสร้างนวัตกรรม 5 ขั้นตอนได้แก่ Empathize, Define, Ideate, Prototype และ 
Test รวมถึงการสนับสนุนและผลกัดันให้เกิดการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการท างาน ท าให้ สคร.9 มผีลงาน
นวัตกรรม และผลงานเด่นเสนอขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาตอิย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556 รวมถึงผลักดัน
ผลงานสูร่ะดับสากล เพื่อเพ่ิมคณุคา่ของผลงานและก่อให้เกดิประโยชน์สุขกับประชาชนอย่างแท้จริง เช่น 
ผลงานเรื่อง อุปกรณล์ดฝุ่นหิน: นวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันควบคุมโรคปอดฝุ่นหิน ไดร้ับ
รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประเภทนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลศิ ระดับดีเด่น ประจ าปี พ.ศ.2559 และ
สมัครรางวัล UNPSA 2017 เรื่อง Silicosis prevention for public health services equally and 
sustainably (การป้องกันควบคุมโรคปอดฝุ่นหินในกลุม่แรงงานนอกระบบ เพื่อสิทธ์ิในการเข้าถึงอย่างเท่า
เทียมและยั่งยืน) และโปรแกรมเฝา้ระวังและคัดกรองผูเ้ดินทางผ่านด่านควบคุมโรคตดิต่อระหว่างประเทศ 
ช่องจอม จ.สุรินทร์ ได้รับรางวัลนวัตกรรมยอดเยีย่มกรมควบคุมโรค ปี 2562 เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายสูงสดุ ให้
ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีขึ้น ลดเสี่ยง ลดโรค ลดตาย จากโรคและภัยสุขภาพ 

การสร้างนวัตกรรมในการปรับปรงุ
กระบวนการ  
 กระบวนการหลัก 
 กระบวนการสนับสนุน 
 การบริการประชาชน 
 ความสะดวกและการสื่อสาร 

Significance นวัตกรรมของ
กระบวนการระดับองค์การ จนเกดิ
ความเป็นเลิศ เพ่ือประโยชน์แก่
ประชาชนและภาคธุรกิจ 

❑ การสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนใน
การแก้ปัญหาเชิงบูรณาการ 
❑ การสร้างนวัตกรรมการปรับปรุงท่ีมี
ผลกระทบสูงจากการมสี่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 
อาจด าเนินการผ่าน Government 
Innovation Lab โดยอาศัยกระบวนการคิด
เชิงออกแบบ (Design Thinking) 

- สคร.9 มีการน าเสนอแนวคดินวัตกรรม โดยน ากระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) มาใช้
สร้างนวัตกรรม ในการปรับปรุงบรกิารส าหรับประชาชน และลดต้นทุน มีการทบทวนวิเคราะห์แผนงาน
โครงการ และสถานการณ์ตามภารกิจ ระดมความคิด ออกแบบและสร้างต้นแบบนวัตกรรม ทดสอบตน้แบบ 
ปรับปรุงแก้ไข น านวัตกรรมไปใช้ในปี 2563 และมีการประเมินความพึงพอใจการใช้นวัตกรรมสคร.9 จ านวน 
3 เรื่อง ได้แก ่

1) โปรแกรมส่งและตรวจสอบผลงานวิชาการ สคร.9 (E-Tracking ODPC9) (นวัตกรรมด้าน
กระบวนการ/การจดัการ) ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 79.75 

2) โปรแกรมติดตามผลการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ สคร.9 (SAT&JIT Lab) (นวัตกรรมด้านการ
บริการ) ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 92.5 

3) ตู้หน้ากากอนามัยแบบหยอดเหรียญ (นวัตกรรมด้านผลติภณัฑ์) ผลการทดลองวางตู้หน้ากากอนามัย
ในพื้นที่เขตเมืองนครราชสีมา และประเมินผลในช่วงภาวะปกติ และภาวะที่มีการระบาดของโรคโค
วิด-19 พบว่ามีแนวโน้มการใช้บรกิารสูงขึ้น และผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจร้อยละ 87.50 

- แต่ยังไม่มีการสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาเชิงบูรณาการ 
- แนวทางการปิด Gap ปี 2564 การจัดระบบการป้องกันควบคุมโรคและภยัสุขภาพด้วยกลไกการพัฒนา

คุณภาพชีวิตระดับพื้นท่ี (พชพ.) โดยสร้างความร่วมมือกับทุกภาคสว่นในการแก้ปัญหาเชิงบูรณาการ และ

- การสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุง
ผลผลติ และการแก้ไขปญัหาในเชงิ
กระบวนการระดับองค์กร จนเกิด
ความเป็นเลิศน าไปสูผ่ลลัพธ์ที่เป็น
ประโยชน์กับประชาชนและภาค
ธุรกิจ (Public value) 



43 
 

ระดับ แนวทางด าเนินการ ค าอธิบาย 
สร้างนวัตกรรม โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เช่น เพิ่มประเด็นโรคและภัยสขุภาพ 
ในธรรมนูญสุขภาพของพื้นที่ เป็นต้น 

 
6.3 การลดต้นทุนและการใช้ทรัพยากรเพ่ือสร้างความมีประสิทธภิาพ และความสามารถในการแข่งขนั 

ระดับ แนวทางด าเนินการ ค าอธิบาย 
Basic วิเคราะห์ต้นทุนและการ
ลงทุนในทรัพยากรท่ีใช้ใน
กระบวนการหลักและสนับสนุน 

 การวิเคราะห์ต้นทุนและการลงทุนใน
ทรัพยากรต่าง ๆ ที่ใช้ในกระบวนการหลักและ
กระบวนการสนับสนุน เช่น การวิเคราะห์
ต้นทุนรวม ต้นทุนโครงการ ต้นทุนด้านการ
บริหารจดัการทั้งทางตรง ทางอ้อม ค่าใช้สอย 
และค่าวสัดุ จ าแนกเป็นสัดส่วนเพ่ือน าไปใช้ใน
การติดตามควบคมุ 
 มีการวางแผนการลดต้นทุนท้ังระยะสั้น
และระยะยาว 

- สคร.9 ให้ความส าคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มคา่ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานสูงสดุ โดยมีการพิจารณาจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดใหเ้หมาะสม เกิด
ความสมดุลในแตล่ะกจิกรรม การวิเคราะห์งบประมาณใช้จ่ายในแตล่ะปีเทียบกับเป้าหมายและผลผลติแต่ละ
กระบวนการ เพื่อวางแผนในการบริหารจดัการองค์การและงบประมาณที่มีคณุภาพ และจัดท างบประมาณที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ แผนปฏบิัติราชการประจ าปี รวมทั้งกระบวนการท างานท่ีส าคัญและจ าเป็นต่าง ๆ 
ที่ช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ ส่วนกิจกรรมที่ไม่จ าเป็นหรือไม่ก่อให้เกิดมลูค่า ก็ท า
การลดหรือปรับปรุงข้ันตอนในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เช่น การลดค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ โดย
ใช้ระบบประชุมทางไกล (VDO Conference) เพื่อลดคา่ใช้จ่ายและลดระยะเวลาในการเดินทาง การประหยดั
การใช้พลังงาน (ไฟฟ้าและน้ ามันเช้ือเพลิง) การลดการใช้กระดาษ เป็นต้น  

- มีการวิเคราะห์ต้นทุนและการลงทุน
ในทรัพยากรต่าง ๆ ที่ใช้ใน
กระบวนการหลักและกระบวนการ
สนับสนุนเพื่อการควบคุมต้นทุน
โดยรวม 

Advance ก าหนดนโยบายการลด
ต้นทุน ใช้เทคโนโลยีและใช้
ทรัพยากรร่วมกัน 

 การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างานจากการใช้เทคโนโลยีและการแบ่งปัน
ทรัพยากรในการท างานร่วมกัน 
 การติดตามผลการลดต้นทุนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

- สคร.9 ได้วางกลไกในการควบคมุต้นทุน การใช้ทรัพยากรในกระบวนการท างาน ดังนี ้ 
1) มีการก าหนดจุดควบคุมในการปฏิบัติงานของกระบวนการส าคญัต่าง ๆ  
2) การก ากับ ติดตามความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณผ่านระบบ GFMIS 

และระบบบริหารจดัการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคมุโรค (EstimatesSM) เป็นเครื่องมือในการก ากับตดิตาม
รายงานผลการด าเนินงานรายเดือน รายไตรมาส  

3) มีการก าหนดเป็นตัวช้ีวัดส าคญัคือ ร้อยละของอัตราการเบิกจา่ยเงินงบประมาณรายจา่ยรวม โดยกอง
คลัง กรมควบคมุโรค ได้ควบคมุก ากับติดตามรายงานการเบิกจา่ยเงินของทุกหน่วยงานผ่านเว็บไซต์กองคลัง 
เพื่อเป็นการเร่งรัดหน่วยงานให้เบกิจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเปา้หมายรายไตรมาส  

4) ผู้บริหารก ากับติดตามผลการด าเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนด ใน
การประชุมผู้บรหิารสคร.9 ทุกเดือน  

5) การนิเทศงาน โดยผู้บริหารกรมควบคุมโรค ผู้ทรงคณุวฒุิกรมควบคุมโรค และการตรวจราชการเขต
สุขภาพท่ี 9 โดยน าผลทีไ่ด้จากการก ากับ ติดตาม นิเทศ ไปปรับแผนปฏิบัติการ ช่วยให้เกดิการป้องกนัและ
การแก้ปัญหาในทุกระดับ ท าให้ไดผ้ลลัพธ์ของกระบวนการเป็นไปตามเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพดขีึ้น
อย่างต่อเนื่อง สามารถแก้ไขปัญหาในกระบวนการได้รวดเร็ว และตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได ้

- น าผลการวเิคราะห์ไปใช้ในการลด
ต้นทุนและเพิม่ประสิทธิภาพในการ
ท างาน จาก 
 นโยบายการลดต้นทุน 
 การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 แบ่งปันทรัพยากรในการ

ท างานร่วมกัน 

Significance ใช้ข้อมูลเทียบเคียง - สคร.9 ใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในการสรา้งนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เช่น 
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ระดับ แนวทางด าเนินการ ค าอธิบาย 
เพ่ือสร้างนวัตกรรม ลดต้นทุน เพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขนั 

❑ การใช้เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อสร้าง
นวัตกรรมในการลดต้นทุน 
❑ การใช้ข้อมูลเทียบเคยีง (Benchmarks) 
ทั้งในระดับประเทศและนานาชาต ิเพื่อการลด
ต้นทุนและเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขัน 

โปรแกรมเฝา้ระวังและคัดกรองผู้เดินทางผ่านด่านควบคมุโรคตดิต่อระหว่างประเทศ ช่องจอม จ.สุรินทร์ 
เป็นต้น 

- แต่ยังไม่มีการใช้ข้อมูลเทียบเคียง และใช้เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อสร้างนวัตกรรมในการลดต้นทุนและเพิม่
ขีดความสามารถในการแข่งขัน 

- แนวทางการปิด Gap ปี 2564 ใช้เทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อสรา้งนวัตกรรมในการลดต้นทุน และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน เช่น โปรแกรมค านวณการใช้สารเคมีผสมในการควบคุมแมลงพาหะน าโรค ลด
การใช้กระดาษ ลดการใช้ไฟฟ้า การใหบ้ริการตรวจทางห้องปฏิบตัิการและห้องปฏิบัติการกีฏวิทยา สคร.9 

- การใช้เทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อ
นวัตกรรมในการลดต้นทุน เพื่อเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน โดย
ใช้ข้อมูลเทียบเคียงท้ังใน
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ 

 
6.4 การมุ่งเน้นประสิทธิผลทั่วทั้งองค์กร และผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ชาติและผลลัพธ ์

ระดับ แนวทางด าเนินการ ค าอธิบาย 
Basic ติดตามควบคุมประสิทธิผล
กระบวนการหลัก และตัววัดเชิง
ยุทธศาสตร์ 

 มีการติดตามควบคุมกระบวนการหลัก โดย
ใช้ข้อมูลและตัวช้ีวัดของกระบวนการหลักในมติิ
ต่าง ๆ เช่น ตัวช้ีวัดด้านคณุภาพ ตน้ทุน ความ
ปลอดภัย สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม การ
ดูแลสาธารณสุขและสาธารณภยั เป็นต้น 
 มีการติดตามควบคุมกระบวนการสนับสนุน 
โดยใช้ข้อมูลและตัวช้ีวัดของกระบวนการ
สนับสนุนในมติิต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของกระบวนการ 

- ในการควบคุมกระบวนการสร้างคุณค่า สคร.9 ได้จัดท าสายโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) กระบวนการ
สร้างคณุค่า กระบวนการสนบัสนนุ มีการระบุข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการสร้างคณุค่า โดยค านึงถึงคุณ
ค่าที่ส่งมอบให้กับผูร้ับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสขุภาพ
ในทุกกระบวนการ ร่วมกับเครือข่ายและเขตสุขภาพที่ 9 เชน่ กระบวนการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ด้าน
การเฝา้ระวังค านึงถึง มีข้อมูลถูกตอ้ง ครบถ้วน ทันเวลา/ ความแม่นย าของการพยากรณ์โรค/ ช่องทางการ
สื่อสารที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ด้านการป้องกันค านึงถึงข้อมูลในการตัดสินใจที่ครบถ้วน ถูกต้องและ
ทันเวลา/ มมีาตรการเชิงรุกที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย/ เครือข่ายที่มีคุณภาพ ด้านการป้องกันค านึงถึง
ทีมงานและเครือข่ายที่เพียงพอมีศกัยภาพในการป้องกันและครอบคลุมพื้นท่ีทุกระดับ ด้านการควบคุม
ค านึงถึงมีบุคลากรและทีมงานที่มคีวามรู้ทักษะ มีความเช่ียวชาญ/ มีมาตรการ แนวทางทีม่ีมาตรฐาน/ มีกลไก
การติดตาม ประเมินผลที่มีความตอ่เนื่อง/ มีการบูรณาการร่วมกับเครือข่าย  

- ส าหรับกระบวนการสนับสนุน สคร.9 มีการควบคมุกระบวนการโดยใช้ระบบการท างานท่ีเปิดโอกาสให้
เสนอความคดิเห็นอย่างกว้างขวางในทุกระดับ มีการควบคุม ก ากับ ติดตามการด าเนินการอย่างใกล้ชิด มีการ
ประชุมตดิตามงานจากผู้บริหารสคร.9 ทุกเดือน เพื่อติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง รวมถึงมีการประชุมเฝ้าระวังตอบโต้ข่าวทุกสัปดาห์ ทั้งประชุมเตรยีมความพร้อมตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉิน มีช่องทางในการสื่อสารทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาง Line Facebook และระบบหนังสือท่ีเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ ในแต่ละกระบวนการมหีน่วยงานท่ีรับผดิชอบชัดเจน มีการควบคมุตดิตามและ
ก ากับโดยผู้บริหารระดับสูง การจดัท าเป็นค ารับรองที่ถ่ายทอดสูร่ะดับกลุ่มงานและบุคคล จัดท าคูม่ือการ
ปฏิบัติงานมีการก าหนดจดุควบคมุของกระบวนการไว ้มีงบประมาณในการสนบัสนุน ผลักดัน และรายงาน
ความก้าวหน้าการด าเนินการเป็นประจ าในที่ประชุมผู้บริหาร สคร.9 ทุกเดือน 

- การติดตามควบคุมประสิทธิผลของ
กระบวนการหลักและตัวช้ีวัดเชิง
ยุทธศาสตร์ทั้งในด้านคุณภาพ ความ
ปลอดภัย ต้นทุน เพื่อการส่งมอบ
คุณค่าต่อประชาชนและผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยี 
- การติดตามควบคุมกระบวนการ
สนับสนุนต่างๆ ภายในของหน่วยงาน 
เพื่อให้เกิดประสิทธิผลทั้งในด้าน
คุณภาพ ความปลอดภัย ต้นทุน เพื่อ
การส่งมอบคณุค่าต่อประชาชนและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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ระดับ แนวทางด าเนินการ ค าอธิบาย 
Advance การเตรียมการเชิงรุกเพ่ือ
ลดผลกระทบจากความเสี่ยง การ
เตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ 

 การติดตามควบคมุตัวช้ีวัดน า (Leading 
Indicators) ทั้งเชิงป้องกันและเชิงรุก ซึ่งจะ
ส่งผลต่อประสิทธิผลของกระบวนการและน ามา
แก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงท ี
 การจัดการความเสี่ยงอย่างมปีระสิทธิภาพ 
 การเตรยีมพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติและ
ภาวะฉุกเฉิน ตลอดจนการเตรียมตัวล่วงหน้า
เพื่อลดความเสยีหาย 

- การด าเนินภารกิจมโีอกาสหยุดชะงัก ทั้งจากเหตุภัยพิบัติและสภาวะวิกฤตต่าง ๆ สคร.9 จึงไดม้ีการ
เตรียมการ โดยก าหนดเป็นนโยบายการบริหารความต่อเนื่องในการด าเนินงานขององค์กร (Business 
Continuity Management: BCM) , แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร (Business Continuity Plan: 
BCP) , Incident Management Plans (IMP) ตามมาตรฐาน ISO 22301: 2012 , มาตรฐานระบบบริหาร
จัดการคณุภาพห้องปฏบิัติการ (Laboratory Accreditation: LA) , มาตรฐานห้องปฏิบตัิการกฏีวิทยา 
(ISO/IEC17025) เพื่อให้มั่นใจว่า สคร.9 จะสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องหรือกลับมาด าเนินการในเวลา
ที่เหมาะสม โดยใช้ทรัพยากร คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และด าเนินกระบวนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค
ให้กับประชาชนได้ในระดับพ้ืนฐานอย่างต่อเนื่อง ปกป้องชีวิต ลดผลกระทบและความเสยีหายที่อาจเกิดขึ้นกับ
ประชาชน 

การเตรียมการเชิงรุกเพื่อลด
ผลกระทบท่ีอาจเกิดต่อประสิทธิผล
ขององค์กร โดย  
 การจัดการความเสี่ยง 
 การติดตามควบคมุ

กระบวนการหลักและกระบวนการ
สนับสนุน โดยใช้ตัวช้ีวัดและข้อมลูทั้ง
ในเชิงป้องกันและเชิงรุก 
 การเตรยีมพร้อมเพื่อรับมือกับ

เหตุการณ์ภยัพิบัติและภาวะฉุกเฉนิ 
ซึ่งอาจส่งผลต่อประสิทธิผลของ
กระบวนการและน ามาแก้ปัญหาได้
อย่างทันท่วงที 
Significance บูรณาการ
กระบวนการต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอก เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์
และส่งผลต่อเศรษฐกจิ สังคม 
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

❑ มีการวิเคราะหผ์ลกระทบที่เกดิขึ้นท้ัง
กระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนท่ี
อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลยุุทธศาสตร์ 
❑ การประสานงานและบูรณาการทั้งภายใน
และภายนอก เพื่อการบรรลยุุทธศาสตรแ์ละ
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
 

- สคร.9 มีการวิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นทั้งกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน โดย
ประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายในตามภารกิจของหน่วยงาน มีการบูรณาการกระบวนการทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงาน เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เช่น ตูห้น้ากาก
อนามัยแบบหยอดเหรียญ มีการบูรณาการกระบวนการสร้างนวัตกรรม การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายและเอกชน และสอบถามความพึงพอใจจากประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น  

- แต่ยังไม่มีการวิเคราะหผ์ลกระทบท่ีเกิดขึ้น การประสานงานและบรูณาการของกระบวนการต่าง ๆ 
ภายนอกหน่วยงาน เพื่อใหบ้รรลุยทุธศาสตร์และผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

- แนวทางการปิด Gap ปี 2564 วิเคราะห์ผลกระทบที่เกดิขึ้น ทั้งกระบวนการหลักและกระบวนการ
สนับสนุนท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ เพื่อวางแผนการด าเนินงานในปี 2564 และประสานการ
ด าเนินงาน และบรูณาการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เช่น การพัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมโรค
พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีในพ้ืนท่ีเสี่ยง (OV CCA) สนบัสนุนการด าเนินงานโครงการพระราชด าริและ
เฉลิมพระเกียรติ และ การควบคมุโรคความดันโลหิตสูง/โรคเบาหวาน คลินิกโรคไมต่ิดต่อ (NCD clinic Plus) 
เป็นต้น 

- การประสานงานและบรูณาการ
ของกระบวนการต่าง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอก เพื่อการสร้าง
มูลค่าเพิม่ ตอบสนองยุทธศาสตร์
และส่งผลต่อเศรษฐกิจ สังคม 
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 


