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บทสรุปการดําเนินงาน 
การประเมินและพัฒนาคุณภาพหนวยงานตามเกณฑคุณภาพหนวยงาน กรมควบคุมโรค 

(Disease Control Organization Quality Criteria of DDC) ป 2558-2559 
 

ตามที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ไดมีโครงการประเมินและพัฒนาคุณภาพกรมควบคมุโรค 
โดยคณะกรรมการจัดทําเกณฑประเมินและพัฒนาคุณภาพ ไดจัดทําเกณฑคุณภาพหนวยงานกรมควบคุมโรค 
(Disease Control Organization Quality Criteria of DDC) ป 2558-2559 ขึ้น โดยประยุกตมาจากเกณฑรางวัล
คุณภาพแหงชาติ MBNQA (Malcolm Baldrige National Quality Award) ของประเทศอเมริกา เกณฑรางวัล
คุณภาพแหงชาติ (TQA-Thailand Quality Award) เกณฑรางวัลการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA-Public Sector 
Management Quality Award) เกณฑการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล (HA) ของสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (สรพ.) ตลอดจนเกณฑคุณภาพโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพแหงชาต ิ (HPH) ของกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข เปนตน และมีกระบวนการพัฒนาเกณฑคุณภาพไดดําเนินการแบบมีสวนรวมอยางเปน
ขั้นตอน อีกทั้งคณะกรรมการฯ ไดปรับประยุกตเกณฑคณุภาพใหเหมาะสมกบัการนําไปเปนเครื่องมือใช
ประเมินและพฒันาหนวยงานในกรมควบคุมโรค เพื่อใหหนวยงานนําเกณฑคุณภาพไปใชในการประเมินและ
พัฒนาคุณภาพหนวยงาน พัฒนาระบบการทํางานใหมีคณุภาพมาตรฐาน กระตุนใหองคกรเรียนรู แลกเปลี่ยน
และพัฒนาปรบัปรุงตนเองอยางตอเนื่อง รวมทั้งบูรณาการการทํางานภายในองคกรและระหวางองคกรใหมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงเปนการเริ่มตนที่ดีของการสรางหลักประกันคณุภาพของระบบควบคุมโรคไดอยางแทจริง  

สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา มีการประเมินและพัฒนาคณุภาพหนวยงานตาม
เกณฑคุณภาพหนวยงาน กรมควบคุมโรค มีวิธีการและขัน้ตอนดังนี ้
 

วิธีการและขั้นตอนการประเมินและพัฒนาคุณภาพหนวยงาน ระยะเวลา 
1. กรมควบคุมโรค ส่ือสารถายทอดเกณฑคุณภาพหนวยงาน กรมควบคุมโรค 8-9 กรกฎาคม 25558 
2. ผูอํานวยการ สคร.9 นครราชสีมา ส่ือสารเกณฑคณุภาพหนวยงาน กรม

ควบคุมโรค และสมัครขอรับการประเมินคุณภาพ 
13 กรกฎาคม 2558 

3. สคร.9 นครราชสีมา แตงตั้งคณะทํางานพฒันาองคกร ส่ือสารเกณฑ และ
ประชุมจัดทํา (ราง) รายงานผลการดําเนินงาน (Application report)  

23 กรกฎาคม 2558 

4. สคร.9 นครราชสีมา จัดสง (ราง) รายงานผลการดําเนินงาน 7 สิงหาคม 2558 
5. กองแผนงาน กรมควบคุมโรค จัดอบรมผูเขียนรายงาน (Application Report) 

และแนวทางการประเมินคุณภาพ 
17-18 สิงหาคม 2558 

6. สคร.9 นครราชสีมา ประชุมจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน หมวด 6 (หมวด
ที่รับผิดชอบ) 

3 กันยายน 2558 
 

7. สคร.9 นครราชสีมา จัดสง (ราง) รายงานผลการดําเนินงาน หมวด 6  30 กันยายน 2558 
8. สคร.9 นครราชสีมา จัดสงรายงานผลการดําเนินงาน 7 หมวด ภายใน 15 ธันวาคม 2558 
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วิธีการและขั้นตอนการประเมินและพัฒนาคุณภาพหนวยงาน ระยะเวลา 
9. ผูตรวจประเมนิของกรมควบคุมโรค (Assessors) พิจารณาใหขอเสนอแนะ

และปรับปรุงรายงานฯ 
ภายใน 30 มกราคม 2559 

10. กองแผนงาน กรมควบคุมโรค จัดประชุมเพื่อจัดลําดับหนวยงานในแตละชวง
คะแนน (Band) และแจงผลการตรวจประเมนิ อาจมกีระบวนการประเมนิผล
หนวยงานแบบสุม (Site visit process) 

ตนเดือนกุมภาพันธ 2559 

11. กองแผนงาน กรมควบคุมโรค จัดประชุมสรุปผลการดําเนินการประเมิน
คุณภาพและพฒันาระบบควบคุมโรค 

ตนเดือนมิถุนายน 2559 

 
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา มีการประเมินและจดัทํารายงานผลการ

ดําเนินงานรายหมวด ตามเกณฑคุณภาพหนวยงานกรมควบคุมโรค แบงเปน 3 สวน ไดแก 
1. สวนบทนํา เปนโครงรางขององคกร หรือลักษณะสําคัญขององคกร (Organization Profile) 

สภาพแวดลอมขององคกร ความสัมพันธ และความทาทายขององคกร 
2. สวนกระบวนการ หมวด 1 - 6 (650 คะแนน) เปนขอคําถามเพื่อใหองคกรระบุกระบวนการที่สําคัญ

ขององคกร ไดแก  
หมวด 1 การนาํองคกร (110 คะแนน)  
หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ (110 คะแนน) 
หมวด 3 การมุงเนนลูกคาและผูมีสวนไดเสีย (100 คะแนน) 
หมวด 4 การวดั การวิเคราะห และการจัดการความรู (120 คะแนน) 
หมวด 5 การมุงเนนบุคลากร (110 คะแนน)  
หมวด 6 การมุงเนนการปฏิบตัิการ (100 คะแนน) 

3. สวนผลลัพธ (Results) คือ หมวด 7 ผลลัพธ (350 คะแนน) เปนขอคําถามเพื่อใหองคกรรายงาน
ผลลัพธที่ไดจากกระบวนการตางๆ ขององคกร 

 
 

คณะทํางานพฒันาองคกร 
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวดันครราชสีมา 

  (ธันวาคม 2558) 
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บทนํา 
โครงรางองคกร (Organization Profile) สคร.9 นครราชสีมา 

 
1. ลักษณะสําคัญขององคกร (Organizational Description)  

สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวดันครราชสีมา (สคร.9 นครราชสีมา) เปนหนวยงานสวน
ภูมิภาคทีก่รมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดตัง้ตามนโยบายการปรับปรุงโครงสราง และจัดแบงสวน
ราชการในสวนภูมภิาคใหเหมาะสมตอเหตกุารณและการกระจายอํานาจ ทําหนาที่รับผิดชอบการปองกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร มีพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวดั ไดแก นครราชสีมา 
ชัยภูมิ บุรีรัมย และสุรินทร โดยปฏิบัติงานตามพันธกจิตามแนวทางของกรมควบคมุโรคคือ การลดเสี่ยง ลดโรค 
ลดตาย ขับเคลื่อนโดยตรงกบักลุมเปาหมายคือ ประชาชน อีกสวนหนึ่งขับเคลื่อนผานกลุมเครือขายที่ทํางาน
รวมกัน เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในการปองกันควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ 

 

ก. สภาพแวดลอมขององคกร 
(1) ผลิตภณัฑ (Product Offerings)  

สคร.9 นครราชสีมา มีผลิตภัณฑหลักที่สงมอบโดยตรงกบักลุมเปาหมายคือ ประชาชน (กลุมเสี่ยง กลุม
วัย กลุมโรค กลุมพื้นที่เปาหมาย) หรือผานกลุมเครือขายที่ทํางานรวมกนั เชน สสจ. สสอ. รพ. รพ.สต. อปท. 
อบต. เทศบาล เครือขายสื่อมวลชน เปนตน เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในการปองกันควบคมุโรค ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 แสดงผลิตภัณฑหลัก ความสําคัญเชิงเปรียบเทียบ และกลไกที่ใชในการทีส่งมอบ 

ผลิตภัณฑหลัก ความสําคัญเชิงเปรียบเทียบของแตละผลิตภัณฑตอ
ความสําเร็จขององคกร 

กลไกท่ีองคกรใชในการสงมอบผลิตภัณฑ 

1. บริการทางวิชาการ ตาม
ภารกิจ และสมรรถนะหลัก
ขององคกร (Core 
Competency)  

  

บริการทางวิชาการตางๆ นี้ เปนการดําเนินการตาม
ภารกิจตามที่กําหนดในกฎกระทรวงแบงสวน
ราชการ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 
2552 และตามสมรรถนะหลักขององคกร (Core 
Competency) ซึ่งสอดคลองกับพันธกิจและสงผล
ตอการบรรลุวิสัยทัศนขององคกร ไดแก  
1. การถายทอดองคความรูดานการปองกันควบคุม
โรค เชน สนับสนุนถายทอดองคความรูโรคและภัย
สุขภาพแกหนวยงานเครือขายและเขตสุขภาพ การ
เปนวิทยากร การเปนที่ปรึกษา การใหขอมูลอางอิง 
การนิเทศติดตามการดําเนินงานโรคและภัยสุขภาพ 
2. การพยากรณโรค เพื่อสนับสนุนพื้นที่ในการเฝา
ระวังปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ การพัฒนา
ศูนยขอมูลขาวสารโรคและภัยสุขภาพ 
3. การตอบโตภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข เชน การ

มีการกําหนดและทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ 
และแผนยุทธศาสตร โดยรับฟงความคิดเห็น 
ขอเสนอแนะ และความตองการของลูกคา มี
การกําหนดตัวช้ีวัดและแผนปฏิบัติราชการของ
องคกร เพื่อใหมีการจัดทําผลิตภัณฑขององคกร 
ไดแก บริการทางวิชาการ และผลิตภัณฑทาง
วิชาการ โดยมีการจัดทําผลิตภัณฑ และกลไก
การสงมอบบริการทางวิชาการ โดยการ
ใหบริการผานทางคูมือ เอกสาร สื่อ หนังสือ
ราชการ โทรศัพท โทรสาร เว็บไซตสคร.9 
Social media การฝกอบรม การประชุมช้ีแจง 
การนําเสนอผลงานวิชาการ คณะกรรมการ/
คณะทํางาน ผูประสานจังหวัด ผูรับผิดชอบ
เครือขายประจําจังหวัด เครือขายสื่อมวลชน 
และการเปนวิทยากรกระบวนการใหกับ
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ผลิตภัณฑหลัก ความสําคัญเชิงเปรียบเทียบของแตละผลิตภัณฑตอ
ความสําเร็จขององคกร 

กลไกท่ีองคกรใชในการสงมอบผลิตภัณฑ 

เฝาระวังและตอบโตขาวในภาวะฉุกเฉิน การ
ปฏิบัติการตอบโตภาวะฉุกเฉินทางดานสาธารณสุข 
(Emergency Operations Center: EOC) 

หนวยงานเครือขาย มีการประเมินผลการ
ดําเนินงาน และความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจของ
กลุมเปาหมาย เพื่อนําไปพัฒนาปรับปรุงตอไป 

2. ผลิตภัณฑหลักของ
องคกร ไดแก คูมือ แนวทาง
หลักสูตร และมาตรฐาน 
ดานการเฝาระวัง ปองกัน 
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 

ผลิตภัณฑหลักทางวิชาการที่ สคร.9 นครราชสีมา 
จัดทําขึ้น ไดแก คูมือ แนวทาง หลักสูตร และ
มาตรฐาน เปนผลิตภัณฑที่องคกรมีภารกิจโดยตรง
ในการจัดหาใหไดมา เพื่อเผยแพรใหหนวยงาน
เครือขายในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 นําไปใชในการเฝา
ระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ โดยมีการ
ผลิตตามองคประกอบของมาตรฐานสําหรับ
ผลิตภัณฑทางวิชาการ ตามแนวทางที่กรมควบคุม
โรคกําหนดไดครบถวน เชน  
1. คูมือการจัดทํารายงานสถานการณโรคที่เฝาระวัง
ทางระบาดวิทยาและการพยากรณโรค พ้ืนที่เขต
สุขภาพที่ 9 
2. แนวทางการดําเนินงานอําเภอควบคุมโรคเขมแข็ง
แบบยั่งยืน 
3. หลักสูตรเทคนิคการพนสารเคมีเพื่อควบคุมและ
กําจัดยุงลาย 
4. มาตรฐานการดําเนินงานควบคุมโรคเรื้อน 
(Leprosy Elimination Accreditation: LEA) เปนตน 

มีการศึกษาวิเคราะหสภาพปญหา สํารวจความ
ตองการของกลุมเครือขายที่ทํางานรวมกัน เพื่อ
กําหนดแผนการจัดทําผลิตภัณฑหลักของ
องคกร และการพัฒนาผลิตภัณฑทางวิชาการ 
เชน งานวิจัย ผลการสํารวจ ผลการประเมิน 
ฐานขอมูลดานระบาดวิทยา และผลิตภัณฑอ่ืนๆ 
เชน องคความรู รูปแบบ นวัตกรรม เทคโนโลยี 
ใหเปนผลิตภัณฑหลัก เสนอแผนเพื่อรับฟง
ขอเสนอแนะของกลุมเปาหมาย เพื่อจัดทํา
ผลิตภัณฑตามองคประกอบของมาตรฐาน
สําหรับผลิตภัณฑทางวิชาการ มีการถายทอด
ใหกับกลุมเครือขายที่ทํางานรวมกัน ผาน
ชองทางตางๆ เชน หนังสือราชการ การ
ฝกอบรม การประชุมช้ีแจง การประชุมวิชาการ 
คณะกรรมการ/คณะทํางาน ผูประสานจังหวัด 
ฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส (E-Journal) 
เว็บไซตสคร.9 และ Social media เปนตน มีการ
นําขอมูลไปอางอิง การนําไปใช เชน ใชในการ
กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร แผนงาน 
มาตรฐาน มาตรการ เปนตน และมีการประเมิน
ความพึงพอใจ การใชประโยชน และ
ขอเสนอแนะ เพื่อนําไปพัฒนาปรับปรุงตอไป 

 

(2) วิสัยทัศนและพันธกิจ (Vision & Mission)  
สคร.9 นครราชสีมา มีวิสัยทัศนคือ “เปนองคกรชั้นนําที่มีมาตรฐานสากล ดานการเฝาระวังปองกัน

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ภายในป 2562” โดยปฏิบัติภารกิจตามที่กาํหนดในกฎกระทรวงแบงสวนราชการ 
พ.ศ. 2552 ดังนี้ 

1. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาองคความรูดานการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยท่ีคุกคามสุขภาพ
ใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ 

2. สนับสนุนการพัฒนามาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑและรูปแบบการดําเนินงานเฝาระวัง ปองกัน ควบคุม
โรคและภัยท่ีคุกคามสุขภาพในเขตพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ 
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3. ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีดานการเฝาระวัง ปองกนั ควบคุมโรคและภัยท่ีคุกคามสุขภาพใหแก
หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และประชาชนในเขตพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ 

4. ประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการเฝาระวัง ปองกนั ควบคุมโรค
และภัยท่ีคุกคามสุขภาพในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

5. สนับสนุนการเฝาระวัง ปองกนัและควบคุมโรคบริเวณชายแดน เพื่อการปองกันโรคระหวางประเทศ 
6. เผยแพรขอมูลขาวสารดานการเฝาระวัง ปองกนั ควบคุมโรคและภัยท่ีคุกคามสุขภาพในเขตพื้นที่ท่ี

รับผิดชอบ 
7. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
 

สคร.9 นครราชสีมา มีวัฒนธรรมองคกรที่กําหนดรวมกนัคือ “เคารพผูอาวุโส เชิดชูคนดี รักษาประเพณี
ไทย สามัคคี ยกยองชมเชยผูอ่ืน” และมีคานิยมองคกร คือ “I SMART” ตามแนวทางของกรมควบคุมโรค 
ประกอบดวย 

I: Integrity  การยึดมั่นในความถูกตองและจริยธรรม  S: Service Mind  บริการที่ดี  
M: Mastery  การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ A: Achievement  การมุงผลสัมฤทธิ์  
R: Relationship  การมีน้ําใจ ใจเปดกวาง เปนพี่เปนนอง  T: Teamwork  การทํางานเปนทีม  
กรมควบคุมโรคไดกาํหนดใหบุคลากร สคร.9 นครราชสีมา มีสมรรถนะที่จําเปนตามภารกิจกรม

ควบคุมโรค (Functional competency) เพือ่ใชเปนรากฐานในการพัฒนาองคการใหบรรลุตามวิสัยทัศน ไดแก 1) 
ระบาดวิทยา 2) การวจิัยและพัฒนา 3) ตดิตามและประเมนิผล โดยมีสมรรถนะหลักขององคกร (Core 
Competency) ไดแก การถายทอดองคความรูดานการปองกันควบคุมโรค การพยากรณโรค และการตอบโต
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข เชน การเฝาระวังและตอบโตขาวในภาวะฉุกเฉิน ซ่ึงเปนรากฐานในการสงเสริม
กระบวนการปองกัน ควบคุมโรค และการพัฒนาองคกรใหบรรลุตามวสัิยทัศนและพนัธกิจที่กําหนดไว ตาม
แนวทางของกรมควบคุมโรคคือ “การลดเสี่ยง ลดโรค ลดตาย” 
 

(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร (Workforce Profile)  
สคร.9 นครราชสีมา มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 289 คน 

ประกอบดวย ขาราชการ 116 คน (รอยละ 40.14) อายุเฉลี่ย 
48 ป ลูกจางประจํา 110 คน (รอยละ 38.06) มีอายุเฉลี่ย 51 
ป พนักงานราชการ 31 คน (รอยละ 10.73) มีอายุเฉลี่ย 32 ป 
พนักงานกระทรวง 16 คน (รอยละ 5.54) และลูกจาง
ช่ัวคราวอัตราจางเงินนอก 16 คน (รอยละ 5.54) การศึกษา
สวนใหญของบุคลากรในภาพรวม ระดับต่าํกวาปริญญาตรี 
(รอยละ 45.49) รองลงมาคือ ปริญญาตรี (รอยละ 38.35) 
ปริญญาโท (รอยละ 14.66) และปริญญาเอก (รอยละ 1.50) ตามลําดับ (ขอมูล ณ วันที ่23 พฤศจิกายน 2558) ดัง
ภาพที่ 1 – 3 
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บุคลากรของสคร.9 นครราชสีมา ไดรับการคัดเลือกตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของสํานักงาน ก.พ. 
เชน คุณสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหนง การศึกษา สมรรถนะที่จําเปน เปนตน องคประกอบสําคัญที่ทําให
บุคลากรมีสวนรวมในการทาํงานเพื่อบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน คือ การจัดโครงสรางแบบ Matrix มี
คณะกรรมการ คณะทํางานตางๆ เพื่อบูรณาการงานใหรองรับภารกิจ โดยมีปจจยัที่ทําใหบุคลากรมีความผูกพัน
ทุมเทคือ การไดรับการยอมรบั ยกยองเชิดช ูมีความหมายตอองคกร ไดรับการมอบอํานาจ ความไววางใจ 
กําหนดเปาหมายรวมกนั และสรางการมีสวนรวมทกุระดับในองคกร มีการกําหนดสมรรถนะของบุคลากร 
ไดแก บุคลากรตองมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานดานการเฝาระวัง สอบสวนโรค รวบรวมและวเิคราะหขอมูล
อยางแมนยํา พยากรณโรคและภยัสุขภาพอยางถูกตอง เพือ่วางแผนการปองกันควบคมุโรคใหมีประสิทธิภาพ มี
ความเชี่ยวชาญในการสรางผลิตภัณฑดวยกระบวนการวจิัยและพัฒนา การใชกลไกการติดตามประเมินผลเพื่อ
วัดความสําเร็จพันธกิจขององคกร โดยมีขอกําหนดดานสุขภาพและความปลอดภัยในการฝกปฏิบัติและ
ซักซอมการตอบโตการระบาดของโรคและภาวะฉุกเฉินดานสาธารณสุข มีการปฏิบัติตามมาตรฐานระบบ
บริหารจัดการคุณภาพหองปฏิบัติการ (Laboratory Accreditation: LA) มีแนวทางในการพัฒนาหองปฏิบัติการ
ทางกีฏวิทยาใหไดมาตรฐาน ISO/IEC: 17025 มีแผนบริหารความตอเนือ่งขององคกร (Business Continuity 
Plan: BCP) การดําเนินการสถานที่ทํางานนาอยูนาทํางาน (Healthy workplace) และคานิยมองคกรดานสุขภาพ 
ทําใหบุคลากรมีทักษะ ปลอดภัย ลดโอกาสเสี่ยงตอการสัมผัสเชื้อโรคและปจจยัเสี่ยง  
 

(4) สินทรัพย (Assets) ของสคร.9 นครราชสีมา ประกอบดวย 
1) อาคารสถานที่ สคร.9 นครราชสีมา ตั้งอยูบนที่ดนิราชพัสดุ มีเนื้อที่ประมาณ 100 ไร ตั้งอยูเลขที่ 497 

ถนนราชสีมา-โชคชัย ตําบลหนองบัวศาลา อําเภอเมือง จงัหวัดนครราชสีมา มีอาคารสํานักงานหลกั 4 อาคาร 
ไดแก อาคารสคร.9 อาคารเภสัชกรรม อาคารงานชันสูตร และอาคารศูนยอางอิงโรคติดตอนําโดยแมลง มีศูนย
ปฏิบัติการตอบโตภาวะฉุกเฉนิทางสาธารณสุข (Emergency Operation Center: EOC) หองปฏิบัติการทาง
การแพทยดานควบคุมโรค หองปฏิบัติการทางกีฏวิทยา หองควบคุมอณุหภูมิยาและเวชภณัฑที่มใิชยา มาลาเรีย
คลินิก ศูนยถายทอดเทคโนโลยีและซอมเครื่องพนสารเคมี หองประชุม หองชมรมจริยธรรม และบานพัก
บุคลากร เปนตน  

2) เทคโนโลย ีสคร.9 นครราชสีมา ไดแก 
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Hardware ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและความปลอดภัย มีการใชงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยใชพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 และพระราชบัญญัติวาดวยการกระทํา
ความผิดเกีย่วกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 เปนมาตรฐานการดําเนนิงานดานการใชงานระบบคอมพิวเตอรและ
ระบบเครือขาย 

Software และระบบฐานขอมูล เพื่อใชในการดําเนนิการตามพันธกิจของหนวยงาน ดาน
ยุทธศาสตร ดานกระบวนการสรางคุณคาและกระบวนการสนับสนุน ไดแก เว็บไซตสคร.9 นครราชสีมา ซ่ึงมี
การพัฒนาตามมาตรฐานเวบ็ไซตภาครัฐ (Government Website Standard) มีระบบบริหารจัดการเชงิยุทธศาสตร
กรมควบคุมโรค (EstimatesSM) ใชในการจัดทําแผนและผูบริหารสามารถติดตามความกาวหนาการดําเนินงาน
ไดออนไลน เพื่อใชในการตดัสินใจและวางแผนยุทธศาสตร ระบบฐานขอมูลผลงานวิชาการ (Thai Health 
Science Journals) ซ่ึงวารสารวิชาการ สคร.9 ผานการรับรองคุณภาพของศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (Thai-
Journal Citation Index Centre: TCI) เมื่อป พ.ศ. 2555 มีโปรแกรมดานการเฝาระวังปองกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพ เชน โปรแกรม Epidemic (รายงาน 506) โปรแกรม NAP การเชื่อมโยงขอมูลกบัระบบคลังขอมูลดาน
การแพทยและสุขภาพ (Health Data Center: HDC) ของจังหวัดในพืน้ที ่(43 แฟม) ระบบฐานขอมูลโรค 
(UCHA) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) เพื่อใชในการรายงานสถานการณโรคในรูปแบบตางๆ ระบบ
สนับสนุนการดําเนินงาน เชน โปรแกรมสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS) สําหรับบริหารและพฒันาผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ระบบการจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-GP) มีระบบรับเรื่องรองเรียน (e-Petition) เพื่อเปนชองทางในการรับเรื่อง
รองเรียนและการจัดการขอรองเรียน รวมทั้งมีระบบการติดตอส่ือสารและการดําเนนิงานในภาวะฉุกเฉิน ไดแก 
ระบบประชุมทางไกลผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต VDO/Web conference การติดตอส่ือสารทางโทรศัพท
และชองทางตางๆ ตามที่ระบุในแผนบรหิารความตอเนือ่งขององคกร (BCP) ทั้งในสถานการณปกติและเมื่อเกิด
โรคระบาด หรือสถานการณฉุกเฉินทางสาธารณสุข ใหกับประชาชนและหนวยงานตางๆ  

3) อุปกรณ ที่ใชในการใหบริการดานการรกัษา มีเครื่องมอืทางการแพทยที่ใชในการวนิิจฉัยผูปวยโรค
หนอนพยาธิ โรคมาลาเรีย ดานการควบคุมมาตรฐาน มีเครื่องตรวจสอบอุณหภูมิมาตรฐาน Digital Thermometer 
และหองเก็บวคัซีน ดานการปองกันควบคมุโรคและภัยสุขภาพ มีเครื่องพนสารเคมีชนิด ULV เครื่องพนหมอก
ควัน ชุดอุปกรณปองกันโรคติดเชื้อรายแรง อุปกรณปองกนัอันตรายสวนบุคคล 
 

(5) กฎระเบียบขอบังคบั (Regulatory Requirements) 
สคร.9 นครราชสีมา ดําเนินการภายใตกฎหมาย กฎระเบยีบ ขอบังคับที่สําคัญ ไดแก (1) พระราชบญัญัติ

คุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 (2) พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (3) 
พระราชบัญญัติระเบียบบรหิารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 (4) พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบรหิารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (5) พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดืม่แอลกอฮอล พ.ศ. 2551 
(6) กฎกระทรวงแบงสวนราชการ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 (7) ระเบยีบสํานัก
นายกรัฐมนตรวีาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. 2555 (8) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 และ (9) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
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ภาพที่ 4 แสดงโครงสราง สคร.9 นครราชสีมา 

ข. ความสัมพนัธระดับองคกร (Organizational Relationships) 
(1) โครงสรางองคกร (Organizational Structure)  

สคร.9 นครราชสีมา กําหนดโครงสรางการบริหารงาน 
โดยแบงกลุมงานในสังกดั เปน 10 กลุมงานหลัก และมีงาน/ศูนย 
ที่ตั้งขึ้นตามภารกิจเฉพาะ ดังภาพที่ 4  

มีกลไกการบรหิารงานและวธีิการจัดการทีแ่สดงถึงการ
กํากับดแูลตนเองที่ดี ตามนโยบายการกํากบัดูแลองคการที่ดี กรม
ควบคุมโรค มีการประกาศเปนนโยบายในการกํากับดูแลสวน
ราชการควบคูกับกฎขอบังคบัอื่นๆ และมกีารกํากับดแูลดังนี ้

1. มอบอํานาจใหรองผูอํานวยการ ปฏิบัติราชการ
แทนผูอํานวยการในราชการของหนวยงาน ที่มีสวนในการขับเคลื่อนการพัฒนาองคกร มอบอํานาจหรือกระจาย
อํานาจการตัดสินใจในการปฏิบัติงานตามระเบียบการปฏิบัติราชการ ใหกับหวัหนากลุม และคณะกรรมการ
ตางๆ เพื่อวางแผนและกํากบั ติดตาม ดูแลการบริหารการดําเนินงาน และการวินิจฉยัส่ังการ โดยมกีารรายงาน
เสนอผูอํานวยการในการประชุมผูบริหารหนวยงานทกุเดอืน 

2. จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการและขอตกลงการปฏิบัติราชการ (MOU) มีการถายทอดตัวช้ีวัด
และเปาหมายระดับกรมควบคุมโรค สูหนวยงาน กลุมงาน และบุคคล มีแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงาน มีการกํากับติดตามผลการดําเนินงานผานระบบ EstimatesSM ทุกไตรมาส  
และสรุปผลการประเมินคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงาน เสนอผูบริหารในการประชุมประจาํเดือน 

3. การบริหารจัดการ โดยกําหนดกลยุทธและกลุมภารกจิเฉพาะ เพื่อรองรับภารกิจและรองรับการ
เปลี่ยนแปลง มีการกระจายอํานาจใหสามารถจัดทําแผนงานโครงการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑทางวิชาการ บริการ หรือ
สรางนวัตกรรมในสวนที่รับผิดชอบ 

4. ตัวช้ีวดัขององคกรและกําหนดผูรับผิดชอบตัวช้ีวดั การสรางผลิตภัณฑวิชาการและนวัตกรรม
ในสวนงานทีรั่บผิดชอบ มีแผนการติดตามประเมินผล มีการติดตาม และรายงานความกาวหนาการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายที่กําหนดไว  

5. บริหารจัดการองคกรภายใน โดยจัดโครงสรางการปฏิบัติงานตามภารกจิดานยุทธศาสตรของ
องคการเปนหลัก และมีการจัดโครงสรางแบบ Matrix เพื่อผลักดันการดําเนินงานและจัดการแผนงานปองกัน
ควบคุมโรค 

หัวหนากลุมและคณะกรรมการตางๆ มีการรายงานสถานการณการดําเนินงาน ความกาวหนาการ
ดําเนินงาน ผลการดําเนนิงาน ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะการดําเนินงานใหผูอํานวยการและรอง
ผูอํานวยการทราบ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารหรือการประชุมผูบริหารสคร.9 นครราชสีมา (ทุกเดือน) 
มีการรายงานกรมควบคุมโรคผานระบบ EstimatesSM (ทุกเดือน) มกีารรายงานในการประชุมผูบริหารกรม
ควบคุมโรค (ทุกเดือน) มีการตรวจราชการและนิเทศงานเขตสุขภาพที่ 9 และการนเิทศติดตามงานกรมควบคุม
โรค (ปละครั้ง) 
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(2) ลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย (Customers & Stakeholders)  
สคร.9 นครราชสีมา มีลูกคาคือ ประชาชน และผูมีสวนไดสวนเสยี คือ กลุมเครือขายที่ทํางานรวมกัน 

เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในการปองกันควบคุมโรค มีความตองการและความคาดหวังที่สําคัญ ดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 แสดงความตองการและความคาดหวังทีแ่ตกตางกันของลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย 

ลูกคา และ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย 

ความตองการและความคาดหวัง 
ตอผลิตภัณฑและบริการ แนวทางและวิธีการใหบริการ 

ลูกคา 
คือ ประชาชน (กลุม
เสี่ยง กลุมวัย กลุมโรค 
กลุมพื้นที่เปาหมาย) 

1. ขอมูลขาวสารและบริการทางวิชาการ ที่
ทันสมัย ถูกตอง เช่ือถือได เขาใจไดงาย และ
เขาถึงไดงาย 

2. ชองทางการรับรูขาวสารที่หลากหลาย และ
เขาถึงไดงาย 

1. แจงเตือนภัยการระบาดของโรค ภัยสุขภาพ 
แนวทางปองกันควบคุมที่ไดมาตรฐาน 

2. ใหสุขศึกษาประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ 
3. ดําเนินการตามกฎหมาย และพรบ.เกี่ยวของ 

มีการใหบริการผานชองทางตางๆ ไดแก การ
รณรงค โทรทัศน รายการวิทยุ การแถลงขาว 
สื่อมวลชน แผนพับ เว็บไซตสคร.9 และ Social 
media เปนตน 

ผูมีสวนไดสวนเสีย 
คือ  กลุมเครือขายที่
ทํางานรวมกัน เพื่อให
เกิดผลสัมฤทธิ์ ในการ
ปองกัน ควบคุมโรค 
ไดแก สสจ. สสอ. รพศ. 
รพท. รพช. รพ.สต. 
อปท. อบต. เทศบาล 
เครือขายสื่อมวลชน และ
เครือขายที่ทํางานรวมกัน 
(มหาวิทยาลัย และภาค
ประชาชน เชน ผูนํา  
อสม.) 

1. องคความรูและเทคโนโลยีดานการเฝาระวัง 
ปองกัน ควบคุมโรค ผลิตภัณฑหลักทาง
วิชาการ และบริการทางวิชาการ ที่ไดมาตรฐาน 
ถูกตอง ทันสมัย เขาใจงาย สะดวกรวดเร็ว 
ตอเนื่อง สม่ําเสมอ นําไปปฏิบัติไดจริง 

2. เครือขายการปฏิบัติงานรวมกันอยางมี
ประสิทธิภาพ ไดแก รวมศึกษาวิจัย การ
แลกเปลี่ยนใชงานขอมูลรวมกัน ซอมแผนตอบ
โตภาวะฉุกเฉิน และการเฝาระวังปองกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพใหกับประชาชน 

3. ขอมูลที่ผานการวิเคราะห การพยากรณ เตือน
ภัย การช้ีเปาในการเฝาระวังปองกันควบคุมโรค

1. ศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนาองคความรู
เทคโนโลยีในการเฝาระวังปองกันควบคุมโรค 

2. สนับสนุนวิชาการและขอมูลสถานการณโรค
เพื่อใหนําไปใชในการวางแผนและการ
ดําเนินงานเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค  

3. ถายทอดองคความรู คูมือ แนวทาง หลักสูตร 
มาตรฐาน มาตรการ ยุทธศาสตร นโยบาย 
กฎหมาย และมาตรฐาน 

4. พัฒนาระบบกลไก เครือขายประสานงาน และ
เช่ือมโยงเครือขายเพื่อใหการเฝาระวัง ปองกัน 
ควบคุมโรคฯ ไดตามมาตรฐาน 

5. ดําเนินงานเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคฯ และ
รวมดําเนินการตามกฎหมาย พรบ. 

6. นิเทศติดตามประเมินผลรวมกับผูตรวจ
ราชการ 
มีการใหบริการผานทางคูมือ เอกสาร สื่อตางๆ 

หนังสือราชการ โทรศัพท โทรสาร เว็บไซตสคร.9
Social media การฝกอบรม การประชุมช้ีแจง การ
นําเสนอผลงานวิชาการ คณะกรรมการ/
คณะทํางาน ผูประสานจังหวัด ผูรับผิดชอบ
เครือขายประจําจังหวัด และการเปนวิทยากร
กระบวนการใหกับหนวยงานเครือขาย เปนตน 
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(3) ผูสงมอบและพันธมิตร (Suppliers & Partners) 
 กรมควบคุมโรค เปนผูสงมอบผลิตภัณฑและการบริการ ซ่ึงสคร.9 นครราชสีมา เปนผูสงมอบตอใหกับ

พันธมิตร และผูใหความรวมมือที่สําคัญ ดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 แสดงสวนราชการหรือองคการที่เกี่ยวของกันในการใหบริการหรือสงมอบงานตอกัน ดงันี้ 
ผูสงมอบ พันธมิตร และผูให

ความรวมมือท่ีสําคัญ 
บทบาทในการผลิต 

การสงมอบผลิตภัณฑและการบริการ 
กลไกท่ีสําคัญในการสื่อสารกับผูสงมอบ และ

พันธมิตร ผูใหความรวมมือ 
ผูสงมอบ 
1. กรมควบคุมโรค เปนผูสง
มอบผลิตภัณฑและการบริการ
ให สคร.9 นครราชสีมา เปนผู
สงมอบตอใหกับพันธมิตรและ
ผูใหความรวมมือที่สําคัญ 
 
พันธมิตร และผูใหความ
รวมมือท่ีสําคัญ 
1.  หนวยงานเครือขายที่
ทํางานรวมกัน เพื่อใหเกิด
ผลสัมฤทธิ์ ในการปองกัน 
ควบคุมโรค ไดแก สสจ. 
สสอ. รพศ. รพท. รพช. รพ.
สต. อปท. อบต. เทศบาล 
เครือขายสื่อมวลชน และ
เครือขายที่ทํางานรวมกัน 
2. หนวยงานในกรมควบคุม
โรค เชน กองแผนงาน กอง
คลัง กองการเจาหนาที่ กลุม
พัฒนาระบบบริหาร ศูนย
สารสนเทศ สํานักจดัการ
ความรู สํานักโรค และสํานัก
วิชาการตางๆ ในกรมควบคุม
โรค 

กรมควบคุมโรค มีการทบทวนสถานการณและ
สภาพปญหาเพื่อกําหนดทิศทาง นโยบายแผน
ยุทธศาสตร เปาหมายมาสูการขับเคลื่อนให
เปนไปตามแผน มีการถายทอดนโยบายสู สคร.9 
นครราชสีมา โดยมีการกํากับ ติดตาม ประเมินผล
และการตรวจสอบภายใน เพื่อการปรับปรุงตาม
วงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) ใหเกิด
กระบวนการเรียนรู/การแลกเปลี่ยนความรู ซึ่ง
ผลผลิต (Output) ของกรมควบคุมโรค สวนหนึ่ง
ถูกขับเคลื่อนไปโดยตรงกับกลุมเปาหมาย ซึ่งคือ 
ประชาชน อีกสวนหนึ่งสงมอบใหกับ สคร.9 
นครราชสีมา เพื่อขับเคลื่อนผานกลุมเครือขายที่
ทํางานดวยกันใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในการปองกัน
ควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งกรมควบคุมโรค
มีการกําหนดสายโซแหงคุณคา (Value Chain) 
ทําใหมีความเชื่อมโยงกระบวนการทํางานที่มี
คุณภาพ กระบวนการหลักและกระบวนการ
สนับสนุนมีผลลัพธที่ประเมินไดชัดเจน ไดแก 
ผลิตภัณฑหลักทางวิชาการ เชน มาตรฐาน SRRT
การปองกันเด็กจมน้ํา และบริการทางวิชาการ 
เชน การเปนวิทยากรถายทอดความรู การพัฒนา 
SRRT การประเมินรับรองมาตรฐาน SRRT 
ประเมินผูกอการดี (ปองกันเด็กจมน้ํา) โดยใช
เกณฑพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) มาใชในการประเมินองคการเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่องทั้งระบบ เกิด
เปนนวัตกรรมขององคกรที่สามารถนําไปใชใน
พ้ืนที่ เชน คูมือการประเมินผลเชิงคุณภาพการนํา
นโยบายสูการปฏิบัติเรื่องอําเภอปองกันควบคุม
โรคเขมแข็งในพื้นที่ คูมือจัดการปญหายุงลาย
บานระดับชุมชน หลักสูตรเทคนิคการพน

กรมควบคุมโรค มีการกําหนดสายโซแหง
คุณคา (Value Chain) ทําใหมีความเชื่อมโยง
กระบวนการทํางานที่มีคุณภาพ เปนกลไกที่
สําคัญในการสื่อสารระหวางผูสงมอบกับ
พันธมิตรและผูใหความรวมมือที่สําคัญ 
ประกอบดวย  
- กระบวนการหลักในการสรางคุณคา (Key 
Process) เชน การวิจัยและองคความรู การ
พัฒนาขาวกรองและการพยากรณโรค การ
สื่อสารความเสี่ยง การเตรียมความพรอมตอบ
โตภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข  
- กระบวนการสนับสนุน (Key Support) ซึ่ง
จะผลักดันใหเกิดกลไกการเฝาระวังปองกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ที่มีคุณภาพ เชน 
การบริหารทรัพยากรบุคคล การพัฒนาระบบ
ขอมูลและสารสนเทศ การจัดการความรู อีก
ทั้งมีการติดตามคุณภาพ/ คุณคาการใหบริการ
(Quality/ Value) ซึ่งมีการสงมอบผลผลิต 
(Output) หรือมาตรฐาน/แนวทางการ
ดําเนินงานของกรมควบคุมโรคใหกับ สคร.9 
นครราชสีมา โดยหนวยงานในกรมควบคุม
โรคเปนผูใหความรวมมือที่สําคัญในการ
กําหนดมาตรฐาน ถายทอดแนวทางการ
ดําเนินงาน และใหการสนับสนุนทางวิชาการ
ซึ่งผลิตภัณฑและบริการ สวนหนึ่งถูก
ขับเคลื่อนไปโดยตรงกับกลุมเปาหมายคือ 
ประชาชน ผานกลไกของกระบวนการหลัก 
เชน การบังคับใชกฎหมาย การถายทอดความ
รูโรคและภัยสุขภาพ การสื่อสารความเสี่ยง
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงโรคและภัย
สุขภาพ อีกสวนหนึ่งขับเคลื่อนผานกลุม
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ผูสงมอบ พันธมิตร และผูให
ความรวมมือท่ีสําคัญ 

บทบาทในการผลิต 
การสงมอบผลิตภัณฑและการบริการ 

กลไกท่ีสําคัญในการสื่อสารกับผูสงมอบ และ
พันธมิตร ผูใหความรวมมือ 

สารเคมีเพื่อควบคุมและกําจัดยุงลาย แนวทางการ
ดําเนินงานชุมชนลดเสี่ยงลดโรค เปนตน เพื่อ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานสูเปาหมายการ
ใหบริการคือ ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น ลดความ
เสี่ยงตอโรคและภัยสุขภาพ ปองกันไมใหเกิดโรค
ลดอัตราการตายจากโรคและภัยสุขภาพที่อาจ
เกิดขึ้นไดอยางทันเวลา 

เครือขายที่ทํางานรวมกันผานกลไก เชน การ
พัฒนาเครือขาย การเตรียมความพรอมตอบ
โตภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข เพื่อใหเกิด
ผลสัมฤทธิ์ ในการปองกันควบคุมโรคที่มี
ประสิทธิภาพตามพันธกิจกรมควบคุมโรคคือ
การลดเสี่ยง ลดโรค ลดตายของประชาชน
กลุมเปาหมาย (Target Group) แตละพื้นที่ 

 
2. สถานการณขององคกร (Organizational Situation) 

สคร.9 นครราชสีมา มีสภาพแวดลอมดานการแขงขัน ความทาทาย ความไดเปรียบเชงิกลยุทธที่สําคัญ
และระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการขององคกร ดังนี้ 

 

ก. สภาพแวดลอมดานการแขงขนั (Competitive Environment) 
(1) ลําดับในการแขงขนั (Competitive Position) สคร.9 นครราชสีมา มีการแขงขัน/การเทียบเคยีง ดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 แสดงขอมูลการแขงขัน/การเทียบเคียงของสคร.9 นครราชสีมา กับคูแขงในดานตางๆ 

คูเทียบ/คูแขง ประเด็นการแขงขนั/ 
การเทียบเคียง 

ผลการดาํเนนิงานของสคร.9 หนวยงานที่เทียบเคียง 

1. การศึกษา วิเคราะห วิจัยและพัฒนาองคความรู ผลิตภัณฑทางวิชาการ และเทคโนโลยีในการเฝาระวัง ปองกัน 
ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 

1.1 ผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการของหนวยงาน (ผลการ
ดําเนินงานตัวชี้วัดคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการที่สําคัญ)  

 

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 
4.9785 
(รอยละ 
99.570) 

4.8551 
(รอยละ 
97.102) 

4.9895 
(รอยละ 
99.79)  

สคร.9 นครราชสีมา มีผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการ ป 2558 สูงขึ้น (ในป 2556 สูงเปนลําดับ
ที่ 2 เมื่อเทียบกับ สคร.1-12)  

1.2 จํานวนโครงการวิจัย ที่ไดรับ
การสนับสนุนจากกรมควบคุมโรค
ใหดําเนินการ  

 

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 
4 เรื่อง 8 เรื่อง 2 เรื่อง  

สคร.9 นครราชสีมา เปนหนวยงานในสังกัดกรม
ควบคุมโรค ที่มีจํานวนโครงการวิจัยในป 2558 
มากที่สุด 

1.3 จํานวนรายงานผลงานวิจัย
ของ สคร.9 ที่ไดรับการเผยแพร/
ตีพิมพในวารสารวิชาการ สคร.9 
และฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส
(E-Journal) 

 

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 
4 

เรื่อง 
4 

เรื่อง 
4 

เรื่อง  

สคร.9 นครราชสีมา มีรายงานผลงานวิจัยที่ไดรับ
การเผยแพร/ตีพิมพในวารสารวิชาการ สคร.9 
และ E-Journal ทุกป และไดรับการเผยแพรใน
วารสารกรมควบคุมโรค ป 2558 จํานวน 2 เร่ือง 

1. เปรียบเทียบกับ
ผลการดาํเนินงานที่
ผานมาของตนเอง 
2. เปรียบเทียบกับ 
สคร. อื่น 
 

1.4 การรับรองมาตรฐาน 1. ผานมาตรฐานระบบบริหารจัดการ
คุณภาพหองปฏิบัตกิาร (Laboratory 
Accreditation: LA) ป พ.ศ. 2556 โดย
เปน Excellence Center ดาน Lab TB 

1. ผานมาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพ
หองปฏิบัติการ (LA) เปนลําดับที่ 6 ของสคร.1-
12 ที่ใหบริการแกหนวยงานภายนอกแหงเดียว
ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 ซึ่งในป 2559 จะมีการ
พัฒนาและขอรับการประเมินมาตรฐาน
หองปฏิบัติการทางกีฏวิทยา ตามมาตรฐาน 
ISO/IEC: 17025 
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คูเทียบ/คูแขง ประเด็นการแขงขนั/ 
การเทียบเคียง 

ผลการดาํเนนิงานของสคร.9 หนวยงานที่เทียบเคียง 

2. วารสารวิชาการ สคร.9 ผานการ
รับรองคุณภาพของศูนยดัชนีการ
อางอิงวารสารไทย (TCI: Thai Journal
Citation Index Centre) ป พ.ศ.2555 

2. วารสารวิชาการ สคร.9 ผานการประเมินและ
รับรองคุณภาพ เพือ่ความนาเชื่อถอื  

3. ผานการประเมินมาตรฐานทีม 
SRRT โดยสํานักระบาดวิทยา 
 

3. ผานการประเมินมาตรฐานทีม SRRT ตาม
มาตรฐานของสํานกัระบาดวิทยา กรมควบคุม
โรค 

3. เปรียบเทียบกับ
หนวยงานวิชาการ 
ไดแก ศูนยอนามยั 

จํานวนตัวชี้วัดที่ถูกผลักดันเปน
ตัวชี้วัดเขตสุขภาพที่ 9 (Service Plan)

สคร.9 มีจํานวนตัวชี้วัดที่ถูกผลักดัน
เปนตัวชี้วัดเขตสุขภาพที่ 9 (Service 
Plan) ในป 2558 จํานวน 32 ตัวชี้วัด 

ศูนยอนามัยที่ 5 มีจํานวนตัวชี้วัดที่ถูกผลักดัน
เปนตัวชี้วัดเขตสุขภาพที่ 9 (Service Plan) ในป 
2558 จํานวน 27 ตัวชี้วัด  
  

 2. การถายทอดองคความรู กฎหมาย และมาตรฐานการเฝาระวังปองกนั ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
1. เปรียบเทียบกับ
ผลการดาํเนินงานที่
ผานมาของตนเอง 

2.1 จํานวนหลักสูตรการถายทอด
องคความรูของสคร.9 ที่ไดมาตรฐาน 

มีหลักสูตรที่ สคร.9 ดําเนินการไดตาม
มาตรฐานจํานวน 2 หลักสูตร ไดแก  
1. หลักสูตรการซอมเครื่องพนสารเคมี
กําจัดแมลง (ป 2551)  
2. หลักสูตรเทคนิคการพนสารเคมีเพื่อ
ควบคุมและกําจัดยงุลาย (ป 2553) 

นําไปใชจัดทํานโยบายในป 2555 ซึ่งได
ดําเนินการถายทอดใหกับเครือขายในพื้นที่แลว 
มีความพึงพอใจ ดังนี้ 
1. หลักสูตรการซอมเครื่องพนสารเคม ีพึงพอใจ
รอยละ 84.21 
2. หลักสูตรเทคนิคการพนสารเคมี พึงพอใจรอย
ละ 84.40  

 2.2 สัดสวนของกลุมลูกคาหรือ
กลุมผูใชผลิตภัณฑมีความพึงพอใจ
ในผลิตภัณฑหลักของหนวยงาน 

 

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 
รอยละ 
90.80 

รอยละ 
93.00 

รอยละ 
88.93  

กลุมลูกคาหรือกลุมผูใชผลิตภัณฑหลักที่
เกี่ยวของมคีวามพึงพอใจในผลิตภัณฑหลักของ
หนวยงานผานเกณฑมาตรฐาน  

 2.3 จํานวนผลิตภัณฑหลัก ไดแก 
คูมือ แนวทาง หลักสูตร มาตรฐาน 

 
 
 
 
 

 

ผลิตภัณฑ
หลัก 

พ.ศ. 
2552 

พ.ศ. 
2553 

พ.ศ. 
2554 

พ.ศ. 
2555 

พ.ศ. 
2556 

พ.ศ. 
2557 

พ.ศ. 
2558 

คูมือ  1 1  1 3   
แนวทาง 1   1 5 3  
หลักสูตร 1 1      
มาตรฐาน 1        

 3. ประสิทธิภาพระบบการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
3.1 จํานวนเด็กอายตุ่ํากวา 15 ปที่

เสียชีวิตจากการจมน้ํา พื้นที่เขต
สุขภาพที่ 9 

 

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 
131 86 97  

จํานวนเด็กที่เสียชวีติจากการจมน้ําลดลง และต่ํา
กวาเปาหมาย 
(เปาหมายป 2558 ไมเกิน 105 ราย) 

1. เปรียบเทียบกับ
ผลการดาํเนินงานที่
ผานมาของตนเอง 

3.2 รอยละของเกษตรกรที่มีผล
การตรวจพบวาเสี่ยงและ/หรือไม
ปลอดภัยตอพิษสารกําจัดศัตรูพืช 

 

 

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 
32.40 28.18 25.69 

 

เกษตรกรมีความเสี่ยงลดลง และต่ํากวาเปาหมาย 
(เปาหมายป 2558 ไมเกินรอยละ 26) 

 
(2) การเปล่ียนแปลงความสามารถในการแขงขนั (Competitiveness Changes)  

สคร.9 นครราชสีมา การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ ซ่ึงมีผลตอสถานะการแขงขันขององคกร รวมถึงโอกาส
สําหรับการสรางนวัตกรรมและความรวมมอื ดังตารางที่ 5 
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ตารางที่ 5 แสดงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงที่สรางโอกาสสําหรับการสรางนวัตกรรมและความรวมมือ  
ปจจัยแวดลอม สิ่งที่เปล่ียนแปลงที่สรางโอกาส สําหรับการสรางนวัตกรรมและความรวมมือ 

1. ปจจัยภายใน 
 

1.  การปรับเปลี่ยนโครงสรางองคกรและอัตรากําลังที่ควรจะเปน ทําใหเจาหนาที่ตองมีการปรับตัวและ
เรียนรูการทํางานภายใตกรอบโครงสรางใหม และการทํางานแบบบูรณาการ (Matrix) 

2.  การถายทอดตัวช้ีวัดระดับองคกรสูระดับบุคคล ยังไมสามารถนําไปใชในการจัดสรรสิ่งจูงใจที่
สอดคลองกับผลสัมฤทธิ์ไดทั้งหมด คณะกรรมการบริหารงานบุคคลจึงตองมีการกําหนดหลักเกณฑใน
การพิจารณาเพิ่มเติม 

3.  การเกษียณอายุราชการ และการวางแผนถายทอดความรูจากประสบการณของผูรู/ผูเช่ียวชาญใน
หนวยงาน รวมท้ังการวางแผนพัฒนาบุคลากรที่สืบทอดการทํางาน (ทายาท) 

2. ปจจัยภายนอก 
 

1.  การทํางานในลักษณะเขตสุขภาพ ซึ่งหนวยงานตางๆ ตองบูรณาการทํางานรวมกันภายใตยุทธศาสตร
ของเขตสุขภาพ ทําใหหนวยงานตองเพิ่มบทบาทในการประสานการทํางานกับเขตสุขภาพมากขึ้น  

2.  การเกิดภัยธรรมชาติและโรคอุบัติใหม ซึ่งสงผลกระทบในวงกวาง เชน อุทกภัย อีโบลา ทําให
หนวยงานตองกระจายงบประมาณและบุคลากรบางสวนไปชวยเหลือ สงผลตอการผลักดันงานตาม
แผนงานปกติ 

3.  การปรับบทบาทของกระทรวงสาธารณสุขในการเปนผูนําสุขภาพแหงชาติดานการควบคุมโรค (NHA)  
4.  การเตรียมความพรอมในงานปองกันควบคุมโรค เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน  

 
(3) แหลงขอมูลเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Data)  

แหลงขอมูลขอมูลเชิงเปรียบเทียบและขอมูลเชิงแขงขัน อยูที่วารสารวชิาการ สคร.9 วารสารวิชาการ
กรมควบคุมโรค Thai Health Science Journals ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย หนวยงานเครือขาย การนํา
ผลงานวิจัยไปใชหรือนําไปตอยอดหรืออางอิง ผลการปฏิบัติราชการ รายงานผลการดําเนินงาน รายงานประจําป 
ขอมูลการติดตามผลงาน รายงานการเฝาระวังโรค ระบบฐานขอมูลสุขภาพ หนวยงานบริหาร/สํานักตางๆ ของกรม
ควบคุมโรค เวทีการประชุมวชิาการ ผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ การรับรองมาตรฐาน ผลงาน
คุณภาพ นวัตกรรม องคความรู ระบบคลังความรูกรมควบคุมโรค เว็บไซตและฐานขอมูลของสคร.9 ขอมูล
หนวยงานเครือขาย เชน สํานักงานสถิติ สํานักงานปศุสัตวจังหวัด ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภยั กรม
อุตุนิยมวิทยา สํานักนโยบายและยุทธศาสตร เขตสุขภาพที่ 9 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ดานชองทางเขาออก
ประเทศและในจังหวัดชายแดน เปนตน และแหลงขอมลูตางประเทศ ไดแก องคการอนามัยโลก (WHO)  

ขอจํากัดในการไดมาซึ่งขอมูล ไดแก ขาดการเตรียมการแขงขันที่ดี แนวทางการสรางความเปนเลิศ 
นวัตกรรม การจัดเก็บขอมูลเชิงเปรียบเทยีบยังไมเปนระบบ ขาดการสํารวจขอมูลและประเมนิสมรรถนะคู
แขงขัน 
 
ข. บริบทเชิงกลยุทธ (Strategic Context)  

สคร.9 นครราชสีมา มีความทาทายและความไดเปรียบเชิงกลยุทธที่สําคัญ ดานพันธกิจ ดานการ
ปฏิบัติการ ดานความรับผิดชอบตอสังคม และดานทรพัยากรบุคคล ดงัตารางที่ 6 
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ตารางที่ 6 แสดงความทาทายและความไดเปรียบเชิงกลยทุธที่สําคัญของสคร.9 นครราชสีมา  
ดาน สิ่งที่ทาทาย/ ความไดเปรียบเชิงกลยุทธท่ีสําคัญ 

ดานพันธกิจ 1. การพัฒนาผลิตภัณฑทางวิชาการ องคความรู การพยากรณโรคและภัยสุขภาพ การเตรียมพรอม
ตอบโตภาวะฉุกเฉิน จนเปนที่ยอมรับของหนวยงานเครือขายและลูกคา นําไปใชในการปองกัน
ควบคุมโรค การนําไปใช การอางอิงและเกิดการผลักดันเชิงนโยบายในทุกระดับ 

2. ภาคีเครือขายมีการดําเนินงานเชิงระบบไดอยางยั่งยืน 
3. การพัฒนาสูองคกรสมรรถนะสูงและไดมาตรฐานสากล 

ดานการปฏิบัติการ 1. การจัดการความรูเพื่อขับเคลื่อนองคกรสูองคกรแหงการเรียนรู 
2. การแสวงหาแหลงทุนจากภายนอก  
3. การพัฒนาระบบฐานขอมูลใหเปนระบบเดียว การใชระบบฐานขอมูลและทรัพยากรรวมกัน 

ดานความรับผิดชอบตอ
สังคม 

1. การยอมรับและเชื่อถือจากหนวยงานเครือขาย ในการรวมมือดานการเฝาระวังปองกันควบคุมโรค
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. การสื่อสารความเสี่ยงและตอบโตภาวะฉุกเฉินโรคและภัยสุขภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ดานบุคลากร 1. การมีโครงสรางแบบบูรณาการ (Matrix) ที่เหมาะสมตามบทบาทหนาที่ของบุคลากร  

2. มีแผนระยะยาวในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรอยางเปนระบบ เพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ 
สอดคลองกับบทบาทของหนวยงาน และทิศทางของกรมควบคุมโรค 

3. การเตรียมบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง  
 

ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ (Performance Improvement System)  
สคร.9 นครราชสีมา มีแนวทางและวิธีการในการปรับปรุงการดําเนินการที่ดีอยางตอเนื่อง โดยมรีะบบ

การกํากับการปฏิบัติงาน การทบทวนและประเมนิองคกร และการบริหารจัดการองคกร โดยนําเกณฑคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และมาตรฐานการดําเนินงานตางๆ เชน มาตรฐานสําหรับผลิตภัณฑทาง
วิชาการ มาตรฐานการปฏิบัติงานทีมเฝาระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) มาตรฐานระบบบริหารจัดการ
คุณภาพหองปฏิบัติการ (LA) เปนตน เพื่อใชในการประเมินองคกรและปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง มีการ
ถายทอดตัวช้ีวดัระดับกรมสูระดับหนวยงาน สูกลุมงาน และระดับบุคคล มีการจัดทาํขอตกลงการปฏิบัติราชการ 
(MOU) ของกลุมงาน และการบริหารผลการปฏิบัติงานรายบุคคล (PMS) มีการกํากบัติดตามผลการดําเนินงาน
และโครงการเพื่อการปรับปรุงพัฒนา ตามวงจร PDCA เพื่อใหเกดิการเรียนรู การถายทอดแลกเปลี่ยนความรู 
การปรับปรุงพัฒนากระบวนการทํางานและการใหบริการตางๆ อยางตอเนื่อง ซ่ึงผูบริหารทกุระดับไดส่ือสาร
ถายทอดนโยบาย ผลักดัน กระตุน สรางแรงบันดาลใจใหบุคลาการเกิดการเรยีนรู ใชความสามารถอยางเต็ม
ศักยภาพ และแลกเปลีย่นเรียนรูรวมกนัในการสรางสรรคผลงานใหม ๆ ไดแก ริเร่ิมโครงการใหม สราง
ผลิตภัณฑวิชาการ ศึกษาวิจยั และนวัตกรรม เพื่อใหเกดิการพัฒนางานที่มีประโยชนอยางตอเนื่อง จนสามารถ
สรางความเชื่อมั่นในการทํางาน เชน มาตรการดานชุมชน มาตรการการปองกันเดก็จมน้าํ การพยากรณโรค 
เครือขายการดาํเนินงานดีเดน การเฝาระวงัและตอบโตขาวในภาวะฉุกเฉิน ซ่ึงเปนผลงานที่ไดรับการยอมรับทั้ง
ในระดบัเขตและระดับชาติ  
 

☺☺☺☺☺ 
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หมวด 1 การนําองคกร (110 คะแนน) 
 
1.1 การนําองคกรโดยผูนําระดับสูง (60 คะแนน) 

ก. วิสัยทัศน คานิยม และพันธกิจ 
(1) วิสัยทัศนและคานิยม   

ผูบริหารระดับสูง โดยผูอํานวยการ สคร.9 นครราชสีมา รองผูอํานวยการ และหวัหนากลุม/งาน/ศูนย 
ไดใหความสําคัญในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ คานยิม เปาประสงค เปาหมายการดําเนินงานทีค่าดหวัง เพื่อ
ใชในการกําหนดทิศทางของหนวยงานมาอยางตอเนื่อง รวมถึงการทํางานเพื่อตอบสนองเขตสุขภาพ (NHA) ใน
บทบาท Regulator และประเมินผลการดําเนินงานปองกนัโรคและภยัสุขภาพในเขตสุขภาพที่ 9 มีการทบทวน
กําหนดวิสัยทศันของหนวยงาน และจดัทาํแผนยุทธศาสตร สคร.9 นครราชสีมา ป 2558-2562 โดยมีการสํารวจ
ความตองการ ความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสยี นโยบายกรมควบคุมโรค ทิศทางการพัฒนา
สุขภาพ ทบทวนสถานการณโรคและภยัสุขภาพ ปญหาโรคและภัยสุขภาพในพื้นที ่ผูบริหารและบุคลากรสคร.9 
นครราชสีมา รวมกันวิเคราะหองคกร (SWOT analysis)  สถานการณการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก 
เพื่อตอบสนองภารกิจในการดําเนินงานดานการเฝาระวงั ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ รวมกันกําหนด
คานิยมที่สนับสนุนองคกรใหบรรลุเปาหมายดังกลาว โดยใชกระบวนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวน
รวม ผูเขารวมประชุมประกอบดวย ผูบริหาร บุคลากร สคร.9 นครราชสีมา ทีมที่ปรึกษาจากหนวยงานภายนอก 
และหนวยงานเครือขาย โดยรวมกําหนดวสัิยทัศนคือ “เปนองคกรชั้นนําท่ีมีมาตรฐานสากล ดานการเฝาระวัง
ปองกันควบคมุโรคและภัยสขุภาพ ภายในป 2562” (ทบทวนในการประชุมจัดทําแผนยุทธศาสตร สคร.9 
นครราชสีมา ป 2558-2562 เมื่อวันที่ 13-14 สิงหาคม 2557) โดยปฏิบัติภารกิจตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
แบงสวนราชการ พ.ศ. 2552 ดังนี ้

(1) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาองคความรูดานการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยท่ีคุกคาม
สุขภาพใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ 

(2) สนับสนุนการพัฒนามาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑและรูปแบบการดําเนินงานเฝาระวัง ปองกัน ควบคุม
โรคและภัยท่ีคุกคามสุขภาพในเขตพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ 

(3) ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีดานการเฝาระวัง ปองกนั ควบคุมโรคและภัยท่ีคุกคามสุขภาพใหแก
หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และประชาชนในเขตพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ 

(4) ประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการเฝาระวัง ปองกนั ควบคุมโรค
และภัยท่ีคุกคามสุขภาพในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

(5) สนับสนุนการเฝาระวัง ปองกนัและควบคุมโรคบริเวณชายแดน เพื่อการปองกันโรคระหวางประเทศ 
(6) เผยแพรขอมูลขาวสารดานการเฝาระวัง ปองกนั ควบคุมโรคและภัยท่ีคุกคามสุขภาพในเขตพื้นที่ท่ี

รับผิดชอบ 
(7) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
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สคร.9 นครราชสีมา มีวัฒนธรรมองคกรที่กําหนดรวมกนัคือ “เคารพผูอาวุโส เชิดชูคนดี รักษาประเพณี
ไทย สามัคคี ยกยองชมเชยผูอ่ืน” และมีคานิยมองคกร คือ “I SMART” ตามแนวทางของกรมควบคุมโรค 
ประกอบดวย 

I: Integrity  การยึดมั่นในความถูกตองและจริยธรรม  S: Service Mind  บริการที่ดี  
M: Mastery  การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ A: Achievement  การมุงผลสัมฤทธิ์  
R: Relationship  การมีน้ําใจ ใจเปดกวาง เปนพี่เปนนอง  T: Teamwork  การทํางานเปนทีม  

 

(2) การสงเสรมิการประพฤติปฏบิัตติามกฎหมายและมจีริยธรรม 
เพื่อสรางบรรยากาศในการสนับสนุนใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองตามกฎระเบยีบ

และหลักจริยธรรม สคร.9 นครราชสีมา ไดยึดหลักการกํากับดูแลตนเองที่ดีตามแนวทางการดําเนนิงานของกรม
ควบคุมโรค นโยบายตามแนวทางการสรางความโปรงใสของหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค โดยมีการ
แตงตั้งคณะทํางานพัฒนาองคกร คณะกรรมการสรางความโปรงใสของสคร.9 นครราชสีมา โดยมีแผนการ
ดําเนินงานดังนี้  

1. แผนสงเสริมจิตสํานึกการปฏิบัติราชการของบุคลากรสคร.9 นครราชสีมา ดังนี ้
1.1 การพัฒนา และใหความรูดานคุณธรรม และจริยธรรม โดยจัดตั้ง “ชมรมจริยธรรม สคร.9 

นครราชสีมา” มีกิจกรรม ไดแก สวดมนตไหวพระนั่งสมาธิทุกวันพระ ไหวพระและถวายสัตยปฏิญาณในการ
ประชุมผูบริหารทุกเดือน สืบสานประเพณี วัฒนธรรม เชน วันพอ วนัแม วนัสําคัญทางศาสนา และกิจกรรมจติ
อาสา เชน เยี่ยมบานเจาหนาที่และญาติที่ปวย พัฒนาวดั โรงเรียน ชุมชน ปลูกปา บริจาคสิ่งของ เปนตน 

1.2 รณรงค  เผยแพร ประชาสัมพันธ คานิยม สรางสรรคมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม  
2. แผนการปองกนัเหตกุารณและพฤติกรรมตางๆ ที่อาจเปนภัยตอการกาวไปสูการหนวยงานที่มี

ความโปรงใส ที่มีการดําเนนิการในดานการปรับปรุงระบบบริหารและการจัดการ ประกอบดวย 
- ดานการบริหารงานบคุคล ไดนําขอมูลรายงานผลการดําเนินงานตามแผนงานและตวัช้ีวัด มา
ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาความดี ความชอบประจําป 

- การเสริมสรางสุขภาพบุคลากรสคร.9 นครราชสีมา โดยมีโครงการตรวจสุขภาพบุคลากร
ประจําป การตรวจสมรรถภาพทางกาย กิจกรรมรณรงคสงเสริมการออกกําลังกาย และ
โครงการที่ทํางานนาอยูนาทาํงาน (Healthy workplace และ 5 ส.) 

- ระบบควบคุมภายใน โดยการตรวจสอบดานการเงิน ดานพัสดุโดยใชระบบบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ระบบการจัดซือ้จัดจางภาครัฐ (e-GP) ระบบบริหาร
จัดการเชิงยุทธศาสตรกรมควบคุมโรค (EstimatesSM) ซ่ึงเปนระบบที่โปรงใสตรวจสอบไดมา
ใชในการดําเนนิงาน 

- การแตงตั้งคณะกรรมการจากบุคคลภายนอกหนวยงาน ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานในการ
จัดซื้อจัดจาง  
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3. แผนการจัดการกรณีทุจริตคอรรัปชั่นที่เกิดขึ้นแลวและอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ดวยการจัดระบบ
การรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและการประพฤตมิิชอบ ดวยการเปดชองทางในการรองเรียนผานทางตู
รับเรื่องรองเรียน จดหมาย ระบบรับเรื่องรองเรียนทางเวบ็ไซตสคร.9 นครราชสีมา 

4. กิจกรรมสงเสริมและยกยองคนดี โดยมกีารคัดเลือกบุคลากรดีเดนและขวัญใจขององคกร มีการ
ประกาศชื่นชมยกยองในการประชุมผูบริหารสคร.9 การมอบใบประกาศเกยีรติคุณ ทําเนียบบุคลากรดีเดนเผย
แพรทางบอรดประกาศและเว็บไซตสคร.9 เพื่อยกยองเชิดชูการเปนแบบอยางการทําความดีใหแกบคุลากรอื่นๆ 
สรางแรงจูงใจในการปฏิบัตดิี ทําดี เพื่อเปนการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร เสริมสรางบรรยากาศการทํางานที่ด ี

 

(3) การสรางองคกรท่ียั่งยืน 
สคร.9 นครราชสีมา มีการสรางบรรยากาศเพื่อใหเกิดการปรับปรุงผลการดําเนินการ การบรรลุพันธ

กิจ การสรางนวัตกรรม โดยผูอํานวยการสคร.9 นครราชสีมา ไดมีการมอบอํานาจใหรองผูอํานวยการ สคร.9 
นครราชสีมา ดําเนินการผานการมอบหมายงาน ใหผูบริหารกลุมงานลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ โดย
การกําหนดผลผลิต ผลลัพธ เพื่อใหกลุมงานที่ไดรับมอบหมาย หรือรับผิดชอบ เกิดการสรางสรรคงาน มอิีสระ
ทางความคิด โดยเปดโอกาสใหกลุมงานและบุคลากร ไดริเร่ิมดําเนินโครงการใหมๆ ศึกษาวจิัย นวตักรรมใน
ประเด็นการเฝาระวัง ปองกนั ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่สําคัญ ซ่ึงจําเปนตอการทํางานในพืน้ที่ โดยใหมกีาร
กําหนดแนวทางการดําเนนิงานและเสนอในที่ประชุมผูบริหารสคร.9 นครราชสีมา เพื่อใหทุกกลุมงานได
รับทราบ อภิปราย และเห็นชอบในที่ประชมุ มีการแตงตั้งคณะกรรมการตางๆ ซ่ึงมีอํานาจในการตัดสินใจใน
เร่ืองที่ไดรับมอบหมาย มีการรายงานผลตอผูอํานวยการเปนระยะ เพื่อรับทราบ ติดตามการดําเนนิงาน และแกไข
ปญหาอุปสรรคในการดําเนนิงาน ผูอํานวยการสคร.9 นครราชสีมา จะใหความสําคญักับการวางแผนปฏิบัติการ 
การกําหนดตวัช้ีวัดที่ชัดเจน การติดตามความกาวหนา การรายงานผลที่ถูกตอง และรวดเรว็ตามเวลาที่กําหนด 
เพื่อใหไดผลผลิตและผลลัพธที่คาดหวัง โดยสงเสริมและสนับสนุนใหแตละกลุมงานที่ไดรับมอบหมาย มีอิสระ
ในการดําเนินงานตามสภาพแวดลอมที่เหมาะสม นอกจากนี้ผูบริหารสคร.9 นครราชสีมา ตระหนกัถึง
ความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง โดยสงเสริมใหมีการลาศึกษาตอ การฝกอบรมระยะสั้น/ระยะ
ยาว และการจดัศึกษาดูงานตามความจําเปน เพื่อพัฒนางานและตอบสนองตอภารกิจใหมๆ 

การสรางวัฒนธรรมบุคลากรที่สงมอบประสบการณท่ีดีใหแกลูกคา โดยใชหลัก I SMART พัฒนา
เสริมสรางบุคลากรใหเปนคนเกง และคนดีเกง (I SMART และจรยิธรรม) จัดตั้งชมรมจริยธรรม โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมใหบุคลากรในหนวยงาน และสงเสริมใหมีการบวนการเรียนรูอยาง
ตอเนื่อง ไดแก การสรุปถอดบทเรียนผลการดําเนินงาน การถอดบทเรียนผูรู/ผูใกลเกษียณ  การจัดสัมมนา
วิชาการเขต 7,8,9,10 โดยมีการบูรณาการงานดานวิชาการ ดานระบาดวิทยา และงานเครือขาย เพื่อใหลูกคาและผู
มีสวนไดสวนเสีย จากหนวยงานภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุขไดเขามารวมประชุม แลกเปลี่ยน
ประสบการณ มีการนําเสนอผลิตภัณฑขององคกร องคความรูวิชาการใหมๆ การนําเสนอผลงานวิจัย ตลอดจน
การแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีการปฏิบัติที่ดี (Best practice) ผลงานเดน (Good Practice) ของหนวยงานตางๆ  และมี
การมอบรางวลัผลงานดีเดน  
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สคร.9 นครราชสีมา ใหความสําคัญอยางยิ่งในการสงเสริมใหบุคลากร ประพฤติ ปฏิบัติตามคานิยม
ของสคร.9 นครราชสีมา คือ “ทีมงานเขมแข็ง แบงปนน้ําใจ เรียนรูส่ิงใหม รักในองคกร” ซ่ึงผูบริหารสคร.9 
นครราชสีมา ไดสงเสริมสนับสนุนการสรางบรรยากาศในการเรียนรู ดวยวิธีการตางๆ คือ  

1. สนับสนุนงบประมาณเพือ่จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ มาสงเสริมการสรางบรรยากาศในการเรียนรูใน
องคกร เชน การจัดหาหนังสอืเพื่อใหบริการในหองสมุดสคร.9 นครราชสีมา การเสริมสรางพัฒนาองคความรู
ดานการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ การติดตั้งระบบเครือขายคอมพิวเตอร ระบบ VDO 
Conference ในบริเวณอาคารสํานักงาน เพือ่ความสะดวกในการเรยีนรูและการติดตอส่ือสาร   

2.  มีการจัดเวทีวิชาการหรือชองทางในการนําเสนอความรูใหมๆ ไดแก ชุมชนนกัปฏิบัติ (CoPs) เวที 
Show & Share เวทีแลกเปลีย่นเรียนรู และตลาดนัดความรู เพื่อเปนเวทแีลกเปลี่ยนเรียนรูใหกับบุคลากรและ
หนวยงานเครือขาย  

3. สงเสริม สนับสนุนใหบคุลากรเขารวมประชุมและนาํเสนอผลงานวิชาการในระดับตางๆ เชน 
ระดับเขต ระดบัภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับกรม ระดับกระทรวง และระดับนานาชาติ  

4.  สนับสนุนรางวัลและสิ่งจูงใจที่เหมาะสม เพื่อกระตุนใหบุคลากรไดหาความรู เพื่อพัฒนาตนเอง 
ศึกษาหาองคความรูเพื่อพัฒนางาน เชน มกีารกําหนดหลักเกณฑการใหคาตอบแทนแกบุคลากรที่ไดรับการ
คัดเลือกใหนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับตางๆ จัดหารางวัล เพื่อเปนสิ่งจูงใจใหบคุลากร
พัฒนาตนเอง ในเวที Show & Share เปนตน 

5. สนับสนุนงบประมาณและบุคลากรเพื่อนําไปสูองคกรแหงการเรยีนรู ในการจดัการความรูของ
บุคลากรในระดับตางๆ ตามระดับตําแหนง และสมรรถนะที่จําเปน ไดแก 

- การพัฒนาสมรรถนะในสวนที่ขาด ไดแก Core Competency Technical Competency และ 
Functional Competency ตามแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล (IDP) 

- การพัฒนาสมรรถนะตามความจําเปนและตองการ (Need Assessment) เพื่อเพิ่มพูนความรู 
ความสามารถในตําแหนง เชน การอบรม e-learning การศึกษาดูงาน เปนตน 

6. การวางแผนการถายทอดความรูจากผูรู/ผูใกลเกษยีณ สูผูเรียนรูในหนวยงาน ดวยวธีิการตางๆ เชน 
การถอดบทเรียนจากตัวคน การเปนพี่เล้ียง การจัดทําคูมอืการปฏิบัติงาน เปนตน เพื่อเปนวิธีการหนึง่ในการ
พัฒนาผูนําในอนาคตขององคกร  
 

ข. การสื่อสารและผลการดําเนินการขององคกร 
(1) การสื่อสาร     

ผูอํานวยการสคร.9 นครราชสีมา มีการสื่อสาร วิสัยทัศน พันธกิจ คาเปาหมาย คานยิม และทิศทาง
องคกรผานกลไกของการประชุมประจําเดอืนของคณะกรรมการบริหารของหนวยงาน เวทกีารประชุมตางๆ 
และกําหนดใหหวัหนากลุมงานนําไปสื่อสารถายทอดสูผูปฏิบัติ ผานกลไกของการประชุมกลุมงานเพื่อถายทอด
เปาหมายผลการดําเนินงานลงไปจนถึงระดับผูปฏิบัติเปนลําดับขั้น ซ่ึงกลไกการประชุมนั้นถือเปนชองทาง การ
ส่ือสารสองทางที่เปดโอกาสใหผูรับการถายทอดหรือผูฟงไดมีโอกาสตรวจสอบความเขาใจดวยการซักถามเพื่อ
ขอความชัดเจนและขจดัขอสงสัยในประเด็นตางๆ จากแหลงขอมูลไดตอหนา (Face to Face Communication) 
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และทันทีโดยมิตองเสี่ยงตอการเขาใจผิด นอกจากนี้ยังมกีารสื่อสารที่เปนทางการ เชน หนังสือแจงเวียน การ
ประชุมตางๆ เว็บไซตสคร.9 ส่ือส่ิงพิมพ โปสเตอร ไดอารี่ เสียงตามสาย e-mail และ Social media เปนตน และ
เปดโอกาสใหบุคลากรไดแสดงความคิดเหน็ไดอยางกวางขวางและทัว่ถึง จากผลการประเมินรอยละความพึง
พอใจที่มีตอการนําองคการของผูบริหาร และความเชื่อมั่นดานธรรมมาภิบาลของผูรับบริการที่มีตอองคการในป 
2556 และป 2557 มีแนวโนมคงที่และเพิ่มขึ้น (เทากับ 81.36 และ 81.34 และ 87.2 และ 87.6 ตามลําดับ) รวมทั้งมี
การสื่อสารขอมูลโรคและภัยสุขภาพ ผลการดําเนินงาน ขอมูลที่เกี่ยวของ ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ทางราชการ พ.ศ.2540 บนเวบ็ไซตของสคร.9 ใหบุคลากร หนวยงานเครือขาย และประชาชนไดรับทราบ 

 

(2) การทําใหเกิดการปฏิบตักิารอยางจริงจงั  
สคร.9 นครราชสีมา นําเกณฑการพัฒนาคณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาใชในการ

ประเมินปรับปรุงและพัฒนาองคการอยางตอเนื่อง โดยรับการถายทอดตัวช้ีวดัจากกรมควบคุมโรค และมีการ
ถายทอดตัวช้ีวดัสูระดับกลุมงานและระดับบุคคล โดยทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ (MOU) และมีการกํากับ 
ดูแล ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน เพื่อการปรับปรุงตามวงจร PDCA ใหเกิดกระบวนการเรยีนรู/การ
แลกเปลี่ยนความรู ตลอดจนมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานและกระบวนการใหบริการตางๆ นอกจากนี้ไดนําผล
การประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการในป 2557 ทั้ง 3 ดาน ไดแก ทุนมนุษย ทุนสารสนเทศ และทุน
วัฒนธรรมองคการ มาจัดทําเปนแผนปรับปรุงองคกร และถายทอดแผนการปรับปรุงองคกรใหทุกกลุมงานใช
เปนแนวทางในการปรับปรุงองคการอยางเปนระบบและตอเนื่อง  

กลไกการสรางคุณคาของสคร.9 นครราชสีมา ประกอบดวย ผลลัพธในการปฏิบัติตามพันธกิจของ
หนวยงานและกรมควบคุมโรค คือ ลดความเสี่ยงของโรคและภยัสุขภาพ ปองกันไมใหเกิดโรค ตลอดจนลด
อัตราการตายจากโรคสําคัญและภัยสุขภาพตางๆ ที่จะเกดิขึ้นสูประชาชนกลุมเปาหมาย ไดแก ประชาชนกลุม
เสี่ยง กลุมวยั กลุมโรค และพื้นที่ดําเนินการระดับชุมชนจนถึงชุมชนขนาดใหญ สถานศึกษา สถานประกอบการ 
เปนตน การดําเนินงานของสคร.9 นครราชสีมา ไดกําหนดกระบวนการสรางคุณและกระบวนการสนับสนุนตาม
สายโซแหงคณุคา (Value Chain) กรมควบคุมโรค และการดําเนนิงานของหนวยงาน ซ่ึงกระบวนการดังกลาว 
จะผลักดันใหเกิดกลไกการเฝาระวัง ปองกนั ควบคุมโรคและภยัสุขภาพที่มีคุณภาพ การทํางานสวนหนึ่งจะ
ขับเคลื่อนโดยตรงสรางผลผลิตที่มีคุณคาใหกับประชาชนกลุมเปาหมาย สวนหนึ่งขบัเคลื่อนผานกลุมเครือขายที่
ทํางานรวมกนั เชน สํานักงานสาธารณสุขจังหวดั องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เขตสุขภาพ เปนตน ใหเกิด
ผลสัมฤทธ์ิ โดยมีผลการดําเนินงานตามคํารับรองที่ดใีนทุกๆ ป 
 
1.2 การกํากับดูแลองคกร และความรับผิดชอบตอสงัคมในวงกวาง (50 คะแนน) 

ก. การกํากับดูแลองคกร 
(1) ระบบการกํากับดูแลองคกร  

หนวยงานมีระบบธรรมาภิบาลกํากับดูแลองคกรตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอบังคับและแนวปฏิบัติทาง
ราชการของกรมควบคุมโรค และของหนวยงานที่กําหนดขึ้นเอง เชน พระราชบัญญัติขาราชการพลเรือน  
ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน นโยบายการเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการของกรม
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ควบคุมโรค นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของสคร.9 นครราชสีมา โดยผูบริหารระดับสูงของหนวยงานมีความ
รับผิดชอบในการบริหารจัดการองคกรตามภารกิจหลัก ไดแก การเฝาระวัง ปองกนั ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
ภายใตกฎระเบียบและนโยบายของราชการและตามนโยบายของกรมควบคุมโรค โดยมีคณะกรรมการบริหาร
หนวยงาน คณะทํางานพัฒนาองคกร (PMQA) คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ คณะกรรมการ
พัฒนาวิชาการ คณะกรรมการสื่อสารความเสี่ยง คณะกรรมการเตรียมพรอมและตอบโตภาวะฉุกเฉนิทางการ
แพทยและสาธารณสุข คณะกรรมการแผนงานและประเมินผล คณะกรรมการวัคซีนเขตสุขภาพที่ 9 
คณะกรรมการพัฒนาระบบขอมูลดานสุขภาพเขตสุขภาพที่ 9 (CIO) คณะกรรมการพฒันาคุณธรรมจริยธรรม
บุคลากร คณะกรรมการดําเนนิการสรางมาตรฐานความโปรงใส คณะทาํงานจัดการความรู (KM Team) และ
คณะทํางานพฒันาระบบขอมูลขาวสาร เพื่อการกํากับดแูลตนเองที่ดี มกีลไกการตรวจสอบการควบคุมภายใน 
เพื่อสงเสริมและกํากับใหหนวยงานดําเนนิงานตามแผนการสรางความโปรงใส และปองกันการทุจริตประพฤติมิ
ชอบในระบบราชการ มีการจัดทําแผนประคองกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการกํากับดูแลตนเองที่ดีอยาง
เปนระบบ 

ผูบริหารของหนวยงานเปนผูรับผิดชอบสูงสุดดานการเงนิทั้งดานการแสวงหางบประมาณ การพิจารณา
อนุมัติเบิกจาย และติดตามตรวจสอบการใชจายเงินของกลุมงานตางๆ โดยความรับผิดชอบดานการเงนิ อยู
ภายใตระเบยีบและแนวปฏบิัติดานการเงนิของราชการทั้งงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายได หนวยงาน
มีนําระบบบรหิารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ระบบการจดัซื้อจัดจางภาครัฐ (e-GP) 
ระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตรกรมควบคุมโรค (EstimatesSM) ซ่ึงเปนระบบที่โปรงใสตรวจสอบได มาใช
ในการดําเนินงาน มีตัวช้ีวัดในการควบคุมการเบกิจายเงนิใหมีประสิทธิภาพ มีการตดิตามผลการใชจายในการ
ประชุมผูบริหารทุกเดือน การตรวจสอบภายในหนวยงาน ผูตรวจสอบภายในของกรมควบคุมโรค และ
สํานักงานตรวจเงินแผนดิน และมีการนําผลการตรวจสอบมาปรับปรุงผลการดําเนินงาน  

สคร.9 นครราชสีมา มีการคัดเลือกคณะกรรมการเพื่อผลักดันกระบวนงานทํางานตางๆ ขององคกร โดย
มีหนาที่ในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน รวมกําหนดนโยบาย แนวทาง และรวมดาํเนนิงาน ไดกําหนดจาก
ตําแหนง คณุสมบัต ิและสมรรถนะที่สอดคลองและเหมาะสมกับภารกิจ จากทุกกลุมงานในหนวยงาน   

สคร.9 นครราชสีมา มีการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานภายใน โดยคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการและขอตกลงการปฏิบัติราชการ (MOU) ปละ 2 คร้ัง และมีการตรวจประเมินจาก
กรมควบคุมโรคทุกป เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการตามตัวช้ีวดัคํารับรอง มีคณะกรรมการสรางความ
โปรงใสของหนวยงาน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการขอมูลขาวสาร มีการตรวจสอบภายใน
หนวยงานดานการเงิน และนาํผลการประเมินไปประกอบการพิจารณาความดีความชอบประจําป  

สคร.9 นครราชสีมา มีการปกปองผลประโยชนของผูมีสวนเกี่ยวของ โดยสงมอบผลิตภัณฑ และบริการ
ที่มีคุณภาพ แกลูกคาและผูมสีวนไดสวนเสีย ตามสายโซอุปทาน (Value chain) กรมควบคุมโรค ทําใหการ
ทํางานของหนวยงานมีความเชื่อมโยงกระบวนการทํางานที่มีคุณภาพ กระบวนการสรางคุณคาและกระบวนการ
สนับสนุนมีผลลัพธที่ประเมินได เพื่อขับเคลื่อนการดําเนนิงานสูเปาหมายการใหบริการคือ ประชาชนมีสุขภาพดี
ขึ้น ลดความเสี่ยงตอโรคและภยัสุขภาพ ปองกันไมใหเกดิโรค ลดอัตราการตายจากโรคและภยัสุขภาพที่อาจ
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เกิดขึ้นไดอยางทันเวลา มีการประเมินความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจของลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย ทุกป 
เพื่อนําผลการประเมินมาพฒันาปรับปรุงผลิตภัณฑและบริการใหดีขึน้  

สคร.9 นครราชสีมา มีการวางแผนสืบทอดตําแหนงของผูนําระดับสูง มกีารพัฒนาและเสริมสรางทักษะ
ความเปนผูนํา หนวยงานไดสนับสนุนใหบุคลากรเขารับการอบรมตามแนวทางการพัฒนาความเปนผูนําของ
กรมควบคุมโรคในหลักสูตร EDC (Executive in Disease Control) และ LDC (Leadership in Disease Control) 
หลักสูตรกระทรวง ไดแกผูบริหารระดับตน ผูบริหารระดับกลาง ทุกป โดยจะไดมกีารตอยอดที่จะพัฒนาและ
เสริมสรางทักษะความเปนผูนําของบุคลากรของหนวยงาน จะไดมีการจัดทําหลักสูตร LDC ของสคร.9 
นครราชสีมา มีการเตรียมบคุลากรเขารับการอบรม (ระบบพี่เล้ียง) โดยจะจัดใหมีการอบรมในปงบประมาณ 
2559 นอกจากนี้ยังมีการสนบัสนุนใหเขารับการประชุม สัมมนา อบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู ความสามารถในงาน
ที่รับผิดชอบอยางตอเนื่อง ตลอดจนผูบริหารไดมอบหมายใหมกีารรักษาการ/ปฏิบัติการแทนตามโอกาส อีกทั้งมี
การถายทอดองคความรูอยางตอเนื่องดวยการมอบหมายงานใหรับผิดชอบ และการถอดความรูจากผูรู/ผูใกล
เกษยีณสูผูเรียนรูในหนวยงาน  
 

(2) การประเมินผลการดาํเนินการ 
ในการปรับปรงุผลการดําเนนิการใหบรรลุพันธกิจและวตัถุประสงค สคร.9 นครราชสีมา มีระบบ

และกลไกในการประเมินผลการดําเนนิงานโดยคณะกรรมการประเมนิผลการปฏิบัติราชการของหนวยงาน ปละ 
2 คร้ัง มีการตรวจประเมนิตวัช้ีวดัคํารับรองจากกรมควบคุมโรคเมื่อส้ินปงบประมาณ และนําขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไขและพัฒนาจุดเดนใหเขมแข็งยิ่งขึ้น ซ่ึงผลการตรวจประเมินแตละป จะถูกนํามา
ปรับปรุง/พฒันาเปนแผนปฏิบัติงานสําหรับปตอไป รวมทั้งการประเมินประสิทธิภาพและประสทิธิผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทุก 6 เดือน เปนกลไกสําคัญที่ใชในการปรับปรุงและพัฒนาระบบงาน มีการนําผลการ
ดําเนินงานมาเชื่อมโยงพิจารณาความดีความชอบ ทั้งระดบักลุมงานและระดับบุคคล ในระดบักลุมงานมีระบบ
การติดตามกํากับและประเมนิตนเอง (Self Assessment Report: SAR) มกีารวางระบบการควบคุม กาํกับ ติดตาม 
ประเมินผล และรายงานผลการดําเนนิงานทุกเดือนผานระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร (Estimates SM) และ
ในการประชุมผูบริหารหนวยงานทุกเดือน ในระดบับุคคล มีการถายทอดตัวช้ีวัดและเปาหมายของกลุมงานสู
ระดับบุคคล บุคลากรทุกคนมีการจัดทําแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ (Performance Management System: 
PMS) เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานขององคกรใหบรรลุเปาหมาย มกีารรายงานผลการปฏิบัติงาน และมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการโดยคณะกรรมการปละ 2 คร้ัง (รอบ 6 เดือนแรกและ 6 เดือนหลัง) เพือ่จัดสรร
ส่ิงจูงใจที่สอดคลองกับผลสัมฤทธิ์ 

 

ข. การประพฤติปฏบิัตติามกฎหมายและมจีริยธรรม 
(1) การประพฤติปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบ  

สคร.9 นครราชสีมา มีลูกคาคือ ประชาชน และผูมีสวนไดสวนเสีย โดยสงมอบสินคาตามความ
ตองการ และความคาดหวังทีม่ีตอผลิตภัณฑของหนวยงาน โดยกําหนดวิธีการและแนวทางในการสงมอบสินคา 
และบริการ ทีต่ามสายโซแหงคุณคา (Value Chain) ของกรมควบคุมโรค มีการทบทวนกระบวนการที่สงผล
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กระทบเชิงลบตอลูกคาโดยตรง เชน กระบวนการตรวจวนิิจฉัยทางหองปกิบัติการ (Lab) โดยมกีารจดัทําคูมือ
คุณภาพ (Quality Manual: QM) หองปฏิบัติการชันสูตรโรคและวิจยั เพือ่กําหนดขั้นตอนการทํางานที่ชัดเจน 
เชน การจัดเกบ็และทําลายสารอันตราย การจัดเก็บขยะตดิเชื้อ วิธีการปองกันการติดเชื้อ การแพรกระจายเชื้อใน
ส่ิงแวดลอม เปนตน กระบวนการพนสารเคมีกําจัดแมลงที่มีผลกระทบตอประชาชน ไดมีการประชาสัมพนัธ
กอนและหลังการพน การฉดีวัคซีนมีการประชาสัมพันธใหความรูแกประชาชนกอนและหลังการฉีด และนําผล
จากการประเมนิความพึงพอใจของลูกคามาปรับปรุงแกไขผลิตภัณฑ/การใหบริการ ซ่ึงกระบวนการดังกลาวจะ
ผลักดันใหเกิดกลไกการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่มคีุณภาพ 
 

(2) การประพฤติปฏิบตัิอยางมีจริยธรรม 
ผูอํานวยการสคร.9 นครราชสีมา ไดสงเสริมการประพฤติปฏิบัติตนของบุคลากรโดยการจัดกจิกรรม

สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเปนแบบอยางที่ดีในการยึดมั่นในหลกัศาสนา ดานความซี่อสัตย สุจริต และการ
ใชชีวิตโดยยดึหลักตามแนวทางพระราชดาํริตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ไดแก การปฏิญาณตนในการประชุม
ผูบริหารหนวยงาน การไหวพระสวดมนตทุกวันพระ กจิกรรมจิตอาสา การสืบสานประเพณีที่สําคญัๆ  

ดานผลการดําเนินงานของหนวยงาน มีระบบและกลไกในการประเมนิผลการปฏิบัติราชการใน
ระดับหนวยงาน ระดับกลุมงาน ระดับบุคคล โดยการประเมินประสิทธิภาพประสิทธผิลการดําเนินงานตามคํา
รับรองการปฏิบัติงานในทกุระดับ มีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการและ
ขอตกลงการปฏิบัติราชการของกลุมงาน (MOU) มีคณะกรรมการสรางความโปรงใสของหนวยงาน มีการ
ตรวจสอบภายในดานการเงนิ มีการตรวจสอบภายในของกรมควบคมุโรค และสํานักงานตรวจเงินแผนดนิ เพือ่
เปนการสงเสริมและทําใหมัน่ใจวามพีฤติกรรมที่มีจริยธรรมในการปฏิสัมพันธทุกกรณีกับลูกคาและผูมีสวนได
สวนเสีย ซ่ึงมตีัวช้ีวดัและการตรวจติดตามทุกป  ไดแก ระดับความสําเร็จของการบริหารผลการปฏิบัติงาน ระดับ
ความสําเร็จในการดําเนนิงานตามแนวทางการสรางความโปรงใสกรมควบคุมโรค เปนตน และมกีารประชุม
ผูบริหารเพื่อการนําผลการประเมินติดตามดังกลาวมาประชุมเพื่อหาแนวทางปรับปรุงแกไขหรือพัฒนาปรับปรุง
ส่ิงที่ดําเนินการไดดีแลวใหดยีิ่งขึ้น หากบุคคลากรเกิดพฤติกรรมที่ฝาฝนจริยธรรม หรือเกิดเรื่องรองเรียน มีการ
ดําเนินการตามคูมือการจัดการเรื่องรองเรียนกรมควบคุมโรค มีการพิจารณาแกไขโดยคณะกรรมการบริหาร
สคร.9 เปนผูสวบสวนหาสาเหตุ/ขอเท็จจริงใหเปนไปตามกฎหมายและแนวปฏิบัติของราชการและหนวยงาน 
โดยใหความเปนธรรมกับทุกฝาย 

 

ค. ความรับผดิชอบตอสงัคมในวงกวาง และการสนับสนนุชุมชนท่ีสําคญั 
(1) ความผาสกุของสังคมในวงกวาง 

 สคร.9 นครราชสีมา ใชการวเิคราะหผลกระทบในทางลบที่อาจเกิดขึน้จากการดําเนินงานของ
หนวยงาน และไดดําเนินการแกไข เชน การกําจัดขยะตดิเชื้อ ซ่ึงสคร.9 นครราชสีมา ผานมาตรฐานระบบบริหาร
จัดการคุณภาพหองปฏิบัติการ (Laboratory Accreditation: LA) ใน ป พ.ศ. 2556 รวมทั้งมีการสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมของบุคลากรที่ปฏิบัติงานใหม ไดมีการสอดแทรกกิจกรรมจติอาสา เชน การทําความสะอาดวัดใน
จังหวดัอยุธยา การทอดผาปาสามัคคีวัดในชุมชนใกลสํานักงาน การบริจาคสิ่งของใหวัด และโรงเรียน การออก
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หนวยมูลนิธิแพทยอาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) การบริจาคโลหิต การปลูกปาชายเลน 
การจัดทําโครงการกําจัดโรคอาหารเปนพษิ บานสีมุม จงัหวัดนครราชสีมา โครงการเกษตรกรปลอดสารเคมี 
ตําบลหมื่นไวย จังหวัดนครราชสีมา การจัดกิจกรรมสืบสานประเพณทีี่ดีทั้งภายใน และภายนอกหนวยงาน เชน 
วันพอ วันแม วันสําคัญทางศาสนา เปนตน 
  

(2) การสนับสนุนชุมชน 
สคร.9 นครราชสีมา มีการสนับสนุนชุมชนที่อยูบริเวณใกลเคียงกับสํานักงานฯ ที่เปนลูกคาและเปน

ผูมีสวนไดสวนเสียขององคกร ซ่ึงมีความรวมมือในดานตางๆ เปนอยางดี ไดแก การใชทรัพยากรรวมกัน เชน 
น้ําประปาหมูบาน สนามกฬีา เปนตน มีการวิเคราะหปญหาสุขภาพรวมกับหนวยงานและชุมชน ไดแก อบต. 
โรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตําบล (รพ.สต.) กํานนั ผูใหญบาน อาสาสมัครหมูบาน (อสม.) ผูนําชุมชน โรงเรียน 
นักเรียน วดั ประชาชนในพืน้ที่ จัดทําโครงการหนองบวัศาลาปลอดโรค เพื่อควบคุม ปองกันโรคที่เปนปญหาใน
พื้นที่ไดแก ไขเลือดออก โดยจัดใหมีการรณรงค การใหความรู การพนยุง การจดัสิ่งแวดลอม และมีโครงการ
ตอเนื่องในปตอไป นอกจากนี้ยังมีการกําจดัแมลงพาหะนําโรครอบๆ ดานระหวางประเทศ (ชองจอม) มีการ
ตอบสนองตามคํารองขอโรคที่เปนปญหาในพื้นที่ เชน การกําจัดแมลงปกแข็งในพืน้ที่อําเภอปากชอง ทําให
ประชาชนไดรับความพึงพอใจ ซ่ึงทําใหไดรับความรวมมอืในการดําเนนิงานปองกันควบคุมโรคในพื้นที่ และ
เกิดเครือขายทีเ่ขมแข็งในการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค ในพื้นที่ไดเปนอยางด ี
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 หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ (110 คะแนน) 
 

2.1 การจัดทํากลยุทธ (50 คะแนน) 
ก. การจัดทํากลยุทธ 

(1) กระบวนการวางแผนกลยุทธ  
สคร.9 นครราชสีมา ไดดําเนนิการจัดทําแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน ป 2558-2562 มีการกําหนด

ขั้นตอน/กิจกรรม และกรอบเวลา (Flow Chart) ที่เหมาะสม รวมทั้งมีการระบุผูรับผิดชอบแตละขั้นตอนอยาง
ชัดเจน ดังตารางที่ 7 
ตารางที่ 7 ผังกระบวนการวางแผนกลยุทธของสคร.9 นครราชสีมา 

ผังกระบวนการ (กลยุทธ) รายละเอียด ผูรับผิดชอบ ผูเก่ียวของ เอกสารอางอิง 
 
 
 
 

- ทบทวนคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการแผนงานและ
ประเมินผล  
- ประสานงานกลุม/ฝายเพื่อแจง
รายช่ือคณะกรรมการฯ 

กลุม
แผนงานและ
ประเมินผล 

- หัวหนากลุม
ทุกกลุมงาน 
- ผูรับผิดชอบ
งานแผนงาน 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
แผนงานและประเมินผล  
สคร.9 นครราชสีมา  
 

 
 

- รวบรวม และจัดเก็บขอมูล
สถานการณโรค วิสัยทัศน 
ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนนของ
กรมควบคุมโรค 
- วิเคราะหสภาพแวดลอมโดย
เทคนิค SWOT Analysis วันที่ 7 
ก.ค.2557 
- บทเรียนการดําเนินงานของ
กลุมยุทธศาสตรของหนวยงาน 

กลุม
แผนงานและ
ประเมินผล 

- ทุกกลุมงาน 
 
 

- ขอมูลสถานการณโรค 
วิสัยทัศน ยุทธศาสตร  
นโยบาย จุดเนนของกรม
ควบคุมโรค 
- เอกสารการวิเคราะห
สภาพแวดลอมโดยเทคนิค 
SWOT Analysis 
- เอกสารการวิเคราะห
ขอมูลสถานการณโรค และ
ผลการดําเนินงาน   
- เอกสารการถอดบทเรียน
การดําเนินงานของกลุม
ยุทธศาสตรของหนวยงาน 

 
 
 
 

- ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทํา
ยุทธศาสตร สคร.9 ในวันที่ 13 – 
14 ส.ค.2557  

กลุม
แผนงานและ
ประเมินผล 

- หัวหนากลุม
ทุกกลุมงาน 
- ผูรับผิดชอบงาน
แผนงาน และ
นักวิชาการจาก 
ทุกกลุมงาน 
 
 

(ราง) ยุทธศาสตรการ
ดําเนินงานปองกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพ สคร.9 
ป พ.ศ.2558 – 2562  

แตงตั้งคณะกรรมการ
แผนยุทธศาสตรของ

หนวยงาน 

วิเคราะหสถานการณและบริบท
ท่ีเกี่ยวของ 

จัดทํายุทธศาสตร สคร.9 
ป 2558 - 2562 
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ผังกระบวนการ (กลยุทธ) รายละเอียด ผูรับผิดชอบ ผูเก่ียวของ เอกสารอางอิง 
 
 
 

- นําเสนอ (ราง) ยุทธศาสตร สคร.
9 ป 2558 – 2562 แกผูแทนจาก 
สสจ. สสอ. รพช. รพ.สต. เทศบาล
เมือง อบต. ผูแทนภาคประชาชน 
สื่อมวลชน และบุคลากรทุกกลุม
งานของสคร.9      
- นําเสนอ ตอผูบริหารทุกระดับ
ของหนวยงาน ผานเวทีการ
ประชุมผูบริหารเดือน ก.ย.2557 

กลุม
แผนงานและ
ประเมินผล 

- ผูอํานวยการ 
- หัวหนากลุม
ทุกกลุมงาน 
 

สรุปผลการประชุม
ผูบริหาร สคร.9  

 
การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป ของสคร.9 นครราชสีมา มุงเนนที่จะผลักดันใหบรรลุวิสัยทศัน 

พันธกิจ และบรรลุเปาหมายผลผลิตของหนวยงาน และมีการดําเนนิการตามขั้นตอนที่ไดกําหนดไว ดังตารางที่ 8 
ตารางที่ 8 ผังกระบวนการจดัทําแผนปฏิบตัิราชการประจําป ของสคร.9 นครราชสีมา 
ผังกระบวนการ (แผน 1 ป) รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ ผูเก่ียวของ เอกสารอางอิง 

 
 
 
 

- ประสานงานกลุม/ฝายเพื่อแจง
รายช่ือคณะกรรมการฯ 
- ทบทวน/จัดตั้งคณะกรรมการ
แผนงานและประเมินผล 
- จัดทํากรอบการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป ที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรกรมควบคุมโรค 

- กลุม
แผนงานและ
ประเมินผล 

- ผูบริหาร สคร.9 
ทุกระดับ 
- ผูรับผิดชอบงาน
แผนงานของทุก
กลุมงาน 

คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการแผนงาน
และประเมินผล  
สคร.9 นครราชสีมา  
 

 
 
 
 

- ผูบริหาร และหัวหนากลุม 
Cluster โรค เขารวมประชุมเพื่อ
รับนโยบาย และกรอบการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการประจําป 2559 
กรมควบคุมโรค ที่โรงแรมอิงธาร
รีสอรท นครนายก วันที่ 2 – 3 
ส.ค.2558 

- กองแผนงาน 
กรมควบคุม
โรค 
- กลุม
แผนงานและ
ประเมินผล 

- ผูบริหาร สคร.9 
- หัวหนากลุม 
Cluster โรค 
 

เอกสารการประชุม 

 
 
 

- ประชุมเสนอกรอบการจัดทํา
แผนป 2559 ตอคณะกรรมการ
บริหาร เพื่อรับการเสนอแนะและ
ผานความเห็นชอบของผูบริหาร 

- กลุม
แผนงานและ
ประเมินผล 

- คณะกรรมการ
บริหาร สคร.9 

กรอบการจัดทําแผนป 
2559 ที่ไดรับการเสนอ 
แนะ และผานความ
เห็นชอบของผูบริหาร 

 
 
 
 

- ประชุมจัดทําแผนเปนราย 
cluster วันที่ 21 - 28 ก.ค.2558 

- กลุม
แผนงานและ
ประเมินผล 

- PCM โรค  และ
ทีมจัดทําแผนของ
ทุกกลุมงาน 

เอกสารการประชุม 

นําเสนอ(ราง) ยุทธศาสตร  
สคร.9 ป 2558 - 2562 

แตงตั้งคณะกรรมการ
แผนงานและ

ประเมินผล สคร.9 

นําเสนอกรอบการจัดทําแผนป 
2559 ตอคณะกรรมการบริหาร 

ประชุมจัดทําแผน เปนราย 
Cluster 

รับนโยบาย และกรอบการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการประจําป 

2559 กรมควบคุมโรค 
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ผังกระบวนการ (แผน 1 ป) รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ ผูเก่ียวของ เอกสารอางอิง 
 
 
 
 

- ผูรับผิดชอบแผนของทุกกลุม 
งาน นํามาตรการและกิจกรรมที่
ไดจากการประชุมแผนงานโรคไป
จัดทําแผนของทุกกลุมงาน วันที่ 
29 ก.ค. - 2 ส.ค.2558 

PCM โรค  
และทีมจัดทํา
แผนของกลุม
งานทุกกลุม 

- ทุกกลุมงาน (ราง)โครงการของ
กลุมโรค/ฝาย/งาน 

 
 
 

- เลขาโครงการรมใหญ (P) จัด
ประชุมกลุมโรคที่อยูใน P เพื่อ
บูรณาการโครงการของกลุมโรค 
ใหเปนภาพรวมแตละ P วันที่ 5 - 
14 ส.ค.2558 

PCM โรค  
และทีมจัดทํา
แผนของกลุม
งานทุกกลุม 

- ผูรับผิดชอบงาน
แผนงานทุกกลุม 
- กลุมแผนงานฯ 

(ราง)โครงการบูรณา
การ  

 
 
 

- จัดประชุมเพื่อรวมปรับ
รายละเอียดโครงการสําหรับการ 
ขอรับการจัดสรรงบประมาณ 
แยกรายโครงการ  

- ประธาน P 
- เลขา P 
 

- หัวหนากลุม 
- ผูรับผิดชอบงาน
แผนงานทุกกลุม 
- งานการเงิน 
- กลุมแผนงานฯ 

โครงการที่พรอม
นําเสนอขอรับการ
จัดสรรงบประมาณ 

 
 

- จัดเวทีนําเสนอรายละเอียด
โครงการเพื่อขอรับการจัดสรร
งบประมาณประจําป 2559  

- ประธาน P 
- เลขา P 
 

- คณะกรรมการ
แผนและ
งบประมาณ 
- กลุมแผนงานฯ 

สรุปผลการนําเสนอ
โครงการประจําป
งบประมาณ 2559 

 
 
 

- แตละ P ดําเนินการปรับ
รายละเอียดของโครงการ พรอม
จัดทําแผนแตละ P เพื่อขออนุมัติ
กรมควบคุมโรค 

- ประธาน P 
- เลขา P 
- หัวหนากลุม
ผูรับผิดชอบ
แผนกลุม 

- กลุมแผนงานฯ - (ราง) แผนปฏิบัติ
ราชการประจําป 2559  
-โครงการรมใหญ (P) 

 
 
 

- ตรวจสอบ วิเคราะห กลั่นกรอง
แผนงาน/โครงการกอนเสนอ
กรมควบคุมโรค  
 

- กลุม
แผนงานฯ 
- งานการเงิน 
 

- กลุมแผนงานฯ - แผนปฏิบัติราชการ
ประจําป 2559 สคร.9 
 

 
 
 

-  ตรวจสอบ วิเคราะห 
กลั่นกรองโครงการ และเสนอ
ผูอํานวยการ สคร.9 อนุมัติ 
  

- กลุม
แผนงานฯ 
- งานการเงิน 
 

- ผูอํานวยการ  
- รอง ผอ. 
- หัวหนากลุม 
- ผูรับผิดชอบแผน 

-โครงการรมใหญ ที่มี
ความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตร กรม
ควบคุมโรค 

 
 
 

- สรางและติดตามความกาวหนา
โครงการในระบบบริหาร
งบประมาณ กรมควบคุมโรค 
(EstimatesSM)  

- กลุม
แผนงานฯ 
- ผูรับผิดชอบ
แผน 
 

- กองแผนงาน 
กรมควบคุมโรค 
- หัวหนากลุม 
- ผูรับผิดชอบแผน 

ระบบ EstimatesSM  
กรมควบคุมโรค 

แตละกลุมนาํมาตรการและกิจกรรม
ท่ีไดจากการประชมุแผนงานโรคไป

จัดทําแผนของกลุม 

จัดทํารางโครงการบูรณาการตาม
กรอบการจัดทําแผน ป 2559 ของ
กรมควบคุมโรค กบัหนวยงาน 

วิเคราะหความสอดคลองของ
โครงการบูรณาการ 

เสนอโครงการเพือ่ขอรับการ
จัดสรรงบประมาณ 

ปรับรายละเอียดโครงการตาม
ขอเสนอของคณะกรรมการ 

เสนอแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ 2559 เพื่อขออนุมตัิ

จากกรมควบคุมโรค 

เสนอโครงการรมใหญ  ภายใต
แผนปฏิบัติราชการประจําป 

2559 เพื่อขออนุมัตใินหนวยงาน 

สราง และติดตามโครงการในระบบ
บริหารจัดการเชิงยทุธศาสตร กรม

ควบคุมโรค (EstimatesSM) 
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(2) การวิเคราะหและกําหนดกลยุทธ  
สคร.9 นครราชสีมา มีการวิเคราะหสภาพแวดลอมโดยเทคนิค SWOT Analysis (จากการประชุม

จัดทําแผนยุทธศาสตร สคร.9 ป 2558-2562 เมื่อวันที่ 13-14 สิงหาคม 2557) โดยระบปุจจัยสําคัญทีท่ําใหประสบ
ความสําเร็จ (Key Success Factors) ดานโอกาส (O: Opportunities) จุดแข็ง (S: Strengths) ขอจํากดั (T: Threats) 
และจุดออน (W: Weakness) 5 ลําดับแรก ดังตารางที่ 9 
ตารางที่ 9 SWOT Analysis สคร.9 นครราชสีมา 

 ปจจัยบวก ปจจัยลบ 

ภา
ยใน

องค
กร

 

จุดแข็ง (S: Strengths)  
1. วารสารไดรับการคัดเลือกเขาสูฐานขอมูลดรรชนี

อางอิงวารสารไทย  
2. บุคลากรเปนผูประเมินมาตรฐานดานตางๆ ของกรม

ควบคุมโรค 
3. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนงานที่ดี 

ไดแก ระบบฐานขอมูล เว็บไซต ระบบงานตางๆ เชน 
ระบบจองรถ ระบบ EstimatesSM       

4. คณะผูบริหารทุกระดับ หัวหนากลุม ใหความสําคัญ
และใหความรวมมือในการถายทอดตัวช้ีวัด และมี
สวนรวมในการกําหนดตัวช้ีวัดระดับกลุม  

5. มีระบบสนับสนุนการเรียนรู เชน CoPs ชมรม การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ตลาดนัดความรู 

จุดออน (W: Weakness)  
1. ขาดการบูรณาการการทํางานควบคุมโรคใน

กลุมเปาหมายและพื้นที่เดียวกัน  
2. การทํางานเปนทีม  
3. บุคลากรของ สคร.9 ขาดการมองยุทธศาสตรใน

ภาพรวม  
4. มีการแบงกลุมงานแยกยอยเกินไป ทําใหการบริหาร

จัดการยุงยาก  
5. ผลงานวิชาการที่เปนนวัตกรรมมีนอย  
 

ภา
ยน

อก
องค

กร
 

โอกาส (O: Opportunities)  
1. เครือขายตองการความรูความเชี่ยวชาญในการ

ดําเนินงาน 
2. การ Reform กระทรวง/กรม ทําใหหนวยงาน

สาธารณสุขไดรวมตัวกันทํางานในรูปเขตสุขภาพ 
(นครชัยบุรินทร) สงผลให สคร. มีโอกาสในการ
ขยายเครือขายการทํางาน 

2. มีเวทีนําเสนอผลงานวิชาการทั้งในและตางประเทศ 
3. มีชุดความรูทางวิชาการซึ่งเปนที่ยอมรับและเปนที่

เช่ือถือ 
4. มีทุนสนับสนุนวิจัยจากหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

ขอจํากัด (T: Threats)  
1. หนวยงานราชการที่เกี่ยวของที่จําเปนตองใชขอมูล

ไมไดรับการคืนขอมูลที่เปนประโยชน 
2. ปญหาสาธารณสุขที่เพิ่มขึ้นจากแรงงานตางดาวที่

ผิดกฎหมาย 
3. นโยบายการพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยยังไม

ตอเนื่อง 
4. การใชสารเคมีในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

เพิ่มมากขึ้น 
5. ความเสี่ยงภัยจากไวรัสและแฮกเกอร สงผลตอ

ความปลอดภัยของขอมูลขาวสาร 
 

ข. วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 
(1) วัตถุประสงคเชงิกลยุทธท่ีสําคัญ 

สคร.9 นครราชสีมา มีการกําหนดวัตถุประสงคเชิงกลยทุธที่สําคัญ และเปาประสงคที่สําคัญของ
องคกร ป 2558-2562 ดังตารางที่ 10 
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ตารางที่ 10 กลยุทธ วัตถุประสงคเชิงกลยทุธ และเปาประสงคของสคร.9 นครราชสีมา 
กลยุทธ วัตถุประสงคเชิงกลยุทธท่ีสําคัญ เปาประสงคท่ีสําคัญ 

1. การพัฒนา และรวมมือกับเครือขาย
ภาคีภายในประเทศและนานาชาติ 
รวมทั้งสนับสนุนพื้นที่ในการ
ดําเนินงานเฝาระวังปองกันและควบคุม
โรคและภัย สุขภาพอยางมี
ประสิทธิภาพ และยั่งยืน 

1.1 มีการจัดการเครือขายดานการเฝาระวัง
ปองกันควบคุมโรคอยางมีประสิทธิภาพ 
1.2 ภาคีเครือขายไดรับการสนับสนุน
ผลิตภัณฑดานการเฝาระวังปองกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพ 
1.3 ภาคีเครือขายมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค 
และภัยสุขภาพ 

1.1 องคกรทุกระดับสามารถบริหารจัดการและ
ขับเคลื่อนการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค/ภัย
สุขภาพ และการบังคับใชกฎหมาย เพื่อลด
ปญหาที่มีผลกระทบตอสุขภาพประชาชน ทํา
ใหทุกอําเภอ ทุกจังหวัดและเขตสุขภาพที่ 9 มี
ระบบควบคุมโรคที่เขมแข็งและยั่งยืน  

2. การพัฒนาเปนศูนยกลางนโยบาย 
มาตรการ นวัตกรรม ขอมูลอางอิง และ
มาตรฐานวิชาการเฝาระวัง ปองกัน 
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของชาติ ที่
ไดมาตรฐานสากล และเปนที่ยอมรับ 

2.1 มีการพัฒนาผลิตภัณฑที่ทางวิชาการที่
ไดมาตรฐานสากล 
2.2 ลูกคามีความพึงพอใจในผลิตภัณฑทาง
วิชาการ และนําไปใช 
2.3 เปนศูนยกลางนโยบาย มาตรการ 
นวัตกรรม ขอมูลอางอิงดานการเฝาระวัง 
ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของ
ชาติที่ไดมาตรฐานสากลเปนที่ยอมรับ และ
เช่ือถือ 

2.1 เปนศูนยกลางของนโยบาย มาตรการ 
นวัตกรรม ขอมูลอางอิงดานการเฝาระวัง 
ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของเขต
สุขภาพที่ 9 ที่ไดมาตรฐานสากล เปนที่ยอมรับ
และเชื่อถือ 

3. การสื่อสารสาธารณะและ
ประชาสัมพันธอยางทั่วถึงและไดผล 
เพื่อปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

3.1 มีกลไกการสื่อสารสาธารณะที่มี
ประสิทธิภาพไดมาตรฐาน 
 

3.1 ระบบสื่อสารสาธารณะประชาสัมพันธและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ครอบคลุมและมี
ประสิทธิภาพไดมาตรฐาน เพื่อการปองกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

4. การเตรียมความพรอม และ
ดําเนินการปองกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพในสถานการณฉุกเฉิน และภัย
พิบัติ อยางรวดเร็ว ตามความตองการ
ของพื้นที่ และไดมาตรฐานสากล 

4.1 มีกลไกการจัดการเตรียมความพรอม 
ตอบโตภาวะฉุกเฉินดานโรคและภัย
สุขภาพที่ไดมาตรฐาน 
4.2 มีกลไกการพยากรณโรค และการเฝา
ระวังปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ของประเทศตามมาตรฐานสากล 

4.1 มีกลไกการจัดการเตรียมความพรอมและ
บูรณาการระบบตอบโตภาวะฉุกเฉินดานโรค
และภัยสุขภาพที่ไดมาตรฐาน 

5. การติดตามและประเมินผลภาพรวม
ของการเฝาระวัง ปองกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพของประเทศตาม
มาตรฐานสากล 

5.1 มีระบบการติดตามประเมินผลที่ได
มาตรฐาน 
 

5.1 มีกลไกการประเมินผลภาพรวมและการ
ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากร
ของการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพของเขตสุขภาพที่ 9 ตามมาตรฐานสากล 

6. การพัฒนาคุณภาพระบบบริหาร
จัดการองคกร และบุคลากรใหมีขีด
สมรรถนะสูงไดมาตรฐานสากล 

6.1 มีระบบบริหารจัดการที่ได
มาตรฐานสากล 
6.2 เปนองคกรแหงการเรียนรู เปนแหลง
ศึกษาดูงาน 
6.3 บุคลากรมีความผาสุก 

6.1 มีระบบบริหารจัดการที่ไดมาตรฐานสากล 
6.2 บุคลากรมีขีดสมรรถนะและมีจิตใจ
ใหบริการ 
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กลยุทธ วัตถุประสงคเชิงกลยุทธท่ีสําคัญ เปาประสงคท่ีสําคัญ 
6.4 บุคลากรมีขีดสมรรถนะสูง 
6.5 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ฐานขอมูล ที่มีคุณภาพ 

 

(2) การพิจารณาวัตถุประสงคเชงิกลยุทธ  
ในการจดัทําแผนยุทธศาสตร ป 2558 – 2562  และแผนปฏิบัติราชการประจําป 2559 ของสคร.9 

นครราชสีมา ไดมีการรวบรวมขอมูลในแตละประเภทเพื่อใชประกอบการจัดทําแผนอยางชัดเจน โดยมีระบบ
การจัดเก็บขอมูลที่เชื่อถือไดและเปนปจจุบนั มีกระบวนการวิเคราะหขอมูลโดยใช SWOT Analysis เปน
เครื่องมือในการวิเคราะหสถานการณและบริบทที่เกี่ยวของ ซ่ึงขอมูลที่ใชประกอบการวิเคราะห ไดแก (1) 
วิสัยทัศนและพันธกิจของ กรมควบคุมโรค (2) วิสัยทัศนและพนัธกิจของสคร.9 (3) สรุปบทเรียนการดําเนนิงาน
ตามยุทธศาสตรของหนวยงาน (4) ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป (5) ผลการดําเนินงานตาม
ตัวช้ีวดัตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (6) ผลการดําเนนิงานตามแผนงานโครงการ (7) ขอมูลทั่วไปดาน
บุคลากร (อายุ การศึกษา จํานวน ผลการประเมินสมรรถนะบุคลากร) (8) ขอมูลงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร 
รวมถึงขอมูลแหลงทุนตางๆ พรอมรายงานการเบิกจาย (9) ผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ
ของสคร.9 (10) ขอมูลความตองการของลูกคาและผูรับบริการหลักของสคร.9 (11) ขอมูลดานนโยบายในระดับ
ตางๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก นโยบายกระทรวงสาธารณสุข นโยบายอธิบดีกรมควบคุมโรค ตัวช้ีวดัระดบัตางๆ ที่มี
การถายทอด และความเชื่อมโยงยุทธศาสตรและผลผลิตกรมควบคุมโรค (12) ขอมูลดานการระบาด และ
สถานการณโรคในพื้นที่ ยอนหลัง 3 ป และ (13) ขอมูลอ่ืนๆ โดยกลุมแผนงานและประเมินผล สคร.9 เปนผู
รวบรวมขอมลู โดยการประสานขอขอมูลจากทุกกลุมโรคอยางเปนทางการดวยหนังสือแจงเวยีน การแจงในเวที
ประชุมผูบริหาร และอยางไมเปนทางการโดยใชโทรศัพทและอีเมล ซ่ึงกลุมแผนงานและประเมนิผล สคร.9 ทํา
การรวบรวม วเิคราะหขอมูล และจัดทํารูปเลมเอกสารนําเขาประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทํา 
แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการประจําปของสคร.9 นครราชสีมา และมีการติดตามผลโดยการประเมิน
เอกสารประกอบการประชมุ เพื่อนําผลการประเมินและขอเสนอแนะตางๆ มาใชเพือ่ปรับปรุงการดําเนินงาน
ตอไป  
 

2.2 การนํากลยุทธไปปฏิบตั ิ(60 คะแนน) 
ก. การจัดทําแผนปฏิบตัิการและการถายทอดสูการปฏิบตั ิ

(1) การจัดทําแผนปฏิบตัิการ  
สคร.9 นครราชสีมา มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร สคร.9 ป 2558-2562 (5 ป) และจัดทําแผนปฏิบัติ

ราชการประจาํป (1 ป) ที่สอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของกรมควบคุมโรค โดยมีขั้นตอนดําเนินการ
ดังนี้ (1) สคร.9 รับนโยบายจากกรมควบคุมโรค (2) ผูอํานวยการสคร.9 ถายทอดนโยบาย โดยใชเวทีในการ
ประชุมผูบริหาร สคร.9 (3) แตงตั้งคณะกรรมการแผนงานและประเมินผลของสคร.9 เพื่อจัดทํารางแผนปฏิบัติ
การประจําป (4) วิเคราะหผลการดําเนินงานในปที่ผานมา สถานการณโรค และตัวช้ีวัด เพื่อนําผลที่ไดจัดทํา
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กรอบจัดทําแผนปฏิบัติราชการ (5) กําหนดผลผลิตและตัวช้ีวดัระดับหนวยงานที่สอดรับกับภารกิจของกรม
ควบคุมโรคและสคร.9 (6) จัดทําโครงการตามกรอบยุทธศาสตร และตัวช้ีวดัระดับกรมควบคุมโรคและสคร.9 
(7) ผูอํานวยการสคร.9 ลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (8) คณะกรรมการแผนงานและประเมินผลของสคร.
9 พิจารณาปรบัแผนปฏิบัติราชการใหสอดคลองกับงบประมาณที่ไดรับ (9) สคร.9 จัดเวทีประชุมประสานแผน
กับกลุมผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นที่ ประกอบดวย ผูแทนจาก สสจ.นครราชสีมา ชัยภมูิ สุรินทร บุรีรัมย ผูแทน
จาก สปสช. ผูแทนจากเทศบาลนคร/เมือง (10) ทุกกลุมงานดําเนนิการตามแผนปฏิบัติราชการที่กําหนดไว และ
รายงานผลการดําเนินงานในระบบ EstimatesSM (ทุกเดอืน) (11) มีการติดตามกํากับการดําเนนิงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ โดยคณะกรรมการแผนงานและประเมินผลของสคร.9 ผานการประชุมติดตามความกาวหนา
ผลการดําเนินงานและผลการเบิกจายงบประมาณ (ทกุไตรมาส) และกลุมแผนงานและประเมินผลตรวจสอบจาก
ผลการดําเนินงานในระบบ EstimatesSM (ทุกเดือน) (12) ผูอํานวยการสคร.9 กํากับ ติดตามผลการดําเนินงาน
โดยใชเวทีการประชุมผูบริหารสคร.9 ทุกเดือน (13) สรุปภาพรวมผลการดําเนนิงานโดยจดัทําเปนรายงาน
ประจําปของสคร.9 และนําขอมูลไปวางแผนการดําเนินงานและจดัทําแผนปฏิบัติราชการในปตอไป 

 

(2) การนําแผนปฏิบตัิการไปปฏบิัต ิ 
ในการถายทอดแผนปฏิบัติการไปสูการปฏิบัติ ทั้งการถายทอดกลยุทธหลักขององคกรไปสู

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) หรือแผนงานโครงการ เพือ่นําไปสูการปฏิบัติที่ไดผลของสคร.9 นครราชสีมา ใช
กระบวนการสือ่สารผานการประชุมผูบริหารสคร.9 และการประชุมเพือ่ช้ีแจงแผนปฏิบัติราชการ โดยมีเลม
แผนปฏิบัติราชการประจําป ที่ระบุโครงการและกิจกรรมที่แตละกลุมงานรับผิดชอบ เปาหมายที่ตองดําเนินการ 
ในแตละกิจกรรม เปนรายเดอืน รายไตรมาส และรายป ทาํใหทุกกลุมงานทราบเปาหมายที่ตองดําเนนิการ ซ่ึงทํา
ใหงายตอการบริหารจัดการใหเกิดประสิทธิภาพ ทําใหบคุลากรรับทราบและเขาใจบทบาทหนาที่ ตลอดจน
รับทราบเปาหมายที่จะตองดาํเนินการ ทั้งในสวนของตนเองและกลุมงานที่ตองรวมผลักดันใหบรรลุเปาหมาย
ผลผลิตตามที่กําหนดไว ซ่ึงนอกเหนือจากการมีเวทีประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงานแลว 
สคร.9 นครราชสีมา ยังมีชองทางการสื่อสารใหเกดิความเขาใจในเรื่องแผนงานโครงการคือ เวทีการติดตามผล
การดําเนนิงานรายไตรมาสของแตละโครงการ/กิจกรรม และมีการประมวลผล สรุปผลการดําเนินงานแยกเปน
รายกลุมงาน เพื่อเสนอในเวทีประชุมผูบริหารสคร.9 (ทุกเดือน) อีกดวย   

สคร.9 นครราชสีมา ไดมีการพัฒนารูปแบบการรายงานความกาวหนาการดําเนนิงานรายโครงการ/
กิจกรรม ในระบบบริหารงบประมาณกรมควบคุมโรค (EstimatesSM) ที่กรมควบคมุโรคไดพัฒนาขึ้น ใหขอมูล
มีความครบถวน ถูกตอง และทันสมัย โดยกระบวนการพฒันารูปแบบการรายงานความกาวหนาในระบบ 
EstimatesSM จะมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู การถายทอดเทคนิค/วิธีดําเนนิงาน ในการปฏิบัตติาม
แผนปฏิบัติราชการใหบรรลุเปาหมาย และสอดคลองตามเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ทั้งในระดับหนวยงาน และ
ระดับกลุมงาน โดยมีการประชุมเชิงปฏิบัตกิารเรื่อง การใชระบบบริหารงบประมาณกรมควบคุมโรค (ระบบ 
EstimatesSM) และแลกเปลีย่นเรียนรูในปงบประมาณ 2558 และ 2559 เพื่อนําขอมูลมาปรับปรุงและพัฒนา
ตอไป 
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(3) การจัดสรรทรัพยากร  
สคร.9 นครราชสีมา มีการจัดทํารายละเอยีดของแผนงานโครงการ ประกอบดวย เปาหมายการ

ดําเนินงานแตละโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนนิการในแตละกิจกรรม ผูรับผิดชอบ และการจดัสรร
งบประมาณแยกรายโครงการ/กิจกรรมที่ชัดเจน โดยกลุมแผนงานและประเมินผล สคร.9 นครราชสีมา ไดจัดทํา
เลมแผนปฏิบัติราชการประจําป เพื่อใชในการติดตามความกาวหนาการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมของ
ทุกกลุมงาน และใชระบบบริหารงบประมาณกรมควบคมุโรค (ระบบ EstimatesSM) เปนเครื่องมือในการ
ติดตามความกาวหนาของโครงการ/กิจกรรม (ทุกเดือน) ควบคูกับกระบวนการตดิตามความกาวหนาการ
ดําเนินงานรายโครงการ/กิจกรรม (ทุกไตรมาส) โดยคณะกรรมการแผนงานและประเมินผลของสคร.9 มีเกณฑ
ที่ใชในการติดตามเพื่อใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามแผนที่กําหนดไว ไดแก เกณฑการประเมินผลการ
ดําเนินงานเชิงเวลา เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ และเชิงงบประมาณ ซ่ึงผลการติดตามจะใชเชื่อมโยงกับการพิจารณา
ความดีความชอบของกลุมงานและบุคลากร มีการรายงานผลการติดตามในเวทีประชมุผูบริหารสคร.9 (ทุกเดือน) 
จากการดําเนินการกํากับตดิตามดังกลาว สงผลใหสคร.9 นครราชสีมา บรรลุเปาหมายผลผลิตของหนวยงาน 
และมีการดําเนินการเปนไปตามแผนที่กําหนดไว 

 

(4) แผนดานบคุลากร  
สคร.9 นครราชสีมา มีแผนพฒันาบุคลากร สคร.9 ประจําป และใชแผนกลยุทธการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค ป 2558-2562 มีการเตรียมการจัดสรรทรัพยากรอื่นๆ ใหสอดคลองกับ
แผนปฏิบัติราชการประจําป โดยใชแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลเปนเครื่องมือในการประเมินระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคลของสคร.9 แบบสมดุล (Human Resource Scorecard) ใน 5 มติิ ไดแก (1) มติิความ
สอดคลองเชิงยุทธศาสตร (2) มิติประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบคุคล  (3) มิติประสิทธิผลของการ
บริหารทรัพยากรบุคคล (4) มิติความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล และ (5) มิติคณุภาพชีวิตความ
สมดุลระหวางชีวิตและการทาํงาน โดยทกุกลุมงานสามารถใชแผนพัฒนาบุคลากร สคร.9 และแผนกลยุทธการ
บริหารทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค เปนกรอบในการดําเนินงานดานบริหารทรพัยากรบุคคลแตละกลุมงาน 
ไดอยางสอดคลองกับทิศทางของสคร.9 ทั้งนี้ไดมีการสื่อสารถายทอดแผนพัฒนาบุคลากร สคร.9 และแผนกล
ยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค โดยจัดทําเปนโครงการพัฒนาทรัพยากรมนษุยทีก่ําหนดใน
แผนปฏิบัติการประจําป ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 บริหารจัดการองคกรแนวใหม ซ่ึงแผนพัฒนาบุคลากร สคร.9 จะ
ชวยใหผูบริหารสคร.9 นครราชสีมา ทราบถึงสถานการณปจจุบนั ปญหาการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของ
หนวยงาน ซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนาบุคลากร ชวยใหสคร.9 บรรลุภารกิจและเปาหมายที่กําหนดไว มกีระบวนการ
ที่มุงเนนใหเกดิการมอบอํานาจการตัดสินใจใหแกบุคลากร เชน การแตงตั้งคณะทํางานตางๆ เพื่อใหเกิดความ
คลองตัวในการปฏิบัติงาน และเกิดการมีสวนรวมของบคุลากรในการบริหารจัดการ มีกระบวนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดําเนนิงานดวยการยกยองชมเชย การพิจารณาบุคลากรดีเดน และมีระบบการพฒันาบุคลากร
ใหเกิดความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน มีการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล เปด
โอกาสใหบุคลากรไดรับการพัฒนาในหลักสูตรที่จําเปน และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ซ่ึงมีการพิจารณา
โดยคณะกรรมการพัฒนาบคุลากรสคร.9  และมีกระบวนการแลกเปลีย่นเรียนรูระหวางบุคลากรดวยเวที Show 
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& Share ทําใหเกิดกระบวนการเรียนรูรวมกันอยางเปนระบบ รวมทั้งมกีารจัดสรรทรัพยากรเพื่อรองรับการ
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการใหบรรลุผลตามเปาหมายผลผลิตของหนวยงาน เชน การปรับแผนกิจกรรม
ตางๆ ใหมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง และปรับปรุงระบบงาน เชน การพัฒนารูปแบบการรายงาน
ความกาวหนาการดําเนนิงานรายโครงการ/กิจกรรม ในระบบบริหารงบประมาณกรมควบคุมโรค 
(EstimatesSM) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการดําเนนิงาน  

 

(5) ตัววัดผลการดําเนินการ  
สคร.9 นครราชสีมา มีระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System: PMS) 

ที่ใชในการถายทอดตวัช้ีวดัและเปาหมายจากระดบัหนวยงาน สูกลุมงานและสูระดบับุคคล เพื่อผลักดันใหเกดิ
ความสําเร็จตามยุทธศาสตรและเปาประสงคที่ตั้งไว และใชระบบ PMS เชื่อมโยงกับการพิจารณาความดี
ความชอบของบุคลากร มีกระบวนการสื่อสารทําความเขาใจกับเปาหมาย ตัวช้ีวัดของหนวยงาน ใหเกิดความ
ครอบคลุมและทั่วถึง สคร.9 นครราชสีมา ใชกระบวนการประชมุผานระบบ VDO Conference ของกรมควบคุม
โรค เปนเวทีใหบุคลากรของหนวยงานไดเขารวมแลกเปลี่ยน เพื่อจดัทาํขอกําหนดตวัช้ีวดัของหนวยงาน กอนที่
จะมีการถายทอดตัวช้ีวัดและเปาหมายของหนวยงานสูกลุมงานและถายทอดสูบุคคล จากนั้นมกีารมอบหมายให
ผูรับผิดชอบตัวช้ีวดัของแตละกลุมงาน จดัทํารายละเอียดตัวช้ีวดั (Template) และเปาหมาย รวมถึงเกณฑการ
ประเมินผลความสําเร็จที่สามารถวัดผลไดอยางเปนรูปธรรม และจัดทาํขอตกลงการปฏิบัติราชการที่เปนลาย
ลักษณอักษรระหวางหนวยงานกับกลุมงาน และมีการลงนามขอตกลงการปฏิบัติราชการของกลุมงาน (MOU) 
ทั้งนี้ สคร.9 นครราชสีมา มีแนวทางในการติดตามการรายงานผลการดําเนินงานที่มคีวามเหมาะสม โดยมีการ
ติดตามการรายงานผลในรูปแบบการรายงานการประเมนิตนเอง  (Self Assessment Report: SAR)  มีการรายงาน
ผลการดําเนินงานผานระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร กรมควบคุมโรค (EstimatesSM) ทุกไตรมาส และมี
การสรุปบทเรียนจากการติดตามความกาวหนาของผูประเมินภายนอก เพื่อใชปรับปรุงการดําเนินงานในปตอไป 
และมีการรายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําป เพื่อใชเปนขอมูลในการกําหนดแผนงานโครงการในปตอไป 
 

(6) การปรับเปลี่ยนแผนปฏบิตัิการ  
ในการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการที่กําหนดไว หากมีปญหาหรือสถานการณที่ไมสามารถที่

จะดําเนินการตามแผนได สคร.9 นครราชสีมา จะมีระบบการปรับเปลี่ยนกจิกรรมตามแผน หรือปรับแผนโดย
จะตองผานการพิจารณาใหความเหน็จากกลุมแผนงานและประเมินผล งานการเงิน และความเหน็ชอบของ
ผูบริหารสคร.9 นครราชสีมา แตหากเกิดภาวะฉุกเฉินทางดานสาธารณสุขที่จะตองระดมทรัพยากรของ
หนวยงานดําเนินงานเพื่อตอบโตภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้น สคร.9 นครราชสีมา ไดจัดทําแผนบริหารความตอเนื่อง
ขององคกร (Business Continuity Plan: BCP) เพื่อปรับเปลี่ยนและเตรียมพรอมการดาํเนินงานในภาวะฉุกเฉิน 
โดยทุกกลุมงานใน สคร.9 นครราชสีมา มีสวนรวมในการจัดทําและซอมแผน 
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ข. การคาดการณผลการดําเนินการ 
สคร.9 นครราชสีมา มีตัวช้ีวดัผลการดําเนนิการที่สําคัญ ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการปงบประมาณ 

2558 โดยมีผลการประเมินการปฏิบัติราชการของหนวยงาน (ผลการดําเนินงานตวัช้ีวดัคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการที่สําคัญ) ป 2558 อยูที่ระดับคะแนน 4.9895 (รอยละ 99.79) ซ่ึงสูงกวาป 2557 (4.855 คะแนน คิดเปนรอย
ละ 97.102) ดังตารางที่ 11 
ตารางที่ 11 เปาประสงคและผลการดําเนินการของตัวช้ีวดัที่สําคัญ 

ตัวชี้วัดผลการดําเนินการที่สําคัญ เปาหมายการ 
ดําเนินงาน 

คะแนนที่ได 
(เต็ม 5 คะแนน) 

มิติท่ี 1 มิติดานประสิทธิผล   
1. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาพื้นที่เสี่ยงเปาหมายใหมีผลสําเร็จของการปองกัน
ควบคุมโรค และเปาหมาย 

5 5 

2. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานการลดการเสียชีวิตจากการจมน้ํา 5 5 
3. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานเพื่อใหเกษตรกรมีผลตรวจพบวาเสี่ยง 5 5 
4. ระดับความสําเร็จในการดําเนินการใหประชาชนกลุมเปาหมายมีพฤติกรรมสุขภาพฯ  5 4.95 
5. ระดับความสําเร็จของการมีกลไกและขั้นตอนการบริหารจัดการการเตรียมความพรอม
และการตอบโตฯ  

5 5 

6. ระดับความสําเร็จของรายงานการพยากรณโรคและภัยสุขภาพที่มีคุณภาพ  5 5 
มิติท่ี 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ   
7. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานใหกลุมลูกคา หรือกลุมผูใชผลิตภัณฑมีความพึง
พอใจใจผลิตภัณฑหลักของหนวยงาน 

5 4.97 

มิติท่ี 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ   
8. รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายรวม 96 5 
9. ระดับความสําเร็จของการนําขอมูลจากระบบฐานขอมูลไปใชประโยชน 5 5 
10. ระดับความสําเร็จของการติดตามการดําเนินงานของหนวยงาน 5 5 
มิติท่ี 4  มิติดานการพัฒนาองคกร   
11. ระดับความสําเร็จของการบริหารผลการปฏิบัติงาน 5 5 
12. ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูของหนวยงาน 5 5 
13. ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานตามแนวทางการสรางความโปรงใส 5 5 
14. ระดับความสําเร็จของหนวยงานในการดําเนิน 
การบริหารจัดการภาครัฐ 

5 4.90 
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หมวด 3 การมุงเนนลูกคาและผูมีสวนไดเสีย (100 คะแนน) 
 
3.1 เสียงของลกูคาและผูมีสวนไดสวนเสีย: องคกรมีวิธีการอยางไรในการเสาะหาสารสนเทศ จากลูกคาและผูมี
สวนไดเสีย (50 คะแนน) 

ก. การรับฟงลกูคาและผูมีสวนไดสวนเสีย 
(1) การรับฟงลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสียในปจจุบัน 
สคร.9 นครราชสีมา มีวิธีการรับฟงลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย และไดสารสนเทศดานความพึงพอใจ

และไมพึงพอใจ ดังตารางที่ 12 
ตารางที่ 12 วธีิการในการรับฟงลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย 

กลุม วิธีการในการรับฟงลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย  
เพื่อใหไดสารสนเทศที่สามารถนําไปปฏิบัติได 

การติดตามความคิดเห็น 

ลูกคา 
1. ประชาชน ในพื้นที่เขต
สุขภาพที่ 9 (กลุมเสี่ยง 
กลุมวัย กลุมโรค กลุม
พ้ืนที่เปาหมาย)   
 

สคร.9 มีการสํารวจความคิดเห็น ความตองการ
ของลูกคา เพื่อนําไปเปนขอมูลประกอบการจัดทํา
ผลิตภัณฑขององคกร ดวยวิธีการตางๆ ไดแก การจัด
ประชุมรับฟง การสํารวจ การสนทนากลุม และ
ขอมูลจากสื่อสังคมออนไลน (Social Media) เชน 
Facebook รวมทั้งการใชขอมูลจากการประเมนิความ
พึงพอใจ/ความไมพึงพอใจของลูกคา และขอมูลที่มี
ผลตอการตัดสินใจ มีการรวมรวมขอมูลตางๆ ของ
ลูกคา เพื่อใหสามารถจัดกลุมลูกคา ความตองการ 
ความและคาดหวังของลูกคาที่มีตอผลิตภัณฑทั้ง
ปจจุบันและที่คาดการณไวในอนาคต มีการวิเคราะห
และจัดทําสารสนเทศ เพื่อนําไปจัดทําแผนการผลิต
และพัฒนาผลิตภัณฑขององคกร มีการนําเสนอ
ผลิตภัณฑใหกับลูกคาผานทางชองทางตางๆ เชน 
การรณรงค เวทีประชาคม มหกรรมดานสุขภาพ การ
เผยแพรทางเว็บไซตสคร.9 ทาง Social Media การ
ใหบริการดวยความสะดวกรวดเร็ว เพื่อสราง
ความสัมพันธกับลูกคา โดยใชขอมูลสารสนเทศที่
รวบรวมไวมาพิจารณา มีการสํารวจความพึงพอใจ/
ไมพึงพอใจ เชน มาลาเรียคลินิก การจัดหลักสูตร
อบรมใหความรู การใชผลิตภัณฑหลักของสคร.9 
และนําผลการสํารวจนั้นมาวางแผนปรับปรุงพัฒนา
ผลิตภัณฑ การบริการ และพัฒนากระบวนการสราง
ความสัมพันธกับลูกคาตอไป  

สคร.9 มีการติดตามความคิดเห็นของลูกคา 
ดานคุณภาพของผลิตภัณฑ และการสนับสนุน
ลูกคา เพื่อใหไดขอมูลปอนกลับที่ทันเวลาและ
สามารถนําไปใชได ดวยวิธีการดังนี้ 
1. การสํารวจความพึงพอใจ ความคิดเห็น ความ
ตองการ โดยใชแบบสอบถามและมีผูเก็บรวบรวม
ทันที 
2. การสอบถามผูรับบริการ/ผูใชผลิตภัณฑ
รายบุคคล 
3. การติดตาม รับฟงความคิดเห็นผานทาง
โทรศัพท เว็บไซตสคร.9 Social Media  
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กลุม วิธีการในการรับฟงลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย  
เพื่อใหไดสารสนเทศที่สามารถนําไปปฏิบัติได 

การติดตามความคิดเห็น 

ผูมีสวนไดสวนเสีย 
1. กลุมเครือขายที่ทํางาน
รวมกัน เพื่อใหเกิด
ผลสัมฤทธิ์ ในการ
ปองกันควบคุมโรค เชน 
สสจ. สสอ. รพศ. รพท. 
รพช. รพ.สต. อปท.  
2. หนวยงานในกรม
ควบคุมโรค เชน กอง
แผนงาน กองคลัง กอง
การเจาหนาที่ กลุมพัฒนา
ระบบบริหาร ศูนย
สารสนเทศ สํานักจัดการ
ความรู สํานักโรค และ
สํานักวิชาการตางๆ  
 

สคร.9 มีวิธีการในการรับฟงผูมีสวนไดสวนเสีย
ขององคกร ดังนี้ 
1. การประชุมประสานแผนจังหวัด เพื่อใหได
แผนการดําเนินงานที่เปนแนวทางเดียวกัน เสนอ
ผูบริหารเพื่อถายทอดสื่อสารใหผูปฏิบัติงานรับทราบ
2. การประชุมประจําเดือนผูประสานจังหวัด (ทุก
เดือน) เพื่อรายงานความกาวหนาการดําเนินงาน และ
รวมกันแกไขปญหาใหเหมาะสมกับบริบทในแตละ
พ้ืนที่อยางทันเหตุการณ มีการสรุปผลเสนอผูบริหาร 
และนําเสนอในการประชุมผูบริหารสคร.9 (ทุก
เดือน) เพื่อสื่อสารและแจงผูเกี่ยวของดําเนินการ 
3. การนิเทศติดตามผูตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข ไดขอเสนอแนะในการแกไขปญหาการ
ดําเนินงานปองกันควบคุมโรค 
4. การนิเทศติดตามการดําเนินงานของกรมควบคุม
โรค เพื่อรับทราบปญหาอุปสรรคการดําเนินงาน 
และแนวทางแกไขปรับปรุงพัฒนางาน เกิด
สัมพันธภาพที่ดีระหวางผูรับการนิเทศและผูนิเทศ 
5. จัดเวทีรับฟงความตองการและความคาดหวังของ
ผูมีสวนไดสวนเสีย ที่มีตอผลิตภัณฑและบริการของ
องคกร  
6. การทําขอตกลงรวมกัน (MOU) ระหวาง
หนวยงาน และการสมัครรวมกิจกรรม/โครงการ 
เพื่อสรางความรวมมือในการดําเนินงาน  
7. การจัดประชุมเครือขาย การจัดเวทีสรุปบทเรียน 
การจัดตลาดนัดความรูตางๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและประสบการณในการทํางานรวมกัน สราง
ความสัมพันธและรวมมือชวยเหลือกันระหวาง
เครือขาย 
8. ผานชองทางรับฟงความคิดเห็น ความตองการ 
ไดแก หนังสือราชการ โทรศัพท เว็บไซตสคร.9 
Social Media เปนตน 

สคร.9 มีการติดตามความคิดเห็นของผูมีสวน
ไดสวนเสียขององคกร ดานคุณภาพของผลิตภัณฑ
และการสนับสนุนลูกคา เพื่อใหไดขอมูล
ปอนกลับที่ทันเวลาและสามารถนําไปใช
ประโยชนได ดวยวิธีการดังนี้ 
1. จากการเขารวมประชุม/อบรม/สัมมนา เพื่อ
เสนอความคิดเห็น ความตองการ วิพากษ ทั้งแบบ
เปนทางการและไมเปนทางการ  
2. จากรายงานประจําเดือนและรายไตรมาส 
3. จากการนิเทศงานผูตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข 
4. จากการประชุมผูบริหารกรมควบคุมโรค 
5. จากการทํางานรวมกันในโครงการตางๆ เชน 
การรวมทีมประเมินผลงานปองกันควบคุมโรค 
ทีมพัฒนาระบบขอมูลสุขภาพ 
6. การติดตาม รับฟงความคิดเห็นผานทาง
โทรศัพท เว็บไซตสคร.9 Social Media เปนตน 
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(2) การรับฟงลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสียในอนาคต  
สคร.9 นครราชสีมา มีวิธีการรับฟงลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย โดยมีขอมูลสารสนเทศของลูกคา

ในอดีตและปจจุบัน เพื่อใชคาดการณถึงลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสียในอนาคต พิจารณาจากบทบาท หนาที่ 
ภารกิจในปจจบุัน ผลิตภัณฑที่สงมอบ แนวโนมของปญหา เชน สถานการณโรค การระบาดของโรคที่อาจทําให
ตองมาเกี่ยวของกัน และมีความเกีย่วของกนัแตอาจยังไมชัดเจนในปจจบุัน เชน สถานประกอบการ โรงงาน
อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมในครัวเรือน เปนตน โดยมีการรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกบัลูกคาและผูมีสวนได
สวนเสีย และกลุมที่เพิ่มเติมในอนาคต เชน มาลาเรียคลินิก หลักสูตรการอบรม ผลิตภัณฑหลักของสคร.9 เปน
ตน เพื่อรวบรวมขอมูลความตองการ ความคาดหวัง เกี่ยวกับผลิตภัณฑขององคกรและการบริการตางๆ ใหได
ขอมูลสารสนเทศที่ใชในการวางแผนพฒันาผลิตภัณฑ และสนับสนุนลูกคาผูมีสวนไดสวนเสยีในอนาคตตอไป 
 

ข. การประเมินความพงึพอใจและความผกูพันของลูกคาและผูมีสวนไดเสีย 
สคร.9 นครราชสีมา มีการประเมินความพงึพอใจและความผูกพันของลูกคาและผูมีสวนไดเสยี ดัง

ตารางที่ 13 
ตารางที่ 13 วิธีการประเมินความพึงพอใจของลูกคาและผูมีสวนไดเสีย 

กลุม ขอ (1) วิธีการประเมินความ 
พึงพอใจ และความผูกพัน 

ขอ (2) วิธีการหาสารสนเทศ 
ดานความพึงพอใจ 

ขอ (3) วิธีการประเมิน 
ความไมพึงพอใจ 

ลูกคา 
1. ประชาชน 
   

สคร.9 มีวิธีการประเมินความ
พึงพอใจและความผูกพันของ
ลูกคา ดังนี้ 
1. จากแบบสอบถาม การสํารวจ
ขอมูลปอนกลับ (ทั้งเปนทางการ
และไมเปนทางการ) 
2. จากคําบอกเลาของผูรับบริการ 
ขอรองเรียนโดยตรง 
3. ประวัติการติดตอและการใช
บริการ  
4. มีการรวบรวมสารสนเทศผาน
เว็บไซต การติดตอโดยตรง หรือ
ผานบุคคลอื่น หรือทางไปรษณีย 
เพื่อวิเคราะหการไดหรือเสียลูกคา 

1. การประเมินความพึงพอใจ
ของลูกคาที่มีตอผลิตภัณฑและ
บริการ เพื่อเปรียบเทียบกับ
มาตรฐาน เปรียบเทียบกับปที่
ผานมา เปรียบเทียบกับ
หนวยงานอื่นที่มีภารกิจ
คลายคลึงกัน  
2. การวิเคราะหขอมูล สาเหตุ
ความพึงพอใจที่นอยกวา
มาตรฐาน หรือนอยกวาปที่ผาน
มา หรือนอยกวาหนวยงานอื่น 

1. การประเมินความไมพึงพอใจ
ของลูกคา ที่มีตอผลิตภัณฑและ
บริการตางๆ ในประเด็นที่มี
คะแนนความพึงพอใจนอย 
ประเด็นที่มีความไมพึงพอใจ 
ขอเสนอแนะ และความตองการ 
แลวนํามาวิเคราะหสาเหตุ คนหา
ปญหา แลวนํามาจัดทําแผน
แกไขปญหาอยางเปนระบบ 
และหลีกเลี่ยงความไมพึงพอใจ
ในอนาคต 
 

ผูมีสวนไดสวนเสีย 
1.  กลุมเครือขายที่
ทํางานรวมกัน 
2. หนวยงานในกรม
ควบคุมโรค 
 

สคร.9 มีวิธีการประเมินความ
พึงพอใจ/ไมพึงพอใจ ความผูกพัน
ของผูมีสวนไดสวนเสีย ดังนี้ 
1. จากการประชุมตางๆ  
2. จากการสํารวจ จาก
แบบสอบถาม จากการสอบถาม

1. การประเมินความพึงพอใจ
ของผูมีสวนไดสวนเสียที่มีตอ
การดําเนินงานรวมกัน เพื่อ
เปรียบเทียบกับมาตรฐาน 
เปรียบเทียบกับปที่ผานมา 
เปรียบเทียบกับหนวยงานอื่นที่มี

1. จัดเก็บขอมูลความไมพึง
พอใจ เชน แบบสอบถาม ขอ
รองเรียน ความคิดเห็น และ
ขอเสนอแนะผานชองทางตางๆ  
2. การประเมินความไมพึงพอใจ
ของผูมีสวนไดสวนเสียที่มีตอ
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กลุม ขอ (1) วิธีการประเมินความ 
พึงพอใจ และความผูกพัน 

ขอ (2) วิธีการหาสารสนเทศ 
ดานความพึงพอใจ 

ขอ (3) วิธีการประเมิน 
ความไมพึงพอใจ 

โดยตรง 
3. จากการนิเทศติดตาม 
ประเมินผล 
4. จากความรวมมือในการ
ดําเนินงานที่ตอเนื่อง การให
ความรวมมือ การแกไขปญหา 
5. มีการจัดเก็บขอมูลการใช
บริการซ้ําของลูกคาและผูมีสวน
ไดสวนเสีย เพื่อนํามาประเมิน
ความผูกพัน ไดแก การเขารวม
ฝกอบรม หลักสูตรฝกอบรมที่จัด
ซ้ํา การขอรับการสนับสนุน
วิทยากร การใหคําปรึกษาดาน
การจัดทาํผลิตภัณฑทางวิชาการ 
การเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรู
อยางตอเนื่อง และการรับบริการ
มาลาเรียคลินิก  

ภารกิจคลายคลึงกัน  
2. การวิเคราะหขอมูล สาเหตุ
ความพึงพอใจที่นอยกวา
มาตรฐาน หรือนอยกวาปที่ผาน
มา หรือนอยกวาหนวยงานอื่น 
3. การประเมินความผูกพันโดย
การจัดเก็บขอมูลการใช
ผลิตภัณฑ/บริการซ้ํา และบอกตอ 

การดําเนินงานรวมกัน ใน
ประเด็นที่มีคะแนนความพึง
พอใจนอย ประเด็นที่มีความไม
พึงพอใจ ขอเสนอแนะ และ
ความตองการ แลวนํามา
วิเคราะหสาเหตุ คนหาปญหา 
แลวนํามาจัดทําแผนแกไข
ปญหาอยางเปนระบบ และ
หลีกเลี่ยงความไมพึงพอใจใน
อนาคต 

 
3.2 ความผูกพนัของลูกคาและผูมีสวนไดเสยี: องคกรมีวิธีการอยางไรในการสรางความผูกพันกับลูกคาและผูมี
สวนไดเสีย เพื่อตอบสนองความตองการและสรางความสัมพันธ (50 คะแนน) 

ก. ผลิตภณัฑ และการสนับสนุนลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย 
(1) ผลิตภณัฑ  
สคร.9 นครราชสีมา มีวิธีการในการกําหนดความตองการของลูกคา สําหรับผลิตภัณฑและบริการของ

องคกร มีวิธีการในการกําหนดและสรางนวัตกรรมใหผลิตภัณฑ ดังตารางที่ 14  
ตารางที่ 14 วิธีการกําหนดความตองการของลูกคาและสรางนวัตกรรมใหผลิตภัณฑ 

กลุม วิธีการกําหนดความตองการของลูกคา วิธีกําหนดและสรางนวัตกรรมใหผลิตภัณฑ 
ลูกคา 
1. ประชาชน 
ผูมีสวนไดเสีย 
1.  กลุมเครือขายที่
ทํางานรวมกัน 
2. หนวยงานในกรม
ควบคุมโรค 
 

สคร.9 มีการสํารวจความตองการ ความคาดหวัง
ของลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย ที่มีตอผลิตภัณฑ
และบริการขององคกร และนํามาวิเคราะหขอมูล
สารสนเทศ เพื่อใชในการกําหนดความตองการของ
ลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก 
1. จากแบบสอบถาม การสํารวจขอมูลปอนกลับ (ทั้ง
เปนทางการและไมเปนทางการ) ของลูกคาและผูมี
สวนไดสวนเสีย 

สคร.9 ใชขอมูลสารสนเทศ จากการวิเคราะห
ความตองการ ความคาดหวังของลูกคาที่มีตอ
ผลิตภัณฑและบริการขององคกร เพื่อนํามา
วางแผนสรางผลิตภัณฑและบริการที่ตอบสนอง
ความตองการ ความคาดหวังของลูกคา และเปน
ผลิตภัณฑหรือบริการที่นาเชื่อถือ มีคุณภาพ ได
มาตรฐาน และไมสามารถหาไดจากที่อื่น เกิดเปน
นวัตกรรมขององคกร เชน ดานชุมชน การปองกัน
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กลุม วิธีการกําหนดความตองการของลูกคา วิธีกําหนดและสรางนวัตกรรมใหผลิตภัณฑ 
 2. จากการแจงความตองการของลูกคาโดยตรง 

3. จากการประชุม/ แลกเปลี่ยนเรียนรูของผูมีสวนได
สวนเสีย 

การจมน้ํา เปนตน มีการเผยแพรผลิตภัณฑ เชน 
คูมือ แนวทาง หรือบริการใหมใหกลุมลูกคาทราบ
ผานทางชองทางตางๆ ไดแก การรณรงคใหความรู 
เว็บไซตสคร.9 สื่อ Social Media เพื่อดึงดูดลูกคา
ใหมและสรางโอกาสในการขยายความสัมพันธกับ
ลูกคาในปจจุบัน 

 

(2) การสนับสนุนลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย  
สคร.9 นครราชสีมา มีวิธีการทําใหลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย สามารถสืบคนสารสนเทศและรับ

การสนับสนุน รวมดําเนนิงานกับองคกร และระบุขอกําหนดที่สําคัญในการสนับสนนุลูกคา ดังตารางที่ 15  
ตารางที่ 15 วิธีการทําใหลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสียสามารถสืบคนสารสนเทศและรับการสนับสนุน 

กลุม วิธีการทําใหลูกคาและผูมีสวนไดสวน
เสีย สามารถสืบคนสารสนเทศและรับ

การสนับสนุน 

วิธีการทําใหลูกคาและผูมีสวน
ไดสวนเสีย รวมดําเนินงานกับ

องคกร 

วิธีการอยางไรในการระบุ
ขอกําหนดที่สําคัญในการ

สนับสนุนลูกคา  
ลูกคา 
1. ประชาชน 
ผูมีสวนไดเสีย 
1.  กลุมเครือขายที่
ทํางานรวมกัน 
2. หนวยงานในกรม
ควบคุมโรค 
 

สคร.9 มีการจัดกลุมขอมูล
สารสนเทศตามกลุมผูใชงาน เผยแพร
ผานเว็บไซตสคร.9 และชองทางที่
สามารถสืบคนสารสนเทศและรับการ
สนับสนุน ไดเชน กระดานขาวบน
เว็บไซต ชองทางคนหาขอมูลใน
เว็บไซตสคร.9 Social Media และการ
ติดตอกับบุคลากรผูรับผิดชอบงาน
โดยตรง ทางโทรศัพท อีเมล รวมทั้ง
จากการประชุม การรณรงค การ
อบรมตางๆ 

สคร.9 มีวิธีการทําใหลูกคา
และผูมีสวนไดสวนเสีย รวม
ดําเนินงานกับองคกร ดังนี้ 
1. รับฟงความคิดเห็น ความ
ตองการ และความคาดหวังของ
ลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย 
2. ปรับปรุง พัฒนาผลิตภัณฑและ
บริการ เพื่อใหสามารถ
ตอบสนองตอความคาดหวังของ
ลูกคา และชองทางการเขาถึง
ผลิตภัณฑและบริการ 
3. สื่อสารประชาสัมพันธ ผาน
ชองทางตางๆ ไดแก ผาน
หนวยงานเครือขาย การรณรงค 
การประชุม เว็บไซตสคร.9 
Social Media  
4. สอบถามความพึงพอใจและ
ความไมพึงพอใจ ที่มีตอ
ผลิตภัณฑและบริการ ผาน
ชองทางตางๆ ไดแก การสํารวจ 
การสอบถาม เว็บไซตสคร.9  
เพื่อใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับ

ผูบริหาร สคร.9 มีการ
กําหนดนโยบายดานขอกําหนดที่
สําคัญในการสนับสนนุลูกคาและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย เชน การ
สงเสริมการจัดทําผลิตภัณฑทาง
วิชาการขององคกร ที่เหมาะสม
กับกลุมลูกคาแตละประเภท และ
มีการประเมินความพึงพอใจของ
ลูกคา เปนตน มีการกําหนด
รูปแบบและกลไกการสื่อสารที่
สําคัญในการสนับสนุนลูกคาและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย มีการจัดทํา
กระบวนการในการสนับสนุน
ลูกคาและผูรับบริการ เชน คูมือ 
แนวทาง ขั้นตอนการใหบริการ 
เปนตน และมีการสื่อสาร
ถายทอดขอกําหนดดังกลาวให
บุคลากรทุกคนทราบและนําไป
ปฏิบัติ  
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กลุม วิธีการทําใหลูกคาและผูมีสวนไดสวน
เสีย สามารถสืบคนสารสนเทศและรับ

การสนับสนุน 

วิธีการทําใหลูกคาและผูมีสวน
ไดสวนเสีย รวมดําเนินงานกับ

องคกร 

วิธีการอยางไรในการระบุ
ขอกําหนดที่สําคัญในการ

สนับสนุนลูกคา  
ผลิตภัณฑและบริการ นําขอมูล
สารสนเทศที่ไดไปวางแผนการ
ปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑและ
บริการตอไป 

 

(3) การจําแนกลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย  
 สคร.9 นครราชสีมา มีการรวบรวมขอมูลลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย เชน ลูกคาที่ใชบริการซ้ํา ผูมี
สวนไดสวนเสียที่รวมดําเนนิการประจํา มีการสํารวจความตองการของลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย และ
ความสัมพันธที่มีตอองคกร โดยการสงแบบสํารวจ การจดัเวทีรับฟงความตองการ ความคาดหวัง การสอบถาม
โดยตรงเมื่อรับบริการ และการประเมินความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจ เพื่อปรับปรุงขอมูลความตองการ ความ
คาดหวังของลกูคา มีการจัดเก็บขอมูลการติดตอและใหบริการ เพื่อจําแนกกลุมลูกคาและผลิตภัณฑ/บริการของ
องคกร และมกีารวิเคราะหลูกคา และความตองการผลิตภัณฑ/บริการขององคกร 
  

(4) การใชขอมูลเก่ียวกับลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย  
สคร.9 นครราชสีมา มีการรวบรวมขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความตองการ ความคาดหวังของลูกคา

และผูมีสวนไดสวนเสียที่มตีอผลิตภัณฑและบริการขององคกร เพื่อนํามาวิเคราะหและจัดทําแผนการปรับปรุง 
พัฒนาผลิตภณัฑและบริการ มีการเผยแพรผลิตภัณฑและบริการใหกับลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสียไดทราบ 
และนําไปใช รวมทั้งวางแผนการสรางความสัมพนัธกับลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย ผูบริหารของสคร.9 
นครราชสีมา กําหนดนโยบายและวัฒนธรรมองคกรที่มุงเนนลูกคาผูมีสวนไดสวนเสยี และการสรางนวัตกรรม
ขององคกร มีการสื่อสารถายทอดและวางแนวทางเพื่อใหบุคลากรนําไปปฏิบัติและวางแผนการดําเนินงานตอไป 
 

ข. การสรางความสัมพันธกับลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย 
(1) การจัดการความสัมพันธ  

สคร.9 นครราชสีมา มีการจัดการความสัมพันธกับลูกคา (CRM: Customer Relationship 
Management) โดยรวบรวมขอมูลลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย เชน ลูกคาที่ใชบริการซ้ํา ผูมีสวนไดสวนเสียที่
รวมดําเนนิการประจํา มีการสํารวจความตองการของลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย โดยการสงแบบสํารวจ การ
จัดเวทีรับฟงความตองการ ความคาดหวัง การสอบถามโดยตรงเมื่อรับบริการ และการประเมินความพึงพอใจ 
ความไมพึงพอใจ เพื่อปรับปรุงขอมูลความตองการของลูกคาและสรางเสริมความสัมพันธที่ดี มีการจัดเก็บขอมลู
การติดตอและใหบริการ และนําขอมูลผลการสํารวจความตองการ ความคาดหวัง ผลการประเมินความพึงพอใจ/
ความไมพึงพอใจตางๆ เพื่อวิเคราะหขอมูลลูกคา จําแนกความตองการของลูกคา จัดกลุมผลิตภัณฑบริการที่
เฉพาะและวิธีการสื่อสารไปยังลูกคาแตละกลุม ปรับปรุงประเด็นทีไ่มพึงพอใจ พฒันาการดําเนินงานให
ตอบสนองตอความตองการ และวางแผนการพัฒนาตามความคาดหวังของลูกคา/ผูมีสวนไดสวนเสีย รวมทั้งนํา
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ขอมูลมากําหนดกลยุทธในการจัดการความสัมพันธของลูกคาแตละกลุม เชน กลุมทีต่องพัฒนาความสัมพันธที่
ตอเนื่อง กลุมที่ตองดึงลูกคากลับ ดวยวิธีการไดแก การใหส่ือความรู การสมัครสมาชิกโดยระบุคณุประโยชนที่
ลูกคา/ผูมีสวนไดสวนเสยีจะไดรับเพิ่มเติมจากเดิม การเพิ่มคุณคา เชน รับเอกสาร/เจลลางมือฟรี รับการตรวจฟรี
ในชวงการรณรงคตางๆ เปนตน การทําขอตกลงรวมกัน (MOU) เพื่อประโยชนที่จะไดรับรวมกัน การจัด
กิจกรรมรวมกบัหนวยงานเครือขายเพื่อลดตนทุน ทําใหดึงดูดลูกคาไดมากขึ้น เปนการสรางความสัมพันธ ความ
ผูกพันกับลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย 

 

(2) การจัดการกับขอรองเรียน 
 สคร.9 นครราชสีมา มีการมอบหมายผูรับผิดชอบ ชองทาง และสถานที่รับเรื่องรองเรียนของ
หนวยงาน มกีารถายทอดสื่อสารแนวทางใหบุคลากรทุกคนทราบผานทางหนังสือแจงเวยีน และผานเว็บไซต
สคร.9 เพื่อใหหนวยงานเครือขายและประชาชนทราบ มีการกําหนดชองทาง สถานที่และผูรับเรื่องรองเรียน 
ไดแก การรองเรียนดวยตนเอง ผานทางโทรศัพท และเว็บไซตสคร.9 ผานระบบการจดัการขอรองเรียน
อิเล็กทรอนิกส (E-Petition) กรมควบคุมโรค มีวิธีดําเนินการจัดการขอรองเรียนตามคูมือการจัดการขอรองเรียน
ของกรมควบคุมโรค ภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยมอบหมายใหกลุมบริหารทั่วไป สคร.9 นครราชสีมา เปน
ผูรับผิดชอบดําเนินการ ตดิตามและประสานกลุมงาน/หนวยงานที่เกี่ยวของดําเนนิการ ภายใตการกํากับดแูลของ
หัวหนากลุมงาน มีการรายงานผลการดําเนินงานทกุระยะหรือจนกวาเรื่องจะไดขอยตุิ มีการรายงานให
ผูอํานวยการสคร.9 นครราชสีมา ทราบทกุเดือน มีการรายงานการดําเนนิงานเรื่องรองเรียนและขอยตุิในระบบ
การจัดการขอรองเรียนอิเล็กทรอนิกส (E-Petition) เพื่อใหผูรองเรียนและผูเกี่ยวของสามารถติดตามเรื่อง
รองเรียน และตรวจสอบผลการดําเนนิการจัดการขอรองเรียนไดทกุเมื่อ ผานทางเว็บไซตศูนยรับเรื่องรองเรียน 
(ระบบ E-Petition) หรือตามชองทางที่ผูรองเรียนแจงไว เพื่อแจงผลใหผูรองเรียนไดรับทราบ เพื่อใหลูกคาและผู
มีสวนไดสวนเสียมคีวามเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการขอรองเรียน และสรางเสริมความพึงพอใจของลูกคาและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย มีการประเมินความพึงพอใจของผูรองเรียนบนเว็บไซต (ระบบ E-Petition) ในภาพรวมของ
กรมควบคุมโรค ซ่ึงกรมควบคุมโรคมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูและแจงผลการประเมินความพงึพอใจ 
ขอเสนอแนะ ปญหาอุปสรรค เพื่อวางแผนปรับปรุงและพัฒนาการปฏบิัติงานตอไป 
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 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู (120 คะแนน) 
 
4.1 การวัด การวิเคราะห และการปรับปรุงผลการดําเนินการขององคกร (70 คะแนน) 

ก. การวัดผลการดําเนินการ 
(1) ตัววัดผลการดําเนินการ  

สคร.9 นครราชสีมา มีวิธีการเลือก รวบรวม และบูรณาการขอมูลและสารสนเทศ เพื่อติดตามการ
ปฏิบัติการประจําวัน และผลการดําเนินการโดยรวมขององคกร ดังนี ้

1. คณะกรรมการบริหารสคร.9 นครราชสีมา ทบทวนผลการดําเนินงานในปที่ผานมา และกําหนด
ผลการดําเนินงานที่คาดหวัง จากประเด็นยทุธศาสตรของหนวยงาน และกําหนดตวัช้ีวัดที่สําคัญของหนวยงาน 
โดยใชเครื่องมอืทางการบริหาร Balance Scorecard (BSC) มาแปลงยุทธศาสตรเปนแผนปฏิบัติการ ซ่ึงในแตละ
เปาประสงคจะมีตัวช้ีวัดที่สามารถวัดผลสําเร็จได 

2. คณะทํางานขอมูลและสารสนเทศ สคร.9 นครราชสีมา วิเคราะหและทบทวนระบบฐานขอมูล
เพื่อใชในการดําเนินการตามพันธกิจของหนวยงานดานยุทธศาสตร ดานกระบวนการสรางคุณคา และดาน
กระบวนการสนับสนุนของหนวยงาน (แบบฟอรมที่ 1) เลือกและกําหนดขอบเขตของขอมูลใหชัดเจนทีจ่ะใชใน
การปฏิบัติงาน ติดตามความกาวหนาการดาํเนินงาน ผลการดําเนินงานที่สามารถตอบตัวช้ีวดั เปาหมาย 
ยุทธศาสตรของหนวยงาน ไดแก 

(1) ฐานขอมูลงานวิจัยและผลิตภณัฑวิชาการ เชน ผลงานวิจยั คูมือ แนวทางของสคร.5 
ฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส (E-Journal) เอกสารวิชาการ เอกสารงานวิจยัของหนวยงานตางๆ เปนตน 

(2) ฐานขอมูลองคความรู ขอมูลขาวสารและเทคโนโลยี เชน ความรูเร่ืองโรค ขาวกรอง ขาว
เตือนภยั สถานการณโรค รายงานประจําป เอกสารการประชุมอบรมสัมมนา เปนตน 

(3)  ฐานขอมูลการกํากับติดตามและประเมนิผลการดําเนินงาน เชน ระบบฐานขอมูลสุขภาพ 
(Health Data Center) รายงาน 506 ระบบฐานขอมูลโรค Online (UCHA) รายงานการเฝาระวังโรคเรงดวน 
รายงานสถานการณโรค 

(4) ระบบฐานขอมูลสนับสนุนการดําเนนิงาน ไดแก ระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร 
(Estimates SM) เพื่อรายงานผลการดําเนนิงานตามแผนปฏิบัติงานและตัวช้ีวัดของหนวยงาน ระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) เพื่อรายงานผลการดาํเนินงานตามที่ไดรับมอบหมายและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ระบบบริหารการเงินการคลงัภาครัฐ (GFMIS) ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ (e-GP) ระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส ระบบขอมูลครุภัณฑ ระบบจองรถ ระบบรับเรื่องรองเรียน เปนตน   

3. มีการกําหนดบุคคลที่รับผิดชอบในการดําเนินการที่เกี่ยวกับการดําเนินงานดานขอมูล เชน การ
เลือก รวบรวม วิเคราะห บูรณาการและปรับปรุงขอมูลสารสนเทศ กําหนดผูตรวจสอบและผูจัดเกบ็ขอมูล 
(แบบฟอรมที่ 2)  จัดทําแผนการตรวจสอบและจัดเก็บขอมูล (แบบฟอรมที่ 3) วิธีจัดเกบ็ขอมูล ระยะเวลาการ
ปรับปรุงขอมูล การสํารองขอมูล และผูใชขอมูล มีการตรวจสอบ ติดตามการดําเนนิงานดานขอมูลและ
สารสนเทศ มีการคัดเลือกฐานขอมูล (แบบฟอรมที่ 4) และจัดทําแผนพัฒนาระบบฐานขอมูล (แบบฟอรมที่ 4) 
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เพื่อใหเกิดการพัฒนาปรับปรุงระบบฐานขอมูลที่จําเปนของหนวยงาน เกดิเปนนวัตกรรมของหนวยงาน เชน 
ระบบฐานขอมูลโรคเร้ือนออนไลน Real time (UCHA) ระบบฐานขอมูลสุขภาพในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 เปนตน 
ซ่ึงมีการประเมินการใชงานฐานขอมูล ประเมินความพึงพอใจของผูใชงาน เสนอผูบริหารเพื่อใชในการตัดสินใจ
และวางแผนการดําเนินงานตอไป 

4. มีการรายงานผลการดําเนินงาน และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ผลการใช
จายงบประมาณ (ทุกเดือน) ผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดและเปาหมายที่กาํหนด (ทุกไตรมาส) โดยวิเคราะหการ
ปฏิบัติงานที่ถูกตอง ครบถวน ทันเวลา ตรงตามความเปนจริงตามหลักฐานและกฎระเบียบ มีการทบทวน 
สรุปผลการดําเนินงานและสรุปบทเรียน ขอเสนอแนะในการดําเนนิงาน เสนอผูบริหารในการประชุมผูบริหาร
สคร.9 (ทุกเดอืน) เพื่อสนับสนุนการตัดสนิใจของผูบริหาร ควบคุมความเสี่ยง และแกไขปญหาอปุสรรคในการ
ดําเนินงาน หรือนําเสนอโดยตรงและทันทีเมื่อมีการวิเคราะหเสร็จ และนําเสนอการประชุมผูบริหารกรมควบคุม
โรค (ทุกเดือน) 

5. มีการวิเคราะหผลการดําเนินงานของสคร.9 เพื่อเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับปที่ผานมา 
และเปรียบเทยีบกับหนวยงานอื่นๆ มีการสรุปบทเรียนการดําเนนิงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู เพือ่นํามาทบทวน 
ปรับปรุงและพัฒนา สงผลใหเกิดกระบวนการกํากับตดิตามผลการดําเนนิงานของหนวยงาน กลุมงาน และ
บุคลากร อยางเชื่อมโยง สอดคลองและเปนระบบ  

 

(2) ขอมูลเชิงเปรียบเทียบ  
คณะทํางานขอมูลและสารสนเทศ สคร.9 นครราชสีมา มีการเลือกขอมูลและสารสนเทศเชิง

เปรียบเทียบทีสํ่าคัญ จากขอมูลการดําเนินการตามพันธกจิของหนวยงานดานยุทธศาสตร ตัวช้ีวัดทีสํ่าคัญของ
หนวยงาน ขอมูลดานกระบวนการสรางคณุคา และกระบวนการสนับสนุนของหนวยงาน เพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจในระดับปฏิบัติการและระดับกลยทุธ รวมทั้งการสรางนวัตกรรมอยางมีประสิทธิผล ดังนี้ 

(1) ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของหนวยงาน และผลการดําเนนิงานตัวช้ีวัดคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการที่สําคัญ เพื่อเปรียบเทียบกบัผลการดําเนนิงานในปที่ผานมา และเปรยีบเทียบกับสวนราชการอื่นๆ 

(2) ผลลัพธการดําเนินงานตาม Balance Scorecard (BSC) และ PMQA (หมวด 7 ผลลัพธ) เพื่อ
เปรียบเทียบกบัผลการดําเนนิงานในปที่ผานมา และเปรยีบเทียบกับสวนราชการอื่นๆ  

(3) จํานวนโครงการวิจัย ทีไ่ดรับการสนับสนุนจากกรมควบคุมโรคใหดาํเนนิการ จํานวน
ผลิตภัณฑทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรในการประชุมวิชาการ/ ตีพิมพ/ นําไปใชในการกําหนดนโยบาย 
จํานวนสรุปบทเรียน/ องคความรู และการรับรองมาตรฐาน เปรียบเทยีบกับ สคร. อ่ืน และหนวยงานที่มีภารกจิ
คลายคลึงกัน  

(4) จํานวนการฝกอบรม/หลักสูตรการถายทอดองคความรูของสคร.9 จํานวนผลิตภณัฑหลัก ไดแก 
คูมือ แนวทาง หลักสูตร มาตรฐานจํานวนผลติภัณฑทางวชิาการ ไดแก ผลงานวิจัย ฐานขอมูลโรค รายงานการ
สังเคราะหองคความรู จํานวนผลิตภัณฑอ่ืนๆ ไดแก องคความรู ฐานขอมูลเพื่อการอางอิง ขาวกรอง เปรียบเทียบ
กับเปาหมาย ผลการดําเนินงานในปที่ผานมา และความพึงพอใจของลูกคาหรือผูใชผลิตภัณฑหลักของสคร.9 
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(5) ประสิทธิภาพระบบการเฝาระวังปองกันควบคุมโรค เชน จํานวนเดก็อายุต่ํากวา 15 ปที่เสียชีวิต
จากการจมน้ําพื้นที่เขตบริการสุขภาพที่ 9 รอยละของเกษตรกรที่มีผลการตรวจพบวาเสี่ยงและ/หรือไมปลอดภัย
ตอพิษสารกําจดัศัตรูพืช เปนตน เปรียบเทยีบกับเปาหมาย และผลการดําเนินงานในปทีผ่านมา 
 

นอกจากนี้ผลการดําเนนิงานดังกลาว นําไปสูรูปแบบการดําเนินงานที่ไดพัฒนาคณุภาพและ
มาตรฐานการปฏิบัติงานใหดียิ่งขึ้น เชน  

(1) การพัฒนาระบบขอมูลสุขภาพ (Health data center) โดยมีการเชื่อมโยงกับระบบขอมลูสุขภาพ
ของหนวยบริการ (43 แฟม) ในพื้นทีเ่ขตสุขภาพที่ 9 สามารถใชขอมูลรายงานที่มีการปรับปรุงขอมูลทุกวัน เชน 
การสรางเสริมภูมิคุมกันโรค โรคเบาหวานความดัน และการพัฒนาระบบฐานขอมูลโรคออนไลน (UCHA) เชน 
จากระบบรายงาน 506 เพื่อสามารถใชงานไดผานระบบอินเทอรเน็ต และระบบฐานขอมูลโรคเร้ือนออนไลน 
Real time เพื่อเปนขอมูลในการเฝาระวังปองกันควบคุมโรคในพื้นที่ไดอยางทันการณ และขยายผลนําไปใชใน
ระดับประเทศ  

(2) การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS: Geographical Information System) ทําให
สามารถทราบลักษณะทางประชากรศาสตรในพื้นที่ มาประยุกตใชในการวิเคราะหสภาพปญหา ความรุนแรง
ของโรคในพื้นที่ไดอยางเปนระบบและชดัเจน การประเมินพื้นที่เสีย่ง เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร 
ผูปฏิบัติงาน และเครือขายการทํางานรวมกนัในการวางแผนและแกไขปญหาในพืน้ที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(3) การพัฒนาวารสารวิชาการ สคร.9 ใหผานการรับรองคุณภาพของศูนยดชันีการอางอิงวารสาร
ไทย (TCI: Thai-Journal Citation Index Centre) และนําเขาฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส (E-Journal) ระบบ
ฐานขอมูลคูมือ แนวทาง ระบบคลังความรู จัดเก็บขอมูลสรุปบทเรียน การถอดบทเรียนจากตัวคน และสื่อการ
สอนของวิทยากร เชน วดิีโอคลิป ระบบ E-Learning เปนตน เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 

(4) การพัฒนาเว็บไซตของสคร.9 นครราชสีมา ตามมาตรฐานเว็บไซตภาครัฐ ไดรับรางวลัรอง
ชนะเลิศอันดบั 1 การประกวดเว็บไซตจังหวัดนครราชสีมา ป พ.ศ. 2556 
 

(3) ขอมูลลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย  
สคร.9 นครราชสีมา มีระบบรับฟงความคิดเห็นและรับเรือ่งรองเรียนผานชองทางตางๆ ไดแก การ

จัดประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นของลูกคา การแจงขอมลูดวยตนเอง ทางจดหมาย เว็บไซตสคร.9 มีการประเมิน
ความพึงพอใจตอการใชขอมลูขาวสารในเวบ็ไซตสคร.9 ความพึงพอใจตอการเปดเผยขอมูลขาวสาร และความ
เชื่อมั่นดานธรรมาภิบาลโดยการประเมินผานเว็บไซต มกีระบวนการรบัฟงความคิดเห็นและรับเรื่องรองเรียน 
และตอบสนองลูกคา ตามคูมือการจัดการขอรองเรียนของกรมควบคมุโรค และรายงานใหผูอํานวยการสคร.9 
นครราชสีมา ทราบ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในระดบัปฏิบัติการและวางแผนกลยุทธการดําเนนิงาน รวมทั้ง
นําความคิดเหน็และขอเสนอแนะของลูกคามาจัดทําเปนโครงการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงาน คณะทํางาน
จัดการขอรองเรียนกรมควบคุมโรค มีการตรวจติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู เกดิเปนระบบรับเรื่องรองเรียนของ
กรมควบคุมโรค (DDC Complaint Center Online) ที่จะสงผลใหลูกคามีความพึงพอใจมากขึ้น 
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(4) ความคลองตัวของการวดัผล  
สคร.9 นครราชสีมา มีวิธีการในการทําใหระบบการวดัผลการดําเนินการ สามารถตอบสนองความ

เปลี่ยนแปลงทัง้ภายในหรือภายนอกองคกรที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วหรือทีไ่มไดคาดคิด ดังตารางที่ 16 
ตารางที่ 16 วิธีการทําใหระบบการวัดผลการดําเนินการขององคกรสามารถตอบสนองความเปลี่ยนแปลง 

วิธีการทําใหระบบการวัดผลการ
ดําเนินการขององคกร สามารถ
ตอบสนองความเปลี่ยนแปลงได 

วิธีการในการทําใหระบบการวัดผลการ
ดําเนินการมีความไวในการบงชี้ถึงการ

เปล่ียนแปลง 

ความถี่ในการ
ทบทวน 

ผลการทบทวน 
(ถามี) 

1. ปรับปรุงพัฒนามาตรฐานและ
เกณฑที่ใชในระบบการวัดผลการ
ดําเนินงานทุกป 

2. พัฒนาระบบการรายงานขอมูล 
และฐานขอมูลผลการดําเนินงาน 
โดยใชระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

3. มอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ
ในการจัดเก็บ/รวบรวมและ
รายงานขอมูลใหกับบุคลากรใน
หนวยงานอยางชัดเจน   

4. กําหนดตารางเวลาการจัดเก็บและ
รวบรวมขอมูลจากทุกกลุมงานทุก
ไตรมาส   

5. ติดตามและประเมินผลการนํา
มาตรฐานและหลักเกณฑที่ได
กําหนดขึ้นไปปฏิบัติทุกไตรมาส   

 

1. มีการหาโปรแกรมสําเร็จรูป/ Freeware 
ใหมๆ มาใช 

2. มีการเชื่อมโยงระบบขอมูลสุขภาพใน
ระดับหนวยบริการ (43 แฟม) ในพื้นที่เขต
สุขภาพที่ 9 เพื่อรายงานขอมูลสุขภาพตาม
มาตรฐานการรายงานขอมูลสุขภาพที่
ตองการ เชน การสรางเสริมภูมิคุมกันโรค 
อัตราปวยโรคเบาหวานความดัน เปนตน   

3. มีการพัฒนาระบบงานที่ชวยในการ
รายงานผลการดําเนินงานมีความไวในการ
บงช้ีถึงการเปลี่ยนแปลง โดยนําโปรแกรม 
UCHA ที่สามารถนําไปใชไดกับทกุ
ฐานขอมูล เพื่อใหใชงานระบบฐานขอมูล
โรคออนไลนผานระบบอินเทอรเน็ต โดย
ใชรวมกับการรายงานผลการดําเนินงาน 
ทําใหสามารถวัดและแสดงประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการดําเนินงานไดอยาง
เปนระบบและมีประสิทธิภาพ ผูบริหาร
และผูปฏิบัติสามารถเห็นความแตกตาง 
และความรุนแรงของปญหาในแตละพื้นที่
ไดอยางชัดเจน สงผลตอการจัดลําดับ
ความสําคัญและตอบสนองตอปญหาและ
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปไดอยาง
รวดเร็ว  

4. พัฒนาระบบสารสนเทศภมูิศาสตร (GIS) 
รง.506 และพื้นที่เสี่ยงภัย เพื่อใหเห็น
ขอมูลพ้ืนที่ที่เกิดปญหา สําหรับใชในการ
วางแผนการดําเนินงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

- เดือนละครั้ง 
 
- ทุกวัน 
 
 
 
 
 
- รง.506 เดือน
ละ 2 ครั้ง 
- โรคเรื้อน Real
time 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- รง.506 เดือน
ละ 2 ครั้ง 
- พ้ืนที่เสี่ยงภัย 
เดือนละ 2 ครั้ง 

สคร.9 มีวิธีทําใหการ
วัดผลการดําเนินการมี
ความไวในการบงช้ีถึง
การเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณโรค โดยใช
ขอมูลดังกลาวรวมกับ
รายงานสถานการณโรค
จากระบบขอมูลเฝาระวัง
ทางระบาดวิทยาของ 
สคร.9 (รง.506) 
สถานการณโรคเรงดวน 
ระบบฐานขอมูลโรค 
(UCHA) และ GIS 
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ข. การวิเคราะหและทบทวนผลการดําเนินการ 
สคร.9 นครราชสีมา มีการวิเคราะห ทบทวนผลการดําเนนิการและขดีความสามารถขององคกร เพื่อ

ประเมินความสําเร็จและความสามารถขององคกร ดังตารางที่ 17 
ตารางที่ 17 วิธีที่ใชทบทวนผลการดําเนินการและขีดความสามารถขององคกร 

เร่ืองที่นํามาวิเคราะห วิธีท่ีใชทบทวนผลการดําเนินการและ
ขีดความสามารถขององคกร ผลท่ีไดจากการวิเคราะห 

1. ผลการบรรลุคาเปาหมายการ
ดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 

2. ผลการพัฒนาผลิตภัณฑทางวิชาการ
องคความรูและเทคโนโลยีดาน
ปองกันควบคุมโรค  

3. ผลการใชจายงบประมาณและเงิน
บํารุงตามแผนปฏิบัติการของ
หนวยงาน 

4. ผลการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ
กลุมงาน/กลุมโรค/ฝายตางๆ     

1. ใชขอมูลจากการคํานวณผลการ
บรรลุคาเปาหมายตัวช้ีวัด ตามเกณฑ
ที่กําหนด ในระบบ EstimatesSM 
(ทุกไตรมาส) 

2. ใชขอมูลจากรายงานความกาวหนา
การดําเนินงานในระบบ 
EstimatesSM (ทุกเดือน) 

3. ใชขอมูลจากรอยละการใชจาย
งบประมาณ ระบบ EstimatesSM 
รายงานทางการเงิน และรอยละของ
งบประมาณที่ประหยัดได (ทุก
เดือน) 

4. ใชขอมูลจากรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารบุคคล และ
รายงานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(ทุกเดือน) 

    สคร.9 นครราชสีมา มีการนําผลการดําเนินงาน 
และผลการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ มาใช
ประเมินความสามารถขององคกรเทียบกับ
เปาหมายการดําเนินงาน มีการวิเคราะห SWOT 
(จุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค) เพื่อนํามา
ทบทวนโอกาสและความทาทายขององคกร และ
วางแผนการดําเนินงานที่สอดคลองกับ
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธขององคกร มีการสื่อสาร
ถายทอดตัวช้ีวัดและแผนปฏิบัติการ มีการกํากับ 
ติดตามแผนปฏิบัติการ รายงานการใชจาย
งบประมาณ (ทุกเดือน) และการดําเนินงานตาม
ตัวช้ีวัด (ทุกไตรมาส) ในระบบบริหารจัดการเชิง
ยุทธศาสตร (EstimatesSM) และนําเสนอในที่
ประชุมผูบริหาร (ทุกเดือน) เพื่อเปดโอกาสให
ผูบริหาร นักวิชาการและผูปฏิบัติที่เกี่ยวของมีสวน
รวมในการแสดงความคิดเห็น ทบทวน แกไข
ปญหา ปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงาน และ
แนวทางการนําขอมูลสารสนเทศที่ไดรับไปใช
ประโยชนในการวางแผนและหรือปรับปรุง
ยุทธศาสตรกลยุทธการดําเนินงานในสวนที่
เกี่ยวของไดในทันทีอยางรวดเร็ว ทันตอการ
เปลี่ยนแปลง 

 
ค. การปรับปรุงผลการดําเนนิการ 

(1) การแลกเปล่ียนเรียนรูวิธีปฏิบตัิท่ีเปนเลิศ  
สคร.9 นครราชสีมา มีการทบทวนผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวดัและแผนปฏิบัติการ นําเสนอใน

การประชุมผูบริหาร (ทุกเดอืน) จัดทําบทสรุปผูบริหาร (Executive Summary) เสนอผูอํานวยการสคร.9 
นครราชสีมา (รอบ 6, 12 เดือน) และจัดทําสรุปบทเรียน นําเสนอในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูทัง้ภายในและ
ภายนอกหนวยงาน เพื่อใหเกิดการเรยีนรูถึงบทเรยีน กระบวนการทํางาน ปจจยัความสําเร็จ และวธีิปฏิบัติที่เปน
เลิศรวมกัน (Best Practice) แลวนํามาเรียนรูปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานตอไป 
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(2) ผลการดําเนินการในอนาคต  
สคร.9 นครราชสีมา มีการทบทวนผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวดัและแผนปฏิบัติการ และนําเสนอ

ในการประชุมผูบริหาร (ทุกเดือน) โดยนําขอมูลผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย มาตรฐานการดําเนินงาน 
และเปรียบเทยีบกับหนวยงานที่มีภารกจิคลายคลึงกัน เพือ่นําขอมูลมาวางแผนการดําเนินงาน แกไขปญหา และ
ปรับปรุงพัฒนา ซ่ึงสามารถคาดการณผลการดําเนินการในอนาคตที่จะเกิดขึ้นได สามารถวางแผน และแกไข
ปญหาไดทันเวลา 

 

(3) การปรับปรุงอยางตอเนือ่งและนวัตกรรม 
สคร.9 นครราชสีมา มีวิธีการสื่อสารใหผูบริหารและผูปฏิบัติงานทุกกลุมงาน ทุกระดับรับทราบถึง

ผลการวิเคราะห และทบทวนผลการดําเนนิงานตามตวัช้ีวัดและแผนปฏิบัติการ รวมทั้งมีการวิเคราะหขอมูลรอบ
ดาน (5 กลุมโรค 5 มิติ) เพื่อวิเคราะห GAP และนํามาจดัลําดับความสาํคัญของเรื่องที่ตองดําเนินการปรับปรุง
แกไข  มีการสือ่สารถายทอดแนวทางการปรับปรุงการดําเนินงานผานชองทางตางๆ ไดแก การประชุม อบรม 
สัมมนา หนังสือราชการ บอรดประชาสัมพันธ ชุมชนนกัปฏิบัติ (CoPs) เว็บไซตสคร.9 อีเมล และ Social Media 
เพื่อนําไปตดัสินใจ วางแผนการดําเนนิงาน ปรับปรุงแกไข สรางนวัตกรรมในองคกร และใหมกีารนําไปปฏิบัติ
ทั่วทั้งองคกร รวมทั้งมีการสื่อสารถายทอดแนวทางปฏิบัติไปยังหนวยงานเครือขาย เพื่อใหเกิดการปฏิบัติอยาง
สอดคลองไปในแนวทางเดยีวกันกับองคกร 
 
4.2 การจัดการสารสนเทศ ความรู และเทคโนโลยีสารสนเทศ (50 คะแนน) 

ก. การจัดการขอมูลสารสนเทศและการจัดการความรู 
(1) คุณลักษณะ  

ผูบริหารดาน IT (CIO) สคร.9 นครราชสีมา กําหนดนโยบายในการใชงานขอมูลสารสนเทศ และ
คณะทํางานพฒันาระบบขอมูลสารสนเทศของสคร.9 มีการวิเคราะหและทบทวนระบบฐานขอมูลเพือ่ใชในการ
ดําเนินการตามพันธกิจของหนวยงานดานยุทธศาสตร กระบวนการสรางคุณคา และกระบวนการสนับสนุน 
(แบบฟอรมที่ 1) กําหนดคณะบุคคลที่รับผิดชอบปรับปรุงและตรวจสอบขอมูล (แบบฟอรมที่ 2) เพือ่ใหมั่นใจได
วาขอมูลสารสนเทศมีความแมนยํา สามารถตอบสนองการดําเนินงานขององคกรได มีการจัดทําแผนการ
ตรวจสอบ วิธีจัดเก็บ สํารองขอมูล ผูรับผิดชอบจัดเก็บขอมูลและผูใชขอมูล (แบบฟอรมที่ 3) เพื่อระบุ
แหลงขอมูลที่ชัดเจน ถูกตอง นาเชื่อถือ และสามารถตรวจสอบยอนกลับได กําหนดใหผูรับผิดชอบในการ
สํารองขอมูล (ทุกสัปดาห) เพื่อความปลอดภัยของขอมลูสารสนเทศ มีการกําหนดระยะเวลาในการรายงานที่ทัน
เหตุการณ (แบบฟอรมที่ 3) เชน ระบบรายงานเฝาระวังทางระบาดวิทยา (ทุกสัปดาห) ในกรณีโรคระบาด มีทีม 
SRRT รายงานภายใน 24 ช่ัวโมง เปนตน รวมทั้งมีคณะกรรมการพัฒนาระบบขอมลูดานสุขภาพเขตสุขภาพที่ 9 
กําหนดชุดขอมูลในระดับเขตโดยใชขอมูลระดับหนวยบริการ (43 แฟม) เพื่อจัดทํารายงานขอมูลสุขภาพที่
เกี่ยวของตามมาตรฐานรายงานดานสุขภาพ เผยแพร และใชงานรวมกนัผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 
ผูบริหารดาน IT (CIO) สคร.9 นครราชสีมา เปนผูกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึงขอมูลตามพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 และพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 
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โดยแบงระดับการเขาถึงและสิทธิ์การใชงานขอมูลของผูบริหาร ผูรับผิดชอบ ผูใหขอมูล ผูใชขอมูล และ
ประชาชน เพือ่ใหขอมูลมีความปลอดภยัในการใชงานขอมูลที่เปนความลับและการเปดเผยขอมูลได ซ่ึงจะ
นําไปใชประโยชนในการวางแผน การดําเนินงาน ตดิตาม ประเมินผล และการตัดสนิใจดานการเฝาระวัง
ปองกันควบคมุโรคที่เหมาะสม มีการนําระบบมาตรฐานสากล P.S.O.1101 (ระบบขอมูล) และระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนกิสมาใชเปนแนวทางในการจดัเก็บขอมูลสารสนเทศที่ครอบคลุมเชื่อมโยงกันเปนฐานขอมูลที่
สามารถสืบคนและใชงานขอมูลรวมกันได รวมทั้งการจดัเก็บขอมูลในเว็บไซตสคร.9 ตามมาตรฐานเว็บไซต
ภาครัฐ เพื่อเปนมาตรฐานในการจัดเก็บและเผยแพรขอมูลขาวสารขององคกรที่เหมาะสมกับการใชงานของผูใช
แตละระดับ 

 

(2) ขอมูลและสารสนเทศพรอมใชงาน  
ผูบริหารดาน IT (CIO) สคร.9 นครราชสีมา กําหนดนโยบายความเหมาะสมของขอมูลสารสนเทศ 

เพื่อใหมีความพรอมในการใชงาน ไดทันตอสถานการณ คณะทํางานพฒันาระบบขอมูลสารสนเทศของสคร.9 
ติดตามตรวจสอบขอมูลสารสนเทศ ตามแผนการตรวจสอบขอมูล (แบบฟอรมที่ 3) และผูรับผิดชอบงาน IT 
ของสคร.9 นครราชสีมา มีการตรวจสอบระบบฐานขอมูลใหมีความพรอมใชงาน (ทกุวัน) กําหนดการเขาถึง
ขอมูลสารสนเทศของบุคลากร ลูกคา ผูมีสวนไดสวนเสยี ผูสงมอบและพันธมิตรผูใหความรวมมือ หลาย
ชองทาง ไดแก เว็บไซตสคร.9 ที่ http://dpc5.ddc.moph.go.th หรือที่ www.odpc9.org อีเมล โทรศัพท โทรสาร ตู
รับฟงความคิดเห็น ตูรับเรื่องรองเรียน และ Social media สวนระบบขอมูลเฉพาะบุคลากรภายในองคกร เชน 
ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS) ระบบจองรถ จะมีการกําหนดรหัสผานในการใชงาน มีระบบ Server 
สํารอง มีระบบคอมพิวเตอรที่เพียงพอ (อัตราสวนเฉลี่ย 1 คนตอ 1  เครื่อง) มีการตรวจสอบสภาพอุปกรณให
พรอมใชงานได และซอมบํารุงเมื่อพบปญหา มีการจัดทาํระบบฐานขอมูลครุภัณฑคอมพิวเตอรออนไลน เพื่อ
ขอมูลสําหรับใชในการวางแผนจัดหาทดแทนเครื่องเกาทีเ่สื่อมสภาพ รวมทั้งมีระบบอินเทอรเน็ตสาํรองใชงาน
ในกรณีที่ระบบหลักใชงานไมได มีระบบ VDO Conference และ Web Conference สําหรับใชประชมุทางไกล
และกรณีฉุกเฉนิ เชน เมื่อเกิดโรคระบาด 
 

(3) การจัดการความรู  
คณะทํางานจดัการความรู (KM Team) สคร.9 นครราชสีมา มีการจัดทําและทบทวนโครงสราง

ความรูหนวยงาน (Knowledge Structure) ตามประเด็นยทุธศาสตรขององคกร (ทบทวนทุกป) โดยระบุหัว
ขอความรู ผูรู/ผูเชี่ยวชาญ ผูเรียนรู และรูปแบบการเรียนรู มีการคัดเลือกหัวขอความรูสําคัญของหนวยงานที่ตอง
ดําเนินการเรงดวน เพื่อนํามาจัดการความรู แลวนํามาจดัทําโครงการและแผนปฏิบัตกิารหัวขอความรูโดยเลือก
เครื่องมือการจัดการความรูทีเ่หมาะสม และดําเนินการตามแผนจัดการความรู ไดแก การถอดบทเรียนจากตัวคน 
(Tacit Knowledge to Explicit Knowledge) โดยเริ่มดําเนินการในกรณีผูรูที่ใกลเกษียณอายุราชการกอน และมี
การวางแผนการถอดบทเรียนจากผูรูที่มีประสบการณสูง หรืองานที่มกีารเปลี่ยนแปลงผูรับผิดชอบงานบอย (ยาย
งานหรือลาออก) มีการถอดบทเรียนจากโครงการ มีการคัดเลือกและรวบรวมองคความรูที่สําคัญทั้ง Tacit 
Knowledge และ Explicit Knowledge มีการจัดกลุมความรูและเผยแพรในวารสารวิชาการ เว็บไซตสคร.9 และ
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ระบบคลังความรู ที่สามารถเขาถึงและใชงานไดตลอดเวลา มีการถายทอดความรูของบคุลากรโดยการประชุม
วิชาการ การจดัเวทแีลกเปลีย่นเรียนรู (Show & Share) ชุมชนนักปฏบิัติ (CoPs) ชมรม การเปนพี่เล้ียง 
(Mentoring) การสอนงาน (Coaching) มีการกํากับ ติดตาม และรายงานความกาวหนาการดําเนนิงานในการ
ประชุมผูบริหารสคร.9 (ทุกเดือน) มีการสรุปบทเรียน และนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูในตลาดนัดความรูของ
หนวยงานปละครั้ง มีการถายทอดความรูดานการเฝาระวงั ปองกนั ควบคุมโรคและภัยสุขภาพใหกับประชาชน 
หนวยงานเครือขายในพืน้ที่ และหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค โดยการประชมุวิชาการ การจดัเวทีสรุป
บทเรียน มหกรรมตลาดนัดความรู ผานเวบ็ไซตสคร.9 และระบบคลังความรู ซ่ึงผูบริหารสคร.9 นครราชสีมา 
กําหนดนโยบายใหมกีารเรียนรูและแบงปนความรูของบคุลากรทุกกลุมงานในการปฏิบัติงานประจํา และมกีาร
แลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งในกลุม ระหวางกลุม และนอกหนวยงานอยางตอเนื่องทุกเดือนหลายชองทาง เชน เวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู เว็บไซตสคร.9 Social Media เปนตน มกีารกระตุนใหมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาการดําเนินงานตามวงจร PDCA และตามมาตรฐานการดําเนินงาน เพื่อใหเกดิวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best 
Practice) และนําไปใชในการสรางนวัตกรรม (Innovation) และการวางแผนเชิงกลยุทธในการดําเนนิงานตอไป 
 

ข. การจัดการทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) คุณลักษณะของฮารดแวรและซอฟตแวร  

สคร.9 นครราชสีมา มีวิธีการทําใหฮารดแวรและซอฟตแวร มีความเชือ่ถือได ปลอดภัยและใชงาน
งาย โดยมกีารสํารวจความตองการใชงานและการจดัหาทดแทนอุปกรณที่เสื่อมสภาพ เพื่อจัดทําแผนการจัดซื้อ 
มีการกําหนดคุณลักษณะของฮารดแวรและซอฟตแวร โดยคณะกรรมการรวมกับผูใชงานและผูเชี่ยวชาญดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศกอนมีการจัดซื้อ เพือ่ใหอุปกรณมคีวามเหมาะสมตอการใชงาน มีการกําหนดคุณสมบัติ
ของฮารดแวรและซอฟตแวรตามมาตรฐานกลางของกระทรวง ICT ที่ทันสมัยและไดรับการรับรองมาตรฐาน
จากผูผลิต เพื่อใหมีความนาเชื่อถือและปลอดภัยในการใชงาน มีการดําเนินการตามระบบการจดัซื้อจัดจาง
ภาครัฐ (e-GP) เพื่อใหมัน่ใจไดวาระบบการจัดซื้อจัดจางไดมาตรฐานตามที่องคกรกําหนด มกีารตรวจรับตาม
คุณลักษณะทีก่ําหนด และตดิตั้งฮารดแวรและซอฟตแวรตามความตองการ ลักษณะการปฏิบัติงาน และ
เหมาะสมกับทักษะของผูใชงาน เพื่อใหสามารถใชงานไดงาย ผูบริหารดาน IT (CIO) สคร.9 นครราชสีมา 
กําหนดนโยบายในการพัฒนาบุคลากรในการใชงานขอมูลสารสนเทศ การบํารุงรักษาและแกไขปญหาเบื้องตน 
มีการจัดชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) และชมรม IT เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาสมรรถนะดาน IT ของบุคลากร 
มีการดูแล ติดตาม และแกไขปญหาในการใชงาน ผูรับผิดชอบงาน IT สคร.9 นครราชสีมา มีการสํารวจและ
ปรับปรุงขอมูลฮารดแวรและซอฟตแวร จาํนวน คณุลักษณะ ผูรับผิดชอบ และสภาพการใชงาน (ปละครั้ง) 
เพื่อใหขอมูลมคีวามทันสมัย เพื่อใหขอมูลฮารดแวรและซอฟตแวรมีความทันสมัย สามารถนํามาวิเคราะหและ
วางแผนไดทันเวลา จึงมีการจดัทําระบบฐานขอมูลครุภัณฑคอมพิวเตอรออนไลน (โดยใชโปรแกรม UCHA) 
เกิดเปนนวัตกรรมใหมขององคกร  
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(2) ความพรอมใชงานในภาวะฉุกเฉิน 
ผูบริหารดาน IT (CIO) สคร.9 นครราชสีมา กําหนดนโยบายการบริหารความตอเนื่องในการ

ดําเนินงาน มีการตั้ง Back up site ที่กรมควบคุมโรค มีการทดสอบการใชงานระบบ เพื่อใหมั่นใจไดวาขอมูล
สารสนเทศ สามารถพรอมใชงานไดอยางตอเนื่องในภาวะฉุกเฉิน ตอบสนองตอการใชงานของบุคลากร 
หนวยงานเครือขาย และประชาชนไดตลอดเวลาผานสือ่อิเล็กทรอนิกส หรือเว็บไซต สคร.9 หรืออุปกรณสํารอง
ขอมูลตางๆ กําหนดใหบุคลากรสํารองขอมูลสารสนเทศที่จําเปนของตนเอง และทีใ่ชในการปฏิบัติงานไวที่
อุปกรณสํารองขอมูล ผูรับผิดชอบ IT สคร.9 จัดใหมีระบบสํารองไฟ สําหรับ Server Computer PC และอุปกรณ
คอมพิวเตอรสําคัญที่เพียงพอและใชงานได มีการจัดทําแผนบริหารความตอเนื่อง (BCP: Business Continuity 
Plan) ใหสามารถใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบขอมูลขาวสารที่สําคัญไดกรณเีกิดเหตุการณ
ฉุกเฉิน เชน ไฟไหม น้ําทวม ไวรัส ไฟฟาดบั โดยมกีารซอมแผนและทบทวนแผนทุกป 
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 หมวด 5 การมุงเนนบุคลากร (110 คะแนน) 
 
5.1 สภาพแวดลอมของบุคลากร (45 คะแนน) 

ก. ขีดความสามารถและอัตรากําลังบุคลากร 
(1) ขีดความสามารถและอัตรากําลัง (Capability and Capacity) 

 1.1 สคร.9 นครราชสีมา มีการวิเคราะห และวางแผนอัตรากําลังในระดบักลุมงาน โดยคํานึงถึง
วิสัยทัศน พนัธกิจ คานิยม วฒันธรรม และสมรรถนะหลักของหนวยงานที่จะตองดําเนินการ การพจิารณา
กําหนดกรอบอัตราบุคลากร คุณสมบัติ ทักษะ สมรรถนะ จํานวนความมากนอยของบุคลากร ผูบริหารไมไดเปน
ผูกําหนดเอง แตเปนการพิจารณารวมกนัภายในหนวยงาน ผานที่ประชุมกรรมการบริหารของสคร.9 
  1.2  สคร.9 นครราชสีมา ไดจัดทําภารกจิหลักของหนวยงานและถายทอดไปยังกลุมงาน เพื่อจัดทํา
ภารกิจและตวัช้ีวัดของกลุมงาน พรอมทั้งถายทอดภารกิจและตัวช้ีวัดไปยังบุคลากรในกลุมงานโดยกาํหนด
สมรรถนะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน และมีแนวทางการพัฒนาตามสมรรถนะที่กําหนดไว เชน On the job 
training Coaching การมอบหมายงาน เปนตน ทั้งนี้ คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบคุคลของสคร.9 มีการ
กําหนดสมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะประจําสายงาน (Functional Competency) และ
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Technical Competency) ไดมีการดําเนนิการตามขั้นตอน ดังนี ้
  1) มีการประชมุคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสคร.9 นครราชสีมา เพื่อพิจารณา
หลักเกณฑ แนวทางการประเมินสมรรถนะในสวนของสมรรถนะหลัก Core Competency (I SMART) เพื่อให
สอดคลองกับบริบทของหนวยงาน ที่วดัผลไดจริง เชิงรูปธรรม และสรางเครื่องมือบันทึกพฤติกรรมประจําตัว 
ในการจดบันทึกพฤติกรรม และนําผลการบันทึกเปนหลักฐานแสดงตอผูประเมินในแตละรอบการประเมิน  
  2) มีการประชมุสื่อสารชี้แจงหลักเกณฑ แนวทางการประเมินสมรรถนะแกหวัหนากลุมงาน
และบุคลากรทุกระดับดวยวิธีการอยางเปนทางการและไมเปนทางการ เชน การประชุม หนังสือแจงเวยีน 
เว็บไซตสคร.9 นครราชสีมา  
 

         (2) บุคลากรใหม  
 2.1 การสรรหา วาจาง บรรจ ุ 

 สคร.9 นครราชสีมา ไดดําเนนิการจัดทํามาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน SOP เร่ือง การรับ
ยาย-รับโอนขาราชการ ที่ชัดเจนตามมาตรฐาน และดําเนนิการจัดทํา หลักเกณฑและวิธีดําเนนิการเกี่ยวกับการ
ยาย การโอน การใหปฏิบัตริาชการและการยืมตัวขาราชการของสคร.9 นครราชสีมา ไดดําเนินการสื่อสาร และ
เผยแพรทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน อยางเปนทางการและไมเปนทางการ ดวยหนังสือราชการ เว็บไซต
สคร.9 นครราชสีมา  

 การโอน-ยาย ไดมีการจดัตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของสคร.9 นครราชสีมา 
พิจารณาบุคคลที่จะยาย โอน โดยจะมีการพิจารณาปละ 2 คร้ัง เพื่อความโปรงใสและเปนธรรม 
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 สคร.9 นครราชสีมา ไดจัดทาํหลักเกณฑการยายกลุมงานภายในหนวยงาน มีกระบวนการ
ส่ือสารดวยหนังสือราชการแจงเวียนทุกกลุมงาน 

 กระบวนการไดมาซึ่งบุคลากรใหมนั้น กลุมงานเปนผูรับผิดชอบเสนอความตองการ
กําลังคนตอคณะกรรมการบริหารสคร.9 นครราชสีมา และในกระบวนการสรรหา คัดเลือกบุคลากรเปนการ
ดําเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการ ซ่ึงหนวยงานจะเปนผูพิจารณาหลัก มีกระบวนการคัดเลือกที่เปนระบบ 
มีการสอบทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการสอบสัมภาษณ  
 2.2 บุคลากรใหม  จะไดรับการแนะนํา และการสอนงานในลักษณะทีเ่ปนระบบพี่เล้ียง ซ่ึงชวยให
เกิดการเรยีนรูงานอยางเปนระบบ สรางความอบอุนและความมั่นใจแกบุคลากรใหมไดเปนอยางดี นอกจากนี้
กลุมงาน ยังไดสนับสนุนใหบุคลากรใหมไดมีโอกาสเพิ่มพูนความรูและศักยภาพโดยผานกระบวนการพัฒนา
บุคลากรที่คณะกรรมการบรหิารสคร.9 นครราชสีมา เปนผูจัดหรือหนวยงานภายนอกจัด 
 2.3 การรักษาบุคลากร 

 สคร.9 นครราชสีมา มีระบบการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรอยางทั่วถึงและตอเนื่อง โดยให
หัวหนากลุมรวมกับบุคลากรในกลุม รวมกันวเิคราะห วางแผนพัฒนาสมรรถนะของตัวเอง เพื่อใหสอดคลองกับ
บทบาทหนาทีท่ี่ไดรับมอบหมาย สงผลใหงานบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว มกีารนําผลการประเมินสมรรถนะซึ่ง
กําหนดรอบประเมินปละ 2 คร้ัง ใชในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) มีกิจกรรมศึกษาดูงาน 
ฝกอบรมหลักสูตรตางๆ  

 สคร.9 นครราชสีมา ยังขาดการวิเคราะหการกําหนดเสนทางกาวหนาของตําแหนง (Career 
Path) ที่ชัดเจน ขาดแผนการสรางความผูกพันในองคกร เพื่อใหบุคลากรมีความภักดีตอองคกร ซ่ึงบุคลากรมีการ
ยายงานขามกลุมและการโอนยายบอย ทําใหการทํางานไมตอเนื่อง 
 

(3) การทํางานใหบรรลุผล สคร.9 นครราชสีมา มีวิธีการอยางไรในการจัดโครงสรางและบริหารบคุลากร
เพื่อใหบรรลุส่ิงตอไปนี ้

• งานขององคกรบรรลุผล  การจัดระบบงานที่มีประสิทธิผลหนวยงานไดดําเนนิการ 2 รูปแบบ คือ 
ระบบงานที่เปนทางการ และระบบงานที่ไมเปนทางการ เพื่อใหบุคลากรพัฒนาตนเองและสามารถใชศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานไดอยางเต็มที่ ใหบรรลุเปาหมายขององคกร การบริหารจัดการของหนวยงาน มุงเนนการมี
สวนรวมของบุคลากรเปนหลัก ตั้งแตการกําหนดวิสัยทศัน พันธกิจ แผนยุทธศาสตร รวมไปถึงการกําหนด
หลักเกณฑตางๆ เชน เกณฑการประเมินผลปฏิบัติราชการ เกณฑการประเมินภาระงาน บุคลากรในแตละสาย
งานจะมกีารคัดเลือกผูแทนกลุมเพื่อรวมเปนคณะทํางานในการวางกรอบกติกา นอกจากนีแ้ลวคณะฯ ให
ความสําคัญกับการทําประชาพิจารณในเรือ่งสําคัญที่เกี่ยวของกับบุคลากร ผลที่ไดรับจากการประชาพิจารณทํา
ใหสามารถปรับปรุงรายละเอียดกฎเกณฑ ระเบียบและขอบังคับตางๆ ไดอยางเหมาะสม    

  1) การจัดระบบงานที่เปนทางการ เปนการจัดระบบงานภายใตโครงสรางองคกร ที่แบงงานตาม
หนาที่ ความรบัผิดชอบ  สคร.9 นครราชสีมา มีโครงสรางองคกรประกอบดวย 10 กลุมงานหลัก และงาน/ศูนย
ตามภารกิจเฉพาะ   
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 2) การจัดระบบงานที่ไมเปนทางการ เปนการจัดระบบงานที่ขึ้นกับปจจยัตางๆ ไดแก กําหนด
รูปแบบของระบบการทํางานใหสอดคลองกับลักษณะงาน และสภาพแวดลอม เชน งานเชิงนโยบาย ใชรูปแบบ
คณะกรรมการ คณะทํางาน ไดแก การแตงตั้งคณะกรรมการตางๆ เชน คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ คณะกรรมการพัฒนาวิชาการ คณะกรรมการสื่อสารความเสี่ยง คณะกรรมการเตรียมพรอมและตอบโต
ภาวะฉุกเฉินทางการแพทยและสาธารณสุข คณะกรรมการแผนงานและประเมนิผล คณะกรรมการวัคซีนเขต
สุขภาพ คณะกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร คณะทํางานควบคุมภายใน/โปรงใส คณะทํางาน
พัฒนาองคกร คณะทํางานจดัการความรู และคณะทํางานพัฒนาระบบขอมูลขาวสาร เปนตน ใชรูปแบบการ
ประสานงานแบบบูรณาการ (Matrix) ขามกลุมงาน/สายงาน โดยการปฏิบัติงานตามโครงการ และงานเฉพาะกิจ 
ไดแก คณะทํางานเพื่อตอบสนองตามบทบาทภารกิจและเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรของหนวยงาน เชน ทีม 
EOC, SAT, SRRT และ PHER โดยแตละคณะทํางานมปีระธานเปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจ เพือ่ใหการทํางาน
มีความคลองตัว เกิดความรวมมอื ความคิดริเร่ิม และทันตอเหตุการณ    

• ใชประโยชนจากสมรรถนะหลักขององคกร (Core Competencies) 
สคร.9 นครราชสีมา มีการวิเคราะหบทบาทหนาที่ ภารกจิงานกําหนด Job Description และ

สมรรถนะหลักที่ตองการของตําแหนงตางๆ โดยการสรรหาบุคลากรตามหนาที่ สํานักงาน ก.พ. กําหนด ซ่ึง
เปนไปตามระบบคุณธรรม หรือระบบความสามารถ มีกระบวนการประเมินสมรรถนะบุคลากร 

• สงเสริมสนบัสนุนการมุงเนนลูกคาและธุรกิจ/กิจการ 
สคร.9 นครราชสีมา มีนโยบายในการเสริมสรางสมรรถนะของบุคลากรทุกระดับ ไดแก สมรรถนะ

หลัก I SMART เชน การมุงผลสัมฤทธ์ิ การบริการ (Service mind) มีแผนการพัฒนาบุคลากรดานการมุงเนน
ลูกคา มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นและความตองการของลูกคา เชน การประเมนิความพึงพอใจที่มีตอ
ผลิตภัณฑทางวิชาการ การประเมินความพงึพอใจการใหบริการของคลินิกมาลาเรีย มกีระบวนการสรางเครือขาย
เพื่อรวมกนัวางแผนและดําเนินการสนับสนุนผลิตภัณฑและบริการใหกับลูกคา 

• มีผลการดาํเนินการที่เหนือกวาความคาดหมาย       
 สคร.9 นครราชสีมา มีมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ชัดเจน การมอบหมายงานและการประเมินจะ
ดําเนินการภายใตกรอบภาระงานที่บุคลากรรับผิดชอบ นอกจากนี้ ยังมกีารสงเสริมพัฒนาความรูความสามารถ
ใหกับบุคลากร เพื่อชวยใหองคกรประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย โดยมีการถายทอดเปาหมายของหนวยงานที่ลง
ถึงระดับบุคคล  

- ระดับกลุมงาน มีการถายทอดตัวช้ีวัดและเปาหมายขององคกรสูกลุมงาน มีการติดตามกํากับ 
และประเมนิตนเอง (Self Assessment Report: SAR) มีการวางระบบการควบคุม กํากับ ติดตาม ประเมินผล และ
รายงานผลการดําเนินงานทกุเดือนผานระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร กรมควบคุมโรค (EstimatesSM) ทุก
ไตรมาส และในการประชุมผูบริหารหนวยงาน (ทกุเดือน)  

- ระดับบุคคล มกีารถายทอดตวัช้ีวดัและเปาหมายของกลุมงานสูระดับบคุคล บุคลากรทุกคนมี
การจัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน (Job description) และแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ (Performance 
Management System: PMS) เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานขององคกรใหบรรลุเปาหมาย มีการรายงานผลการ
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ปฏิบัติงาน และมีการประเมนิผลการปฏิบัติราชการโดยคณะกรรมการปละ 2 คร้ัง (รอบ 6 เดือนแรกและ 6 เดือน
หลัง) เพื่อจัดสรรสิ่งจูงใจที่สอดคลองกับผลสัมฤทธิ์ ซ่ึงจากการประเมนิผลการปฏิบัติราชการของหนวยงานใน 
5 ปที่ผานมา สคร.9 นครราชสีมา มีผลการประเมินอยูระดับดีมาก  

• ตอบสนองตอความทาทายเชิงกลยุทธและแผนปฏิบัติการ  
 สคร.9 นครราชสีมา มีคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM) และคณะกรรมการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล (HRD) มีการวิเคราะหความทาทายเชิงกลยทุธขององคกร และนําผลการปฏิบัติงานในปที่ผาน
มาวิเคราะห เพื่อจัดทําแผนกลยุทธการพฒันาทรัพยากรบุคคล ของหนวยงาน ทุกป เพื่อใหบรรลุตามเปาหมาย
ตัวช้ีวดัคํารับรองการปฏิบัติราชการ นํามากาํหนดทิศทางการพัฒนาเปาประสงคและเปาหมายตวัช้ีวดัที่
สอดคลองกับศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ซ่ึงเชื่อมโยงสูการปฏิบัติ  
 

         (4) การจัดการการเปลี่ยนแปลงดานบคุลากร  
 4.1 บุคลากรทุกสายงานมีโอกาสไดเรียนรูและพัฒนางานอยางสม่ําเสมอ ทั้งในดานวิชาการ เทคโนโลยี
สมัยใหม และดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนการเสริมสรางศักยภาพใหบุคลากรเพื่อใหสามารถพัฒนาขีด
ความสามารถของตนเอง ชวยผลักดันงานขององคกรใหบรรลุผลภายใตความเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ สังคม 
รวมทั้งดานการแขงขัน 

 4.2 มีการหมุนเวียนกันทํางานเพื่อใหบุคลากรสามารถทํางานทดแทนกนัได และหากอนาคตหนวยงาน
ไมสามารถจะจางบุคลากรใหมแทนอัตราเดิมไดก็สามารถจะใชบุคลากรที่มีอยูปฏิบัติหนาที่ทดแทนกัน ทําให
การดําเนนิงานเปนไปอยางตอเนื่อง 

  

ข. บรรยากาศการทํางานของบุคลากร 
 (1) สภาพแวดลอมการทํางาน  
 1.1) ผูบริหารระดับสูงของสคร.9 นครราชสีมา นําขอมูลที่เปนประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
สุขอนามัย ความปลอดภัย การปองกันภยั และสภาพแวดลอมในการทํางาน มาวิเคราะหสาเหตุ ออกแบบ และจดั
สภาพแวดลอมของการทํางานใหเหมาะสมสําหรับทุกกลุมของบุคลากร มีการวางแผน จัดทําโครงการแผนงาน 
พรอมจัดสรรงบประมาณ เชน 

 ดานสุขภาพอนามัย ในการสรางสุขภาพในหนวยงาน เชน การตรวจสุขภาพประจําป การ
ประเมินสมรรถภาพทางกาย อุปกรณออกกาํลังกาย ชมรมเปตอง กิจกรรมแอโรบิคเพื่อสรางเสริมสุขภาพ  

 ดานความปลอดภัย มีถังดับเพลิงติดตั้งทุกอาคาร จัดใหมเีจาหนาที่รักษาความปลอดภยั 
ติดตั้งโทรทัศนวงจรปด หองพยาบาล การจัดการขยะและขยะติดเชื้อ เปนตน 

 ดานการปองกันภัย มีคณะกรรมการเตรียมพรอมตอสภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ โดยมี
แผนงานและการซอมแผนและทบทวนทกุป  เชน กรณไีฟไหม กรณีน้าํทวม เปนตน มีการติดตั้งระบบปองกัน
อัคคีภัย ติดตั้งสายดิน การตรวจสอบเปลี่ยนสายไฟฟาภายในอาคาร บํารุงรักษาอุปกรณเครื่องใชไฟฟาใหมี
สภาพดี มีแผนบริหารความเสี่ยงของหนวยงาน มีระบบเกดิเหตกุารณฉุกเฉิน เชน ไฟไหม น้ําทวม ไวรัส ไฟฟา
ดับ เปนตน   
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 ดานการปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางาน โดยการจัดใหมีผูรับผิดชอบดาน
สภาพแวดลอมเกี่ยวกับเสยีง ฝุน มีการปรับภูมิทัศนสวนหยอม มีเจาหนาที่ทําความสะอาด เปนตน 

 ดานอปุกรณในการปฏิบตังิาน โดยการปรบัปรุงอุปกรณการทํางานที่เหมาะสม และใชงาน
ไดตลอดเวลา เปนตน 

 ดานที่อยูอาศัย มีการจัดสรรบานพักใหบุคลากร ตามความเหมาะสม แตขาดงบประมาณใน
การซอมแซม และเพยีงพอตอความตองการ 
 1.2) ผูบริหารสคร.9 นครราชสีมา ไดมอบหมายใหมีคณะกรรมการพฒันาสถานที่ทํางานนาอยูนา
ทํางาน และคณะกรรมการประเมินผลสถานที่ทํางานนาอยูนาทํางาน เพื่อกําหนดตัวช้ีวัดและเปาหมาย รวมทั้งมี
สวนรวมในการทบทวนประเด็นตางๆ ที่เกีย่วของ และมกีารประเมินผลการดําเนนิงานสถานที่ทํางานนาอยูนา
ทํางานปละ 1 คร้ัง และสงผลการประเมินใหทุกกลุมทราบ และนําไปปรับปรุงพัฒนาสถานที่ทํางานนาอยูนา
ทํางานตอไป 
 1.3) ผูบริหารใหความสําคัญ และคํานึงถึงการสรางความสมดุลระหวางชีวิตกับงาน ไดสนับสนุน
ใหจดักิจกรรมชมรมตางๆ ในหนวยงานทกุบายวันศุกร ไดแก ชมรมรองเพลง ชมรม IT ชมรมกีฬา ชมรม
จริยธรรม และมีกิจกรรมการเตนแอโรบิคทกุบายสามโมงของทุกวัน เปนตน 

 

(2) นโยบายการบริการและสิทธิประโยชน (Workforce Benefits and Polivies)  
 สคร.9 นครราชสีมา มีกิจกรรมที่สรางคุณภาพชีวติและความสมดุลระหวางชวีิตกับการทํางาน 

ไดแก การจัดกิจกรรมสงเสริมประเพณไีทย เชน งานสงกรานต พิธีเทดิพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั 
และพระบรมราชินีนาถ งานกีฬาสีปใหม การจัดสวัสดกิารเพิ่มเติม เชน จัดรถรับสงบุคลากรมาทํางาน เงินยมื
สวัสดิการ การเยี่ยมไข การรวมงานบุญตางๆ ของเจาหนาที่ เงินชวยเหลือกรณีงานศพ การจัดของขวัญเยีย่มกรณี
เจ็บปวย การสนับสนุนยานพาหนะ การจัด หาอุปกรณและสถานที่ในการออกกําลังกาย การจัดสวัสดิการ
บานพักอาศยั การจัดสวัสดกิารเงินกูดอกเบีย้ต่ํา เปนตน มชีองทางการรับฟงขอเสนอแนะจากบุคลากรในกรณี
เกี่ยวกับสิทธิประโยชน หรือบริการตางๆ มีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑหรือเงื่อนไขใหเหมาะสมกับสภาวการณที่
เปลี่ยนแปลงไป มีการจัดหาสินคาจําเปนในดํารงชีวิตในราคาถูก เชน ตลาดนัดอาหารสุขภาพ ของมือสอง
ขาวสาร ผักปลอดสารพิษ จําหนายแกบุคลากรในหนวยงาน การใหความรูในเรื่องสิทธิตางๆ ที่พึงจะไดรับของผู
มีสิทธิประกันสังคม การประกันอุบัตเิหตหุมู 

 สคร.9 นครราชสีมา ยังขาดการประเมินความพึงพอใจและไมพึงพอใจ และการมีสวนรวมใน
การเสนอความตองการดานอื่นๆ เพื่อนําผลมาปรับปรุงคุณภาพชวีิตการทํางาน  
 

5.2 ความผูกพนัของบคุลากร (55 คะแนน)  
ก. ผลการปฏบิัติงานของบคุลากร (Workforce Performance) 

           (1) องคประกอบของความผูกพัน (Elements of Engagement)  
 สคร.9 นครราชสีมา กําหนดปจจัยที่มีผลตอความผูกพันและความพงึพอใจของบุคลากรโดยอาศัย
พันธกิจ และวตัถุประสงคการดําเนินงานของหนวยงาน เปนหลัก โดยพิจารณาวาการที่องคกรจะบรรลุผลตาม
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วิสัยทัศน พนัธกิจ และเพื่อใหเกิดความมั่นใจวายุทธศาสตรและตัวช้ีวัดที่ถายทอดไปไดนําไปสูการปฏิบัติอยาง
แทจริงโดยผลสําเร็จของตัวช้ีวัดที่หนวยงานนํามาประเมนิ ไดแก ตวัช้ีวดัยุทธศาสตร ตัวช้ีวดั SDA ตัวช้ีวดั PSA 
ตัวช้ีวดัคํารับรองการปฏิบัติราชการ และตวัช้ีวัดตามภารกจิของหนวยงานไดนัน้ จึงมีกระบวนการกําหนด
ตัวช้ีวดัและคาเปาหมายในระดับหนวยงาน กลุมงาน และบุคคล  โดยพิจารณาความสอดคลองเชื่อมโยง 
(Alignment) ระหวางเปาประสงคตามยุทธศาสตรของกรมควบคุมโรค และบทบาทภารกิจของหนวยงาน   โดย
ผานกระบวนการแปลงยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลในระดับบคุคล (cascade) โดยมีจดัทําคาํรับรองการ
ปฏิบัติราชการระหวางผูอํานวยการ หรือหวัหนาหนวยงานกับหวัหนากลุมงาน และการลงนามขอตกลงผลการ
ปฏิบัติงานระหวางหัวหนากลุมงานกับผูปฏิบัติงาน รวมถึงการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวดั คา
เปาหมายระดบัหนวยงาน กลุมงานและระดับบุคคล เพื่อใหเกิดความมัน่ใจวายุทธศาสตรและตัวช้ีวดัที่ถายทอด
ไปไดนําไปสูการปฏิบัติอยางแทจริงโดยผลสําเร็จของตัวช้ีวดัที่หนวยงานนํามาประเมิน มีการกําหนดโครงการ 
กิจกรรม และตัวช้ีวดัไวอยางชัดเจน ทั้งนี้ สคร.9 นครราชสีมา จัดสรรงบประมาณดานการพัฒนาบุคลากรไวเปน
ประจําทุกป และกําหนดใหมีตัวช้ีวดัเพื่อประเมนิผลของแตละกลุมอยางชัดเจนและถกูตอง 
   

 (2) วัฒนธรรมองคกร  
 ผูบริหารของสคร.9 นครราชสีมา ใหความสําคัญกับการสรางวัฒนธรรมองคกร ที่มีการสื่อสารที่

เปดกวาง การทํางานที่ใหผลการดําเนนิการที่ดีและบุคลากรมีความผูกพันองคกร จัดชองทางสื่อสารเพื่อใหเกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู หรือทักษะระหวางบุคลากรภายในองคกรที่มีประสิทธิผล มีกระบวนการติดตอส่ือสารที่
คอนขางจะเปนแนวราบ และเปนลักษณะการสื่อสารแบบสองทิศทาง ชวยใหผูบริหารในแตละระดบัสามารถจะ
ส่ังการ ติดตามงาน ใหขอเสนอหรือชวยแกไขปญหาตางๆ ไดรวดเรว็ มีการสื่อสารและการเผยแพรขอมูล
ขาวสาร ความรูตางๆ อยางรวดเรว็และกวางขวาง ผานทางบอรดประชาสัมพันธ เสียงตามสาย อีเมล เว็บไซต
สคร.9 Social media และผานการประชุมประจําเดือนของผูบริหาร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ติดตามผลการ
ดําเนินงาน พรอมรับฟงปญหาอุปสรรคจากการปฏิบัติงานเพื่อมาวางแผนแนวทางในการดําเนนิงานตอไป  
 

 (3) การจัดการผลการปฏบิัตงิาน (Performance Management)  
 3.1 กระบวนการจัดทําตัวช้ีวดัผลสําเร็จของการปฏิบัติราชการของสคร.9 นครราชสีมา ที่มีความ
สอดคลองและเชื่อมโยงตั้งแตระดับองคกร สูกลุมงาน และบุคคล ดังนี้  

 มีตัวช้ีวดัและคาเปาหมายระดับองคกร มีการลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
หนวยงานและของกลุมงาน มีการกําหนดขอตกลงปฏิบัติราชการของกลุมงาน มีกระบวนการถายระดับตัวช้ีวัด
หนวยงานลงสูกลุมงานและบุคคล ที่ชัดเจนวัดผลลัพธไดจริง 

 มีตัวช้ีวดัและคาเปาหมาย ระดับบุคคล โดยการถายระดบัตัวช้ีวดัดวยเครื่องมือตาง ๆ เชน 
ตาราง Owner-Supporter Matrix คํารับรองการปฏิบัติราชการ เปนตน  

 มีการกําหนดหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เปนที่ยอมรบัของบุคลากร  
 มีการประกาศ/คําสั่ง/หนังสือแจงเวียนใหทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการประเมินผล

การปฏบิัติราชการอยางทั่วถึงบุคลากรทุกระดับ 
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 3.2 การปฏิบัติราชการของหนวยงานบรรลุเปาหมาย โดยเชื่อมโยงเปาหมายผลการปฏิบัติราชการใน
ระดับองคกร กลุมงาน และระดับบุคคลเขาดวยกัน ตั้งแต 1) การวางแผนการปฏิบัติงานที่จะตองทาํใหชัดเจน 
และสอดคลองกับทิศทางตามยุทธศาสตรขององคกร 2) การติดตามผลการปฏิบัติงานเพื่อใหผูบังคับบัญชา 
กํากับ ดแูล ใหคําปรึกษาอยางตอเนื่อง 3) การพัฒนาผลการปฏิบัติงานเพื่อสงเสริมใหผูปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น 4) 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อวดัความสําเร็จของงานโดยเทยีบกับเปาหมายทีก่ําหนดไว 5) การนําผลการ
ประเมินไปประกอบการพจิารณาตอบแทนความดีความชอบผูปฏิบัติงาน เพื่อใหการดําเนินงานตามตัวช้ีวดั
ดังกลาวบรรลุ เปาหมายทีก่ําหนดจึงไปมีการวางแผนการดําเนินงาน โดยแตงตั้งคณะกรรมการของสคร.9 
นครราชสีมา พัฒนาระบบการสื่อสารตั้งแตระดับผูบริหาร ถึงบุคลากรทุกคนในหนวยงานเพื่อทราบหลักเกณฑ 
แนวทางการประเมินผลปฏิบัติราชการ และการประเมนิสมรรถนะบุคลากร 
 3.3 มีระบบการจัดทําขอตกลงรวมกันกอนปฏิบัติงาน (MOU) ระหวางผูบังคับบัญชาและ
ผูปฏิบัติงานที่ชัดเจน ชวยใหการปฏิบัติงานมีทิศทางที่ชัดเจนและมกีารประเมินผลการปฏิบัติงานสอด คลองกับ
ภาระงานที่มอบหมาย และผูถูกประเมินสามารถทราบผลการประเมินไดหลังจากใชระบบดังกลาวพบวาไม มีขอ
โตแยงเกี่ยวกบัการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดอืนหรือคาจาง 
 3.4 จัดใหมีการมอบรางวัลบุคลากรดีเดนประจําป เพื่อเปนขวัญกําลังใจ และสรางแรงจูงใจในการ
ทํางาน 
 3.5 ใชระบบสารสนเทศในการประกาศคุณความดีของบุคลากรบนหนาเว็บไซดของหนวยงาน 
เพื่อใหเกิดความภาคภูมใจ และเสริมสรางใหบุคลากรมีความภาคภูมิใจ มีกําลังใจในการสรางผลงานเพิ่มขึ้น 
 

ข. การประเมินความผูกพันของบุคลากร (Assessment of Workforce Engagement) 
         (1) การประเมินความผูกพัน (Assessment of Engagement)  
 สคร.9 นครราชสีมา มีระบบการประเมินความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากรกรมควบคุมโรค 
เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดปจจยัสําคญัที่สรางความผาสุกของผูปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม โดยมีประเด็น
การประเมินตางๆ ดังนี้   
 1. ปจจัยที่สรางบรรยากาศในการทํางาน นโยบายการบริหาร การใหคาตอบแทน ความสัมพันธกับ
ผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชาหรือเพื่อนรวมงาน สภาพแวดลอมในการทํางานครอบคลุมดานสุขอนามัย และ
ความปลอดภยั การปองกันภัย อุปกรณการปฏิบัติงาน การพัฒนา/ฝกอบรม การบริการและสวัสดิการ การ
ติดตอส่ือสาร ความมั่นคงในงาน การใหโอกาสที่เทาเทียมกัน เพื่อใหบคุลากรไดแสดงความคิดเหน็อยางเปด
กวางตามความประสงคของบุคลากร โดยการสํารวจจะมีการกําหนดตัวช้ีวดัเพื่อใหทราบถึงระดับความพึงพอใจ
และความผาสกุ เพื่อใหบุคลากรมีชองทางในการแสดงความคิดเห็นทั้งแบบที่เปนทางการ คือ การสํารวจแบบ
ประเมินความพึงพอใจและความผาสุกของบุคลากร และแบบไมเปนทางการในหลายๆ ชองทาง เชน การพูดคยุ 
ปรึกษาหารือทางโทรศัพท ทาง Social media เปนตน   
 2. สคร.9 นครราชสีมา นําผลการประเมินความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากรในภาพของสคร.9 
มาเขาเวทีประชุมคณะกรรมการบริหาร เพือ่วิเคราะหวางแผนและจัดทาํแผนงานโครงการตอไป 
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        (2) ความเชื่อมโยงกับผลลัพธทางธุรกิจ/กิจการ (Correlation with Busines Resuts)  
สคร.9 นครราชสีมา มีแนวทางการประเมินความผูกพันของบุคลากรในปบประมาณ 2559 โดยจะนําผล

การประเมินมาจัดทําแผนการพัฒนาสรางความผูกพันของบุคลากร และนําไปเชื่อมโยงกับผลลัพธการ
ดําเนินงานของบุคคล กลุมงาน และองคกร เชน กลุมงานที่มีผลลัพธการปฏิบัติงานตามขอตกลงการปฏิบัติ
ราชการ (MOU) ไดตามเปาหมาย และบุคลากรที่มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการไดดีเดน จะไดรับการ
พิจารณาโอกาสและความกาวหนาในการเชื่อมโยงจัดสรรแรงจูงใจ ซ่ึงคาดวาการไดรับแรงจูงใจของบุคลากรจะ
มีผลตอการสรางความผูกพันของบุคลากรได   
 

ค. การพัฒนาบุคลากรและผูนํา (Workforce and Leader Development) 
         (1) ระบบการเรียนรูและการพัฒนา (Learning and Development System)  
  • พิจารณาถงึสมรรถนะหลักขององคกร (Core Competencies) ความทาทายเชิงกลยทุธ และการ
บรรลุผลสําเร็จของแผนปฏิบัติการของสคร.9 นครราชสีมา ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

 สคร.9 นครราชสีมา ไดจัดทาํแผนงานโครงการการบริหารทรัพยากรบคุคล ที่สอดคลองกับ
แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมควบคุมโรค แตยังขาดกระบวนการวิเคราะหความตองการของ
ผูมีสวนไดสวนเสีย ในปญหาดานทัพยากรบคุคลที่หนวยงานหลักเผชิญ ประเด็นทาทายในการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่องคกรตองเผชิญทั้งในปจจุบนัและอนาคต 

 สคร.9 นครราชสีมา มีการวิเคราะหสวนตางของผลการปฏิบัติงาน กับสมรรถนะของบุคลากร
ในองคกร เพื่อใหบุคลากรมสีมรรถนะที่เหมาะสมในการทํางานตามแผนปฏิบัติงานและความสอดคลองและ
เชื่อมโยงกับวสัิยทัศน พันธกิจของหนวยงาน และแผนยทุธศาสตรการพัฒนาขาราชการกรมควบคมุโรค (พ.ศ. 
2557 – 2561) 

 สคร.9 นครราชสีมา มีการวิเคราะหสถานภาพปจจุบันของสมรรถนะของขาราชการ และ
บุคลากรทุกระดับ เพื่อนํามาวางแผนการพฒันาสมรรถนะบุคลากรที่สอดคลองกับความตองการพฒันา การ
เรียนรู และความกาวหนาในหนาที่การงาน โดยแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสคร.9 
นครราชสีมา ตามคําสั่งที่ 84/2557 ลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2558 โดยผูอํานวยการสคร.9 นครราชสีมา เปน
ประธานกรรมการ และมอบหมายคณะกรรมการมีบทบาทหนาที่รับผิดชอบ ดังนี ้

(1) เสนอนโยบายและจัดทําแผนกลยุทธเกีย่วกับการบริหารงานพัฒนาทรัพยากรบุคลากร และ
การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการกรมควบคุมโรค  

(2) จัดทําขอมูลการพัฒนาบคุลากรระดับหนวยงาน ทั้งในดานขอมูลพืน้ฐานบุคลากร การ
ฝกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะตามสายงานและการศกึษา 

(3) วิเคราะหปญหา จัดลําดับความสําคัญของปญหา หาความจําเปนในการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรตามสมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะที่จําเปนตามภารกิจกรมควบคุมโรค (Functional 
Competency) และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Technical Competency) 
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(4) พิจารณากลั่นกรอง คัดเลือกขาราชการ ลูกจางประจํา และใหความเห็นชอบในการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรตามแผน  

(5) ควบคุม กํากับ ติดตาม ประเมินผล และแกไขปญหาการพัฒนาบุคลากรในหนวยงาน 
(6) ติดตามกํากับ รวบรวม ตรวจสอบ และใหขอเสนอแนะการจดัทํา แผนพัฒนาสมรรถนะ

บุคลากรรายบุคคล IDP ของบุคลากรในกลุมยุทธศาสตร/กลุมงาน 
 • สนับสนนุการปรับปรงุผลการดําเนินการขององคกร และการสรางนวัตกรรม 

 ผูบริหารและคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของสคร.9 นครราชสีมา นําผลการประเมินมา
ทบทวน ผลลัพธ ผลผลิตที่ไดจากการดําเนนิงาน และนํามาวางแผนการดําเนินงานในปตอไป 

 สคร.9 นครราชสีมา จัดทํารายงานสรุปผลความสําเร็จของตัวช้ีวดัที่ไดรับการถายทอดไปสูการ
ปฏิบัติของหนวยงาน (รอบ 6 และ12 เดือน) พรอมปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการดําเนินงานรอบตอไป 
เสนอผูบริหารสคร.9 นครราชสีมา และรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน พรอม
ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะเสนอผูบริหารสคร.9 นครราชสีมา 

• สนบัสนนุจริยธรรม และวิธีปฏิบัติทางกจิการอยางมีจริยธรรม 
สคร.9 นครราชสีมา มีการวางแผนพัฒนาบคุลากรใหมีความรูและเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม

ตามคานิยมประมวลจรยิธรรม และจรรยาขาราชการ ดําเนนิการประกาศนโยบายดานคณุธรรม และจดัทํา
โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินงาน 

• การมุงเนนลกูคา 
สคร.9 นครราชสีมา มีนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในการผลิตผลิตภัณฑ

และบริการที่มุงเนนลูกคา โดยใหความสําคญัตามที่ลูกคารองขอ และจดัทําแผนการพัฒนาบุคลากร แผนพัฒนา
ผลิตภัณฑที่ตอบสนองความตองการของลูกคา เชน คูมือประเมินอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืน คูมือการ
จัดทํารายงานสถานการณโรคที่เฝาระวังทางระบาดวิทยา และการพยากรณโรค เปนตน  

• ทําใหม่ันใจวามีการผลักดันใหใชความรูและทักษะใหมในการปฏิบตังิาน 
 สคร.9 นครราชสีมา มีนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนาบุคลากรแตละสายงาน เนื่องจากเปน

องคกรที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน การคนควาวิจยั ดังนั้นบุคลากรในสายวิชาการ เชน นักวิชาการ จะไดรับ
การสนับสนุนใหมีโอกาสเพิม่พูนความรูความชํานาญ โดยเฉพาะอยางยิ่งการสงเสริมใหมีโอกาสไดศึกษาตอใน
ระดับปริญญาเอก การประชมุสัมมนา ฝกอบรมดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบการณ และบุคลากรสาย
สนับสนุนหรือสายปฏิบัติการจะไดรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาตนเองในสายงานที่รับผิดชอบและตาม
สมรรถนะที่กําหนด 

 มีการเผยแพรขอมูล ขาวสาร ความรูผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงบุคลากรสามารถเขาถึง
แหลงขอมูลขาวสารไดอยางรวดเร็วและทัว่ถึง เชน ทางเว็บไซตสคร.9 นครราชสีมา 

• ทําใหม่ันใจถงึการถายโอนความรูจากบุคลากรท่ีลาออกหรือเกษียณอายุ 
 สคร.9 นครราชสีมา มีการจัดทําและทบทวนโครงสรางความรูหนวยงาน (Knowledge Structure) 
ตามประเด็นยทุธศาสตรขององคกร (ทบทวนทุกป) โดยระบุหัวขอความรู ผูรู/ผูเชี่ยวชาญ ผูเรียนรู และรูปแบบ
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การเรียนรู มีการคัดเลือกหัวขอความรูสําคัญของหนวยงานที่ตองดําเนนิการเรงดวน  และดําเนินการตามแผน
จัดการความรู ไดแก การถอดบทเรียนจากตัวคน (Tacit Knowledge to Explicit Knowledge) โดยเริ่มดําเนินการ
ในกรณีผูรูที่ใกลเกษยีณอายรุาชการกอน และมีการวางแผนการถอดบทเรียนจากผูรูที่มีประสบการณสูง และ
นํามาแลกเปลีย่นเรียนรูในตลาดนัดความรูของหนวยงานปละครั้ง มีการถายทอดความรูดานการเฝาระวังปองกนั
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพใหกับประชาชน หนวยงานเครือขายในพืน้ที่ และหนวยงานในสังกดักรมควบคุมโรค 
โดยการประชมุวิชาการ การจัดเวทีสรุปบทเรียน มหกรรมตลาดนัดความรู ผานเว็บไซตสคร.5 และระบบคลัง
ความรู ซ่ึงผูบริหารสคร.9 นครราชสีมา กําหนดนโยบายใหมีการเรยีนรูและแบงปนความรูของบุคลากรทุกกลุม
งานในการปฏิบัติงานประจํา และมีการแลกเปลี่ยนเรยีนรูทั้งในกลุม ระหวางกลุม และนอกหนวยงานอยาง
ตอเนื่องทุกเดอืนหลายชองทาง เชน เวทแีลกเปลี่ยนเรียนรู เว็บไซตสคร.9 Social Media เปนตน มกีารกระตุนให
มีการทบทวนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานตามวงจร (PDCA) และตามมาตรฐานการดําเนินงาน 
เพื่อใหเกิดวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) นําไปใชในการสรางนวตักรรม (Innovation) และวางแผน
ปรับปรุงพัฒนาการดําเนนิงานตอไป 

 การสงเสริมใหมีการใชความรูและทักษะใหมในการปฏบิตัิงาน 
สคร.9 นครราชสีมา มีวิธีการสงเสริมความรูและทักษะของบุคลากร ผานวิธีการตางๆ ไดแก เวที

แลกเปลี่ยนเรียนรู สรุปบทเรียน การถอดบทเรียนผูรู/ผูเชี่ยวชาญ/ผูใกลเกษียณ จดัองคกรใหเปนแหลงเรียนรู เชน 
หองสมุด e-Learning e-Journal เว็บไซตสคร.9 และระบบคลังความรู มีการวางแผนระบบการเรียนรู และการ
พัฒนาบุคลากร ดวยวิธีการตางๆ เชน การสอนงาน (Coaching) ระบบพี่เล้ียง (Mentor) เปนตน 

 แนวทางการหาความจําเปนหรือความตองการในการพัฒนาบุคลากร ดงัตารางที่ 18 
ตารางที่ 18 การหาความจําเปนหรือความตองการในการพัฒนาบุคลากร  
ประเภทบุคลากร การหาความจําเปนหรือความตองการพัฒนา การตอบสนองตอความจําเปนหรือความ

ตองการพัฒนา 
ผูบริหาร 1. การวิเคราะหความจําเปนโดยผูอํานวยการ สคร.9 ซึ่ง

เปนผูบังคับบัญชาสูงสุดที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตรให
บรรลุผลสัมฤทธิ์ 
2. การประเมินตนเอง 

นักวิชาการ 1. กรอกแบบฟอรมแสดงความสนใจที่ตองการเรียนรู
หรือพัฒนาเพิ่มเติม   
2. แสดงความจํานงในการขออนุมัติเขารวมโครงการ
พัฒนาบุคลากร (หนวยงานภายนอกเปนผูจัด) ตอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ัน 
3. ผูบริหารตามลําดับช้ันเปนผูประเมินผลการปฏิบัติงาน
และสามารถใหขอเสนอแนะในการพัฒนาความรูเพิ่มเติม

บุคลากรสาย
ปฏิบัติการ 
และสายบริการ 

1. กรอกแบบฟอรมแสดงความสนใจที่ตองการเรียนรู
หรือพัฒนาเพิ่มเติม  
2. แสดงความจํานงในการขออนุมัติเขารวมโครงการ

1. หนวยงานจัดทําแผนงาน/โครงการพัฒนา
บุคลากรที่สอดคลองกับความจําเปนและความ
ตองการของบุคลากร 
2. การใหเรียนรูจากการทํางาน ไดแก การ
ฝกอบรมในงาน การสอนแนะและระบบพี่เลี้ยง 
การใหคําปรึกษาหารือ การมอบหมายงาน 
กิจกรรมกลุม/การใหมีสวนรวม การศึกษาดูงาน  
3. การพัฒนาตนเอง ไดแก เรียนรูดวยตนเอง 
การหมุนเวียนงาน การศึกษาตอ  
4. การฝกอบรม ไดแก การฝกอบรมและสัมมนา 
หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม เชน e-Learning ของ
สํานักงาน ก.พ. และของสํานักจัดการความรู 
5. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการสื่อสาร
และประสานงาน  



 

 

60

 

ประเภทบุคลากร การหาความจําเปนหรือความตองการพัฒนา การตอบสนองตอความจําเปนหรือความ
ตองการพัฒนา 

พัฒนาบุคลากร(หนวยงานภายนอกเปนผูจัด) ตอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ัน 
3. ผูบริหารตามลําดับช้ันเปนผูประเมินผลการปฏิบัติงาน
และสามารถใหขอเสนอแนะ ในการพัฒนาความรู
เพิ่มเติมเพื่อพัฒนางานในสายงานที่รับผิดชอบ 

 
       (2) ประสิทธิผลของการเรียนรูและการพัฒนา (Effectiveness of Learning and Development) 
 สคร.9 นครราชสีมา มีการกําหนดแผนยุทธศาสตร วัตถุประสงค และตัวช้ีวดั อยางชดัเจน มกีารประชุม
ติดตามผลการดําเนินงาน ผานการประชุมผูบริหารสคร.9 นครราชสีมา ทุกเดือน ในระดับกลุมงานมีการประเมิน
ประสิทธิภาพการพัฒนางานของบุคลากรโดยหวัหนากลุมงาน มีการกําหนด MOU และมีการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของงานโดยอาศัยเกณฑมาตรฐาน เชน มาตรฐานของงาน เปาหมาย ความถูกตอง ความรวดเรว็ การประหยดั
ทรัพยากร เปนตน 

 

       (3) ความกาวหนาในอาชีพการงาน (Career Progression)  
 สคร.9 นครราชสีมา มีกระบวนการสงเสรมิใหบุคลากรไดมีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเอง ใน

แตละสายงาน และสนับสนนุใหบุคลากรไดมีความกาวหนาในตําแหนงหนาที่เพิ่มขึ้น เชน บุคลากรสายวิชาการ 
พบวา ทั้งนี้ มกีระบวนการสนับสนุนและเสริมกําลังใจใหนักวิชาการรุนใหมๆ มีความมั่นใจในการวิจัย และการ
ผลิตเอกสารวิชาการ มีการสงเสริมสนับสนุนใหพัฒนาวชิาการ องคความรู นวัตกรรมในการเฝาระวัง ปองกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

 บุคลากรสายสนับสนุนหรือสายปฏิบัติการเมื่อไดรับการสงเสริมพัฒนาศักยภาพแลว จะไดรับการ
ประเมินประสทิธิภาพ หากผูบังคับบัญชาพิจารณาแลววามีผลการดําเนนิงานที่ดีขึ้น จะไดรับการพจิารณาใหมี
ความกาวหนาในหนาที่เพิ่มขึ้น 

 สคร.9 นครราชสีมา ยังขาดการวางแผนการสืบทอดตําแหนงของผูบริหารระดับสูง ยังไมมีแผนที่
ชัดเจน แตไดรับแผนจากสวนกลาง เพื่อใชในการวางกรอบการบริหารงานเปนแผนระยะยาว (5 ป) เพื่อให
ผูบริหารในรุนตอไปไดมกีารสืบสานงานอยางตอเนื่อง และยังขาดกลยุทธที่สําคัญในการพัฒนาภาวะผูนําใหกับ
บุคลากรรุนใหม และจะเกดิประโยชนตอกระบวนการบริหารจัดการในระยะยาว 
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 หมวด 6 การมุงเนนการปฏิบัติการ (OPERATIONS FOCUS): 120 คะแนน) 
 
6.1 ระบบงาน (65 คะแนน) 

ก. การออกแบบระบบงาน 
(1) แนวคิดในการออกแบบ 

คณะทํางานพฒันาองคกร สคร.9 นครราชสีมา ไดกําหนดระบบงาน (Work System) ของสคร.9 
นครราชสีมา ซ่ึงพิจารณาจากวิสัยทัศน พนัธกิจ ยุทธศาสตรของสคร.9 การตอบสนองตอความตองการของ
ลูกคาผูมีสวนไดเสีย ผลลัพธการดําเนินการขององคกร และสายโซแหงคุณคา (Value Chain) ตามแนวทางของ
กรมควบคุมโรค โดยกําหนดระบบงาน 2 ลักษณะไดแก ระบบงานหลกั (Core Work system) 8 ระบบงาน ซ่ึง
เปนภารกจิหลักขององคกร และระบบงานสนับสนุน (Support Work system) 4 ระบบงาน ซ่ึงจะทําใหเกิดผล
ลัพธในการเฝาระวัง ปองกนั ควบคุมโรคที่มีคุณภาพ สงไปยังกลุมลูกคาและผูมีสวนไดเสียขององคกร ดังตาราง
ที่ 19 
ตารางที่ 19 ระบบงานหลักและระบบงานสนับสนุนของ สคร.9 นครราชสีมา 

ยุทธศาสตร สคร.9 ระบบงานหลัก 
(Core Work system) 

ระบบงานสนับสนุน 
(Support Work system) 

ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางความรวมมือและสนับสนุน
ภาคีเครือขายภายในประเทศและนานาชาติ 

1) ระบบสรางและพัฒนาเครือขาย  
2) ระบบนโยบายและกฎหมาย 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนานวัตกรรม มาตรการ 
มาตรฐาน และวิชาการ เฝาระวังปองกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพของประเทศ 

3) ระบบการสรางองคความรูและ
การถายทอดเทคโนโลยี  

4) ระบบบริการดานการแพทยและ
สาธารณสุข 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาบาทบาทการนําดาน
นโยบายและยุทธศาสตรปองกันควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพที่เปนหลักของประเทศ 

5) ระบบติดตามประเมินผล 1) การนิเทศติดตามประเมินผล 

ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาการสื่อสารความเสี่ยงและ
ประชาสัมพันธเพื่อการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุม
โรคและภัยสุขภาพ 

6) ระบบการปองกันควบคุมโรค  

ยุทธศาสตรท่ี 5 เตรียมความพรอมและการ
จัดการในการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ตามมาตรฐานสากล 

7) ระบบการเฝาระวัง ตอบโตภาวะ
ฉุกเฉิน 

8) ระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุน 

 

ยุทธศาสตรท่ี 6 บริหารจัดการองคกรแนวใหม  2) การบริหารจัดการ 
3) การพัฒนาบุคลากร 
4) การถายทอดแลกเปลี่ยนความรู 
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(2) ขอกําหนดของระบบงาน 
คณะทํางานพฒันาองคกร สคร.9 นครราชสีมา ไดทบทวนผลการดําเนนิงานและจัดทําแผน

ปรับปรุงองคกร เพื่อจัดทําขอกําหนดของระบบงานที่สําคัญขององคกร โดยใชขอมลูจากลูกคา ผูสงมอบ 
พันธมิตรและผูใหความรวมมือ ซ่ึงจะดําเนนิการในปงบประมาณ 2559 
 

ข. การจัดการระบบงาน 
(1) การนําระบบงานไปปฏิบตั ิ 

คณะทํางานพฒันาองคกร สคร.9 นครราชสีมา ไดกําหนดระบบงานทีสํ่าคัญขององคกรคือ 
ระบบงานหลกั (Core Work system) 8 ระบบงาน ไดแก (1) ระบบสรางและพัฒนาเครือขาย (2) ระบบนโยบาย
และกฎหมาย (3) ระบบการสรางองคความรูและการถายทอดเทคโนโลยี (4) ระบบบริการดานการแพทยและ
สาธารณสุข (5) ระบบติดตามประเมินผล (6) ระบบการปองกันควบคุมโรค (7) ระบบการเฝาระวัง ตอบโตภาวะ
ฉุกเฉิน (8) ระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุน โดยมีการกําหนดคาเปาหมายและตัวช้ีวัดที่ทาทายเพิ่มขึ้นทุกป มี
การถายระดับตัวช้ีวดัและคาเปาหมายลงสูกลุมงานและสูบุคคล โดยใชแรงจูงใจ การเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติ
ราชการ และการยกยองชมเชยในการแปลงกระบวนการไปสูการปฏิบัติ  

โดยกรมควบคุมโรคมีการสื่อสารถายทอดระบบงานตางๆ ใหสคร.9 ส่ือสารใหผูเกี่ยวของทราบ
และนําไปปฏบิัติ เชน ระบบการเฝาระวังและตอบโตภาวะฉุกเฉิน โดยจัดศูนยปฏิบัติการตอบโตภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุข (EOC) ระบบการสรางองคความรู โดยมีการพัฒนาผลิตภัณฑทางวชิาการตามองคประกอบของ
มาตรฐานสําหรับผลิตภัณฑ ระบบการติดตามประเมินผล โดยใชระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร 
(EstimatesSM) เปนตน รวมทั้ง สคร.9 นครราชสีมา มีการจัดทําคูมอื/ แนวทาง/ มาตรฐาน สําหรับใชเปน
แนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรและหนวยงานเครือขาย การฝกอบรม การสอนงานใหกับบคุลากร เชน 
คูมือการจัดทํารายงานสถานการณโรคที่เฝาระวังทางระบาดวิทยาและการพยากรณโรค คูมือการดําเนินงานการ
จัดการยุงลายพาหะนําโรคไขเลือดออก แนวทางการดําเนินงานอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยนื มาตรฐาน
การดําเนนิงานควบคุมโรคเรื้อน (LEA) เปนตน มีการสือ่สารถายทอดคูมือ/แนวทางการปฏิบัติงาน ใหผูเรียนรู/
ผูปฏิบัติงานทราบและนําไปปฏิบัติ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู และนํามาปรับปรุงระบบงานใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น สงผลใหการดําเนินงานมีคุณภาพไดมาตรฐาน เกดิผลลัพธไดตามเปาหมายและตัวช้ีวัดที่กําหนด สามารถ
นําไปใชประโยชนในการกําหนดนโยบาย/ยุทธศาสตร/แผนงาน/มาตรฐาน/มาตรการ เพิ่มประสิทธิภาพการ
ดําเนินงาน และขยายผลแนวทางการดําเนนิงานไปยังพืน้ที่อ่ืนตอไป 
 

(2) การควบคุมตนทุน 
ผูบริหาร สคร.9 นครราชสีมา มีการกําหนดนโยบายเพื่อใหความสําคญัในการใชจายทรัพยากรอยาง

ประหยดัและคุมคา ตามแนวทางของกรมควบคุมโรคคือ การกําหนดกระบวนการพิจารณาจดัสรรทรัพยากร
อยางเหมาะสมในแตละกิจกรรม มีการวิเคราะหงบประมาณคาใชจายในแตละปเทียบกับเปาหมายผลผลิต เพื่อ
นํามาวางแผนการบริหารจัดการองคกรที่มีคุณภาพ และจดัทํางบประมาณใหสอดคลองกับแผนปฏิบตัิราชการ
ประจําป มีการพิจารณาลดกจิกรรมที่ไมจําเปนหรือไมกอใหเกิดผลลัพธที่ชัดเจน มกีารกําหนดกลไกในการ
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ควบคุมตนทุนและกําหนดคาใชจายทรัพยากรในการปฏบิัติงาน ดังนี้ (1) กําหนดหลกัเกณฑและกรอบอัตราการ
เบิกจายคาใชจายในการปฏิบัติราชการประจําปของสคร.9 (2) กํากับ ตดิตามความกาวหนาของผลการดําเนนิงาน
และการใชจายงบประมาณ โดยการประชมุติดตามทุกไตรมาส และจากระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร 
(EstimatesSM) ระบบการบรหิารงานการเงนิการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ทุกเดือน (3) กําหนด
ตัวช้ีวดัที่สําคัญของหนวยงานและถายระดับไปทุกกลุมงานคือ ระดับความสําเร็จของการติดตามการดําเนนิงาน
ของหนวยงาน และรอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายรวม โดยกลุมแผนงานและประเมินผล 
และกลุมบริหารทั่วไป สคร.9 เปนผูควบคมุ ติดตาม กํากบั ประเมินผลการดําเนนิงานและผลการเบิกจาย
งบประมาณของทุกกลุมงานใหเปนไปตามเปาหมาย (4) ผูบริหารสคร.9 ติดตามผลการดําเนินงานและผลการใช
จายงบประมาณในการประชุมผูบริหารสคร.9 ทุกเดือน ใหขอเสนอแนะและปรับปรุงแกไขปญหาการ
ดําเนินงาน (5) การนิเทศงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการโดยกรมควบคุมโรค เพื่อประเมินผล ให
แนวทางการดาํเนินงานและขอเสนอแนะในการปฏิบัติงาน (6) สคร.9 นครราชสีมา นําผลที่ไดไปปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานใหไดผลลัพธตามเปาหมายและมีประสิทธิภาพขึ้น  

มีการกําหนดมาตรการประหยัดพลังงานขององคกร มีการสื่อสารถายทอดแนวทางเพื่อนําไปสูการ
ปฏิบัติ มีการติดตามตรวจสอบ และรายงานผลเสนอผูอํานวยการ สคร.9 เพื่อพัฒนาแนวทางการประหยัด
พลังงานของหนวยงานใหดีขึน้ ซ่ึงในการพฒันาและปรับปรุงระบบงานตางๆ ไดนําวงจรพัฒนาคุณภาพ PDCA 
รวมกับการจดัการความรู (KM) มาเปนกรอบแนวคดิในการควบคุมและปรับปรุงระบบงานอยางตอเนื่อง เพื่อให
เกิดประสิทธิภาพในการปฏบิัติงาน มีการนําเทคโนโลยมีาใชในระบบงาน มีการสื่อสารถายทอดใหผูที่เกี่ยวของ
นําไปปฏิบัติ มีการประเมินผลและแลกเปลี่ยนเรียนรูเพือ่นําไปสูการพัฒนาที่ดีขึ้น 
 

ค. การเตรียมพรอมตอภาวะฉุกเฉิน 
สคร.9 นครราชสีมา ใหความสําคัญในการจัดการสภาพแวดลอมในการทํางาน ซ่ึงจะสงผลใหบุคลากร

มีสุขภาพที่ดี มีความปลอดภัยในการทํางาน โดยดําเนินการดังนี้ (1) ผูอํานวยการ สคร.9 มีนโยบายการสงเสริม
สภาพแวดลอมและความปลอดภัยในการทํางาน โดยใชแนวคดิการดําเนินงาน 5 ส. และสถานที่ทํางานนาอยูนา
ทํางาน (Healthy workplace) สะอาด ปลอดภัย ส่ิงแวดลอมดี มีชีวิตชวีา (2) แตงตั้งคณะทํางานสถานที่ทํางานนา
อยูนาทํางาน สคร.9 เพื่อกําหนดแนวทางปฏิบัติและประเมินผล (3) จดัทําคูมือสถานที่ทํางานนาอยูนาทํางาน 
แนวทางปฏิบัติ และสื่อสารถายทอดใหทกุกลุมงานนําไปปฏิบัติ (4) จัดโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมผลักดัน
ใหเกิดความรวมมือของบุคลากรในการพฒันาสถานที่ทํางานนาอยูนาทํางาน เชน Big Cleaning Day การตรวจ
สุขภาพของบุคลากร การประเมินสมรรถภาพทางกาย การใหความรูดานสุขภาพ กจิกรรมการออกกําลังกาย/ยดื
เสนยืดสายทกุบายสามโมง กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สวดมนตไหวพระทุกวันพระและกอนการ
ประชุม การจดัทําแผนบริหารความตอเนือ่งขององคกร (BCP) การฝกซอมแผนเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉนิ เชน ไฟ
ไหม น้ําทวม เปนตน และสงเสริมใหบุคลากรทุกกลุมงานพัฒนาปรับปรุงสถานที่ทํางานดวยตนเอง (5) 
คณะกรรมการประเมินสถานที่ทํางานนาอยูนาทํางาน สคร.9 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงานและ
ใหขอเสนอแนะเพื่อพัฒนา (6) สรุปและรายงานผลการดําเนินงานเสนอผูบริหาร และมอบรางวัลใหกับกลุมงาน
ที่ดําเนินการไดดีเดน ในเวทกีารประชุมผูบริหารสคร.9 เพื่อเปนแรงจูงใจและเปนแบบอยางในการดําเนินงาน 



 

 

64

 

(7) สรุปผลการดําเนินงานเพือ่พัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการอยางตอเนื่อง เพื่อใหสคร.9 นครราชสีมา มี
สภาพแวดลอมการทํางานทีด่ี มีความปลอดภัย บุคลากรมีสุขภาพที่ดี สงผลใหการทํางานมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น จากผลการสํารวจการพัฒนาองคกร สคร.9 ป 2558 ดานบรรยากาศภายในองคกร 
ประเด็นสภาพแวดลอมการทาํงานในปจจุบนัทําใหทานทาํงานอยางมีความสุข รอยละ 75.02  

 สคร.9 นครราชสีมา มีการประกาศคานยิมองคกรดานสุขภาพ และกําหนดมาตรการองคกรเพื่อความ
ปลอดภัยทางถนน เพื่อกําหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อความปลอดภยัของบุคลากร มีการจัดทําแผนบริหารความ
ตอเนื่องขององคกร (BCP: Business Continuity Plan) ตามมาตรฐานทีก่รมควบคุมโรคกําหนด มกีารซอมแผน
เมื่อเกิดภาวะฉกุเฉิน เชน ไฟไหม น้ําทวม เปนตน ทั้งกอนเกิดเหตุเพื่อเตรียมความพรอมและแจงเตอืน ระหวาง
เกิดเหตุเพื่อจดัการตอบโตภาวะฉุกเฉินไดอยางตอเนื่อง และหลังเกิดเหตุเพื่อสรุปความเสยีหายและการฟนฟูให
คืนสูสภาพเดมิ โดยมีการสรุปขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและทบทวนการดําเนนิงานทุกป 
 
6.2 กระบวนการทํางาน (55 คะแนน) 

ก. การออกแบบกระบวนการทํางาน 
(1) แนวคิดในการออกแบบ  

คณะทํางานพฒันาองคกร สคร.9 นครราชสีมา มีการกําหนดกระบวนการทํางาน (Work Process) 
ซ่ึงพิจารณาจากวิสัยทัศน พนัธกิจ ยุทธศาสตรของสคร.9 การตอบสนองตอความตองการของลูกคาผูมีสวนได
เสีย ผลลัพธการดําเนินการขององคกร ระบบงานของสคร.9 และสายโซแหงคุณคา (Value Chain) ตามแนวทาง
ของกรมควบคุมโรค โดยกําหนดเปนกระบวนการสรางคุณคา (Key Process) 10 กระบวนการ และกระบวนการ
สนับสนุน (Key Support) 11 กระบวนการ ดังตารางที่ 20  
ตารางที่ 20 กระบวนการสรางคุณคาและกระบวนการสนบัสนุนของ สคร.9 นครราชสีมา 

ยุทธศาสตรของ สคร.9 กระบวนการสรางคุณคา 
(Key Process) 

กระบวนการสนับสนุน 
(Key Support) 

ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางความรวมมือและสนับสนุน
ภาคีเครือขายภายในประเทศและนานาชาติ 

1) กระบวนการพัฒนาเครือขาย 
2) กระบวนการปฏิบัติตามกฎหมาย 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนานวัตกรรม มาตรการ 
มาตรฐาน และวิชาการ เฝาระวังปองกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพของประเทศ 

3) กระบวนการวิจัยและพัฒนาองค
ความรู 

4) กระบวนการพัฒนารูปแบบ
บริการเฉพาะดาน 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาบาทบาทการนําดาน
นโยบายและยุทธศาสตรปองกันควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพที่เปนหลักของประเทศ 

5) กระบวนการติดตามประเมินผล 1) กระบวนการบริหารโครงการ 

ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาการสื่อสารความเสี่ยงและ
ประชาสัมพันธเพื่อการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุม
โรคและภัยสุขภาพ 

6) กระบวนการถายทอดความรู
โรคและภัยสุขภาพ 

7) กระบวนการสื่อสารความเสี่ยง
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
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ยุทธศาสตรของ สคร.9 กระบวนการสรางคุณคา 
(Key Process) 

กระบวนการสนับสนุน 
(Key Support) 

ยุทธศาสตรท่ี 5 เตรียมความพรอมและการจัดการ
ในการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพตาม
มาตรฐานสากล 

8) กระบวนการพัฒนาระบบขาว
กรองและภัยสุขภาพ  

9) กระบวนการเตรียมพรอมตอบ
โตภาวะฉุกเฉิน  

10) กระบวนการบริหารจัดการ
เวชภัณฑฯ 

 

ยุทธศาสตรท่ี 6 บริหารจัดการองคกรแนวใหม  2) กระบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคล (HRM)  

3) กระบวนการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล (HRD) 

4) กระบวนการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ  

5) กระบวนการพัฒนาระบบขอมูล
และสารสนเทศ  

6) กระบวนการจัดการความรู  
7) กระบวนการจัดการเงินและบัญชี 
8) กระบวนการธุรการ  
9) กระบวนการพัสดุ  
10) กระบวนการอาคารสถานที่ 
11) กระบวนการยานพาหนะ 

 
(2) ขอกําหนดของกระบวนการทํางาน 

คณะทํางานพฒันาองคกร สคร.9 นครราชสีมา ไดทบทวนผลการดําเนนิงานและจัดทําแผน
ปรับปรุงองคกร เพื่อจัดทําขอกําหนดของกระบวนการทาํงานที่สําคัญขององคกร โดยใชองคความรูและ
แนวทางตามคูมือการปฏิบัติงานของกรมควบคุมโรค ซ่ึงจะดําเนินการในปงบประมาณ 2559 
 

ข. การจัดการกระบวนการทํางาน 
(1) การนํากระบวนการทํางานที่สําคัญไปปฏิบัต ิ

กรมควบคุมโรค มีการสื่อสารคูมือการปฏิบัติงานกระบวนการทํางานของกรมควบคมุโรค เพื่อเปน
แนวทางใหสคร.9 นครราชสีมา นําไปสื่อสารและปฏิบัติ ซ่ึงกระบวนการสรางคุณคา เชน การสรางและพัฒนา
เครือขาย การเสริมสรางพฤติกรรมสุขภาพ ลดปจจัยเสี่ยงและภาระโรค การเฝาระวงั ปองกัน ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพ เปนตน กระบวนการสนับสนุน เชน กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการบรหิาร
งบประมาณ กระบวนการจัดการความรู เปนตน รวมทั้งมคีูมือการปฏิบัติงานที่ สคร.9 จัดทําขึ้นเองเพื่อใชในการ
ดําเนินงานใหไดคุณภาพมาตรฐาน เชน คูมือคุณภาพหองปฏิบัติการชันสูตรโรคและวจิัย คูมือการประเมินผล
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การปฏิบัติราชการผานระบบออนไลน (PMS online) คูมือแนวทางปฏิบัติในการเบกิจายเงินงบประมาณ 
(เบิกจายอยางไรใหถูกใจถูกระเบียบ) เปนตน โดยมกีารสื่อสารคูมือการปฏิบัติงานกระบวนการทํางานของกรม
ควบคุมโรค และคูมือการปฏิบัติงานของสคร.9 ใหบุคลากรที่รับผิดชอบและเกีย่วของกับกระบวนการทํางาน
รับทราบ และนําไปใชเปนแนวทางการปฏบิัติงาน มีการควบคุม กํากับ ประเมินผลการดําเนินงาน เพื่อใหได
ผลลัพธตามที่กําหนดไว  
 

(2) การจัดการหวงโซอุปทาน 
กรมควบคุมโรค มีการประกาศนโยบายสายโซแหงคณุคา (Value Chain) กรมควบคุมโรค 

(ประกาศ ณ วนัที่ 20 สิงหาคม 2557) ที่เปนประโยชนตอความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย ความตองการ
ของผูรับบริการ การพัฒนาคณุภาพและเพิม่ประสิทธิภาพกระบวนการทํางานของกรมควบคุมโรค ตามเกณฑ
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสํานักงาน ก.พ.ร. และมีการสื่อสารใหบุคลากรทราบ โดยคณะทํางาน
พัฒนาองคกร สคร.9 นครราชสีมา มีการวิเคราะหทบทวนหวงโซอุปทานขององคกร ตามประกาศนโยบายสาย
โซแหงคุณคา (Value Chain) กรมควบคุมโรค สอดคลองกับการกําหนดกลยุทธการทาํงานใหไดผลลัพธตาม
วิสัยทัศนขององคกรและตามแนวทางการดําเนินงานของสคร.9 โดยกรมควบคุมโรคเปนผูสงมอบผลิตภัณฑ
และการบริการใหสคร.9 เพื่อสนับสนุนลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นที่ มีการประชุมรวมกนัเพื่อถายทอด
ยุทธศาสตร ตัวช้ีวดัและแนวทางการดําเนนิงาน มีการรายงานผลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและ
ตัวช้ีวดัในระบบ EstimatesSM (ทกุเดือน) และผานการประชุมผูบริหารสคร.9 (ทุกเดอืน) เพื่อเปนขอมูลให
ผูบริหารสคร.9 รวมประชุมผูบริหารกรมควบคุมโรค (ทุกเดือน) มีการนิเทศติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
โดยผูทรงคุณวุฒิกรมควบคมุโรค เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานและปญหาอุปสรรค มีการนําผลการนิเทศ
ติดตามประเมนิผลไปจัดทําขอสรุปและแนวทางแกไขปญหา เพื่อยกระดับผลการดําเนินการและความพึงพอใจ
ของลูกคา/ผูมีสวนไดสวนเสียขององคกร รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรยีนรูการดําเนนิงานรวมกนัของหนวยงาน
ในสังกัดกรมควบคุมโรค ผานชองทางตางๆ เชน การประชุม ระบบ VDO/Web Conference ทาง Social Media 
เปนตน เพื่อสะทอนปญหาอปุสรรคการดําเนินงาน (Feedback) หาแนวทางการแกไขปญหาและแนวทาง
ดําเนินงานรวมกัน มีการประเมินความพึงพอใจผลิตภณัฑและบริการ เพื่อเปนขอมูลในการปรับปรงุและพัฒนา
ผลิตภัณฑที่สามารถตอบสนองความตองการและความคาดหวังของลูกคา/ผูมีสวนไดสวนเสียตอไป 
 

(3) การปรับปรุงกระบวนการ 
ผูปฏิบัติงานตามกระบวนการทํางานของสคร.9 นครราชสีมา มีการทบทวนและปรับปรุง

กระบวนการทาํงาน โดยใชวงจรพัฒนาคุณภาพ PDCA (Plan-Do-Check-Act) ซ่ึงบางกระบวนการยงัไมมีการ
ทบทวนปรับปรุง คณะทํางานพัฒนาองคกร สคร.9 นครราชสีมา จึงจัดทําแผนปรับปรุงองคกร ซ่ึงจะดําเนินการ
ในปงบประมาณ 2559 เพื่อทบทวนและปรบัปรุงกระบวนการทํางาน เพื่อใหบรรลุผลการดําเนินการที่ดีขึ้น ลด
ความแปรปรวนของกระบวนการ และปรับปรุงผลิตภัณฑใหดีขึ้น โดยใชองคความรูและแนวทางตามคูมือการ
ปฏิบัติงานของกรมควบคุมโรค  
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 หมวด 7 ผลลัพธ (RESULTS): 350 คะแนน 
 

สคร.9 นครราชสีมา มีการประเมินผลการดําเนินการในดานที่สําคัญขององคกร 5 ดาน ไดแก (1) 
ผลลัพธดานผลิตภัณฑและกระบวนการ (2) ผลลัพธดานการมุงเนนลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย (3) ผลลัพธ
ดานการมุงเนนบุคลากร (4) ผลลัพธดานการนําองคกรและการกํากับดแูลองคกร และ (5) ผลลัพธดานการเงนิ
การคลัง เพื่อปรับปรุงองคกรและเปรียบเทยีบกับคูแขง/คูเทียบ ดังนี ้
 

7.1 ผลลัพธดานผลิตภัณฑและกระบวนการ (100 คะแนน) 
ก. ผลลัพธดานผลิตภัณฑและกระบวนการที่มุงเนนลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย 

สคร.9 นครราชสีมา มีผลลัพธดานผลิตภัณฑและกระบวนการที่มุงเนนลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย มี
แนวโนมที่ดีขึน้ ซ่ึงลูกคาหรือกลุมผูใชผลิตภัณฑและบรกิารมีความพึงพอใจที่เพิ่มขึน้ ดังตารางที่ 21 
ตารางที่ 21 ตัวช้ีวดัผลลัพธดานผลิตภัณฑและกระบวนการ 

ชื่อตัวชี้วัด ป 2556 ป 2557 ป 2558 
สัดสวนของกลุมลูกคาหรือกลุมผูใชผลิตภัณฑมีความพึงพอใจใน
ผลิตภัณฑหลักของหนวยงาน 

รอยละ 90.80 รอยละ 93.00 รอยละ 88.93 

จํานวนผลิตภัณฑหลัก ไดแก คูมือ แนวทาง หลักสูตร มาตรฐาน 8 3  
รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการมาลาเรียคลินิก  รอยละ 85.16 รอยละ 95.40 รอยละ 98.79 
รอยละความไมพึงพอใจของผูรับบริการมาลาเรียคลินิก  รอยละ 4.60 รอยละ 1.21 
ระดับความสําเร็จในการรับทราบและมีความรูของประชาชนกลุมเปาหมาย 
เรื่องโรคและภัยสุขภาพที่สําคัญของกรมควบคุมโรค (เปาหมาย 5 ขั้นตอน) 

 5 ขั้นตอน 5 ขั้นตอน 

ระดับความสําเร็จของการมีสวนรวมในการดําเนินงานเฝาระวัง ปองกัน 
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (เปาหมาย 5 ขั้นตอน) 

 5 ขั้นตอน 5 ขั้นตอน 

จํานวนจังหวัดที่ผานเกณฑคุณภาพเบื้องตนการบริหารจัดการและ
ขับเคลื่อนการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เขมแข็งแบบและยั่งยืน 
(เปาหมาย มากกวา 2 จังหวัด) 

 4 จังหวัด 4 จังหวัด 

รอยละของอําเภอที่มีทีมระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) คุณภาพ 
(เปาหมายรอยละ 84) 

รอยละ 92.04   

 

ข. ผลลัพธดานประสิทธิผลของกระบวนการปฏิบตัิการ 
(1) ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ  

 สคร.9 นครราชสีมา มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการของหนวยงาน ในป 2558 เพิ่มสูงขึ้น ซ่ึง
แสดงถึงประสิทธิผลของการปฏิบัติราชการ และประชาชนลดเสี่ยง ลดโรค ลดตาย ดังตารางที่ 22 
ตารางที่ 22 ตัวช้ีวดัผลลัพธดานประสิทธผิลของการปฏิบัติราชการ 

ชื่อตัวชี้วัด ป 2556 ป 2557 ป 2558 
ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของสคร.9 (ผลการดําเนินงาน
ตัวช้ีวัดคํารับรองการปฏิบัติราชการที่สําคัญ) 

4.9785 
(รอยละ 99.57) 

4.8551 
(รอยละ 97.10) 

4.9895 
(รอยละ 99.79) 
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ชื่อตัวชี้วัด ป 2556 ป 2557 ป 2558 
จํานวนเด็กอายุตํ่ากวา 15 ปที่เสียชีวิตจากการจมน้ําพื้นที่เขตบริการ
สุขภาพที่ 9 (เปาหมายป 2558 ไมเกิน 105 ราย) 

131 ราย 86 ราย 97 ราย 

รอยละของเกษตรกรที่มีผลการตรวจพบวาเสี่ยงและ/หรือไมปลอดภัย
ตอพิษสารกําจัดศัตรูพืช (เปาหมายป 2558 ไมเกินรอยละ 26) 

รอยละ 32.40 รอยละ 28.18 รอยละ 25.69 

 
ในป 2558 พื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 มีอัตราผูปวยรายใหมโรคความดันโลหิตสูงลดลง และอัตราผูปวยราย

ใหมโรคเบาหวานลดลง มีการประเมินคลินิก NCD คุณภาพ ป58 จํานวน 28 แหง (คิดเปนรอยละ 40 ของ
โรงพยาบาลทั้งหมดในพื้นทีเ่ขตสุขภาพที่ 9) พบวา ผานการประเมินคลินิก NCD 27 แหง (คดิเปนรอยละ 96.7) 
ไมผาน 1 แหง (คิดเปนรอยละ 3.6) ดังภาพที่ 5, 6 
ภาพที่ 5 อัตราผูปวยรายใหมโรคความดันโลหิตสงู  ภาพที่ 6 อัตราผูปวยรายใหมโรคเบาหวาน 

  
 
ในป 2558 พื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 มีอัตราการตายจากอุบัติเหตุทางถนน ลดลงรอยละ 14 เมื่อเทียบกับ

คามัธยฐานป 2553-2555 ภาพรวมไมเกินคาเปาหมาย 18 ตอแสนประชากร ดังภาพที่ 7 
ภาพที่ 7 อัตราการตายจากอบุัติเหตุทางถนน 

 
 

ในป 2558 พื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 มีจํานวนเด็กอายุต่ํากวา 15 ปที่เสียชีวิตจากการจมน้ํา 97 ราย ต่ํากวา
เปาหมายและลดลงจากปที่ผานมา (ป 2556 จํานวน 131 ราย, ป 2557 จํานวน 86 ราย) (เปาหมายป 2558 ไมเกิน 
105 ราย) ซ่ึงพืน้ที่เขตสุขภาพที่ 9 ไดรับรางวัลผูกอการดปีองกันเดก็จมน้ํา ไดแก รางวัลทีมผูกอการดีระดับทอง 
2 แหง (ทั้งประเทศ 2 แหง) คือ สุรินทร 1 แหง (รพ.สต.ตาเบา อ.ปราสาท) และนครราชสีมา 1 แหง (อบต.ขนง
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พระ อ.ปากชอง) รางวัลทีมผูกอการดีระดับเงิน 2 แหง (ทัง้ประเทศ 3 แหง) นครราชสีมา 1 แหง (รพ.ประทาย) 
และบุรีรัมย 1 แหง (เทศบาลโนนเจริญ อ.บานกรวด) โดย สคร.9 นครราชสีมา ไดรับรางวัลผูกอการดีปองกัน
เด็กจมน้ําระดบัเขตดีเดน และรางวัลผูกอการดีปองกันเดก็จมน้ําประเภทบุคคลดีเดน (ทั้งประเทศ 5 คน) 
 

(2) การเตรียมพรอมตอภาวะฉุกเฉิน  
สคร.9 นครราชสีมา มีผลลัพธจากการดําเนนิการดานการเตรียมความพรอมตอบโตภาวะฉุกเฉินได

ตามมาตรฐานสากล เพิ่มขึ้นทุกป สงผลใหสคร.9 นครราชสีมา สามารถเตรียมความพรอมตอบโตสถานการณได
ตามบริบทการปองกันควบคมุโรค และตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ ดังตารางที่ 23 
ตารางที่ 23 ตัวช้ีวดัผลลัพธดานการเตรยีมพรอมตอภาวะฉุกเฉิน 

ชื่อตัวชี้วัด ป 2556 ป 2557 ป 2558 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน เพื่อพัฒนาตามกฎอนามัยระหวาง
ประเทศ พ.ศ.2548 ของดานชองทางเขาออกระหวางประเทศ (เปาหมาย 5 
ขั้นตอน) 

 5 ขั้นตอน 5 ขั้นตอน 

ระดับความสําเร็จของจังหวัดชายแดนที่เปนเปาหมายผานเกณฑการ
ประเมินที่กําหนด (เปาหมาย 5 ขั้นตอน) 

 5 ขั้นตอน 5 ขั้นตอน 

ระดับความสําเร็จของการมีกลไกและขั้นตอนการบริหารจัดการเตรียม
ความพรอม และการตอบโตภาวะฉุกเฉินดานโรคและภัยสุขภาพแบบ
บูรณาการตามเกณฑที่กําหนด (เปาหมาย 5 ขั้นตอน) 

 5 ขั้นตอน 5 ขั้นตอน 

ระดับความสําเร็จของการพยากรณโรคและภัยสุขภาพที่มีคุณภาพ 
(เปาหมาย 5 ขั้นตอน) 

 5 ขั้นตอน 5 ขั้นตอน 

 
ค. ผลลัพธดานการนํากลยุทธไปปฏิบัต ิ

 สคร.9 นครราชสีมา มีผลลัพธของการการดําเนินงานขององคกรที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ตอบสนอง 
15 โครงการหลักที่กรมควบคุมโรคใหความสําคัญ และสอดคลองกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข จุดเนนของ
กรมควบคุมโรค มาตรการปองกันควบคุมโรค โรคและภัยสุขภาพที่เปนปญหาในระดับเขตสุขภาพ สามารถ
ดําเนินงานไดสูงกวาคาเปาหมายที่กําหนดไว ซ่ึงเปนประสิทธิผลของการเชื่อมโยงเปาหมายเชิงยทุธศาสตรกับ
เปาหมายการลดโรคและภยัสุขภาพขององคกร ดังตารางที ่24 
ตารางที่ 24 ตัวช้ีวดัผลลัพธดานการนํากลยุทธไปปฏิบัติ 

ชื่อตัวชี้วัด ป 2556 ป 2557 ป 2558 
ระดับความสําเร็จของการติดตามการดําเนินงานของหนวยงานที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน (เปาหมาย 5 ขั้นตอน) 

5 ขั้นตอน 5 ขั้นตอน 5 ขั้นตอน 

รอยละของผลผลิตที่ดําเนินงานไดตามเปาหมาย 100 100 100 
รอยละของเด็กอายุ 0-2 ป ไดรับวัคซีนทุกชนิดตามเกณฑ (เปาหมายรอย
ละ 94) 

 รอยละ 95.87  

รอยละของเด็กอายุ 0-2 ป ไดรับวัคซีน MMR ตามเกณฑ (เปาหมายรอยละ 
97) 

 รอยละ 96.93  
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ชื่อตัวชี้วัด ป 2556 ป 2557 ป 2558 
รอยละของเด็กอายุ 3-5 ป ไดรับวัคซีนทุกชนิดตามเกณฑ (เปาหมายรอย
ละ 94) 

 รอยละ 96.14  

ผลการรณรงคใหวัคซีนปองกันโรคคอตีบ – บาดทะยัก แกประชากรกลุม
อายุ 20-50 ป พ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 9 (ขอมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2558) 

  รอยละ 90.26 

รอยละการใหวัคซีน MR ในประชากรกลุมเปาหมายอายุ 2 ป 6 เดือน ถึง 7 
ป เขตสุขภาพที่ 9 (ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558) 

  ชัยภูมิ 97.21 
นครราชสีมา 96.23 
บุรีรัมย 97.80 
สุรินทร 99.37 

รอยละการใหวัคซีนไขหวัดใหญตามฤดูกาล เขตสุขภาพที่ 9 สําหรับ
บุคลากรและประชาชน (ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558) สูงกวา
เปาหมายที่กําหนด 

  ชัยภูมิ 103.01 
นครราชสีมา 101.03 
บุรีรัมย 98.74 
สุรินทร 102.13 

 
7.2 ผลลัพธดานการมุงเนนลกูคาและผูมีสวนไดสวนเสีย (75 คะแนน) 

ก. ผลลัพธดานการมุงเนนลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย 
(1) ความพึงพอใจของลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย  

สคร.9 นครราชสีมา ใหความสําคัญกับลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย โดยการสนับสนุนผลิตภัณฑ
และบริการ รวมทั้งเสริมสรางศักยภาพในการดําเนินงานเฝาระวัง ปองกนั ควบคุมโรคและภยัสุขภาพใหได
มาตรฐาน ซ่ึงลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย มีความพึงพอใจสูงกวาคาเปาหมายและเพิ่มขึ้นทุกป ดงัตารางที่ 25 
ตารางที่ 25 ตัวช้ีวดัผลลัพธดานความพึงพอใจของลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย 

ชื่อตัวชี้วัด ป 2556 ป 2557 ป 2558 
ประชาชนกลุมเปาหมายมีความพึงพอใจตอการสื่อสารความเสี่ยงสคร.9 
อยูในระดับมากถึงมากที่สุด (เปาหมายรอยละ 90) 

 รอยละ 92.50  

เครือขายสื่อมวลชนและเครือขายที่ทํางานรวมกัน มีความพึงพอใจมาก
และมากที่สุดตอการสื่อสารความเสี่ยงสคร.9 (เปาหมายรอยละ 90) 

  รอยละ 93.30 

เครือขายสื่อมวลชนเห็นวาภาพลักษณของกรมอยูในเกณฑดี  
(เปาหมายรอยละ 85) 

 รอยละ 98.83  

เครือขายที่ทํางานรวมกัน (เชน ศูนยอนามัย ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย 
จิตเวช สปสช. รพ.สต. สสอ. อบต. โรงเรียน) เห็นวาภาพลักษณของกรม
อยูในเกณฑดี (เปาหมายรอยละ 85) 

 รอยละ 99.69  

สัดสวนของกลุมลูกคาหรือกลุมผูใชผลิตภัณฑมีความพึงพอใจใน
ผลิตภัณฑหลักของหนวยงาน 

รอยละ 90.80 รอยละ 93.00 รอยละ 88.93 

รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการมาลาเรียคลินิก  รอยละ 85.16 รอยละ 95.40 รอยละ 98.79 
รอยละความไมพึงพอใจของผูรับบริการมาลาเรียคลินิก  รอยละ 4.60 รอยละ 1.21 
ภาคีเครือขายระดับจังหวัด (สสจ.) อําเภอ (สสอ.) อปท. และภาค   รอยละ 100 
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ชื่อตัวชี้วัด ป 2556 ป 2557 ป 2558 
ประชาชน (ผูนํา และ อสม.) มีความพึงพอใจตอการสนับสนุนเสริมสราง
ศักยภาพและความเขมแข็งในการจัดการระบบเฝาระวังปองกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพของสคร.9 (เปาหมายรอยละ 86) 

 
(2) ความผูกพันของลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย  

สคร.9 นครราชสีมา มีการสรางความสัมพันธและความผกูพันกับลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย โดย
มีการสํารวจและรวบรวมขอมูล เชน มีหนวยงานเครือขายในพื้นที่ขอรับคําปรึกษาเรือ่งการจัดทําผลิตภัณฑทาง
วิชาการ มีการขอตีพิมพเผยแพรผลงานวิชาการในวารสารวิชาการ สคร.9 นครราชสีมา  

ผูเขารวมอบรมหลักสูตรที่ สคร.9 นครราชสีมา จัดขึ้น ไดแก ผูรับผิดชอบงานโรคไขเลือดออกของ 
รพ.สต. สสอ. อบต. เทศบาล มีความพึงพอใจตอการเขารวมอบรมหลักสูตรเทคนิคการพนสารเคมี รอยละ 84.40 
(ป 2553) และหลักสูตรการซอมเครื่องพนสารเคมี รอยละ 84.21 (ป 2551) ทําใหมกีารจัดอบรมตอเนื่องทุกปตาม
ความตองการของลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย และมีผูเขารวมอบรมเพิ่มขึ้น 

มีเครือขายการดําเนินงานปองกันควบคุมโรคในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 ไดแก ทีมผูกอการดีปองกัน
การจมน้ํา 162 ทีม มีผลการประเมินผูกอการดีปองกันการจมน้ําระดับเขตสุขภาพที่ 9 ป 2558 ระดับทอง 14 ทีม 
ระดับเงิน 26 ทีม และระดับทองแดง 122 ทีม 

มีการขับเคลื่อนดําเนนิงานปองกันควบคุมโรคไขเลือดออกตามแนวทางการจัดการแมลงพาหะนํา
โรคแบบผสมผสาน (Integrated Vectors Management: IVM) ของระดับตําบล ไดแก ตําบลสําโรงใหม อําเภอ
ละหานทราย ตําบลลํานางรอง อําเภอโนนดินแดง ตําบลประทัดบุ อําเภอประโคนชยั ตําบลหนองไมงาม อําเภอ
บานกรวด   
 
7.3 ผลลัพธดานการมุงเนนบคุลากร (75 คะแนน) 

ก. ผลลัพธดานบุคลากร 
สคร.9 นครราชสีมา มีผลลัพธดานบุคลากร โดยการสํารวจและวิเคราะหขอมูล เพื่อนาํมาพัฒนาและ

ปรับปรุงการดําเนินงานใหสอดคลองกับความตองการของบุคลากรในดานตางๆ ดังนี้ (1) ขีดความสามารถและ
อัตรากําลังบุคลากร (2) บรรยากาศการทํางาน (3) การทําใหบุคลากรมคีวามผูกพัน และ (4) การพัฒนาบุคลากร 
ดังตารางที่ 26 
ตารางที่ 26 ตัวช้ีวดัผลลัพธดานบคุลากรสคร.9 นครราชสีมา 

ชื่อตัวชี้วัด ป 2556 ป 2557 ป 2558 
(1) ขีดความสามารถและอัตรากําลังบุคลากร    

รอยละของบุคลากรมีสมรรถนะหลัก I SMART (Core Competency) 
ตามเกณฑที่กําหนด (เปาหมายป 2558 รอยละ 80) 

รอยละ 93.28 รอยละ 34.48 รอยละ 59.65 

รอยละของบุคลากรมีสมรรถนะที่จําเปนตามภารกิจ (Functional 
Competency) ตามเกณฑที่กําหนด (เปาหมายป 2558 รอยละ 50) 

- รอยละ 19.83 รอยละ 60.53 
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ชื่อตัวชี้วัด ป 2556 ป 2557 ป 2558 
รอยละของบุคลากรมีสมรรถนะเฉพาะ (Technical Competency) ตาม
เกณฑที่กําหนด (เปาหมายป 2558 รอยละ 50) 

รอยละ 84.87  รอยละ 87.93 รอยละ 86.09 

(2) บรรยากาศการทํางาน    
จํานวนบุคลากรที่ไดรับการตรวจสุขภาพประจําป  152 ราย 165 ราย 160 ราย 
รอยละความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมการทํางาน  รอยละ 82.56 รอยละ 75.02 
รอยละกลุมงานที่มีการดําเนินงานสถานที่ทํางานนาอยูนาทํางาน รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 

(3) การทําใหบุคลากรมีความผูกพัน    
ผลประเมินความผาสุกของบุคลากร 99.50 97.50 GAP 1.3 

(ภาพรวมกรมฯ) 
จํานวนกิจกรรมที่เสริมสรางความผูกพันของบุคลากร เชน OD  9 กิจกรรม 8 กิจกรรม 8 กิจกรรม 

(4) การพัฒนาบุคลากร    
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร  
(เปาหมาย 5 ขั้นตอน) 

5 ขั้นตอน 5 ขั้นตอน 5 ขั้นตอน 

จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาสมรรถนะ ไดแก การอบรมภายใน
หนวยงาน, อบรมภายนอกหนวยงาน,  ปด GAP ตามแผน IDP, พัฒนา
ยกระดับสมรรถนะ 

415 ราย  594 ราย 900 ราย 

จํานวนบุคลากรที่เขารับการอบรมโครงการสรางภาวะผูนําดานการ
ควบคุมโรค (Leadership for Disease Control: LDC) 

1 คน - - 

จํานวนบุคลากรที่เขารับการอบรมโครงการพัฒนาผูนําดานการ
บริหารงานปองกันควบคุมโรค (Executive in Disease Control: EDC) 

- 1 คน 1 คน 

จํานวนบุคลากรที่เขารับการอบรมโครงการพัฒนานักบริหารงาน
ระดับกลาง (Manager in Disease Control: MDC) 

- 1 คน 1 คน 

รอยละความพึงพอใจที่มีตอการพัฒนาบุคลากร รอยละ 87.46 รอยละ 78.43 รอยละ 76 
 
7.4 ผลลัพธดานการนําองคกรและการกํากับดูแลองคกร (50 คะแนน) 

ก. ผลลัพธดานการนําองคกรการกํากับดูแลองคกรและความรับผิดชอบตอสังคมในวงกวาง 
สคร.9 นครราชสีมา มีผลลัพธดานการนําองคกร ซ่ึงผูบริหารระดับสูงไดใหความสําคัญตอกระบวนการ

กําหนดทิศทางขององคกร ไดแก วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค คานิยม และเปาหมายผลการดําเนนิงานที่
คาดหวัง โดยใชกระบวนการมีสวนรวมทกุระดับในการแสดงความคดิเห็นและขอเสนอแนะ ซ่ึงมีผลลัพธใน
ดานตางๆ ไดแก (1) การนําองคกร (2) การกํากับดูแลองคกร (3) กฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับ (4) จริยธรรม 
(5) สังคม ดังตารางที่ 27 
ตารางที่ 27 ตัวช้ีวดัผลลัพธดานการนําองคกรการกํากับดูแลองคกรและความรับผิดชอบตอสังคม 

ชื่อตัวชี้วัด ป 2556 ป 2557 ป 2558 
(1) การนําองคกร    

รอยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการนําองคการของผูบริหาร - 81.36 82.13 
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ชื่อตัวชี้วัด ป 2556 ป 2557 ป 2558 
รอยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอองคการ  81.02 81.75 

(2) การกํากับดูแลองคกร    
จํานวนประเด็นขอผิดพลาดที่ผูตรวจสอบภายในตรวจพบ (กลุม
ตรวจสอบภายใน กรมควบคุมโรค ตรวจสอบปเวนป)  

 - 7 

จํานวนเรื่องที่มีการแกไขตามขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายใน 
(กลุมตรวจสอบภายใน กรมควบคุมโรค) 

 - 7 

(3) กฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับ    
จํานวนเรื่องที่บุคลากรสคร.9 มีการกระทําผิดกฎหมายและกฎระเบียบ
ขอบังคับ (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข คําสั่งเลิกจาง) 

- 1 ราย 
(คําสั่งเลิกจาง) 

- 

จํานวนเรื่องที่ สคร.9 มีการรวมตรวจจับการกระทําผิดกฎหมายและ
กฎระเบียบขอบังคับ เชน การกระทําผิดกฎหมายควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล  

   

จํานวนการเกิดอุบัติเหตุในการทํางาน  - - - 
(4) จริยธรรม     

ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานตามแนวทางการสรางความ
โปรงใส (เปาหมาย 5 ขั้นตอน) 

 5 ขั้นตอน 5 ขั้นตอน 

(5) สังคม    
รอยละความพึงพอใจของผูเขาถึงหรือเขามาใชขอมูลขาวสารผานทาง
เว็บไซดของสวนราชการ (สํารวจทางเว็บไซตสคร.9) 

 84.11 91.34 

รอยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการเปดเผยขอมูลขาวสาร 
ตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (สํารวจทางเว็บไซต
สคร.9) 

 89.60 90.61 

ความไมพึงพอใจตอการเปดเผยขอมูลขาวสาร สคร.9 (สํารวจทาง
เว็บไซตสคร.9) 

  รอยละ 0.71 

ระดับความเชื่อมั่นดานธรรมาภิบาลของผูรับบริการตอองคการ 
(สํารวจทางเว็บไซตสคร.9) 

 คาเฉลี่ย 4.36 
(รอยละ 87.20) 

คาเฉลี่ย 4.38 
(รอยละ 87.60) 

 
สคร.9 นครราชสีมา มีผลลัพธการดําเนินงานดานสังคม โดยจดัทําโครงการหนองบวัศาลาปลอดโรค 

เพื่อควบคุม ปองกันโรคที่เปนปญหาในพืน้ที่ ไดแก ไขเลือดออก โดยจัดใหมีการรณรงค การใหความรู การพน
สารเคมีกําจัดยงุ การจัดสิ่งแวดลอม และมีโครงการตอเนือ่งในปตอไป นอกจากนี้ยังมกีารกําจัดแมลงพาหะนํา
โรครอบๆ ดานระหวางประเทศ (ชองจอม) มีการตอบสนองตามคํารองขอโรคที่เปนปญหาในพืน้ที่ เชน การ
กําจัดแมลงปกแข็ง และแมลงวัน ในพื้นที่อําเภอปากชอง มีการจัดการกบัผลกระทบในทางลบที่อาจเกิดขึน้จาก
การดําเนนิงาน เชน การกําจัดขยะติดเชื้อ กระบวนการพนยุงที่มีผลกระทบตอประชาชน ไดมีการประชาสัมพันธ
กอนและหลังการพน การฉดีวัคซีนมีการประชาสัมพันธใหความรูแกประชาชนกอนและหลังการฉีด เปนตน 
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7.5 ผลลัพธดานการเงิน การคลัง/แหลงทุน (50 คะแนน) 
สคร.9 นครราชสีมา มีการกําหนดและทบทวนหลกัเกณฑและอัตราการเบิกจายในการปฏิบัติราชการ 

(Unit cost) ขององคกรทุกป เพื่อประหยัดคาใชจายการดําเนินงาน ซ่ึงสงผลใหมีการใชงบดําเนินงานลดลง และ
มีอัตราการเบิกจายงบประมาณที่เพิ่มขึ้นทกุป ดังตารางที ่28 และ 29  
ตารางที่ 28 ตัวช้ีวดัผลลัพธดานการเงนิและแหลงทุน 

ชื่อตัวชี้วัด ป 2556 ป 2557 ป 2558 
(1) ผลการดําเนินการดานการเงิน การคลัง    

รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายรวม  
(เปาหมายรอยละ 96) 

รอยละ 99.99 รอยละ 99.99 รอยละ 99.98 

ระดับความสําเร็จของการประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชีของ
หนวยเบิกจาย 

5 ขั้นตอน 5 ขั้นตอน 5 ขั้นตอน 

งบประมาณ (งบดําเนินงานโครงการ) ที่ สคร.9 ไดรับจัดสรร 20,233,600 บาท 20,693,700 บาท 18,275,600 บาท 
(2) ผลการดําเนินการดานแหลงทุน (ถามี)    

จํานวนโครงการ/ กิจกรรมที่มีแหลงทุนจากภายนอกกรมควบคุม
โรค ไดแก สปสช. กองทุนโลก สสส. อบต. ราชประชาฯ 

17 โครงการ 12 โครงการ 12 โครงการ 

จํานวนโครงการและงบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากเขตสุขภาพที่ 9 
ปงบประมาณ 2558 

  4 โครงการ 
1,565,000 บาท 

 
ตารางที่ 29 ตัวช้ีวดัตนทุนตอหนวยผลผลิตของคาใชจายดานการฝกอบรมภายในประเทศ ป 2558 

ชื่อตัวชี้วัด ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 3 
ตนทุนตอหนวยผลผลิตคาใชจายดานการฝกอบรม
ภายในประเทศ (รวม 467.82) 

94.66 194.12 84.45 94.59 

 
 
 
 
 
 

 
http://www.odpc9.org/ 

http://odpc9.ddc.moph.go.th/ 



 
 
 
 

ภาคผนวก 











 



 
  

ขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน ตามเกณฑ์ประเมินคณุภาพระบบควบคุมโรค 
สคร.๙ นครราชสีมา 

 

ลําดับที่ ขั้นตอน รายละเอยีด ระยะเวลา 
๑ ส่ือสาร ถ่ายทอดการ

พัฒนาคุณภาพหน่วยงาน 
สคร.๙ ร่วมประชุมการชี้แจงการพัฒนาคุณภาพ
หน่วยงาน ตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพระบบควบคุมโรค 

๘-๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

๒ สมัครขอรับการประเมิน
คุณภาพ 

สคร.๙ สมัครขอรับการประเมนิคุณภาพหน่วยงาน ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

๑. สคร.๙ ประชุมชี้แจงการพฒันาคุณภาพหน่วยงาน 
จัดทําโครงร่างองค์กร และกําหนดทีมจัดทํา (รา่ง) 
รายงานผลการดําเนินงาน 

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ๓ จัดส่ง (ร่าง) รายงานผล
การดําเนินงาน 
(Application report) 

๒. สคร.๙ จัดส่ง (ร่าง) รายงานผลการดําเนินงาน ตาม
เกณฑ์ประเมินคุณภาพระบบควบคุมโรค 

ส่งกองแผนงาน 
๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

๔ อบรมการเขียนรายงาน
คุณภาพ 

สคร.๙ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบควบคุม
โรคเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ เพื่อจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานหนว่ยงาน ตามเกณฑ์ฯ 

๑๗-๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

๕ ประเมินคุณภาพ
หน่วยงาน 

สคร.๙ ประชุมจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน หมวด ๖ 
ตามเกณฑ์ฯ เพือ่ใหท้ราบถึงปญัหาและแนวทางแก้ไข 

๓ กันยายน ๒๕๕๘ 
 

๖ จัดส่ง (ร่าง) รายงานผล
การดําเนินงาน หมวดที่
รับผิดชอบ 

จัดทํา (ร่าง) รายงานหมวดทีร่บัผิดชอบ (สคร.๙ 
รับผิดชอบ หมวด ๖ การมุง่เนน้การปฏิบัตกิาร) เพื่อทํา
เป็น Template กลาง ส่งให้สคร.จัดทํารายงานทุก
หมวด (หนังสือกองแผนงาน ที ่สธ ๐๔๐๕.๗/ว๒๙๓ 
วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘) 

ส่งกองแผนงาน 
(ภายใน ๓๐ กนัยายน ๒๕๕๘)
จัดส่งตามหนังสือที่ สธ ๐๔๑๒.๓/
๑๑๑๓ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๘ 

(ไปรษณีย์ลงทะเบียน) และทาง e-
Mail ๓๐ ก.ย., ๒๐ ต.ค. ๒๕๕๘

๗ จัดส่ง (ร่าง) รายงานผล
การดําเนินงาน ๗ หมวด 

สคร.๙ จัดทํา (ร่าง) รายงานผลการดําเนินงาน ที่มี
รายละเอียดทุกหมวดฉบับสมบูรณ์ (๗ หมวด) ส่งกอง
แผนงาน 

ส่งกองแผนงาน 
ภายใน ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

๘ ผู้ตรวจประเมินพิจารณา
ให้ขอ้เสนอแนะ 

ผู้ตรวจประเมิน (Assessors) พจิารณาให้ขอ้เสนอแนะ 
และส่งข้อเสนอแนะให้หน่วยงานจัดทํารายงานฯ ฉบับ
สมบูรณ์ ส่งกองแผนงาน 

ส่งกองแผนงาน 
ภายใน ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙ 

๙ ประชุมแจ้งผลการตรวจ
ประเมิน 

ร่วมประชุม เพือ่จัดลําดับหน่วยงานในแต่ละชว่งคะแนน 
(Band) ตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพระบบควบคุมโรค  
อาจมีกระบวนการประเมินผลหน่วยงานแบบสุ่ม (Site 
visit process)  

ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

๑๐ สรุปผลการดําเนินงาน ร่วมประชุม สรปุผลการดําเนินการประเมินคุณภาพและ
พัฒนาระบบควบคุมโรค ปี ๒๕๕๙ 

ต้นเดือนมถิุนายน ๒๕๕๙ 

 

 ปรับปรุงเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ 




