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ลักษณะสําคญัขององค์การ สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 

1. ลักษณะองค์กร 
 

ก.   ลักษณะพื้นฐานของส่วนราชการ 
(1) พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย ของสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา  
 

พันธกิจตามกฎหมายของสคร. 5 
เป็นองค์กรชั้นนํา ท่ีทําหน้าท่ีรับผิดชอบการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ของพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 โดย

ปฏิบัติภารกิจตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมควบคุมโรค พ.ศ. 2552 ด้วยวิธีการดังนี้  
1. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และการควบคุมโรคและภัยท่ีคุกคามสุขภาพ 

ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ  
2. สนับสนุนการพัฒนามาตรฐานเกี่ยวกบัหลักเกณฑ์ และรูปแบบการดําเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และการควบคุมโรค

และภัยท่ีคุกคามสุขภาพ ในเขตพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ  
3. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และการควบคุมโรคและภัยท่ีคุกคามสุขภาพ ให้แก่

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในเขตพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ  
4. ประสาน และสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และการควบคุมโรค และ

ภัยท่ีคุกคามสุขภาพ ในเขตพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ  
5. สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน และการควบคุมโรคบริเวณชายแดน เพื่อการป้องกันโรคระหว่างประเทศ  
6. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยท่ีคุกคามสุขภาพ ในเขตพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ  
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 28 ธันวาคม 2552) 
 

แนวทางและวิธีการให้บริการของ สคร.5 
ผู้รับบริการ 

(ลูกค้า) 
แนวทางและวิธีการ

ให้บริการ 
บริการที่ให้ ความต้องการ/ 

ความคาดหวัง 
แนวทางและวิธีการสื่อสาร 

ระหว่างกัน 
(1) สนับสนุนข้อมูล
สถานการณ์โรค
เพื่อให้นําไปใช้ในการ
วางแผนเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุมโรค 

แจ้งเตือนภัยการระบาดของโรค
และภัยคุกคามสุขภาพตลอดจน
แนวทางควบคุมป้องกันที่ได้
มาตรฐาน 

- มีช่องทางในการ
รับรู้ข่าวสารความรู้
ท่ีหลากหลาย 

- ข้อมูลการเตือนภัย
สามารถเชื่อถือได้ 

(2) สนับสนุนวิชาการ
ด้านการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุมโรค
เพื่อให้นําไป
ประยุกต์ใช้ในการ
ดําเนินงานได้ 

- ถ่ายทอดองค์ความรู้ กฎหมาย
และมาตรฐานด้านการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุมโรค และภัย
คุกคามสุขภาพ 
- การนิเทศติดตามประเมินผล
ร่วมกับผู้ตรวจราชการและ
เฉพาะกิจ 

องค์ความรู้ กฎหมายท่ี
ถูกต้อง ทันสมัย เข้าใจ
ง่าย และสามารถนําไป
ปฏิบัติได้จริง 
 

1. หน่วยงาน
ภายในกระทรวง
สาธารณสุข ได้แก่ 
สสจ. สสอ. สอ.  
รพศ. รพท. รพช. 
และสํานักงาน
หลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ 

(3) ร่วมกันปฏิบัติงาน
ในการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุมโรค
และภัยคุกคามสุขภาพ
ในพื้นที่ปกติและพ้ืนที่
ชายแดน 
(4) พัฒนาระบบ กลไก 
และเครือข่ายในการ
เฝ้าระวัง ป้องกัน 

- ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา
องค์ความรู้และเทคโนโลยีใน
การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม
โรคและภัยคุกคามสุขภาพ 
- ดําเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน 

ควบคุมโรคและภัยคุกคาม
สุขภาพของประชาชน 
- ร่วมดําเนินการตาม

พระราชบัญญัติคุ้มครอง

- การแลกเปลี่ยนข้อมูล 
- การร่วมดําเนินการ

ศึกษาวิจัย 
- สนับสนุนองค์ความรู้

และเทคโนโลยีด้าน
การเฝ้าระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรค 
- การปฏิบัติการร่วมกัน

อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. คู่มือ/เอกสาร/สื่อประเภทต่างๆ
2. หนังสือราชการ 
3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์/เว็บไซต์ 
4. การฝึกอบรม  
5. การประชุมชีแ้จง 
6. การประชุมนําเสนอผลงาน

วิชาการ 
7. คณะกรรมการ/คณะทํางาน

ร่วมกันในการดําเนินงาน 
8. ผู้ประสานประจําแต่ละจังหวัด 
9. โทรศัพท์ โทรสาร 
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ผู้รับบริการ 

(ลูกค้า) 
แนวทางและวิธีการ

ให้บริการ 
บริการที่ให้ ความต้องการ/ 

ความคาดหวัง 
แนวทางและวิธีการสื่อสาร 

ระหว่างกัน 
ควบคุมโรคและภัย
คุกคามสุขภาพ  

สุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่  
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ และ
พระราชบัญญัติท่ีเกี่ยวข้อง 

(1) สนับสนุนข้อมูล
สถานการณ์โรค
เพื่อให้นําไปใช้ในการ
วางแผนเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุมโรค 

ประสานงาน และเชื่อมโยง
เครือข่ายเพ่ือให้การเฝ้าระวัง 
ป้องกันและควบคุมโรค และภัย
คุกคามสุขภาพได้ตามมาตรฐาน 

สามารถได้ข้อมูลท่ี
ถูกต้องทันสมัย 
สะดวก รวดเร็วอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ําเสมอ  

(2) สนับสนุนวิชาการ
ด้านการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุมโรค
เพื่อให้นําไปประยุกต์ใช้
ในการดําเนินงานได้ 

ถ่ายทอดองค์ความรู้ กฎหมาย
และมาตรฐานตลอดจนการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและ
ภัยคุกคามสุขภาพ 

องค์ความรู้ กฎหมายท่ี
ถูกต้อง ทันสมัย เข้าใจ
ง่าย และสามารถนําไป
ปฏิบัติได้จริง 
 

2. องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 
เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนตําบล 

(3) ร่วมกันปฏิบัติงาน
ในการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุมโรค
และภัยคุกคามสุขภาพ
ในพื้นที่ 
(4) พัฒนาระบบ กลไก 
และเครือข่ายในการ
เฝ้าระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรคและภัย
คุกคามสุขภาพ  

- ดําเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรคและภัยคุกคาม
สุขภาพของประชาชน 
- ร่วมดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครอง
สุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ 
พระราชบัญญัติโรคติดต่อและ
พระราชบัญญัติท่ีเกี่ยวข้อง 

- การแลกเปลี่ยนข้อมูล 
- สนับสนุนองค์ความรู้
และเทคโนโลยีด้าน
การเฝ้าระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรค 
- การปฏิบัติการร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. คู่มือ/เอกสาร/สื่อประเภทต่างๆ
2. หนังสือราชการ 
3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์/เว็บไซต์ 
4. การฝึกอบรม 
5. การประชุมชีแ้จง   
6. คณะกรรมการ/คณะทํางาน

ร่วมกัน 
7. ผู้รับผิดชอบเครือข่ายประจํา

จังหวัด 
8. โทรศัพท์ โทรสาร  
9. วิทยากรกระบวนการให้กับ

หน่วยงานเครือข่ายตามที่ร้องขอ
 

(1) ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารด้านการ
ป้องกันควบคุมโรคทาง
สื่อต่างๆ  

การให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์
ผ่านทางสื่อต่างๆ 

ความรู้ท่ีทันสมัยและ
ถูกต้องตามหลักวิชาการ
ด้านการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุมโรค 

ประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อต่างๆ 
เช่น การรณรงค์ การจัดรายการ
วิทยุ การแถลงข่าว เอกสาร แผ่น
พับ เว็บไซต์  

3. ประชาชน 

(2) มีคลินิกมาลาเรีย
บริการ ให้คําปรึกษา
และตรวจรักษา 

ตรวจรักษาควบคุม ป้องกันและ
ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพ 

บริการที่มีคุณภาพ  
ตามมาตรฐาน สะดวก 
รวดเร็ว ถูกต้อง 
ปลอดภัย ราคา
เหมาะสม   

ชี้แจง ให้คําแนะนําปรึกษาสร้าง
ความเข้าใจรายบุคคลและราย
กลุ่ม แผ่นพับ ป้ายประกาศ 
เว็บไซต์ กล่องรับเรื่องร้องเรียน 
หนังสือราชการ 
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(2)  วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์หลัก วัฒนธรรม ค่านิยม 
 

วิสัยทัศน์ สคร.5 เป็นองค์กรชั้นนําระดับประเทศด้านวิชาการ และพัฒนาเครือข่ายให้มีการจัดการเชิงระบบ ในการป้องกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ ภายในปี 2557 
 

เป้าประสงค์หลัก (กรมควบคุมโรค) 
1. องค์กรทุกระดับสามารถบริหารจัดการ และขับเคล่ือนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค/ภัยสุขภาพ และการบังคับใช้กฎหมาย 

เพื่อลดปัญหาที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ทําให้ทุกอําเภอ ทุกจังหวัด และประเทศมีระบบควบคุมโรคท่ีเข้มแข็งและ
ย่ังยืน 

2. เป็นศูนย์กลางของนโยบาย มาตรการ นวัตกรรม ข้อมูลอ้างอิงด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ของชาติท่ีได้
มาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือ 

3. ระบบสื่อสารสาธารณะ ประชาสัมพันธ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน เพื่อการป้องกัน 
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

4. มีกลไกการจัดการเตรียมความพร้อม และบูรณาการระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรคและภัยสุขภาพที่ได้มาตรฐานสากล 
5. มีกลไกการพยากรณ์โรค การติดตามประเมินผลภาพรวม และการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรของการเฝ้า

ระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศตามมาตรฐานสากล 
6. มีระบบบริหารจัดการท่ีได้มาตรฐานสากล 
7. บุคลากรมีขีดสมรรถนะตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 

 

วัฒนธรรม เคารพผู้อาวุโส เชิดชูคนดี รักษาประเพณีไทย สามัคคี ยกย่องชมเชยผู้อื่น 
 

ค่านิยมร่วม I SMART 
I:  Integrity การยึดม่ันในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม 
S:  Service Mind บริการที่ดี 
M:  Mastery / Expertise การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
A:  Achievement Motivation การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
R:  Relationship การมีน้ําใจ ใจเปิดกว้าง เป็นพี่เป็นน้อง 
T:  Teamwork การทํางานเป็นทีม 

 

ค่านิยมองค์กร ทีมงานเข็มแข็ง แบ่งปันน้ําใจ เรียนรู้สิ่งใหม่ รักในองค์กร 
 

(3)  ลักษณะโดยรวมของบุคลากร (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2556) 
ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ 

ประเภท/ระดับ จํานวน ร้อยละ ประเภท/ระดับ จํานวน ร้อยละ ประเภท/ระดับ จํานวน ร้อยละ 
ประเภททั่วไป     กลุ่มงานช่าง     วิชาชีพเฉพาะ 1 3.45 

ระดับปฏิบัติงาน 3 2.40 ระดับ ช.1          
ระดับชํานาญงาน 44 35.20 ระดับ ช.2 2 1.56       
ระดับอาวุโส 5 4.00 ระดับ ช.3 1 0.78       

ประเภทวิชาการ     กลุ่มงานสนับสนุน     บริหารทั่วไป 18 62.07
ระดับปฏิบัติการ 11 8.80 ระดับ ส.1 18 14.06       
ระดับชํานาญการ 47 37.60 ระดับ ส.2 90 70.31       
ระดับชํานาญการพิเศษ 13 10.40 ระดับ ส.2/หัวหน้า 9 7.03       
ระดับเชี่ยวชาญ 1 0.80 ระดับ ส.3 1 0.78       

ประเภทอํานวยการ     กลุ่มงานบริการพื้นฐาน     เทคนิคทั่วไป 10 34.48
ระดับต้น     ระดับ บ.1          
ระดับสูง 1 0.80 ระดับ บ.2 7 5.47       

รวม 125 44.33   128 45.39   29 10.28 
รวมทั้งหมด 282               

อายุเฉลี่ย 48 ปี     51 ปี     27 ปี    
อายุราชการเฉลี่ย 24 ปี     26 ปี     4 ปี   
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ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ รวม ระดับการศึกษา จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
ตํ่ากว่าปริญญาตรี 12 9.60 119 92.97 5 17.24 26 9.22 
ปริญญาตรี 74 59.20 9 7.03 18 62.07 212 75.18 
ปริญญาโท 31 24.80   6 20.69 37 13.12 
ปริญญาเอก 8 6.40         7 2.48 

รวม 125   128   29   282   
หมายเหตุ: แพทย์ท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมจากแพทยสภา เทียบเท่าปริญญาเอก 
 
ข้อกําหนดพิเศษในการปฏิบัติงาน 
 

ข้อกําหนดพิเศษในการปฏิบัติงาน บุคลากรที่เก่ียวข้อง 
1. ด้านการเฝ้าระวังโรคทางห้องปฏิบัติการ  
  ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติการทางห้องปฏิบัติการอย่างเคร่งครัด และกําหนดให้

มีอุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น ใส่ถุงมือ มีผ้าปิดปากและจมูก ล้างมือก่อนและหลัง
ปฏิบัติการด้วยสบู่หรือน้ํายาฆ่าเชื้อเป็นต้น กําหนดให้มีการตรวจสุขภาพประจําปี 

1. นักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์
การแพทย์ เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการชนัสูตร
โรค พนักงานห้องปฏิบัติการของงานชันสูตร 

2. ด้านการป้องกันควบคุมโรคในภาวะปกติและฉุกเฉิน (SRRT)  
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
    กําหนดให้มีการตรวจสุขภาพประจําปี  ตรวจตามความเสี่ยง การใช้อุปกรณ์ป้องกัน
ตนเองในการออกปฏิบัติงาน และการได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่สําหรับทีมปฏิบัติการ  

2. แพทย์ เภสัชกร นักวิชาการสาธารณสุข  
เจ้าพนักงานควบคุมโรค 
 

3. ด้านสุขภาพสายตาและการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ (Ergonomic) ของ 
ผู้ทํางานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
    กําหนดให้บุคลากรไม่ควรทํางานด้านการใช้สายตาท่ีเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์นาน
เกินคราวละ 2 ชั่วโมง หากครบ 2 ชั่วโมงควรหยุดพัก 15-30 นาที และควรมีแสงสว่างที่
เหมาะสม 

3. บุคลากรงานสารสนเทศ งานบัญชี  
งานแผนงาน 

 
(4)  เทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอํานวยความสะดวก 

สคร.5 มีเทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอํานวยความสะดวกในการให้บริการและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี ดังนี้ 
(1) Hardware ได้แก่  

(1.1) เครื่อง Server 4 เครื่อง สําหรับงานด้าน Website ฐานข้อมูลโรค GIS และระบบงานต่าง ๆ  
(1.2) Computer PC ใช้งานพิมพ์เอกสารราชการ งานวิชาการ วิเคราะห์ข้อมูล งานวิจัยประเมินผล ค้นหาข้อมูลทาง 

Internet/Intranet  
(1.3) Notebook ใช้นําเสนอข้อมูล งานวิเคราะห์ข้อมลู งานถ่ายทอดองค์ความรู้ งานประชุม อบรม สัมมนาวิชาการ และ

การส่งข้อมูลทาง Internet  
(1.4) Projector และ Visualizer สําหรับงานถ่ายทอดองค์ความรู้งานประชุม/อบรม/สัมมนาวิชาการ  
(1.5) Printer และ Scanner ใช้งานพิมพ์และจัดเก็บข้อมูลเอกสาร  
(1.6) Switch HUB, Wireless Access Point, Wire ADSL ใช้เพื่อการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายสําหรับปฏิบัติงานในทุกจุดท่ี

ให้บริการ และเพื่อให้เครื่องลูกข่ายสามารถเข้าถึงระบบ Internet/Intranet  
(2) Software ได้แก่ 

(2.1) เว็บไซต์สํานักงาน (www.dpck5.com) ระบบฐานข้อมูล และระบบงานต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ผลการดําเนินงานและ
ความรู้ทางวิชาการด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค เพื่อการสืบค้นผ่านทางอนิเตอร์เน็ต ตลอดจนมี Forum, Web board, Blog 
และ Facebook เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รับฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานและผูร้ับบริการ 

(2.2) โปรแกรมด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ได้แก่ โปรแกรม Epidemic เก็บรวมรวมข้อมูลผู้ป่วย
โรคติดต่อที่รายงาน 506 โปรแกรมเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพ เก็บรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยโรคจากการประกอบอาชีพในรายงาน 
506/2 นํามาวิเคราะห์สถานการณ์ของโรค ในด้านบุคคลสถานที่ เวลา แนวโน้มการเกิดโรคและตรวจจับการระบาด ระบบฐานข้อมูลโรค 
(UCHA) และ GIS  
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(2.3) โปรแกรมสํานักงาน ได้แก่ โปรแกรมงานเอกสาร Microsoft office และ Open Office.org ใช้งานพิมพ์เอกสาร 
โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล SPSS ใช้วิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย โปรแกรม Antivirus คือ Kaspersky ใช้กับเครื่อง Server และ AVG สําหรับ
เครื่อง PC ในการป้องกันไวรัส โปรแกรมด้านการบริหารจัดการทรัพยากร ได้แก่ โปรแกรมระบบบุคลากร โปรแกรมคํานวณการนําส่ง
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ และระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (เงินเดือนและการรกัษาพยาบาล) โปรแกรมระบบบริหารจัดการ
ข้อมูล โปรแกรมการจัดซ้ือจัดจ้าง โดยเข้าเว็บไซต์ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS)  

(3) Network และระบบความปลอดภัยในการใช้งานอินเทอร์เน็ต 
(3.1) ระบบ Internet สคร.5 ได้แก่ ระบบ Leased line 2/2 Mbps. , ระบบ ADSL Fiber Optic 15/3 Mbps. , ADSL 

สํารองใช้ 5 Mbps/512 Kbps. , ADSL GFMIS 7 Mbps/512 Kbps. , ADSL กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย 10/3 Mbps. , ADSL กลุ่มพัฒนา
วิชาการ 10/3Mbps. , ADSL ศูนย์อ้างอิงด้านโรคติดต่อนําโดยแมลง 7 Mbps/512 Kbps. เพื่อให้สามารถใช้งานระบบ Internet และให้
ผู้รับบริการภายนอกสามารถเข้าถึงระบบต่างๆ ได้  

(3.2) ระบบ LAN/Intranet และ Wireless เชื่อมตอ่ระหว่างกลุ่มต่างๆ และกระจายสัญญาณ 
(3.3) ระบบ Firewall เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตและข้อมูลข่าวสาร 

(4) อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้บริการด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ได้แก่  
ด้านการวินิจฉัยทางการแพทย์  เช่น มีเครื่องเอซเรย์ฟิมล์เล็กและฟิมฟ์ใหญ่ กล้องจุลทรรศน์สองตา และเครื่องวัดน้ําตาล ฯลฯ 
ด้านการรักษา มีเครื่องมือทางการแพทย์ท่ีใช้ในการตรวจรักษาผู้ป่วยวัณโรค ผู้ป่วยโรคเรื้อน โรคหนอนพยาธิ โรคมาลาเรีย   

โรคเอดส์ ฯลฯ 
ด้านการควบคุมมาตรฐาน มีเครื่องตรวจสอบอุณหภูมิมาตรฐาน Digital Thermometer  และห้องเก็บวัคซีน  
ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ   มีเครื่องพ่นสารเคมีชนิด ULV และเครื่องพ่นหมอกควัน ชุดอุปกรณ์ป้องกันโรค

ติดเชื้อร้ายแรงระดับ C ใช้ในการสอบสวนควบคุมโรคติดเชื้อร้ายแรง เครืองป้องกันเสียงดัง เช่น ปลั๊กอุดหู ท้ังชนิดคล้องคอและไม่มีสาย
คล้องคอ  เครื่องป้องกันสารระเหยต่าง ๆ เช่น กระบังหน้าสําหรับพ่นสารกําจัดศัตรูพืช สารเคมีหรือเศษวัสดุ หน้ากากป้องกันไอระเหย ฝุ่น 
ฟูม ละอองไอ กรด แก๊ส ไส้กรองหน้ากาก ถุงมือ เป็นต้น 

ด้านอาชีวอนามัย  มีเครื่องวัดความร้อน แสง เสียง วัดแก๊ส 5 ชนิด เครื่องตรวจวัดสมรรถภาพการทํางานของปอด เครื่องเก็บ
ตัวอย่างฝุ่น ผง ฝุ่นฝ้าย ฝุ่นทั่วไป ฝุ่นเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง ซ่ึงมีการสอบเทียบเครื่องมือเหล่านี้ให้ได้มาตรฐานทุกปี  

(5) สิ่งอํานวยความสะดวก เครื่องใช้สํานักงานทั่วไป และสิ่งอํานวยความสะดวกให้แก่บุคลากร เช่น ห้องประชุม ห้องสมุด ห้อง
ชมรมจริยธรรม ห้องอาหารและสันทนาการ ห้องจัดรายการเสียงตามสาย สถานที่ออกกําลังกาย ท่ีจอดรถ รถรับส่งบุคลากรจากในเมือง
มายังสถานที่ทํางาน บ้านพักบุคลากร สวนหย่อม การดูแลรักษาความปลอดภยั และระบบกล้องวงจรปิด  
 
(5) สคร.5 ดําเนินการภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่สาํคัญ ดังนี้ 

กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ เนื้อหา สาระสําคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
1. พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2523 - เป็นการกําหนดบทบาทหน้าท่ีการดําเนินการเกี่ยวกับการป้องกันควบคุมการระบาดของ

โรคติดต่อ โดยแบ่งเป็น โรคติดต่อ โรคติดต่ออันตราย และโรคติดต่อที่ต้องแจ้งความ 
2. พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
พ.ศ. 2535 

- ห้ามจําหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบแก่ผู้มีอายุไม่ครบ 18 ปีบริบูรณ์ 
- ห้ามโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ จุดขาย 
- กําหนดอํานาจหน้าท่ีให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีดําเนินการ  

3. พรบ.คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบ
บุหรี่ พ.ศ. 2535 

- กําหนดประเภทของสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ 
- กําหนดส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่หรือเขตสูบบุหรี่ 

4. พรบ.ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 

- กําหนดให้ผู้ผลิตหรือนําเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้องปฏิบัติตามเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ ฉลากและ
ข้อความคําเตือน 
- กําหนดสถานที่ขาย สถานที่ด่ืม วันเวลาขาย  อายุผู้ซ้ือ วิธีการหรือลักษณะการขาย เนื้อหาการ
โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

5. กฎข้อบังคับระหว่างประเทศ 
(WHO FCTC) 

- กําหนดให้รัฐบาลประเทศที่ยอมรับปฏิบัติตาม เข้มงวดต่อการโฆษณา การโปรโมชั่น และการ
เป็นผู้อุปถัมภ์กิจกรรมต่างๆ ของบริษัทบุหรี่ การระบุคําเตือนบนซองบุหรี่ การใช้มาตรการภาษี 
การคุ้มครองประชาชนจากการต้องถูกควันบุหรี่โดยมิได้สูบ (บุหรี่มือสอง) 

5. กฎอนามัยระหว่างประเทศ 
(IHR 2005) 

- กําหนดบทบาทหน้าท่ีของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 



 7

ข.  ความสัมพันธภ์ายใน ภายนอกองค์กร 
(6) โครงสร้างองค์กรและวิธีการจัดการที่แสดงถึงการกํากับดูแลตนเองที่ดี 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบและอัตรากําลังของกลุ่ม ตามโครงสร้างสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ปรับใหม่ (ข้อมูล ณ วันที่ 20 พ.ค.2554) 
1.  กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย 

1)  กําหนดภาคีเครือข่ายหลัก ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  
2)  ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพให้ภาคีเครือข่ายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
3)  ประสาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของภาคีเครอืข่ายการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้

เข้มแข็งและยั่งยืน 
2.  กลุ่มพัฒนาวิชาการ 

1) พัฒนาระบบหรือกลไกเพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการพัฒนาวิชาการเพื่อการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย   

2) ดําเนินการศึกษาวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ คิดค้นรูปแบบหรือเทคโนโลยีในระดับปฏิบัติการ เพื่อการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย   

3) ประสาน สนับสนุน หรือจัดให้มีระบบบริการในพื้นที่ท่ีเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อใช้เป็นแหล่ง
อ้างอิง (Reference) สําหรับการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในระดับประเทศและพื้นที่ โดยเฉพาะโรคและภัยสุขภาพที่
กรมควบคุมโรคเป็นเจ้าภาพหลัก (National program)  
3.  กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

1)  จัดทําประเด็นการสื่อสารความเสี่ยงทั้งภาวะปกติและฉุกเฉิน 
2)  พัฒนารูปแบบและช่องทางการสื่อสารสาธารณะที่หลากหลายเพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
3)  จัดทําและพัฒนากลไกการบริหารจัดการทรัพยากรและเครือข่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์  
4)  ประเมินผลการรับรู้ พฤติกรรมการป้องกันควบคุมโรคของประชาชนตามบริบทของพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งภาพลักษณ์ของ

หน่วยงานในมุมมองของเครือข่ายและประชาชน 
 

กลุมพัฒนา 
ภาคี

เครือขาย 

กลุม
พัฒนา
วิชาการ 

กลุมบริหาร
ทั่วไป 

กลุมสื่อสาร
ความเสีย่งและ

พัฒนา
พฤติกรรม
สุขภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 2 

กลุม
แผนงาน
และ

ประเมินผล 

กลุมระบาด
วิทยาและ
ขาวกรอง 

กลุมพัฒนา
องคกร 

กลุมปฏิบัติการควบคุมโรคและตอบโต
ภาวะฉุกเฉินทางดานสาธารณสุข 

- ศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่ 5.1 ชัยภูมิ 
- ศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่ 5.2 บุรีรัมย 
- ศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่ 5.3 สุรินทร 
- ศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่ 5.4 ปากชอง 

ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรที่ 6 

รองผูอํานวยการ 
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสมีา 

ผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา

คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ 

งานเภสัชกรรม 

ศูนยอางอิงดานโรคติดตอนําโดยแมลง 

แผนงานโครงการโรคไมติดตอ

งานชันสูตรโรคและวิจัย  
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4.  กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง 
1) เป็นศูนย์ข้อมูลการเฝ้าระวังและภัยสุขภาพ (ซ่ึงมีระบบฐานข้อมูลด้านโรคและภัยสุขภาพที่เกิดขึ้นทั้งในสถานการณ์ท่ัวไป ในสถาน

การฉุกเฉินและภัยพิบัติ) พร้อมทั้งเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีคุณภาพ ทันสมัย เชื่อถือได้และเป็นแหล่งอ้างอิงของ
กรมควบคุมโรค 

2) ดูแลระบบเฝ้าระวังโรคและประเมินความเสี่ยงเพื่อเตือนภัย ท้ังโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งจัดทําและพัฒนาฐานข้อมูลทางระบาดวิทยาของโรคและภัยสุขภาพที่สําคัญในพื้นที่รับผิดชอบ 

3) ตรวจจับเหตุการณ์ผิดปกติและออกปฏิบัติการสอบสวนโรค ประเมินสถานการณ์การระบาดและควบคุมการระบาดเบื้องต้นที่
จําเป็น (Containment) ร่วมกับพื้นที่ 

4)  สนับสนุนส่งเสริมทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนเร็ว (SRRT) ในพื้นที่ให้เข้มแข็ง 
5)  ประเมินสถานการณ์ (Rapid assessment) และเสนอยุทธศาสตร์หรือมาตรการควบคุมภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขในระยะ

เฉียบพลัน 
5.  กลุ่มแผนงานและประเมินผล 

1)  จัดทํา สื่อสาร ถ่ายทอด กํากับ ติดตาม ประเมินผลเป้าหมายตัวชี้วัดของกรม / แผนกลยุทธ์ / แผนปฏิบัติการของหน่วยงานให้
เกิดผลผลิต และผลลัพธ์ต่อตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ของกรมควบคุมโรค 

2)  กลั่นกรอง กํากับ ติดตาม ประเมินผลและปรับแผนการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณ 
คุณภาพ เวลา และความคุ้มค่าตามภารกิจ 

3) พัฒนาระบบ กลไก การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ และข้อเสนอการพัฒนาแนวทางการดําเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาสําคัญของพื้นที่ ต่อภาคีเครือข่ายหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง (ประเมินเนื้อหาของงานและผลการปฏิบัติงาน 
(Performance) ของหน่วยงานในพื้นที่) 
6.  กลุ่มพัฒนาองค์กร 

1)  พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์กรตามมาตรฐานสากล โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
2)  วางแผนและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและสมรรถนะการดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 

และประสิทธิผล 
3)  พัฒนาระบบการจัดทํา กํากบั ติดตาม ปรับปรุงให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุผลตามเป้าหมายคํารับรองการปฏิบัติราชการของ

บุคลากร / กลุ่มงาน / หน่วยงาน 
4)  พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS) ของบุคลากร/หน่วยงาน ในส่วนการประเมินสมรรถนะและแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 
5)  จัดทําระบบฐานข้อมูล ปรับปรุงระบบ และการสืบค้นข้อมูลท่ีสําคัญ ด้านบริหารและวิชาการ รวมทั้งให้คําปรึกษา และสนับสนุน

งานด้านเทคโนโลยีสารสารสนเทศ 
7.  กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข 

1)  พัฒนาระบบและกลไกการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของหน่วยงานและเครือข่ายท่ีเหมาะสมกับพื้นที่ 
2)  เตรียมความพร้อมและประสาน / สนับสนุนการดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ 

ตามความต้องการของพื้นที่และได้มาตรฐานสากล 
3)  บริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
4)  บริหารจัดการระบบส่งกําลงับํารุง (Logistics) เพื่อการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
5)  พัฒนาศักยภาพ ความพร้อม และการดําเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคมโรคติดต่อระหว่างประเทศ รวมถึงโรคติดต่อตามแนว

ชายแดน 
6) พัฒนาศักยภาพและประสานปฏิบัติการของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะหรือกลุ่มเป้าหมายพิเศษ (เช่น ศูนย์ควบคุม

โรคติดต่อนําโดยแมลง / หน่วยควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลง / ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และนิคม) 
 

8. กลุ่มบริหารทั่วไป 
1)  ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาแนวทางและรูปแบบของงานบริหาร 
2)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ งานพัสดุและยานพาหนะ งานการเงินและบัญชี งานการเจ้าหน้าท่ี รวมทั้งสนับสนุนการดําเนินงาน

อื่นๆ ของสํานักงาน 
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9. งานเภสัชกรรม 
1) พัฒนาระบบหรือกลไกเพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการพัฒนาวิชาการเพื่อการเฝ้าระวังป้องกันควบคมุโรคและภัยสุขภาพที่

เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (ประเมินความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์หลักของหน่วยงาน)  
2) ประสาน สนับสนุน หรือจัดให้มีระบบบริการในพื้นที่ท่ีเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อใช้เป็นแหล่ง

อ้างอิง (Reference) สําหรับการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในระดับประเทศและพื้นที่ โดยเฉพาะโรคและ
ภัยสุขภาพที่กรมควบคุมโรคเป็นเจ้าภาพหลัก (National program) (ประเมินมาตรฐานงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็นวัคซีน) 

3) บริหารเวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (Logistic)  
4) การเตรียมพร้อมสนับสนุนยา เวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ เพื่อการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
5) สนับสนุนถุงยางอนามัย รวบรวมและจัดทํารายงานการใช้ถุงยางอนามัย (ตอ.100) สนับสนุนยามาลาเรยี สนับสนุนยาโรคเรื้อน

งานบริการจ่ายยา STI และคลินิกนอกเวลา การบริหารยาต้านไวรัสเอดส์ NAPHA Extension และการติดตามสัญญาณเตือน
ตัวชี้วัดเชื้อเอชไอวีด้ือยาต้านไวรัส (EWI)   

10. งานชันสูตรโรคและวิจัย  
1)  วิจัยและพัฒนา 
2)  เฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ 
3)  ถ่ายทอดองค์ความรู้  
4)  ชันสูตรบริการ 
5)  ควบคุมคุณภาพ 

11. ศูนย์อ้างอิงด้านโรคติดต่อนําโดยแมลง  
1)  เป็นศูนย์เรียนรู้ แหล่งศึกษาวจิัย ข้อมูลอ้างอิงและให้คําปรึกษาด้านโรคติดต่อนําโดยแมลง ด้านแมลงพาหะนําโรค การสอบสวน

ทางกีฏวิทยา เฝ้าระวังความไวต่อสารเคมี และความรู้เรื่องสารเคมีแก่หน่วยงานเครือข่าย 
2)  เป็นศูนย์กลางรับถ่ายทอดนโยบายจากส่วนกลาง และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ

นําโดยแมลงให้แก่หน่วยงานเครือข่ายในเขตรับผิดชอบ 
3)  นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานของหน่วยงานภาคีเครือข่ายให้เป็นไปตามมาตรฐานการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม

โรคติดต่อนําโดยแมลง 
4)  ประสานงานและปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังในสถานการณ์ปกติและ

สถานการณ์พิบัติภัย 
12. แผนงานโครงการโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ บุหรี่ สุรา 

1)  ส่งเสริมสนับสนุนภาคีเครือข่ายหลัก ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ บุหรี่ สุราในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  
2)  ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ บุหรี่ สุราให้ภาคีเครือข่ายในเขต

พื้นที่รับผิดชอบ 
3)  ประสาน สนับสนุนยุทธศาสตร์จากกรมควบคมุโรค และการปฏิบัติงานของภาคีเครือข่ายการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่

ติดต่อและการบาดเจ็บ บุหรี่ สุรารวมทั้งร่วมมือ บังคับใช้กฎหมายบุหรี่ สุรา และจัดการปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพในเขตพื้นที่
รับผิดชอบให้เข้มแข็งและยั่งยืน 

4) พัฒนาวิชาการและวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ คิดค้นรูปแบบหรือเทคโนโลยี เพื่อการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อและการ
บาดเจ็บ บุหรี่ สุราที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย   
13. ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ 5.1 ชัยภูมิ, 5.2 บุรีรมัย์, 5.3 สุรินทร,์ 5.4 ปากช่อง 

1)  ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาองค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและการควบคุมโรค และภัยสุขภาพให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่รับผิดชอบ 
2)  สนับสนุนการพัฒนามาตรฐาน หลักเกณฑ์ และรูปแบบการดําเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันและการควบคุมโรค และภัยคุกคามสุขภาพใน

พื้นที่รับผดิชอบ 
3)  ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและการควบคุมโรค และภัยคุกคามสุขภาพให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน 

องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ 
4)  ประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวัง ป้องกันและการควบคุมโรค และภัยคุกคามสุขภาพ

ในพื้นที่รับผิดชอบ 
5)  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยคุกคามสุขภาพในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
6)  ปฏิบัติงานรว่มกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
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โดยมีกลไกการบริหารงาน ดังนี้ 
 ระดับสํานักงาน 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อดูแลในเรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารงบประมาณ การ
ดําเนินงาน การตัดสิน วินิจฉัย สั่งการเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ  

2. การทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของรอง ผอ.สคร. และหัวหน้ากลุ่ม/งาน/ศูนย์ ต่างๆ 
3. การบริหารจัดการ มีการกําหนด กลยุทธ์และตัวชี้วัดขององค์กรและกําหนดผู้รับผิดชอบรายตัวชี้วัด ตลอดจนกระจายอํานาจ

ให้สามารถสร้างนวัตกรรมในส่วนงานที่รับผิดชอบ 
4. การกํากับดูแลตนเองที่ดีได้จัดโครงสร้างภายใน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการดําเนินการ  มีกลไกการ

ตรวจสอบภายใน มีการดําเนินการควบคุมภายในตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
พ.ศ.2542 เพื่อส่งเสริมและกํากับให้หน่วยปฏิบัติ กําหนดแผนสร้างความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในระบบราชการ 
รายงานผลการดําเนินการในแต่ละปี และเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ.2544 อย่างเป็นระบบ เน้นการควบคุมท่ีเป็นกระบวนการ ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการ
จัดทําระบบการบริหารความเสี่ยง ในการกํากับดูแลตนเองที่ดีอย่างเป็นระบบ  

ระดับกลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มทําหน้าท่ีประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) และมีการวางระบบการควบคุม กํากับ 
ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานในภาพรวมตามเป้าหมายตัวชี้วัด BSC: Balance Scorecard และตามคาํรับรองการ
ปฏิบัติราชการ กพร./ Bureau Scorecard และ Public Management Quality Award : PMQA ท้ังตามแบบ Self Assessment 
Report : SAR และรายงานตามแบบรายงานความก้าวหน้า (Progress Report)  ด้านงบประมาณทุกรายไตรมาส และรายงานการควบคุม
ความเสี่ยงตามระยะเวลาที่กําหนด  

ระดับบุคคล บุคลากรทุกคน ทุกระดับมีการจัดทํา Job description และ จะดําเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของระดับ
องค์กรสู่ระดับบุคคล (Personal Scorecard) เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานขององค์กรให้บรรลุเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานตามที่
บุคคลนั้น ๆ ได้รับมอบหมายในปี 2550 ตลอดจนมีการกําหนดงานให้บุคลากรรายงานผลการปฏิบติังานตามที่ได้รับมอบหมายด้วยแบบ
รายงานประเมินตนเอง Self Report: SSR และสรุปผลงานตามตัวชี้วัดระดับบุคคลทุก 6 เดือน ปีละ 2 ครั้ง เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
ความดีความชอบ  
 
(7)  ส่วนราชการหรือองค์กรที่เก่ียวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกัน มีบทบาทในการปฏิบัติงานร่วมกัน มีข้อกําหนดที่

สําคัญ มีแนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกัน ดังนี้ 
 

ส่วนราชการ / 
องค์กรที่เก่ียวข้อง 

บทบาทหน้าที่ในการ
ปฏิบัติร่วมกัน 

ข้อกําหนดที่สําคัญในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 

แนวทางและวิธีการสื่อสาร 
ระหว่างกัน 

- สํานักงบประมาณ 
- กองแผนกรมควบคุมโรค 

จัดสรรงบประมาณ ความถูกต้องตามระเบียบ
การจัดสรร 

- ผ่านระบบการบริหารจัดการข้อมูล
งบประมาณ เสนอแผน 1 ครั้งต่อปี 
รายงานทุกเดือน 

- รายงานเป็นเอกสารทุก 3 เดือน 
- กรมบัญชีกลาง 
- กองคลังกรมควบคุมโรค 
- คลังจังหวัดนครราชสีมา 

จ่ายเงิน ความถูกต้องตามระเบียบ
การเบิกจ่าย 

- ผ่านระบบ Government Financial 
Management Information System: 
GFMIS 

- รายงานเอกสารการเงิน ทุกเดือน และทุก
ครั้งทีมีการเบิกจ่าย 

- สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ 
(สํานักงานก.พ.ร.) 

- ก.พ.ร. กรมควบคุมโรค 

กํากับคุณภาพการ
บริหารจัดการ   

ตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ 

- ผ่านระบบการรายงานผลการปฏิบัติราชการ
ทุกไตรมาส 

- รายงานผลการพัฒนาระบบราชการปีละครั้ง
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ส่วนราชการ / 
องค์กรที่เก่ียวข้อง 

บทบาทหน้าที่ในการ
ปฏิบัติร่วมกัน 

ข้อกําหนดที่สําคัญในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 

แนวทางและวิธีการสื่อสาร 
ระหว่างกัน 

- กรมควบคุมโรค 
- กรมอ่ืน ๆ ในกระทรวง
สาธารณสุข 

- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
- หน่วยงานในสังกัดในพื้นที่
รับผิดชอบ 

- หน่วยราชการอื่น ๆ 
- องค์กรเอกชน 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประสานงานร่วมกัน
เพื่อให้การทํางาน
ด้านการป้องกัน
ควบคุมโรคของ
ประชาชนมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

ประสานด้านการดูแล
สุขภาพ การป้องกัน
ควบคุมโรคของประชาชน 

- หนังสือราชการ  
- โทรศัพท์ โทรสาร   
- การประชมุ อบรม สัมมนา 
- เว็บไซต์   
- การนิเทศงาน 

 
 
(8)  กลุ่มผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักขององค์กร 

- กลุ่มผู้รับบริการเหล่านี้ มีความต้องการและความคาดหวังที่สําคัญ มีแนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกัน ดังนี้ 
 

กลุ่มผู้รับบริการ บริการที่ให้ 
 

ความต้องการ/ 
ความคาดหวัง 

แนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกัน 

การให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ผ่าน
ทางสื่อต่างๆ 

ความรู้ท่ีทันสมัยและถูกต้อง
ตามหลักวิชาการด้านการเฝ้า
ระวังป้องกันควบคุมโรค 

ประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อต่างๆ เช่น การ
รณรงค์ การจัดรายการวิทยุ การแถลงข่าว 
เอกสาร แผ่นพับ เว็บไซต์ 

1. ประชาชน 

ตรวจรักษาควบคุม  ป้องกันและ
ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพ 

บริการที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน
สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง 
ปลอดภัย ราคาเหมาะสม   

ชี้แจง ให้คําแนะนําปรึกษาสร้างความเข้าใจ
รายบุคคลและรายกลุ่ม ผ่านทางสื่อต่างๆ 
เช่น แผ่นพับ ป้ายประกาศ Website กล่อง
รับเรื่องร้องเรียน หนังสือราชการ 

แจ้งเตือนภัยการระบาดของโรคและ
ภัยคุกคามสุขภาพตลอดจนแนวทาง
ควบคุมป้องกันที่ได้มาตรฐาน 

- มีช่องทางในการรับรู้ข่าวสาร
ความรู้ท่ีหลากหลาย 

- ข้อมูลการเตือนภัยสามารถ
เชื่อถือได้ 

- ถ่ายทอดองค์ความรู้ กฎหมายและ
มาตรฐานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน  
ควบคุมโรค และภัยคุกคามสุขภาพ 

- การนิเทศติดตามประเมินผลร่วมกับ
ผู้ตรวจราชการและเฉพาะกิจ 

องค์ความรู้ กฎหมายท่ีถูกต้อง 
ทันสมัย เข้าใจง่าย  และ
สามารถนําไปปฏิบัติได้จริง 
 

2. หน่วยงานภายใน
กระทรวง
สาธารณสุข ได้แก่  
- สสจ.  
- สสอ. สอ.  
- รพศ. รพท. รพช. 
- สํานักงานประกัน
สุขภาพแห่งชาติ 

- ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาองค์
ความรู้และเทคโนโลยีในการเฝ้า
ระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัย
คุกคามสุขภาพ 

- ดําเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม
โรคและภัยคุกคามสุขภาพของ
ประชาชนในพื้นที่ปกติและพื้นที่
ชายแดน 

- ร่วมดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สบูบุหรี่ 
พระราชบัญญัติโรคติดต่อและ
พระราชบัญญัติท่ีเกี่ยวข้อง 

- การแลกเปลี่ยนข้อมูล 
- การร่วมดําเนินการศึกษาวิจัย 
- สนับสนุนองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง 
ป้องกันควบคุมโรค 

-- การปฏิบัติการร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

1. คู่มือ/เอกสาร/สื่อประเภทต่างๆ 
2. หนังสือราชการ 
3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ 
4. การฝึกอบรม  
5. การประชุมชีแ้จงต่างๆ 
6. การประชุมนําเสนอผลงานวิชาการ 
7. คณะกรรมการ/คณะทํางานร่วมกันในการ

ดําเนินงานต่างๆ 
8. ผู้ประสานประจําแต่ละจังหวัด 
9.  โทรศัพท์ โทรสาร 
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กลุ่มผู้รับบริการ บริการที่ให้ 
 

ความต้องการ/ 
ความคาดหวัง 

แนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกัน 

ประสานงาน และเชื่อมโยงเครือข่าย
เพื่อให้การเฝ้าระวัง ป้องกันและ
ควบคุมโรคและภัยคุกคามสุขภาพได้
ตามมาตรฐาน 

สามารถได้ข้อมูลท่ีถูกต้อง
ทันสมัย สะดวก รวดเร็วอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ําเสมอ  

ถ่ายทอดองค์ความรู้ กฎหมายและ
มาตรฐานตลอดจนการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีการเฝ้าระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรคและภัยคุกคามสุขภาพ 

องค์ความรู้ กฎหมายท่ีถูกต้อง 
ทันสมัย เข้าใจง่าย  และ
สามารถนําไปปฏิบัติได้จริง 

3. องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

- การดําเนินงานในการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยคุกคาม
สุขภาพของประชาชน 

- ร่วมดําเนินการตามพรบ.คุ้มครอง
สุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พรบ.
โรคติดต่อ และพรบ.ท่ีเกี่ยวข้อง 

- แลกเปลี่ยนข้อมูล 
- สนับสนุนองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง 
ป้องกันควบคุมโรค 

- การปฏิบัติการร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. คู่มือ/เอกสาร/สื่อประเภทต่าง ๆ 
2. หนังสือราชการ 
3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ 
4. การฝึกอบรม 
5. การประชุมชีแ้จงต่างๆ   
6. คณะกรรมการ/คณะทํางานร่วมกัน 
7. ผู้รับผิดชอบเครือข่ายประจําจังหวัด 
8. โทรศัพท์ โทรสาร  
9. วิทยากรกระบวนการให้กับหน่วยงาน

เครือข่ายตามท่ีร้องขอ 
 

 
 
- กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้ มีความต้องการและความคาดหวังที่สําคัญ มีแนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกัน ดังนี้ 

 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

บริการที่ให้ ความต้องการ/ 
ความคาดหวัง 

แนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกัน 

1. สํานักงบประมาณ  
- กองแผนกรมควบคุมโรค 

การรายงานการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ความถูกต้องตาม
ระเบียบการจัดสรร 

1.  ผ่านระบบการบริหารจัดการข้อมูลงบประมาณ 
เสนอแผน 1 ครั้งต่อปี รายงานทุกเดือน 

2.  รายงานเป็นเอกสารทุก 3 เดือน 
2. กรมบัญชีกลาง 
- กองคลังกรมควบคุมโรค 
- คลังจังหวัดนครราชสีมา 

รายงานการเบิกจ่ายเงิน ความถูกต้องตาม
ระเบียบการเบิกจ่าย 

1.  ผ่านระบบ Government Financial 
Management Information System  
(GFMIS) 

2.  รายงานเอกสารการเงิน ทุกเดือน และทุกครั้ง
ทีมีการเบิกจ่าย 

3. สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ  
- ก.พ.ร. กรมควบคุมโรค 

การรายงานผลการกํากับ
คุณภาพการบริหารจัดการ 

ตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ 

1.  ผ่านระบบการรายงานผลการปฏิบัติราชการ 
6, 9, 12 เดือน 

2.  รายงานผลการพัฒนาระบบราชการปีละครั้ง 
4. กรมควบคุมโรค  
- กรมอ่ืนๆ ในกระทรวง
สาธารณสุข 
- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
- หน่วยงานในสังกัดในพื้นที่
รับผิดชอบ 
- หน่วยราชการอื่น ๆ  
- องค์กรเอกชน 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การประสานงานร่วมกัน
เพื่อให้การทํางานด้านการ
ป้องกันควบคุมโรคของ
ประชาชนมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

ประสานด้านการดูแล
สุขภาพ การป้องกัน
ควบคุมโรคของ
ประชาชน 

1. ผ่านหนังสือราชการ  
2. โทรศัพท์ โทรสาร   
3. การประชุม อบรม สัมมนา 
4. เว็บไซต์  
5. การนิเทศงาน 
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2. ความท้าทายต่อองค์กร 
 

ก.  สภาพการแข่งขัน 
(9)  - สภาพการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
 - ประเภทการแข่งขัน และจํานวนคู่แข่งขันในแต่ละประเภท  
 - ประเด็นการแข่งขันและผลการดําเนินการปัจจุบันในประเด็นดังกล่าว เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง  

 

ประเภท 
การแข่งขัน คู่แข่ง ประเด็นการ

แข่งขัน 

ผลการดําเนินงานใน
ปัจจุบันเมื่อ

เปรียบเทียบกับผลการ
ดําเนินงานที่ผ่านมา 

ปัจจัยสําคัญที่ทําให้ประสบความสําเร็จ 

1. ศึกษา วิเคราะห์ 
วิจัยและพัฒนาองค์
ความรู้และ
เทคโนโลยีในการ
เฝ้าระวัง ป้องกัน
และควบคุมโรค
และภัยท่ีคุกคาม
สุขภาพของ
ประชาชน 
 

จากการจัดเก็บ รวบรวม
ข้อมูลจํานวนประเภท
ผลการวิจัยและจํานวนที่
ได้รับการเผยแพร่/
ตีพิมพ์ จํานวนที่ได้รับ
การนําไปใช้ในการ
กําหนดนโยบายของ 
สคร.5 พบว่าปัจจุบันมี
แนวโน้มดีกว่าในอดีต 
 

1. การแข่งขัน
ภายในประเทศ 

แข่งขันกับตนเอง
โดยเปรียบเทียบกับ
ผลการดําเนิน งาน
ท่ีผ่านมา 

2. ถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านการเฝ้า
ระวัง  ป้องกัน  
ควบคุมโรค 
กฎหมายมาตรฐาน
การเฝ้าระวัง
ป้องกัน  ควบคุม
โรคและภัยสุขภาพ 
 

จากการจัดเก็บรวบรวม
ข้อมูลจํานวนการ
ฝึกอบรม/หลักสูตรการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ 
ของ สคร.5 พบว่า
ปัจจุบันมีแนวโน้มดีกว่า
ในอดีต 
 

1. มีบุคลากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคท่ี
หลากหลายทั้งในเชิงกว้างและเชงิลึก 
2. มีเครือข่ายการดําเนินงานการเฝ้าระวังโรคที่
เข้มแข็งและยั่งยืน เช่น เครือข่ายเอดส์ เครือข่าย
โรคจากการประกอบอาชีพ เครือข่ายสื่อมวลชน 
และเครือข่ายระบาดวิทยา โดยมีการแลกเปลี่ยน
ความรู้และความร่วมมือทางวิชาการกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายนอกและภายใน
องค์กรอย่างสม่ําเสมอ  
3. มีระบบสนับสนุนการดําเนินงานจากผู้บริหาร
ทุกระดับทําให้มีการบริหารจดัการท่ีคล่องตัว
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดี 
4. มีการกําหนดตัวชี้วัดท่ีชัดเจน มีการปรับปรุง
กระบวนการทํางานอย่างต่อเนื่องและมีระบบ
สารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการและการ
ให้บริการ 
5. มีเทคโนโลยีขั้นสูงในการดําเนินงาน ท้ัง
ทางด้านสารสนเทศและการตรวจโดยใช้
เครื่องมือที่ทันสมัย 

2. การแข่งขัน
ภายนอกประเทศ 

การแข่งขันภายนอกประเทศมีในระดับกรมควบคุมโรค 

 
(10) - ปัจจัยสําคัญที่ทําให้ส่วนราชการประสบความสําเร็จเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน 

  - ปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งมีผลต่อสภาพการแข่งขัน  

ปัจจัยแต่ละด้าน ปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งมีผลกระทบต่อสภาพการแข่งขัน 
1. ปัจจัยภายใน 
 

1.  การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการทํางานเป็นยุทธศาสตร์ 6 ด้านทําให้เจ้าหน้าท่ีต้องมีการปรับตัวและเรียนรู้การ
ทํางานภายใต้กรอบแผนงานใหม่ 

2.  การพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะยังทําได้ไม่จริงจังและยังไม่สามารถเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ท่ีเปลี่ยนไปได้ 
2. ปัจจัยภายนอก 
 

1.  เกิดการทํางานในลักษณะเขตสุขภาพ ซ่ึงหน่วยงานต่างๆต้องบรูณาการทํางานรว่มกันภายใต้ยุทธศาสตร์ของ
เขตสุขภาพ ทําให้หน่วยงานต้องเพิ่มบทบาทในการประสานการทํางานกับเขตสุขภาพมากขึ้น  

2.  การเกิดภัยธรรมชาติและโรคอุบัติใหม่ ซ่ึงส่งผลกระทบในวงกว้าง เช่น อุทกภัย ไข้หวัดใหญ่ ฯ ทําให้
หน่วยงานต้องกระจายงบประมาณและบุคลากรบางส่วนไปช่วยเหลือ ซ่ึงส่งผลต่อการผลักดันงานตาม
แผนปฏิบัติงานปกติ 
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(11)  ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและข้อมูลเชิงแข่งขันมีแหล่งข้อมูลอยู่ที่ใดบ้าง 
(12)  ข้อจํากัดในการได้มาซึ่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ และข้อมูลเชิงแข่งขันมีอะไรบ้าง (ถ้ามี) 
 

ประเภทการแข่งขัน  คู่แข่ง  แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
และข้อมูลเชิงแข่งขัน 

ข้อจํากัดในการได้มาซึ่งข้อมูล 

1.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์
ความรู้และเทคโนโลยีในการเฝ้าระวัง 
ป้องกันและควบคุมโรคและภัยท่ีคุกคาม
สุขภาพของประชาชน 

2.  ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวัง  
ป้องกัน ควบคุมโรค กฎหมายมาตรฐาน
การเฝ้าระวังป้องกัน  ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ 

แข่งขันกับตนเอง
โดยเปรียบเทียบกับ
ผลการดําเนินงานที่
ผ่านมา 
 
 
 
 

1. เอกสารงานวิจัย  
2. รายงานประจําปี 
3. การประชุมวิชาการในเวที

ต่างๆ 
4. ผลการสาํรวจความพึง

พอใจของลูกค้ากลุ่มต่างๆ 
5. เว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆ

1. ขาดการเตรียมการที่ดี และการ
จัดเก็บข้อมูลเชิงเปรียบเทียบยัง
ไม่เป็นระบบ  

2. ขาดการสํารวจข้อมูล และ
ประเมินสมรรถนะคู่แข่งขัน 

3. ขาดระบบการจัดเก็บข้อมูลท่ีดี 

 
 
ข.  ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร ์

 

(13)  ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ คือ 
 

ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ สิ่งที่ท้าทาย 
ด้านพันธกิจ -  การพัฒนาผลงานวิชาการจนกระทั่งหน่วยงานลูกค้ายอมรับและนําไปใช้ในการป้องกันควบคุมโรค

และเกิดการผลักดันเชิงนโยบายในทุกระดับ 
-  ภาคีเครือข่ายมีการดําเนินงานเชิงระบบได้อย่างย่ังยืน 
-  การพัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง 

ด้านปฏิบัติการ -  การจัดการความรู้เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
-  การแสวงหาแหล่งทุนจากภายนอก 

ด้านทรัพยากรบุคคล -  ทําอย่างไรให้บุคลากรและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดถูกใช้ไปเพื่อบรรลุพันธกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

-  การรับโอนรับย้ายท่ีมีประสิทธิภาพ 
-  มีแผนระยะยาวในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรอย่างเป็นระบบและตรงกับยุทธศาสตร์หน่วยงาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 15

ค.  ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ    
 

    (14)   แนวทางและวิธีการในการปรับปรุงประสิทธิภาพของส่วนราชการ เพ่ือให้เกิดผลการดําเนินการที่ดีอย่างต่อเนื่อง 
สคร.5 ใช้ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินงานที่เรียกว่า PDCA กล่าวคือ มีการวางแผนการทํางานประจําปี มีการกําหนด

เป้าประสงค์และตัวชี้วัดในการดําเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค และชี้แจงรายละเอียดกับกลุ่มงานต่างๆในการนําไปปฏิบัติ รวมทั้งมี
กลุ่มพัฒนาองค์กรทําหน้าท่ีกํากับติดตามผลการดําเนินงานทุกไตรมาส มีระบบ Estimates ซ่ึงนํามาใช้ในการบริหารจัดการด้าน
งบประมาณและผลการดําเนินงาน ตลอดจนแนวทางของ Balanced Scored Card และ PMS ในการนํายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติและ
การทําแผนที่ยุทธศาสตร์เพื่อกําหนดวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์และการกําหนดตัวชี้วัด 
 

(15) แนวทางในการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนความรู้ของ สคร.5 คือ  
สคร.5 กําหนดให้การจัดการความรู้เป็นยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนาองค์กร เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ท้ังระดับผู้ปฏิบัติงานและส่วน

ราชการโดยจัดต้ังกรรมการรองรับและดําเนินการด้วยวิธีการต่างๆ โดยมีแนวทางในการเรียนรู้ คือ  
1. เปิดโอกาสให้บุคลากรได้ริเริ่มดําเนินการโครงการใหม่ๆ หรือศึกษาวิจัยในประเด็นด้านการป้องกัน ควบคุมโรค เพื่อการนํา

วิชาการที่ได้มาพัฒนาสู่นโยบายการทํางานของพื้นที่  
2. สนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากร เช่น การศึกษาต่อ ศึกษาดูงาน และการฝึกอบรมภายนอกองค์กร  
3. ติดต้ังระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอย่างครอบคลุม เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถค้นคว้าข้อมูลได้ตลอดเวลา  
4. จัดเวทีหรือช่องทางในการนําเสนอผลความสําเร็จจากการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เช่น ในการประชุม

วิชาการต่าง ๆ  
5. จัดระบบสนับสนุนและสร้างบรรยากาศที่เหมาะสม เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรได้หาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง 
 
สคร.5 มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ดังนี้ 
1. มีการแลกเปลี่ยนความรู้ในเวทีประชุมต่าง ๆ เช่น การประชุมวิชาการ สคร.5, 6, 7 การประชุม War room การประชุม 

Show & Share และตลาดนัดความรู้ 
2. มีการประชุมเพื่อทบทวนวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ภารกิจ และติดตามผลการดําเนินงานเป็นระยะ  
3. มีช่องทางการสื่อสารและเอกสารข้อมูล เช่น Internet Intranet Website Board Blog Facebook และวารสารวิชาการ 

สคร.5 เป็นต้น 
4. มีจัดทําฐานข้อมูลเพื่อรวบรวมผลงานวิชาการและความรู้ท้ังในรูปเอกสารและ Website 

 
 
 
 
 
 
 

☺☺☺☺☺ 
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ความเชื่อมโยงกระบวนการสร้างคุณค่า กระบวนการสนบัสนนุ และผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียของสคร.5 (ตามแนวทางของกรมควบคุมโรค) 

 

กระบวนการ ประเด็นยุทธศาสตร ์ กระบวนการ กลุ่มงาน ผลผลิต (ผลิตภัณฑ์/บริการ) กลุ่มผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
1. พัฒนาเครือข่าย  ภาคีเครือข่าย 1. เครือข่ายที่มีการดําเนินงานได้ตาม

มาตรฐาน 
1. สสจ. อปท. เครือข่าย 

2. บริหารงานวิจัย  พัฒนาวิชาการ 2. ผลิตภัณฑ์วิชาการ ๖ ประเภท 2. สสจ. อปท. 
3. เตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้าน

สาธารณสุข  
ตอบโต้, เภสัช,  
ศูนย์อ้างอิงฯ 

3. ระบบการเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉิน 

3. สสจ. 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.  
การจัดการเชิงระบบ
ร่วมกับภาคีเครือข่าย 

4. พัฒนาระบบข่าวกรองโรคและภัย
สุขภาพ  

ระบาด 4. รายงานสถานการณ์โรคและข่าว
กรอง 

4. สสจ. 

5. พัฒนารูปแบบบริการเฉพาะด้าน  ศูนย์อ้างอิงฯ (คลินิก), 
NCD, งานชันสูตร 

5. บริการเฉพาะด้านที่ได้มาตรฐาน 5. ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 

กระบวนการ
สร้างคุณค่า 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.  
การวิจัยและพัฒนา
วิชาการ 6. เสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพ ลด

ปัจจัยเสี่ยงและภาระโรค 
สื่อสาร 6. Knowledge Attitude Practice 6. ประชาชน

กลุ่มเป้าหมาย 

1. ผู้ประกอบการภาคธุรกิจ 
2. ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
3. มหาวิทยาลัย 
4. หน่วยงานในสาธารณสุข 

(รพศ. รพท. รพสต.) 
5. หน่วยงานนอกสาธารณสุข 

(ปภ. สภากาชาด) 
6. ภาคเอกชน 
7. สปสช. สสส. มูลนิธิ 

1. จัดการเชิงยุทธศาสตร์ แผนงาน แผนยุทธศาสตร์และผลงานตามแผน ผู้บริหาร, หน่วยงาน 
2. บริหารทรัพยากรบุคคล พัฒนาองค์กร, บริหาร บุคลากรมีสมรรถนะตามเกณฑ์ ผู้บริหาร, บุคลากร 
3. พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ พัฒนาองค์กร ระบบข้อมูลและสารสนเทศ บุคลากร, หน่วยงานภายนอก, ประชาชน 
4. การจัดการความรู้ พัฒนาองค์กร คลังความรู ้ ผู้บริหาร, บุคลากรนักวิชาการ 
5. ควบคุมภายใน บริหาร, พัฒนาองค์กร ระบบควบคุมภายใน ผู้บริหาร, หน่วยงาน 
6. สื่อสารและประชาสัมพันธ์ (ช่องทาง) พัฒนาองค์กร, 

สื่อสาร 
สื่อต้นแบบ (Air war, Ground war, 
องค์ความรู้) 

สคร., สํานัก, สสจ., สื่อมวลชน, ประชาชน 

กระบวนการ
สนับสนุน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.  
การพัฒนาสู่การเป็น
องค์กรสมรรถนะสูง 

7. บริหารงบประมาณ บริหาร บริการเบิกจ่ายงบประมาณ และ
รายงานทางการเงิน 

ผู้บริหาร, บุคลากร 

 

สคร.5 นํากระบวนการสร้างคุณค่ามาจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ในปีงบประมาณ 2556 จํานวน 3 กระบวนการ ได้แก่ 
1. การดําเนินงานปอ้งกันควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยใช้หลักการจัดการพาหะนําโรคแบบผสมผสาน (IVM) (ศูนย์อ้างอิงด้านโรคติดต่อนําโดยแมลง) – กระบวนการสร้างคุณค่า: เตรียมพร้อมตอบโต้

ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข 
2. การดําเนินงานปอ้งกันควบคุมโรคคอตีบ (กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคฯ) – กระบวนการสร้างคุณคา่: เตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสขุ 
3. การจัดการข้อมูลข่าวสารสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ (กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง) – กระบวนการสร้างคุณคา่: พัฒนาระบบข่าวกรองโรคและภัยสุขภาพ  

กระบวนการสนับสนุน ในปีงบประมาณ 2556 จาํนวน 3 กระบวนการ ได้แก่ 
1. แนวทางการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 
2. แนวทางการปฏิบัติงานระบบหนังสือเวียนภายในหน่วยงาน 
3. ระบบประเมินสมรรถนะ Online 


