
ลักษณะสําคัญขององค์กร สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา (สคร.5)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

1. ลักษณะองค์กร 
ก.   ลักษณะพื้นฐานขององค์กร 
(1) พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมายขององค์กรคืออะไรบ้าง 

สํานักงานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 5 จังหวัดนครราชสีมา (สคร.5) เป็นองค์กรชั้นนํา ท่ีทําหน้าท่ีรับผิดชอบการป้องกัน 
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 โดยปฏิบัติภารกิจตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 ด้วยวิธีการดังนี้  

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค และภัยท่ีคุกคามสุขภาพให้
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ  

2. สนับสนุนการพัฒนามาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และรูปแบบการดําเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคและ
ภัยท่ีคุกคามสุขภาพในเขตพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ 

3. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคและภัยท่ีคุกคามสุขภาพ ให้แก่หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในเขตพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ  

4. ประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคและภัยท่ี
คุกคามสุขภาพในเขตพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ  

5. สนับสนุนการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคบริเวณชายแดนเพื่อการป้องกันโรคระหว่างประเทศ  
6. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคและภัยท่ีคุกคามสุขภาพในเขตพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ 
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
สํานักงานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 5 จังหวัดนครราชสีมา มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ สคร.5 ปี 2558 – 2562 (ในเดือน

สิงหาคม 2557) โดยกําหนดพันธกิจขององค์กร ดังนี้ 
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้เหมาะสมกับพื้นที่ 
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้เครือข่าย นําผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ไปใช้ให้เหมาะสมกับ

สภาพของพื้นที่ 
3. ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้แก่เครือข่าย   
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับเครือข่าย ในการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคมุโรคและภัยสุขภาพ ในบริเวณ

ชายแดนและช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ  
5. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในเขตพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ 
6. กํากับติดตามและประเมินผล การดําเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

 

(2)  วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์หลัก ค่านิยม และวัฒนธรรมขององค์กรคืออะไร มีการปรบัปรุง/เปลีย่นแปลง/ทบทวนเมื่อใด 
สํานักงานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 5 จังหวัดนครราชสีมา มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สคร.5 ปี 2558-2562 (ในเดือน

สิงหาคม 2557) โดยมีวิสัยทัศน์คือ “เป็นองค์กรชั้นนําท่ีมีมาตรฐานสากลด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
ภายในปี 2562” ซ่ึงมีเป้าประสงค์หลัก ดังนี้ 

1. องคก์รทุกระดับสามารถบริหารจัดการและขับเคลื่อนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ และการบังคับ
ใช้กฎหมาย เพื่อลดปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ทําให้ทุกอําเภอ ทุกจังหวัดและประเทศมีระบบ
ควบคุมโรคท่ีเข้มแข็งและยั่งยืน 

2. เป็นศูนย์กลางของนโยบาย มาตรการ นวัตกรรม ข้อมูลอ้างอิงด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
ของชาติท่ีได้มาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือ 

3. ระบบสื่อสารสาธารณะ ประชาสัมพันธ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน เพื่อ
การป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

4. มีกลไกการจัดการเตรียมความพร้อม และบูรณาการระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรคและภัยสุขภาพที่ได้มาตรฐานสากล 
5. มีกลไกการพยากรณ์โรค การติดตามประเมินผลภาพรวม และการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากร

ของการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศตามมาตรฐานสากล 
6. มีระบบบริหารจัดการท่ีได้มาตรฐานสากล 
7. บุคลากรมีขีดสมรรถนะตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 
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สํานักงานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 5 จังหวัดนครราชสีมา มีค่านิยมร่วมคือ “I SMART” ตามแนวทางกรมควบคุมโรคป ี
2558 ประกอบด้วย I: Integrity การยึดม่ันในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม S: Service Mind บริการที่ดี M: 
Mastery/Expertise การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ A: Achievement Motivation การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ R: 
Relationship การมีน้ําใจ ใจเปิดกว้าง เป็นพี่เป็นน้อง และ T: Teamwork การทํางานเป็นทีม มีค่านิยมองค์กรคือ “ทีมงาน
เข็มแข็ง แบ่งปันน้ําใจ เรียนรู้สิ่งใหม่ รักในองค์กร” และวัฒนธรรมองค์กรคือ “เคารพผู้อาวุโส เชิดชูคนดี รักษาประเพณีไทย 
สามัคคี ยกย่องชมเชยผู้อื่น” โดยมีการทบทวนพร้อมกับการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ (ในเดือนสิงหาคม 2557) 
 

)3(   ลักษณะโดยรวมของบุคลากรเป็นอย่างไร เช่น ระดับการศึกษา อายุ สายงาน ระดับตําแหน่ง ข้อกําหนดพิเศษในการ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น โดยจําแนกตามประเภทของบุคลากร รวมทั้งกรอบอัตรากําลังและอัตรากําลัง  

สํานักงานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 5 จังหวัดนครราชสีมา มีอัตรากําลังบุคลากรทั้งสิน้จํานวน 297 คน ประกอบด้วย 
ข้าราชการ 118 คน (ร้อยละ 39.73) มีอายุเฉลี่ย 48 ปี อายุราชการเฉลี่ย 22 ปี ลูกจ้างประจํา 115 คน (ร้อยละ 38.72) มีอายุ
เฉลี่ย 51 ปี อายุราชการเฉลี่ย 26 ปี พนักงานราชการ 32 คน (ร้อยละ 10.77) มีอายุเฉลี่ย 32 ปี อายุราชการเฉลี่ย 4 ปี 
พนักงานกระทรวง 16 คน (ร้อยละ 5.39) และลูกจ้างชั่วคราวอัตราจ้างเงินนอก 16 คน (ร้อยละ 5.39) (ข้อมูล ณ วันที่ 14 
พฤศจิกายน 2557) โดยแยกประเภทและระดับตําแหน่งของข้าราชการ ดังตาราง 

 

ประเภททั่วไป จํานวน ประเภทวิชาการ จํานวน ประเภทอํานวยการ จํานวน 
ระดับปฏิบัติงาน 6 ระดับปฏิบัติการ 9  ระดับสูง 1 
ระดับชํานาญงาน 37 ระดับชํานาญการ 45   
ระดับอาวุโส 5 ระดับชํานาญการพิเศษ 12   
  ระดับเชี่ยวชาญ 3   

รวม 48 รวม 69 รวม 1 
ร้อยละ 40.68 ร้อยละ 58.47 ร้อยละ 0.85 
 
มีลูกจ้างประจําระดับ 1 จํานวน 10 คน (ร้อยละ 8.70) ระดับ 2 จาํนวน 86 คน (ร้อยละ 74.78) ระดับ 3 จํานวน 19 

คน (ร้อยละ 16.52) และมีพนักงานราชการ ประเภทวิชาชีพเฉพาะ 1 คน บริหารทั่วไป 20 คน เทคนิคท่ัวไป 11 คน  
ข้าราชการส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีร้อยละ 58.97 ปริญญาโทร้อยละ 28.21 ตํ่ากว่าปริญญาตรีร้อยละ 

9.40 ปริญญาเอกร้อยละ 3.42 พนักงานราชการส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีร้อยละ 65.52 ลูกจ้างประจาํส่วนใหญ่มี
การศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรีร้อยละ 87.50 
 
สํานักงานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 5 จังหวัดนครราชสีมา มีข้อกําหนดพิเศษในการปฏิบัติงานของบุคลากร ดังตาราง 

 

ข้อกําหนดพิเศษในการปฏิบัติงาน บุคลากรที่เก่ียวข้อง 
1.  ด้านการเฝ้าระวังโรคทางห้องปฏิบัติการชันสูตร (AIDS TB Env.Occ.) และ
ห้องปฏิบัติการกีฏวิทยา กําหนดให้ปฏิบัติตามมาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ (Laboratory Accreditation: LA) และ ISO/IEC: 17025 กําหนดให้มี
อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น ใส่ถุงมือ มีผ้าปิดปากและจมูก ล้างมือก่อนและหลัง
ปฏิบัติการด้วยสบู่หรือน้ํายาฆ่าเชื้อ เป็นต้น กําหนดให้มีการตรวจสุขภาพประจําปี การ
ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง และกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร 
 

นักเทคนิคการแพทย์ นักวิชาการสาธารณสุข 
นักกีฏวิทยา เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
พยาบาลอาชีวอนามัย เจ้าพนักงาน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ พนักงานควบคุม
พาหะนําโรค พนักงานทดลองพาหะนําโรค 
และพนักงานห้องปฏิบัติการของงานชันสูตร 

2.  ด้านการป้องกันควบคุมโรคในภาวะปกติและฉุกเฉิน (SRRT) งานอาชีวอนามัย
และงานควบคุมพาหะนําโรค กําหนดให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง ได้รับวัคซีน
ป้องกันโรคติดต่อตามภาวะการระบาดสําหรับทีมปฏิบัติการ และตรวจสุขภาพประจําป ี
 

แพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการ
สาธารณสุข เจ้าพนักงานควบคุมโรค และ
พนักงานควบคุมพาหะนําโรค 

3.  ด้านสุขภาพสายตาและการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อของผู้ทํางานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
กําหนดให้บุคลากรไม่ควรทํางานด้านการใช้สายตาท่ีเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์นานเกิน
คราวละ 2 ชั่วโมง จัดให้มีแสงสว่าง สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมตามมาตรฐาน 5 ส. และ 
Healthy Workplace มีการตรวจสุขภาพประจําปี และกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ 
 

บุคลากรที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน 
เช่น งานด้านวิเคราะห์ข้อมูล งานสารสนเทศ 
งานบัญชี งานแผนงาน 
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แผนภูมิกรอบอัตรากําลังที่ควรจะเป็น และอัตรากําลัง สคร.5 ในปัจจุบัน เฉพาะข้าราชการและพนักงานราชการ (ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ: สีเหลือง (ตัวเลขในช่องแรก) คือ กรอบอัตรากําลังที่ควรจะเป็น / สีเขียว (ตัวเลขในช่องหลัง) คือ อัตรากําลังปัจจบุัน เฉพาะข้าราชการและพนักงานราชการ (ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557)

169 150 

ผู้อํานวยการ (นายแพทย์) 1  
รองผู้อํานวยการ 3 

กลุ่มบริหารทั่วไป 19 24 กลุ่มแผนงานและประเมินผล 16 10 

กลุ่มพัฒนาวิชาการ 44 45 

- ประเมินมาตรฐานการดําเนินงาน  
- พัฒนาระบบสนับสนุนให้เกิดการวิจัยหรือ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวิชาการ 
- พัฒนาศูนย์อ้างอิง Lab AIDs TB STI 

แมลง Env.Occ. 
- พัฒนาศูนย์ฝึกอบรม พัฒนาหลักสูตร 
- ศูนย์ความเป็นเลิศทางแมลง 

กลุ่มพัฒนาองค์กร 7 10 

6 7 กลุ่มพัฒนาภาคี
เครือข่าย 

8 7  12 6 กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคและตอบ
โต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสขุ 

7 12 

- งานพัสดุ 
- งานการเงิน 
- งานธุรการ 
- งานการเจ้าหน้าที่ 
- งานยานพาหนะ 

- งาน PMQA 
- งาน HRD พัฒนาบุคลากรให้เป็น

คนดีและผาสุก 
- งาน PMS 
- งานคํารับรองฯ 
- งาน KM และงาน IT 

- แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
- แผนปฏิบัติการและตําของบประมาณ 
- ระบบติดตามประเมินผล 

- ข้อมูลข่าวสารโรคและภัยสุขภาพ  
(5 ระบบ และเฝ้าระวัง) 

- ระบบจัดการฐานข้อมูลระบบเดียว 
- SRRT 
- โรคตามแนวชายแดน 
- พยากรณ์โรค 
- ร่วมปฏิบัติการตามภาวะฉุกเฉิน (EOC) 

- ประเด็นสื่อสารภาวะปกติและฉุกเฉิน 
- พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ โดยประเมิน

พฤติกรรมและภาพลักษณ์องค์กร 
- พัฒนาเครือข่ายด้านการสื่อสารความ

เสี่ยง 

- ระบบและกลไกการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 
- แผนประคองกิจการ (BCP) 
- ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (EOC) 
- บริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการ Logistic 
- พัฒนาด่านควบคุมโรคติดต่อ IHR 2005 
- นิเทศ ติดตาม ประเมินด่านควบคุมโรค 

- ถ่ายทอดองค์ความรู้ 
- นิเทศ ติดตามการดําเนินงาน 
- พัฒนากลไกด้านกฎหมาย 
- พัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคพยาธิ

ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ําดี 

ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ
นําโดยแมลง (4 แห่ง) 

48 23 

กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

- งานเฝ้าระวังโรคติดต่อนําโดยแมลง 
- กีฏวิทยา 
- ศูนย์เรียนรู้ถ่ายทอดความรู้ 
- ศูนย์อ้างอิงทางห้องปฏิบัติการแมลง 
- สนับสนุนการดําเนินงานด่านฯ 

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา 

ด่านควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศ 

2 2 

- พัฒนาระบบช่องทางเข้าออกฯ ให้
ผ่านเกณฑ์ IHR2005 

- เฝ้าระวังโรคติดต่อระหว่างประเทศ 
ตามแนวชายแดน 

- พัฒนาระบบข้อมูลเฝ้าระวังช่อง
ทางเข้าออกฯ ระบบส่งต่อ 

- ข้าราชการ 118 คน 
- พนักงานราชการ 32 คน 

4 

กลุ่มระบาดวิทยา
และข่าวกรอง 
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(4) หน่วยงานมีเทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอํานวยความสะดวกที่สําคัญอะไรบ้าง รวมทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ 
สํานักงานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 5 จังหวัดนครราชสีมา มีเทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอํานวยความสะดวกที่สําคัญ ดังนี้ 
(1) Hardware ได้แก่  

(1.1) เครื่อง Server 4 เครื่อง สําหรับงานด้านเว็บไซต์หน่วยงาน ฐานข้อมูลโรค GIS และระบบสนับสนุนการดําเนินงาน  
(1.2) Computer PC Notebook ใช้สําหรับงานพิมพ์เอกสาร งานวิชาการ งานวิจัยประเมินผล การวิเคราะห์ข้อมูล จัดทํา

รายงาน นําเสนอข้อมูล สืบค้นข้อมูล ติดต่อสื่อสาร ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
(1.3) Projector และ Visualizer สําหรับงานถ่ายทอดองค์ความรู้ในงานประชุม/อบรม/สัมมนาวิชาการ  
(1.4) Printer และ Scanner ใช้งานพิมพ์และจัดเก็บข้อมูลเอกสาร  
(1.5) Switch HUB, Wireless Access Point ใช้เพื่อการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสําหรับปฏิบัติงาน 

(2) Software ได้แก่ 
(2.1) เว็บไซต์หน่วยงานที่ http://dpc5.ddc.moph.go.th ระบบฐานข้อมูลวิชาการ องค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน 

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ระบบคลังความรู้ ระบบสนับสนุนการดําเนินงาน เพื่อเผยแพร่ผลการดําเนินงาน ความรู้ทางวิชาการ การสืบค้น
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานเครือข่าย และผู้รับบริการ 

(2.2) โปรแกรมด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ได้แก่ โปรแกรม Epidemic (รายงาน 506) โปรแกรม
เฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพ (รายงาน 506/2) ระบบฐานข้อมูลโรค (UCHA) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ระบบรายงานผล
การดําเนินงาน กรมควบคุมโรค (Management Cockpit) และระบบศูนย์ปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค (COGNOS) 

(2.3) โปรแกรมสํานักงาน ได้แก่ โปรแกรมงานเอกสาร Microsoft office และ Open Office.org ใช้งานพิมพ์เอกสาร 
โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล SPSS ใช้วิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย โปรแกรมป้องกันไวรัส Kaspersky ใช้กับเครื่อง Server และ ESET 
Endpoint สําหรับเครื่อง PC/Notebook โปรแกรมด้านการบริหารจัดการทรัพยากร ได้แก่ โปรแกรมคํานวณการนําส่งกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ ระบบบริหารการเงินการคลงัภาครัฐ (GFMIS) ระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ระบบบริหารจัดการเชิง
ยุทธศาสตร์ (Estimates SM) ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมควบคุมโรค 

(3) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และความปลอดภัยในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(3.1) ระบบอินเตอร์เน็ตสคร.5 ได้แก่ ระบบ Leased line จากกรมควบคุมโรค, ADSL Fiber Optic อาคารสคร.5, ADSL 

สํารองใช้, ADSL GFMIS, ADSL งานชันสูตร งานวัณโรค, ADSL ศูนย์อ้างอิงด้านโรคติดต่อนําโดยแมลง งานโรคจากการประกอบอาชีพ 
(3.2) ระบบ LAN/Intranet และ Wireless เชื่อมต่อระหว่างกลุ่มงานและกระจายสัญญาณ 
(3.3) ระบบ Firewall เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตและข้อมูลข่าวสาร 

(4) อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้บริการด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ได้แก่  
ด้านการรักษา มีเครื่องมือทางการแพทย์ท่ีใช้ในการวินิจฉัยผู้ป่วยโรคหนอนพยาธิ โรคมาลาเรีย  
ด้านการควบคุมมาตรฐาน มีเครื่องตรวจสอบอุณหภูมิมาตรฐาน Digital Thermometer และหอ้งเก็บวัคซีน  
ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ   มีเครื่องพ่นสารเคมีชนิด ULV เครื่องพ่นหมอกควัน ชุดอุปกรณ์ป้องกันโรคติด

เชื้อร้ายแรง เครืองป้องกันเสียงดัง เช่น ปลั๊กอุดหู เครื่องป้องกันสารระเหย/สารเคมี หน้ากาก ถุงมือ 
 (5) สิ่งอํานวยความสะดวกให้แก่บุคลากร ได้แก่ เครื่องใช้สํานักงานทั่วไป ห้องประชุม ห้องสมุด ห้องชมรมจรยิธรรม ห้องอาหาร

และสันทนาการ ห้องจัดรายการเสียงตามสาย สถานท่ีออกกําลังกาย ท่ีจอดรถ รถรับส่งบุคลากรจากในเมืองมายังสถานที่ทํางาน บ้านพัก
บุคลากร สวนหย่อม การดูแลรักษาความปลอดภัย และระบบกล้องวงจรปิด 
  

(5) การดําเนินการภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่สําคัญอะไรบ้าง 
สํานักงานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 5 จังหวัดนครราชสีมา ดําเนินการภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีสําคัญและเกี่ยวข้องกับ

การส่งมอบบริการหลักขององค์กร ดังตาราง 
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ เนื้อหา สาระสําคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 

1. พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 เป็นกฎหมายที่คุ้มครองด้านสุขลักษณะและการอนามัยสิ่งแวดล้อมหรือสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม 
2. พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2523 เป็นการกําหนดบทบาทหน้าท่ีการดําเนินการเกี่ยวกับการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคติดต่อ 

โดยแบ่งเป็น โรคติดต่อ โรคติดต่ออันตราย และโรคติดต่อที่ต้องแจ้งความ 
3. พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

พ.ศ. 2535 
การห้ามจําหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบแก่ผู้มีอายุไม่ครบ 18 ปีบริบูรณ์ ห้ามโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ 
จุดขาย และกําหนดอํานาจหน้าท่ีให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีดําเนินการ  
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กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ เนื้อหา สาระสําคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
4. พรบ.คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบ

บุหรี่ พ.ศ. 2535 
การกําหนดประเภทของสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ และการ
กําหนดส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่หรือเขตสูบบุหรี่ 

5. พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ.2540 

เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการของรัฐ เพื่อที่ประชาชน
จะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความจริง 

6. พรบ.ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 

กําหนดให้ผู้ผลิตหรือนําเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้องปฏิบัติตามเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ ฉลากและ
ข้อความคําเตือน การกําหนดสถานที่ขาย สถานที่ด่ืม วันเวลาขาย อายุผู้ซ้ือ การขาย เนื้อหาการ
โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

7. พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.
2554 

ว่าด้วยความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน เพื่อกําหนดการดําเนินการ
ควบคุม กํากับ ดูแล บริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทํางาน

8. กฎข้อบังคับระหว่างประเทศ 
(WHO, FCTC) 

กําหนดให้รัฐบาลเข้มงวดต่อการโฆษณา การโปรโมชั่นและการเป็นผู้อุปถัมภ์กิจกรรมต่างๆ ของ
บริษัทบุหรี่ การระบุคําเตือนบนซองบุหรี่ การใช้มาตรการภาษี การคุ้มครองประชาชนจากการ
ต้องถูกควันบุหรี่โดยมิได้สูบ (บุหรี่มือสอง) 

9. กฎอนามัยระหว่างประเทศ 
(IHR 2005) 

เพื่อป้องกันควบคุมโรคท่ีอาจมีผลกระทบต่อการเดินทางและการค้าขายระหว่างประเทศ การ
ดําเนินการในจังหวัดชายแดนหรือด่านระหว่างประเทศที่ต้ังอยู่บริเวณชายแดน รวมทั้งการเตรียม
ความพร้อม การเฝ้าระวัง และการตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ 

 
ข.  ความสัมพันธภ์ายใน ภายนอกองค์กร 

)6(   โครงสร้างองค์กร และวิธีการจัดการที่แสดงถึงการกํากับดูแลตนเองที่ดี 
สํานักงานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 5 จังหวัดนครราชสีมา มีกลไกการบริหารงานและวิธีการจัดการที่แสดงถึงการกํากับดูแลตนเองที่ดี ดังนี้ 

 ระดับสํานักงาน 
(1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อวางแผนและกํากับดูแลการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การบริหารงบประมาณ และการวินิจฉัยสั่งการ  
(2) มีการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการและข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (MOU) ระหว่างผู้อํานวยการกับหัวหน้ากลุ่มงานทุกแห่ง 
(3) มีการบริหารจัดการ การกําหนดกลยุทธ์และตัวชี้วัดขององค์กรและกําหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด การสร้างผลิตภัณฑ์วิชาการและ

นวัตกรรมในส่วนงานที่รับผิดชอบ มีแผนการติดตามประเมินผล มีการติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานตามตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายที่กําหนดไว้ และมีการรายงานผลความก้าวหน้าการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ไตรมาสที่ 2, 3, 4  

(4) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร (PMS) และตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (MOU) โดยมี
การประเมินผลความสําเร็จตัวชี้วัดค่าเป้าหมายตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของทุกกลุ่มงาน และการปฏิบัติงานรายบุคคลปี
ละ 2 ครั้ง (รอบ 6 เดือนแรกและ 6 เดือนหลัง) เพื่อจัดสรรสิ่งจูงใจที่สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ 

(5) มีคณะกรรมการบริหารงาน คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ คณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร 
(PMQA) คณะทํางานจัดการความรู้ (KM Team) คณะทํางานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร คณะกรรมการพฒันาคุณธรรม
จริยธรรมบุคลากร และคณะทํางานควบคุมภายในหน่วยงาน เพื่อการกํากับดูแลตนเองที่ดี มีกลไกการตรวจสอบการควบคุม
ภายใน เพื่อส่งเสริมและกํากับให้หน่วยงานกําหนดแผนสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในระบบราชการ 
มีการจัดทําแผนประคองกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการกํากับดูแลตนเองที่ดีอย่างเป็นระบบ  

ระดับกลุ่มงาน มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายขององค์กรสู่กลุ่มงาน มีการติดตามกํากับ และประเมินตนเอง (Self Assessment 
Report: SAR) มีการวางระบบการควบคุม กํากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานทุกเดือน  

ระดับบุคคล มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของกลุ่มงานสู่ระดับบุคคล บุคลากรทุกคนมีการจัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน 
(Job description) และแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ (Performance Management System: PMS) เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
ขององค์กรให้บรรลุเป้าหมาย มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน และมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการโดยคณะกรรมการฯ ปีละ 2 ครั้ง 
(รอบ 6 เดือนแรกและ 6 เดือนหลัง) เพื่อจัดสรรสิ่งจูงใจที่สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ 
 

สํานักงานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 5 จังหวัดนครราชสีมา มีโครงสร้างองค์กร อัตรากําลัง และการแบ่งงานภายในองค์กร 
ประกอบด้วย 8 กลุ่มงานหลัก, 5 กลุ่มโรค/กลุ่มภารกิจเฉพาะ และ 5 ศูนย์ ดังภาพ 
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แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากําลังสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา (ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานกระทรวง) (ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557) 

 
 

หมายเหตุ สีเหลืองคือ กลุ่มงานหลัก 8 กลุ่ม / สีเขียว คือ กลุ่มโรค กลุ่มภารกิจเฉพาะ 5 กลุ่ม / สีชมพู คือ ศูนย์อ้างอิงฯ และศูนย์ควบคุมโรค 5 แห่ง 

รวม 297 คน - ข้าราชการ          118 
- ลูกจา้งประจํา      115 
- พนักงานราชการ    32 
- พนักงานกระทรวง  16 
- อัตราจ้างเงินนอก   16 

ผู้อํานวยการสูง (นายแพทย์ 1) 
รองผู้อํานวยการ (3) 

 53 

- ข้าราชการ  18 
- ลูกจา้งประจํา  18 
- พนักงานราชการ  6 
- พนักงานกระทรวง 9  
- อัตราจ้างเงินนอก 2 

5 10 

- ข้าราชการ  7 
- พนักงานราชการ  2 
- พนักงานกระทรวง 1  

- ข้าราชการ  3 
- ลูกจา้งประจํา  2 

13 

- ข้าราชการ  9 
- ลูกจา้งประจํา  1 
- พนักงานราชการ  2 
- พนักงานกระทรวง 1 

13

- ข้าราชการ  8 
- ลูกจา้งประจํา  2 
- พนักงานราชการ  2 
- พนักงานกระทรวง 1 

6 

- ข้าราชการ  5 
- พนักงานกระทรวง  1 

5 

- ข้าราชการ  2 
- ลูกจา้งประจํา  2 
- อัตราจ้างเงินนอก 1 

12 

- ข้าราชการ  7 
- ลูกจา้งประจํา  2 
- อัตราจ้างเงินนอก  3 

5 

- ข้าราชการ  4 
- พนักงานกระทรวง  1

16

- ข้าราชการ  5 
- ลูกจา้งประจํา  3 
- พนักงานราชการ  6 
- พนักงานกระทรวง 1  
- อัตราจ้างเงินนอก 1 

18

- ข้าราชการ  5 
- ลูกจา้งประจํา  4 
- พนักงานราชการ  5 
- พนักงานกระทรวง 1 
- อัตราจ้างเงินนอก 3 

กลุ่มพัฒนาวิชาการ 
(ศูนย์อ้างอิงดา้น
โรคติดต่อนําโดยแมลง) 

กลุ่มพัฒนาวิชาการ 
(งานชันสูตรโรคและ
วิจัย)

กลุ่มพัฒนาภาคี
เครือข่าย 

กลุ่มพัฒนาวิชาการ 
(แผนงานโครงการ
โรคไม่ติดต่อ)

กลุ่มพัฒนาวิชาการ  
(งานโรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดล้อม)

กลุ่มพัฒนาวิชาการ 
(งานวัณโรคและศูนย์
เด็กเล็ก)

กลุ่มพัฒนาวิชาการ  
(งานโรคเรื้อนและ 
STI)

กลุ่มพัฒนาวิชาการ 
(งานเภสัชกรรม) 
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- ข้าราชการ  4 
- ลูกจา้งประจํา  2 
- พนักงานราชการ  3 

กลุ่มสื่อสารความเสี่ยง
และพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ

14 

- ข้าราชการ  14 

8 

- ข้าราชการ  5 
- ลูกจา้งประจํา  2 
- พนักงานราชการ  1 

กลุ่มระบาดวิทยา
และข่าวกรอง 

กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรค
และตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ทางด้านสาธารณสุข

กลุ่มแผนงานและ
ประเมินผล 

กลุ่มพัฒนาองค์กร  กลุ่มบริหารทั่วไป 

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา

32 

- ข้าราชการ  6 
- ลูกจา้งประจํา  24 
- พนักงานราชการ  1 
- อัตราจ้างเงินนอก  1 

5 

- ลูกจา้งประจํา  4 
- อัตราจ้างเงินนอก  1 

30 39 

- ข้าราชการ  5 
- ลูกจา้งประจํา  20 
- พนักงานราชการ  2 
- อัตราจ้างเงินนอก  3 

- ข้าราชการ  7 
- ลูกจา้งประจํา  29 
- พนักงานราชการ  2 
- อัตราจ้างเงินนอก  1 

ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดย
แมลงที่ 5.1 ชัยภูมิ 

ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดย
แมลงที่ 5.2 บุรีรัมย์ 

ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดย
แมลงที่ 5.4 อ.ปากช่อง 

ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดย
แมลงที่ 5.3 สุรินทร์ 
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(7)  องค์กรที่เก่ียวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกันมีหน่วยงานใดบ้าง มีบทบาทอย่างไรในการปฏิบัติงานร่วมกัน มี
ข้อกําหนดที่สําคัญในการปฏิบติังานร่วมกัน มีแนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกันอย่างไร  

ส่วนราชการ / 
องค์กรที่เก่ียวข้อง 

บทบาทหน้าที่ในการ
ปฏิบัติร่วมกัน 

ข้อกําหนดที่สําคัญในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน แนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกัน 

สํานักงบประมาณ และกอง
แผนงาน กรมควบคุมโรค 

จัดสรรงบประมาณ 
ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ความถูกต้องตามระเบียบ
การจัดสรร 

- ผ่านระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ 
ควบคุมโรค (EstimatesSM) เสนอแผนปี 
ละครั้ง รายงานทุกเดือน 

กรมบัญชีกลาง กองคลัง กรม
ควบคุมโรค และคลังจงัหวัด
นครราชสีมา 

เบิกจ่ายเงิน ความถูกต้องตามระเบียบ
การเบิกจ่าย 

- ผ่านระบบ GFMIS 
- ระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) 
- รายงานการควบคุมภายใน  
- รายงานเอกสารการเงิน  

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ และกลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร กรมควบคุมโรค 

กํากับคุณภาพการ
บริหารจัดการ 

ตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ 

- ผ่านระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ 
ควบคุมโรค (EstimatesSM) ไตรมาส 2,3,4

- ผ่านทางช่องทางเว็บไซต์ Facebook อีเมล์ 
กรมควบคุมโรค กรมอื่นในกระทรวง
สาธารณสุข สํานกังานสาธารณสขุ
จังหวัด หน่วยงานในสังกัดในพื้นที่
รับผิดชอบ องค์กรเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประสานงานร่วมกัน
เพื่อให้การทํางานด้าน
การป้องกันควบคุมโรค
มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

ประสานด้านการดูแล
สุขภาพ การป้องกัน
ควบคุมโรคของประชาชน 

- หนังสือราชการ  
- โทรศัพท์ โทรสาร   
- การประชุม อบรม สัมมนา 
- เว็บไซต์หน่วยงาน Facebook อีเมล์ 
- การนิเทศงาน 

 
(8)  กลุ่มผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักขององค์กร 

- กลุ่มผู้รับบริการ มีความต้องการและความคาดหวังที่สําคัญ มีแนวทางและวิธีการอย่างไรในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ มีแนวทาง
และวิธีการสื่อสารระหว่างกัน ดังตาราง 
กลุ่มผู้รับบริการ บริการที่ให้ ความต้องการ/ความ

คาดหวัง 
แนวทางและวิธีการสื่อสาร 

1. ประชาชน 1. แจ้งเตือนภัยการระบาดของโรค ภัยสุขภาพ 
แนวทางป้องกันควบคุมท่ีได้มาตรฐาน 

2. ให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ 
3. ดําเนินการตามกฎหมาย และพรบ.เกี่ยวข้อง

1. ความรู้ท่ีทันสมัยและถูกต้อง 
2. ช่องทางการรับรูข้่าวสารที่

หลากหลาย 
3. ข้อมูลเตือนภัยท่ีเชื่อถือได้ 

ประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อต่างๆ 
ได้แก่ การรณรงค์ การจัดรายการ
วิทยุ การแถลงข่าว เอกสาร แผ่น
พับ เว็บไซต์ Social media 

2. กลุ่มเครือข่ายท่ี
ทํางานด้วยกัน 
เพื่อให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ ในการ
ป้องกัน ควบคุม
โรค ได้แก่ สสจ. 
สสอ. สอ. รพศ. 
รพท. รพช. 
สปสช. และ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาองค์ความรู้
เทคโนโลยีในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม
โรคและภัยสุขภาพ 

2. สนับสนุนวิชาการและข้อมูลสถานการณ์โรค
เพื่อให้นําไปใช้ในการวางแผนและการ
ดําเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคฯ  

3. ถ่ายทอดองค์ความรู้ คู่มือ แนวทาง หลักสูตร 
มาตรฐาน มาตรการ ยุทธศาสตร์ นโยบาย 
กฎหมาย และมาตรฐาน 

4. พัฒนาระบบกลไก เครือข่ายประสานงาน 
และเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อให้การเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุมโรคฯ ได้ตามมาตรฐาน 

5. ดําเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคฯ 
และร่วมดําเนินการตามกฎหมาย พรบ. 

6. นิเทศติดตามประเมินผลร่วมกับผู้ตรวจ
ราชการ และเฉพาะกิจ 

1. องค์ความรู้และเทคโนโลยี
ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรค และกฎหมายท่ี
ถูกต้อง ทันสมัย เข้าใจง่าย 
สะดวกรวดเร็ว ต่อเนื่อง 
สมํ่าเสมอ นําไปปฏิบัติได้จริง

2. การปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ ร่วมศึกษาวิจัย 
และการแลกเปลี่ยนใช้งาน
ข้อมูลร่วมกัน 

3. ข้อมูลท่ีมีการวิเคราะห์ การ
พยากรณ ์เตือนภัย การชี้เป้า
ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรค  
 

1. คู่มือ เอกสาร สื่อประเภทต่างๆ 
ได้แก่ แนวทาง มาตรฐาน 
มาตรการ งานวิจัย ผลการสํารวจ
ผลการประเมิน ฐานข้อมูล องค์
ความรู้ เป็นต้น   

2. หนังสือราชการ  
3. โทรศัพท์โทรสาร 
4. เว็บไซต์ Socail media 
5. การฝึกอบรม การประชุมชี้แจง 

การนําเสนอผลงานวิชาการ 
6. คณะกรรมการ/คณะทํางาน ผู้

ประสานจังหวัด ผู้รับผิดชอบ
เครือข่ายประจําจังหวัด 

7. วิทยากรกระบวนการให้กับ
หน่วยงานเครือข่าย 
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- กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของหน่วยงาน มีความต้องการและความคาดหวังที่สําคัญ มีแนวทางและวิธีการอย่างไรในการให้บริการแก่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีแนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกัน ดังตาราง 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

บริการที่ให้ ความต้องการ/ 
ความคาดหวัง 

แนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกัน 

1. สํานักงบประมาณ และกอง
แผนงาน กรมควบคุมโรค 

การรายงานการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ความถูกต้องตาม
ระเบียบการจัดสรร 

1.  ผ่านระบบบริหารจัดการข้อมูลงบประมาณ 
เสนอแผนปีละครั้ง รายงานทุกเดือน 

2. กรมบัญชีกลาง กองคลัง กรม
ควบคุมโรค และคลังจงัหวัด 

รายงานการเบิกจ่ายเงิน ความถูกต้องตาม
ระเบียบการเบิกจ่าย

1.  ผ่านระบบ GFMIS ระบบ e-GP 
2.  รายงานทุกเดือน และทุกครั้งทีมีการเบิกจ่าย

3. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ กพร.กรมควบคุมโรค 

การรายงานผล การกํากับ
คุณภาพการบริหารจัดการ 

ตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ 

1.  ผ่านระบบการรายงานผลการปฏิบัติราชการ
2.  รายงานผลการพัฒนาระบบราชการปีละครั้ง

4. กรมควบคุมโรค กรมอื่นใน
กระทรวงสาธารณสุข สสจ. 
หน่วยงานในสังกัดพื้นที่รับผิดชอบ 
หน่วยราชการอื่น องค์กรเอกชน 
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

การประสานงานร่วมกัน
เพื่อให้การทํางานด้านการ
ป้องกันควบคุมโรคของ
ประชาชนมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

ประสานด้านการ
ดูแลสุขภาพ การ
ป้องกันควบคุมโรค
ของประชาชน 

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

 
2. ความท้าทายต่อองค์กร 
 

ก.  สภาพการแข่งขัน 
(9)  สภาพการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ ประเภทการแข่งขัน และจํานวนคู่แข่งขันในแต่ละประเภท ประเด็นการแข่งขัน
และผลการดําเนินการปัจจุบันในประเด็นดังกล่าว เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง    

ประเภท 
การแข่งขัน คู่แข่ง ประเด็นการ

แข่งขัน 

ผลการดําเนินงานในปัจจุบัน
เมื่อเปรียบเทียบกับผลการ

ดําเนินงานที่ผ่านมา 
ปัจจัยสําคัญที่ทําให้ประสบความสําเร็จ 

1. ศึกษา วิเคราะห์ 
วิจัยและพัฒนาองค์
ความรู้ ผลิตภัณฑ์
ทางวิชาการ และ
เทคโนโลยีในการเฝ้า
ระวังป้องกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพ
ของประชาชน 

1. จากผลการประเมินการ
ปฏิบัติราชการ 
2. จากการจัดเก็บ รวบรวม
ข้อมูลจํานวนและประเภท
ผลิตภัณฑ์ทางวิชาการ  
3. จํานวนผลิตภัณฑ์ทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่/
ตีพิมพ์ นําไปใช้ในการกําหนด
นโยบาย 
4. การรับรองมาตรฐานการ
ดําเนินงาน  
   * ผลการดําเนินงานพบว่า 
ปัจจุบันมแีนวโน้มสูงขึ้น 

1. การแข่งขัน
ภายในประเทศ 

1. แข่งขันกับตนเอง 
โดยเปรียบเทียบกับ
ผลการดําเนินงานที่
ผ่านมา 
2. เปรียบเทียบกับ
หน่วยงานวิชาการ
อื่น 
3. เปรียบเทียบกับ 
สคร. ในภูมิภาค 

2. ถ่ายทอดองค์
ความรู้ กฎหมาย 
และ มาตรฐานการ
เฝ้าระวังป้องกัน 
ควบคุมโรคฯ 

จากการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล
จํานวนการฝึกอบรม/หลักสูตร
การถ่ายทอดองค์ความรู้ ของ 
สคร.5  * พบว่า ปัจจุบันมี
แนวโน้มสูงขึ้น 

1. มีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุม
โรคท่ีหลากหลายทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก 
2. มีเครือข่ายการดําเนินงานการเฝ้าระวัง
โรคท่ีเข้มแข็งและยั่งยืน เช่น เครือข่ายเอดส์ 
เครือข่ายสื่อมวลชน เครือข่ายระบาดวิทยา 
โดยมีการแลกเปลี่ยนความรู้และความ
ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
3. มีระบบสนับสนุนการดําเนินงานจาก
ผู้บริหารทุกระดับ มีความคล่องตัว สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกค้าได้ดี  
4. มีการกําหนดตัวชี้วัดท่ีชัดเจน มีการ
ปรับปรุงกระบวนการทํางานอย่างต่อเนื่อง
และมีระบบสารสนเทศ สนับสนุนการ
บริหารจัดการและการให้บริการ 
5. มีเทคโนโลยีขั้นสูงในการดําเนินงาน ท้ัง
ทางด้านสารสนเทศ และการตรวจโดยใช้
เครื่องมือที่ทันสมัย 

2. การแข่งขัน
ภายนอกประเทศ การแข่งขันภายนอกประเทศมีในระดับกรมควบคุมโรค 
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(10)  ปัจจัยสําคัญที่ทําให้ส่วนราชการประสบความสําเร็จเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน ปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งมีผลต่อ
สภาพการแข่งขัน    
ปัจจัยแต่ละด้าน ปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งมีผลกระทบต่อสภาพการแข่งขัน 

1. ปัจจัยภายใน 
 

1.  การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรและอัตรากําลังที่ควรจะเป็น ทําให้เจ้าหน้าท่ีต้องมีการปรับตัวและเรียนรู้การ
ทํางานภายใต้กรอบโครงสร้างใหม่ 

2.  การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล ยังไม่สามารถนําไปใช้ในการจัดสรรสิ่งจูงใจที่สอดคล้องกับ
ผลสัมฤทธิ์ได้ท้ังหมด คณะกรรมการบริหารงานบุคคลจึงต้องมีการกําหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเพิ่มเติม

2. ปัจจัยภายนอก 
 

1.  การทํางานในลักษณะเขตสุขภาพ ซ่ึงหน่วยงานต่างๆ ต้องบูรณาการทํางานร่วมกันภายใต้ยุทธศาสตร์ของเขต
สุขภาพ ทําให้หน่วยงานต้องเพิ่มบทบาทในการประสานการทํางานกับเขตสุขภาพมากขึ้น  

2.  การเกิดภัยธรรมชาติและโรคอุบัติใหม่ ซ่ึงส่งผลกระทบในวงกว้าง เช่น อุทกภัย อีโบล่า ทําให้หน่วยงานต้อง
กระจายงบประมาณและบุคลากรบางส่วนไปช่วยเหลือ ส่งผลต่อการผลักดันงานตามแผนงานปกติ 

3.  การปรับบทบาทของกระทรวงสาธารณสุขในการเป็นผู้นําสุขภาพแห่งชาติด้านการควบคุมโรค (NHA)  
4.  การเตรียมความพร้อมในงานป้องกันควบคุมโรค เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

 
(11)  ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและข้อมูลเชิงแข่งขันมีแหล่งข้อมูลอยู่ที่ใด 

แหล่งข้อมูลข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและข้อมูลเชิงแข่งขันอยู่ท่ีวารสารวิชาการสคร.5 วารสารวิชาการกรมควบคุมโรค Health 
Science Journals ระบบคลังความรู้กรมควบคุมโรค หน่วยงานบริหาร/สํานักต่างๆ ของกรมควบคุมโรค เวทีการประชุมวิชาการ เว็บไซต์
และฐานข้อมูลของสคร.5  
 
(12)  ข้อจํากัดในการได้มาซึ่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ และข้อมูลเชิงแข่งขันมีอะไรบ้าง (ถ้ามี)  

ประเภทการแข่งขัน  คู่แข่ง  ข้อมูลเชิงแข่งขัน ข้อจํากัดในการได้มาซึ่ง
ข้อมูล 

1.  การวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ 
ผลิตภัณฑ์ทางวิชาการ ผลงาน
คุณภาพ มาตรฐาน และเทคโนโลยี
ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพของประชาชน 

2.  การถ่ายทอดองค์ความรู้ กฎหมาย 
มาตรฐานการเฝ้าระวัง ป้องกัน  
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

1. แข่งขันกับตนเอง
โดยเปรียบเทียบกับผล
การดําเนินงานที่ผ่าน
มา 
2. เปรียบเทียบกับ
หน่วยงานวิชาการอื่น 
3. เปรียบเทียบกับ 
สคร. อื่น 

1. ผลงานวิจัย ผลิตภัณฑ์ทางวิชาการ 
2. ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
3. รายงานประจําปี 
4. การประชุมวิชาการ 
5. ผลสํารวจความพึงพอใจของลูกค้า 
6. การรับรองมาตรฐาน ผลงาน

คุณภาพ 
8. เว็บไซต์หน่วยงาน ฐานข้อมูล 

1. ขาดการเตรียมการแข่งขัน
ท่ีดี การสร้างความเป็นเลิศ

2. การจัดเก็บข้อมูลเชิง
เปรียบเทียบยังไม่เป็น
ระบบ 

3. ขาดการสํารวจข้อมูล และ
ประเมินสมรรถนะคู่แข่งขัน

 
ข.  ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร ์
(13)  ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  ดังตาราง 
ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ สิ่งที่ท้าทาย 
ตามพันธกิจ 1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวิชาการจนเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานเครือข่ายและลูกค้า นําไปใช้ในการ

ป้องกัน ควบคุมโรค และเกิดการผลักดันเชิงนโยบายในทุกระดับ 
2. ภาคีเครือข่ายมีการดําเนินงานเชิงระบบได้อย่างย่ังยืน 
3. การพัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูงและได้มาตรฐานสากล 

ด้านปฏิบัติการ 1. การจัดการความรู้เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
2. การแสวงหาแหล่งทุนจากภายนอก  
3. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เป็นระบบเดียว การใช้ระบบฐานข้อมูลและทรัพยากรร่วมกัน 

ด้านทรัพยากรบุคคล 1. การมีโครงสร้างอัตรากําลังที่เหมาะสมตามบทบาทหน้าท่ีของบุคลากร 
2. มีแผนระยะยาวในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรอย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับบทบาทของหน่วยงาน 
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ค.  ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ    
(14)   กระบวนการที่สร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุนของส่วนราชการมีอะไรบ้าง รวมทั้งมีแนวทางและวิธีการอะไรบ้าง ในการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วยงาน  เพ่ือให้เกิดผลการดําเนินการที่ดีอย่างต่อเนื่อง  
สํานักงานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 5 จังหวัดนครราชสีมา มีกระบวนการที่สร้างคุณคา่และกระบวนการสนับสนุนตามแนวทาง

ประกาศนโยบายสายโซ่แห่งคุณคา่ (Value Chain) ของกรมควบคุมโรค ดังนี้ 
1. กระบวนการสร้างคุณค่า (Key Process) 9 กระบวนการ ได้แก่ 1) การวิจัยและองค์ความรู้ 2) การพัฒนามาตรฐาน

กฎหมาย 3) การพัฒนารูปแบบบริการเฉพาะด้าน 4) การพัฒนาข่าวกรอง การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ 5) การเตรียมความพร้อมตอบ
โต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 6) สื่อสารความเสี่ยงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ 7) ถ่ายทอดความรู้โรคและภัยสุขภาพ 
8) บังคับใช้กฎหมาย และ 9) พัฒนาเครือข่าย 

2. กระบวนการสนับสนุน (Key Support) 6 กระบวนการ ได้แก่ 1) การจัดการเชิงยุทธศาสตร์ 2) การบริหารทรัพยากร
บุคคล 3) การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 4) การจัดการความรู้ 5) การบริหารงบประมาณ และ 6) การบริหาร Supply 

สํานักงานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 5 จังหวัดนครราชสีมา ใช้แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector 
Management Quality Award: PMQA)  และการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการมาใช้ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการ มีแนวทางและวิธีการดําเนินงานที่ชดัเจนในการพัฒนาคุณภาพขององค์กรสู่องค์กรสมรรถนะสูง มีการพัฒนาปรับปรุงองค์กร 
การติดตามประเมินผล และถอดบทเรียนเพื่อใช้ในการดําเนินงานต่อไป (วงจร PDCA) กล่าวคือ มีการจัดทําแผนท่ียุทธศาสตร์ การ
ถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ระดับกลุ่มงานและระดับบุคคลในการนํายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ มีแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผน
ปฏิบัติงานประจาํปี มีการกําหนดเป้าประสงค์และตัวชี้วัดในการดําเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และสื่อสารถ่ายทอดชี้แจง
รายละเอียดให้ทุกกลุ่มงานนําไปปฏิบัติ รวมท้ังมีการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานด้วยระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรม
ควบคุมโรค (EstimatesSM) และนําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการดาํเนินงานต่อไป 
 

(15) ภายในองค์กรมีแนวทางในการเรียนรู้ขององค์การ และการแลกเปลี่ยนความรู้ของ สคร.5 
สํานักงานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 5 จังหวัดนครราชสีมา มีแนวทางในการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนความรู้ ดังนี้  
1. นโยบายของผู้บริหารในการกําหนดเป็นข้อตกลงการปฏิบัติราชการของกลุ่มงาน (MOU) และการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการของบุคลากร (PMS) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะและการเรียนรู้ท่ีนําไปแลกเปลี่ยนความรู้พัฒนาต่อยอดได้ต่อไป 
2. เปิดโอกาสให้บุคลากรได้ริเริ่มดําเนินการโครงการใหม่ๆ หรือจัดทําผลิตภัณฑ์วิชาการ หรือศึกษาวิจัยด้านการเฝ้าระวัง 

ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เพื่อนําองค์ความรู้ด้านวิชาการที่ได้มาพัฒนาสู่นโยบายการทํางานของพื้นที่ 
3. สนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (IDP) และตามความต้องการ (Need Assessment) ได้แก ่

การศึกษาต่อ การศึกษาดูงาน การฝึกอบรมภายนอกองค์กร และการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น e-Learning 
4. พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอย่างรวดเร็วและครอบคลุม เพื่อให้สามารถค้นคว้าข้อมูลและติดต่อสื่อสารได้ตลอดเวลา  
5. จัดเวทีหรือช่องทางในการนําเสนอผลความสําเร็จจากการศึกษา การวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากการ

แลกเปลี่ยนความรู้ ได้แก่ การประชุมวิชาการ ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) Show & Share ตลาดนัดความรู้   
6. จัดระบบสนับสนุนและสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมในการเรียนรู้ ได้แก่ ห้องสมุดสคร.5 วารสารวิชาการสคร.5 เว็บไซต์

สคร.5 Facebook สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ระบบคลังความรู้กรมควบคุมโรค ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ Health Science Journals เป็นต้น 
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และกระตุ้นให้บุคลากรได้หาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง 

สํานักงานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 5 จังหวัดนครราชสีมา มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ดังนี้ 
1. มีการแลกเปลี่ยนความรู้ในเวทีประชุมต่างๆ ได้แก่ ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข สัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติ 

ประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจําสูง่านวิจัย สัมมนาวิชาการกรมควบคุมโรค ประชุมวิชาการ 
สคร.5 6 7 ประชุม War room ประชุมผ่านระบบ VDO Conference ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) Show & Share และตลาดนัดความรู้ 

2. มีการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อทบทวนวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ภารกิจ และติดตามผลการดําเนินงานเป็นระยะ  
3. มีช่องทางการสื่อสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แก่ เว็บไซต์สคร.5 Facebook Line บอร์ดข่าวสารต่างๆ ระบบคลังความรู้

กรมควบคุมโรค ห้องสมุดสคร.5 วารสารวิชาการ สคร.5 เป็นต้น 
4. มีฐานข้อมูลความรู้ตามประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อรวบรวมผลิตภัณฑ์ทางวิชาการและองค์ความรู้ เผยแพร่ในเว็บไซต์สคร.5 

Facebook สคร.5 วารสารวิชาการสคร.5 Health Science Journals และระบบคลังความรู้กรมควบคุมโรค 
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