
ลักษณะสําคญัขององค์การ 
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

1. ลักษณะองค์การ 
 สํานักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 9 จังหวัดนครราชสีมา (สคร.9) เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข ทําหน้าที่รับผิดชอบการป้องกันควบคมุโรคและภัยสขุภาพในพ้ืนทีเ่ขตสขุภาพที ่9 นครชัยบุรินทร์ 
มีพ้ืนที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร ์โดยมีกระบวนการส่งมอบผลผลิตการป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพตามพันธกิจของหน่วยงาน ขับเคลื่อนโดยตรงกับกลุ่มเป้าหมายคือ ประชาชน อีกส่วนหน่ึง
ขับเคลื่อนผ่านกลุ่มเครือข่ายที่ทํางานด้วยกัน เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิในการป้องกันควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ 

ก. สภาพแวดล้อมของส่วนราชการ 
  (1) พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย 

สคร.9 ปฏิบัติภารกิจตามที่กําหนดในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมโรค พ.ศ. 2552 ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 แสดงพันธกิจ ความสําคัญเชิงเปรียบเทียบ และกลไก/วิธีการที่ส่งมอบผลผลิตและบริการ 

พันธกิจ ความสาํคญัเชิงเปรียบเทียบ กลไก/วิธีการที่ส่งมอบผลผลิต 
และบริการตามพันธกิจ 

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา
องค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยที่
คุกคามสุขภาพให้เหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ   

2. สนับสนุนการพัฒนามาตรฐาน
เก่ียวกับหลักเกณฑ์และรูปแบบการ
เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและ
ภัยที่คุกคามสขุภาพในเขตพ้ืนที่ที่
รับผิดชอบ  

3. ถ่ายทอดองค์ความรูแ้ละเทคโนโลยี
ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม
โรคและภัยที่คกุคามสขุภาพ ให้แก่
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน อปท. 
และประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

4. ประสานและสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่
เก่ียวข้องในการเฝ้าระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ
ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 

5. สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน 
และควบคุมโรคบริเวณชายแดน
เพ่ือการป้องกันโรคระหว่างประเทศ 

6. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยที่
คุกคามสุขภาพในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

สคร.9 มีพันธกิจหรือ
หน้าที่สําคัญต่อความสําเร็จ
ขององค์การ ในการสร้างและ
ประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานเครือข่ายที่ทํางาน
ร่วมกัน เพ่ือส่งมอบคุณค่า
ให้กับประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย ในพ้ืนที่เขต
สุขภาพที่ 9 และเตรียมความ
พร้อมในการจัดการโรคและ
ภัยสุขภาพ ทั้งในภาวะปกติ
และภาวะฉุกเฉินให้ทันการณ์ 
ตลอดจนสร้างขีด
ความสามารถในการป้องกัน 
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
โดยใช้สมรรถนะหลักที่สําคญั
ขององค์กร เพ่ือช่วยส่งเสริม
ให้กระบวนการป้องกัน 
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ มี
ประสิทธิภาพ และสัมฤทธ์ิผล

สคร.9 มีวิธีการท่ีส่งมอบผลผลิตและบริการ
ให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังน้ี 
1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย โดยให้บริการผ่าน
เครือข่าย รณรงค์ โทรทัศน์ รายการวิทยุ แถลง
ข่าว สื่อมวลชน เว็บไซต์ Social media ดังน้ี 

1) แจ้งเตือนภัยการระบาดของโรค ภัย
สุขภาพ แนวทางป้องกันควบคุมที่ได้มาตรฐาน 

2) ให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ 
3) ดําเนินการตามกฎหมาย พรบ.ที่เก่ียวข้อง

2. กลุ่มเครือข่ายที่ทํางานร่วมกัน ได้แก่ สสจ. 
สสอ. รพ. รพ.สต. อปท. มหาวิทยาลยั สื่อมวลชน
และประชาชน โดยให้บริการผ่านทางคู่มือ สื่อ 
หนังสือราชการ โทรศัพท์ เว็บไซต์ Social media
ฝึกอบรม ประชุมช้ีแจง นําเสนอผลงานวิชาการ 
การสอบสวนทางระบาดวิทยา คณะกรรมการ ผู้
ประสานจังหวัด และวิทยากร ดังน้ี 

1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาองค์ความรู้
การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

2) สนับสนุนวิชาการและข้อมูล เพ่ือใช้เตือน
ภัย วางแผนและดําเนินงานป้องกันควบคุมโรค 

3) ถ่ายทอดองค์ความรู้ คู่มือ แนวทาง 
หลักสูตร มาตรฐาน มาตรการ นโยบาย 
กฎหมาย ข้อมูลข่าวสาร 

4) พัฒนาระบบกลไกเครือข่ายประสานงาน
การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคได้ตามมาตรฐาน

5) ดําเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค 
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พันธกิจ ความสาํคญัเชิงเปรียบเทียบ กลไก/วิธีการที่ส่งมอบผลผลิต 
และบริการตามพันธกิจ 

7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่
เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

และร่วมดําเนินการตามกฎหมาย พ.ร.บ. และกฎ
อนามัยระหว่างประเทศ (IHR 2005) 

6) นิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
 

(2)  วิสัยทัศน์และค่านยิม  
สคร.9 มีวิสัยทศัน์คือ “เป็นองค์กรช้ันนําที่มีมาตรฐานสากล ด้านการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัย

สุขภาพ ภายในปี 2562” (ทบทวนเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560) มีเป้าประสงค์หลัก ดังน้ี 
1. ภาคีเครือข่ายมีการดําเนินงานเชิงระบบด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพได้อย่าง

ย่ังยืน และมีความพึงพอใจต่อการส่งเสริมสนับสนุนการเฝา้ระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
2. ผลงานวิชาการ/นวัตกรรมได้รับการยอมรับ และมีการนําไปใช้ในการป้องกัน ควบคุมโรค เกิดการ

ผลักดันเชิงนโยบายในทุกระดับ 
3. มีระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่มีคณุภาพตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพของพ้ืนที่ 

แบบบูรณาการการเช่ือมโยงทุกระดับ 
4. มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีคุณภาพ และบุคลากรมีขดีสมรรถนะสูงตามมาตรฐานสากล 
5. มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีคุณภาพ ตอบสนองต่อปัญหา/สถานการณ์ของหน่วยงาน และมี

การบริหารจัดการแบบ One Stop Service 
สคร.9 ประกาศขับเคลื่อน “ค่านิยมองค์กร MOPH” คือ Mastery เป็นนายตัวเอง Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ 

People-centered approach ใส่ใจประชาชน Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม (วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560) และมีสมรรถนะ
หลักของบุคลากร “I SMART” (ทบทวนวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2560) ได้แก่ Integrity การยึดมั่นในความถูกต้องและ
จริยธรรม Service Mind บริการที่ดี Mastery การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ Achievement การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
Relationship การมีนํ้าใจ ใจเปิดกว้าง เป็นพ่ีเป็นน้อง Teamwork การทํางานเป็นทีม รวมทั้งประกาศเจตนารมณ์เป็น
หน่วยงานคุณธรรม “ซื่อสัตย์ เสียสละ รับผิดชอบ” (วันที่ 29 ธันวาคม 2559) มีอัตลักษณ์องค์กร “ทีมงานเข็มแข็ง แบ่งปัน
นํ้าใจ เรียนรู้สิ่งใหม่ รักในองค์กร” มีวัฒนธรรมองค์กร “เคารพผู้อาวุโส เชิดชูคนดี รักษาประเพณีไทย สามัคคี ยกย่อง
ชมเชยผู้อ่ืน” เพ่ือใช้เป็นแนวทางการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งมีสมรรถนะที่จําเป็นตามภารกิจ 
ได้แก่ 1) ระบาดวิทยา 2) การวิจัยและพัฒนา 3) ติดตามและประเมินผล และสมรรถนะหลักขององค์กร ได้แก่ การถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้านการป้องกันควบคุมโรค การพยากรณ์โรค และการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ซึ่งเป็นรากฐานในการ
ส่งเสริมกระบวนการป้องกันควบคุมโรค และการพัฒนาองค์กรให้บรรลุตามพันธกิจที่กําหนดไว้ 
 

)3(   ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 
สคร.9 มีบุคลากรรวม 281 คน (ข้อมูลวันที่ 5 ตุลาคม 

2560) ประกอบด้วย 2 สายงาน คือ สายงานหลัก เช่น แพทย์ 
พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
ฯลฯ ร้อยละ 76.64 และสายงานสนับสนุน เช่น นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน นักทรัพยากรบุคคล เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงาน
การเงิน ฯลฯ ร้อยละ 23.36 

บุคลากรส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ (ร้อยละ 39.86) อายุ
เฉลี่ย 48 ปี อายุราชการเฉลี่ย 23 ปี รองลงมาคือ ลูกจ้างประจํา (ร้อยละ 35.23) อายุเฉลี่ย 49 ปี อายุราชการเฉลี่ย 24 ปี 
พนักงานราชการ (ร้อยละ 12.81) อายุเฉลี่ย 35 ปี ลูกจ้างช่ัวคราวอัตราจ้างเงินนอก (ร้อยละ 6.76) และพนักงานกระทรวง
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สาธารณสุข (ร้อยละ 5.34) การศึกษาส่วนใหญ่ของบุคลากรในภาพรวม ระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 46.83) รองลงมา
คือ ปริญญาตรี (ร้อยละ 37.70) ปริญญาโท (ร้อยละ 14.68) และปริญญาเอก (ร้อยละ 0.79) ตามลําดับ ดังภาพที่ 1 - 3  

 

   
 

บุคลากรสคร.9 ได้รับการคดัเลือกตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของสํานักงาน ก.พ. เช่น คณุสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่ง การศึกษา สมรรถนะทีจ่ําเป็น เป็นต้น องค์ประกอบสําคัญที่ทําให้บุคลากรมีส่วนรว่มในการทํางาน
เพ่ือบรรลุพันธกิจและวิสัยทศัน์คือ การจัดโครงสร้างแบบ Matrix เพ่ือบูรณาการงานให้รองรับภารกิจ โดยมีปัจจยัที่
ทําให้บุคลากรมีความผูกพันทุ่มเทคือ การได้รับการยอมรับ ยกย่องเชิดชู มีความหมายต่อองค์กร ได้รับการมอบ
อํานาจ ความไว้วางใจ กําหนดเป้าหมายร่วมกัน และสร้างการมีส่วนร่วมทุกระดับในองค์กร มีการกําหนดสมรรถนะ
ของบุคลากร ได้แก่ บุคลากรต้องมีความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง สอบสวนโรค รวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลอย่างแม่นยํา พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพอย่างถูกต้อง การสร้างผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการวิจัยและ
พัฒนา การติดตามประเมินผลเพ่ือวัดความสําเร็จขององคก์ร โดยมีข้อกําหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการ
ฝึกปฏิบัติและซักซ้อมการตอบโต้การระบาดของโรคและภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข มีการปฏิบัติตามมาตรฐาน
ระบบบริหารจัดการคุณภาพห้องปฏิบัติการ (Laboratory Accreditation: LA) แนวทางการพัฒนาห้องปฏิบัติการ
ทางกีฏวิทยาให้ได้มาตรฐาน ISO/IEC: 17025 มีแผนบรหิารความต่อเน่ืองขององค์กร สถานที่ทํางานน่าอยู่น่าทํางาน 
และค่านิยมองค์กรด้านสุขภาพ ทําให้บุคลากรมีทักษะ ปลอดภัย ลดโอกาสเสี่ยงต่อการสัมผสัเช้ือโรคและปัจจัยเสี่ยง  

 

(4)  สินทรัพย์ 
1) อาคารสถานท่ี สคร.9 ต้ังอยู่เลขที่ 497 ถ.ราชสีมา-โชคชัย ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา ต้ังอยู่

บนที่ดินราชพัสดุ มีเน้ือที่ประมาณ 100 ไร่ มีอาคารท่ีอยู่ในบริเวณสํานักงาน 4 อาคาร ได้แก่ อาคารสคร.9 เภสัชกรรม 
ปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค ศตม.ที่ 9.2 บุรรีัมย์ โดยมีศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
(EOC) ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค ห้องปฏิบัติการทางกีฏวิทยา ห้องควบคุมอุณหภูมิยาและเวชภัณฑ์ 
มาลาเรียคลินิก ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและเครื่องพ่น ห้องประชุม ห้องสมุด ห้องชมรมจริยธรรม สถานที่ออกกําลังกาย 
และบ้านพักบุคลากร ส่วนอาคารท่ีอยู่นอกสํานักงาน ได้แก่ ศตม.ที่ 9.1 ชัยภูมิ ศตม.ที่ 9.3 สุรินทร ์ศตม.ที่ 9.4 ปากช่อง  

2) เทคโนโลยี ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) Hardware ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่
พร้อมให้บริการตลอด 24 ช่ัวโมง และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน (2) ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ Leased line 14/14 MB. ที่เช่ือมต่อกับกรมควบคุมโรค และเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต 70/5 MB. มีระบบ
รักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ ได้แก่ Firewall, Anti virus และเก็บข้อมูลการใช้งาน Internet (Log) ตาม
มาตรฐานด้านการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (3) Software และระบบฐานข้อมูล เพ่ือใช้ในการดําเนินการตาม
พันธกิจของหน่วยงาน ด้านยุทธศาสตร์ ด้านกระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน ได้แก่ เว็บไซต์ สคร.9 ซึ่ง
พัฒนาตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ ระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (EstimatesSM) ใช้ในการจัดทําแผนงาน ติดตาม
ประเมินผลงานและตัวช้ีวัดออนไลน์ โปรแกรมระบบ DPIS สําหรับการบริหารและพัฒนาผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ระบบ GFMIS สําหรับรายงานการใช้งบประมาณ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ระบบรับเรื่องร้องเรียน (e-
Petition) ระบบฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ซึ่งวารสารวิชาการ สคร.9 ผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิง
วารสารไทย (TCI) เมื่อปี 2555 ระบบฐานข้อมูลโรค (UCHA) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์(GIS) เพ่ือใช้รายงานสถานการณ์
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โรคในรูปแบบต่างๆ อีกทั้งยังมีโปรแกรมเพ่ือใช้เฉพาะในกลุ่มงาน ได้แก่ โปรแกรมด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ เช่น โปรแกรมรายงาน 506 โปรแกรม NAP รายงานวัคซีน มีการเช่ือมโยงข้อมูลกับหน่วยงานเครือข่าย ได้แก่ 
ระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ (HDC) เขตสุขภาพที่ 9 เป็นต้น เพ่ือใช้ในการดําเนินงาน การเฝ้าระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ซึง่ผู้บริหารสามารถติดตามความก้าวหน้าผ่านระบบออนไลน์ได้ ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผล
แล้วจะถูกนําไปเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน ใช้ประกอบการตัดสินใจและวางแผนยุทธศาสตร์ (4) เทคโนโลยีด้าน
ระบบการติดต่อสื่อสาร ได้แก่ VDO-conference Tele-conference วิทยุสื่อสาร Social media เป็นต้น ทั้งใน
สถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามที่ระบุในแผนบริหารความต่อเน่ืองขององค์กร (BCP) และพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 โดยเทคโนโลยีทั้ง 4 องค์ประกอบ จะดําเนินงานประสานกัน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสขุภาพ ให้กับประชาชนและหน่วยงานต่างๆ 

3) อุปกรณ ์ มีเครื่องมือทางการแพทย์ทีใ่ช้ในการวินิจฉัยและรกัษาผู้ป่วยโรคหนอนพยาธิ โรคมาลาเรยี ตรวจ
เช้ือวัณโรค มีการควบคุมมาตรฐานด้วยเครื่องตรวจสอบอุณหภูมิมาตรฐาน ห้องเก็บวัคซีนด้านการป้องกันควบคมุโรคและภัย
สุขภาพ เครื่องพ่นสารเคมีกําจดัยุง ชุดอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเช้ือร้ายแรง และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 

 

(5) กฎหมาย กฎระเบียบ และขอ้บังคับ สคร.9 ดําเนินการภายใต้กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมโรค 
พ.ศ. 2552 และมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับสําคัญที่ใช้ดําเนินการ กํากับและจัดระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ (1) พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี ่ พ.ศ. 2535 (2) 
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 (3) กฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 (International Health 
Regulations: IHR2005) (4) พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 (5) พระราชบัญญติัโรคติดต่อ พ.ศ. 
2558 และ (6) กรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก ค.ศ. 2003 (พ.ศ. 2546)  (WHO FCTC) 
 

ข. ความสัมพนัธ์ระดับองค์การ 
(6) โครงสร้างองคก์าร 
สคร.9 ปรับโครงสร้างการบริหารงาน (ทบทวนวันที่ 6 ตุลาคม 

2560) เพ่ือให้เอ้ือต่อการทํางานเชิงยุทธศาสตร์ ตามแนวทางการปฏิรูป
กระทรวงสาธารณสุข แผนยทุธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุขระยะ 20 ปี 
Thailand 4.0 การขับเคลื่อนองค์กรให้เป็น National Health Authority 
ด้านระบบป้องกันควบคุมโรค และพัฒนาสู่ความย่ังยืน (Mega Project) 
โดยแบ่งเป็น 11 กลุ่ม ดังภาพที่ 4 มีกลไกการบริหารงานและวิธีการ
จัดการ ตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี ปี 2561 (ประกาศ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560) ควบคู่กับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับอ่ืนๆ 
โดยมีการกํากับดูแลดังน้ี 

1. มอบอํานาจให้รองผู้อํานวยการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อํานวยการในราชการของหน่วยงาน มอบอํานาจหรือ
กระจายอํานาจการตัดสนิใจในการปฏิบัติงานให้กับหัวหน้ากลุม่และคณะกรรมการต่างๆ เพ่ือวางแผนกํากับดูแลการบริหาร
และดําเนินงาน มีการรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานในการประชุมผู้บรหิาร สคร.9 (ทุกเดือน) 

2. จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการและข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (MOU) มีการถ่ายทอดตัวช้ีวัดและเป้าหมาย
ระดับกรมควบคุมโรค สู่หน่วยงาน กลุ่มงาน และบุคคล มแีนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มีการกํากับติดตามผล
การดําเนินงานผ่านระบบ ESM, DPIS (PMS online) และสรปุผลการประเมินคํารับรองการปฏิบัติราชการเสนอผู้บรหิาร 

3. การบรหิารจัดการ โดยกําหนดกลยุทธ์ กลุ่มงาน และคณะกรรมการ เพ่ือรองรับภารกิจและการเปลีย่นแปลง มี
การกระจายอํานาจใหส้ามารถจัดทําแผนงานโครงการเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวิชาการ บรกิาร นวัตกรรมฯ มีผู้รับผดิชอบ
ตัวช้ีวัด แผนงานโครงการ มีการติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัด พันธกิจหน้าที ่ แผนปฏิบัติงาน
และงบประมาณ เพ่ือเป็นข้อมลูย้อนกลับ (Feedback) ให้ผู้บริหารทราบและพิจารณาผลการดําเนินงานทั้งหมดของหน่วยงาน 
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(7) ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
สคร.9 มีการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (วันที่ 10 เมษายน 2560) ดังน้ี ผู้รับบริการ คือ 

ประชาชน ได้แก่ (1) กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคและภัยสุขภาพ เช่น ผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูง แรงงานในชุมชน 
กลุ่มเกษตรกร กลุ่มเสี่ยงโรคมะเร็งท่อนํ้าดี (2) กลุ่มวัย เช่น กลุ่มวัยเรียน (ป้องกันการจมนํ้า) กลุ่มวัยรุ่น (ควบคุม
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์) กลุ่มวัยทํางาน (ประเมินและจัดการเพ่ือลดโรคหัวใจและหลอดเลือด) (3) กลุ่มโรค (Cluster) 
ได้แก่ โรคเอดส์ วัณโรคและโรคเรื้อน (SALT) โรคติดต่อ (CD) โรคไม่ติดต่อ (NATI) และโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม (Env.Occ.) (4) กลุ่มพ้ืนที่เป้าหมาย เช่น ชุมชน หมู่บ้าน วัด โรงเรียน โรงแรม เรือนจํา สถานประกอบการ 
และกลุ่มผู้รับบริการในอนาคต ได้แก่ แรงงานนอกระบบ ผู้ต้องขัง ต่างด้าว ผู้เดินทาง เป็นต้น ส่วนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
คือ กลุ่มเครือข่ายที่ทํางานร่วมกันเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิในการป้องกันควบคุมโรค เช่น สสจ. สสอ. รพ. อปท. สื่อมวลชน 
เป็นต้น และผู้บังคับบัญชาทางนโยบาย เช่น ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 9 สาธารณสุขนิเทศก์ ดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 แสดงความต้องการและความคาดหวังที่แตกต่างกันของผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย ดังน้ี 

ผู้รับบริการ และ 
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวังที่สาํคัญ แนวทางและวิธีการใหบ้ริการ 

ผู้รับบริการคือ ประชาชน 
ได้แก่  
- กลุม่เสี่ยง  
- กลุม่วัย  
- กลุม่โรค  
- กลุม่พ้ืนที่เป้าหมาย 
- กลุ่มผู้รับบริการในอนาคต

1. ข้อมูลข่าวสารและบริการทางวิชาการ ที่
ทันสมัย ถูกต้อง เช่ือถือได้ เข้าใจได้ง่าย 
และเข้าถึงได้ง่าย 

2. ช่องทางการรับรู้ข่าวสารที่หลากหลาย 
และเข้าถึงได้ง่าย 

1. แจ้งเตือนภัยการระบาดของโรคและภัย
สุขภาพ แนวทาง มาตรการท่ีได้มาตรฐาน

2. ให้สุขศกึษาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ 
3. ดําเนินการตามกฎหมาย และพรบ. 

- มีการให้บริการผ่านช่องทาง ได้แก่ การ
รณรงค์ โทรทศัน์ รายการวิทยุ การแถลงข่าว 
สื่อมวลชน แผน่พับ เว็บไซต์ Social media

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย คือ  
- กลุม่เครือข่ายที่ทํางาน
ร่วมกัน เพ่ือให้เกิด
ผลสัมฤทธ์ิในการป้องกัน
ควบคุมโรค ได้แก่ สสจ. สสอ. 
รพศ. รพท. รพช. รพ.สต. 
อปท. อบต. เทศบาล 
สื่อมวลชน มหาวิทยาลัย 
และภาคประชาชน เช่น อสม.
ผู้นํา 
- ผู้บังคับบัญชาทาง
นโยบาย เช่น ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง, เขต
สุขภาพที่ 9, สาธารณสุข
นิเทศก์ 

1. องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ผลิตภัณฑ์หลัก
ทางวิชาการ และบริการทางวิชาการ ที่ได้
มาตรฐาน ถูกต้อง ทันสมัย เข้าใจง่าย 
สะดวกรวดเร็ว ต่อเน่ือง สม่ําเสมอ นําไป
ปฏิบัติได้จริง 

2. เครือข่ายการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ ได้แก่ ร่วมศึกษาวิจัย การ
แลกเปลี่ยนใช้งานข้อมูลร่วมกัน ซ้อมแผน
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน และการเฝ้าระวัง
ป้องกันควบคุมโรคและภัยสขุภาพให้กับ
ประชาชน 

3. ข้อมูลทีผ่่านการวิเคราะห์ การพยากรณ์ 
เตือนภัย การช้ีเป้าในการเฝ้าระวังป้องกัน
ควบคุมโรค 

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาองค์ความรู้
เทคโนโลยีในการป้องกันควบคุมโรค 

2. สนับสนุนวิชาการและข้อมูลสถานการณ์
โรคเพ่ือนําไปใช้ในการวางแผนและการ
ดําเนินงานป้องกันควบคุมโรค 

3. ถ่ายทอดองค์ความรู้ คู่มือ แนวทาง 
มาตรฐาน มาตรการ นโยบาย กฎหมาย  

4. พัฒนาระบบกลไกเครือข่ายประสานงาน 
เช่ือมโยงเครือข่าย เพ่ือให้การป้องกัน 
ควบคุมโรคได้ตามมาตรฐาน 

5. ดําเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคฯ 
และร่วมดําเนินการตามกฎหมาย พรบ. 

6. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
- มีการให้บริการผ่านทางคูม่อื สื่อ หนังสือ

ราชการ โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์ Social 
media การฝึกอบรม ประชุม วิทยากร 
คณะกรรมการ/คณะทํางาน ผูป้ระสาน  

 

(8) ส่วนราชการหรือองค์การที่เก่ียวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกัน ดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 แสดงส่วนราชการหรือองค์การที่เก่ียวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกัน ดังน้ี 
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หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ในการให้บริการ/ส่ง

มอบงานต่อกัน 

บทบาทหนา้ทีใ่นการสรา้ง
นวัตกรรม 

กลไกที่สําคัญในการ
สื่อสารระหว่างกัน 

ข้อกําหนดทีส่าํคัญในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 

- สํานักงบประมาณ  
- กองแผนงาน กรม
ควบคุมโรค 

พัฒนาองค์ความรู้ คู่มือ แนวทางการ
ดําเนินงาน การบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ แลกเปลี่ยนด้านวิชาการ

1. ผ่านระบบ ESM  
2. เสนอแผนปีละคร้ัง  
3. รายงานทุกเดือน 

1. ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง
ตามระเบียบ/แนวทาง 

2. เบิกจ่ายงบประมาณได้ทันเวลา
- กรมบัญชีกลาง  
- กองคลัง กรมควบคุม
โรค  

- คลัง จ.นครราชสีมา 

พัฒนาองค์ความรู้ คู่มือ แนว
ทางการดําเนินงาน การบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ และการ
แลกเปลี่ยนวิชาการ 

1. ผ่านระบบ GFMIS 
2. ผ่านระบบ e-GP 
3. การควบคุมภายใน  
4. เอกสารการเงิน  

1. ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง
ตามระเบียบ/แนวทาง 

2. การรายงานได้ทันเวลา 

- สํานักงาน ก.พ.ร. 
- กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร กรมควบคุมโรค 

พัฒนาองค์ความรู้ หลกัเกณฑ์ 
คู่มือ แนวทางการดําเนินงาน 
การพัฒนาคุณภาพ การบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ 

1. การประชุมช้ีแจง  
2. ผ่านระบบ ESM  
3. ผ่านเว็บไซต์ อีเมล ์

Social media 

1. การดําเนินงานตาม
เป้าหมายคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ได้ครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 

- กรมควบคุมโรค  
- กรมอ่ืนในกระทรวง
สาธารณสุข  

- สสจ. หน่วยงานใน
สังกัด  

- องค์กรเอกชน  
- อปท. มหาวิทยาลัย 
สื่อมวลชน โรงงาน 

1. พัฒนาองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์ทาง
วิชาการ มาตรฐาน มาตรการ 
หลักเกณฑ์ คู่มือ แนวทางการ
ดําเนินงาน ระบบข้อมูล การ
แลกเปลี่ยนวิชาการด้านเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

2. พัฒนากลไกความร่วมมือ ความ
เข้มแข็งหน่วยงานเครอืข่าย 

1. สือ่สารแลกเปลี่ยนขอ้มลู
2. การสร้างองค์ความรู้ 

ผลิตภัณฑ์วิชาการ สื่อ 
3. การให้คําปรกึษา แนะนํา 

ประสานงาน ร่วมเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ 

4. ติดตาม นิเทศ ประเมินผล

1. ข้อตกลง/ขอ้กําหนดความ
ร่วมมือ  

2. มีข้อมูลที่ครอบคลุม ถูกต้อง 
ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน  

3. ดําเนินงานตามมาตรฐาน 
4. การสื่อสารถ่ายทอด 

แนะนํา สร้างความร่วมมือ
การดําเนินงาน 

 
2. สภาวการณ์ขององค์การ 

ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน 
(9) สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ ดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลผลการเทียบเคียงทั้งภายในและภายนอกประเทศ ดังน้ี 
ประเด็น 

การเปรียบเทียบ คู่เปรียบเทียบ เปรียบเทียบ 
ผลการดําเนนิการปัจจุบนั 

ปัจจัยความสาํเร็จ 
ที่สําคัญ แหล่งข้อมูล 

การเปรียบเทียบภายในประเทศ 
1. การพัฒนา
ระบบราชการ 

1. สคร. ที่ได้รบัรางวัล TPSA 
ดีเด่น (Best practice) ได้แก่ 
สคร.1 เชียงใหม่ สคร.2 
พิษณุโลก สคร.3 ชลบุร ีสาํนัก
เอดส์ฯ ศอ.บจ. สํานักแมลง 

1. สคร.9 ได้รับรางวัลบริการ
ภาครัฐแห่งชาติ ปี 2559 (TPSA) 
นวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศดีเด่น
เรื่อง "อุปกรณ์ลดฝุ่น: นวัตกรรม
การป้องกันควบคุมโรคปอดฝุ่นหิน"

1. ผู้บริหารให้ความ 
สําคัญเป็นอันดับต้น
2. ความมุ่งมั่น ร่วมมือ
ของบุคลากร และ
หน่วยงานเครือขา่ย 

สํานักงาน 
ก.พ.ร. 

2. ผลการ
ประเมินการ
ปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงาน 

สคร.9 มีผลการประเมินการ
ปฏิบัติราชการของหน่วยงาน  

-ปี 2558 = 4.992  
-ปี 2559 = 4.980  
-ปี 2560 = 4.982 

สคร.9 มีผลการประเมินการ
ปฏิบัติราชการของหน่วยงาน อยู่
ในระดับที่สูงขึน้ โดยเป็นอันดับที่ 
1 ในปี 2558 และอันดับ 2 ในปี 
2559 

1. มีการถ่ายระดับ
ตัวช้ีวัดไปทุกกลุ่ม
งานและบุคคล 
2. ความมุ่งมั่น 
ร่วมมือของบุคลากร

1. ระบบ 
Estimates 
2. กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร 
กรมควบคุมโรค
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ประเด็น 
การเปรียบเทียบ คู่เปรียบเทียบ เปรียบเทียบ 

ผลการดําเนนิการปัจจุบนั 
ปัจจัยความสาํเร็จ 

ที่สําคัญ แหล่งข้อมูล 

3. ผลงานวิจัย 
ผลิตภัณฑ์
วิชาการ 
นวัตกรรม และ
การรับรอง
มาตรฐาน 

1. สคร.9 มกีารพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทางวิชาการที่ได้
มาตรฐานและมีการเผยแพร่  
-ปี 2558 =5 เรื่อง ปี 2559 =9
เรื่อง ปี 2560 =2 เรื่อง  
2. ลูกค้าหรือผูใ้ช้ผลิตภัณฑ์มี
ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์หลัก
-ปี 2558=88.93% ปี 2559 
=95.02% ปี 2560=97.60% 
3. สคร.9 เป็นหน่วยงานที่ให้ 
บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
แก่หน่วยงานภายนอก แห่งเดียว
ในเขตสุขภาพที่ 9 

1. มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์วิชาการท่ี
ได้มาตรฐาน มีผลงานวิจัยที่ได้รบั
เผยแพรทุ่กปี นําเสนอระดับเขต 
ภาค ประเทศ นานาชาติ (4 เรื่อง) 
เผยแพรใ่นวารสาร วิชาการ สคร.9 
(ผ่าน TCI ปี 2555) วารสารกรม
ควบคมุโรค ฐานข้อมลู E-Journal 
2. ลูกค้าหรือผูใ้ช้ผลิตภัณฑ์มี
ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์หลัก
ของสคร.9 เพ่ิมสูงขึ้น 
3. สคร.9 ผ่านมาตรฐานระบบ
บริหารจัดการคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ (LA) ปี 2556 

1. ผู้บริหารให้
ความสําคัญ 

2. มีงบประมาณ
สนับสนุน  

3. มีการนําผลิตภัณฑ์
วิชาการไปใช้
ประโยชน์ในพ้ืนที่

4. มีหน่วยงาน
เครือข่ายที่ร่วม
ดําเนินการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์วิชาการ

5. มีการนําไปขยายผล

1. สถาบัน 
วิจัย จัดการ
ความรู้ และ
มาตรฐานการ
ควบคุมโรค 
กรมควบคุม
โรค 
2. เว็บไซต์ 
3. สภาเทคนิค
การแพทย์ 
4. ศูนย์ดัชนี
การอ้างอิง
วารสารไทย 

4. ความพึง
พอใจของผู้รับ 
บริการ และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

ผลการประเมนิความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการและผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสีย ปี 2558=98.71% 
ปี 2559=100% ปี 2560=98.92%

ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย มีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการ สูงกว่าเป้าหมาย (ร้อย
ละ 90) 

1. ถ่ายระดับตัวช้ีวัด
ไปยังกลุม่ที่เก่ียวข้อง 
2. มีการปรับปรุง
กระบวนการใหบ้ริการ

กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร 
กรมควบคุม
โรค 

5. การป้องกัน
ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ 

ผลการดําเนินงานป้องกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพดีขึ้น เช่น 
1. CVD Risk (ข้อมูลจาก HDC) 

-ปี 2558 =18.90% 
-ปี 2559 =22.13% 
-ปี 2560 =85.58% 

2. จํานวนผู้บาดเจ็บและ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน  
-ปี 2558=1,066 ราย ปี 2559 
=1,149 ราย ปี 2560=866 ราย 
3. การเสียชีวิตจากการจมนํ้า
ของเด็กอายุตํ่ากว่า 15 ปี  
-ปี 2558=106 ราย ปี 2559 
=89 ราย ปี 2560=75 ราย  

สคร.9 มีผลการดําเนินงานปี 
2560 สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กําหนด
1. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียน
ได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อ
โรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD 
Risk) =85.58 (เป้าหมาย>80%)
2. จํานวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุทางถนนมีแนวโน้ม
ลดลง และดีกว่าเป้าหมายที่กําหนด 
3. การเสยีชีวิตจากการจมนํ้าของ
เด็กอายุตํ่ากว่า 15 ปี มแีนวโน้ม
ลดลงจากปีที่ผ่านมา และดีกว่า
เป้าหมายที่กําหนด (ไมเ่กิน 88 ราย)

1. ร่วมเป็น
คณะกรรมการต่างๆ 
ในเขตสุขภาพที่ 9  
2. ความร่วมมือใน
การดําเนินงานของ
หน่วยงานเครือข่าย

เว็บไซต์เขต
สุขภาพที่ 9 

การเปรียบเทียบภายนอกประเทศ 
ด่านควบคมุ
โรคติดต่อระหว่าง
ประเทศ ด่านช่อง
จอม จ.สุรนิทร ์
(ด่านพรมแดน) 

การป้องกันควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศ ของประเทศ
เพ่ือนบ้าน 

ดําเนินการได้ตามแนวทางการเฝ้า
ระวังป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อพ้ืนที่
ชายแดน และกฎอนามัยระหว่าง
ประเทศ พ.ศ. 2548 (IHR 2005) ตาม
มาตรฐานที่กําหนด และมฐีานข้อมูล
สนับสนุนการดําเนินงานที่ครบถ้วน 

1. มีข้อตกลงความ
ร่วมมือการป้องกัน
ควบคมุโรคตาม
แนวชายแดน 

2. มีฐานข้อมูลสนับ 
สนุนการดําเนินงาน

เว็บไซต์กลุม่
โรคติดต่อ
ระหว่างประเทศ 
สํานักโรคติดต่อ
ทั่วไป  
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(10)  การเปลีย่นแปลงด้านการแข่งขนั ดังตารางที่ 5  
ตารางที่ 5 แสดงปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป สิ่งที่เปลีย่นแปลงที่สร้างโอกาสสร้างนวัตกรรมและความร่วมมือ ดังน้ี 

ปัจจัย สิ่งทีเ่ปลี่ยนแปลงท่ีสรา้งโอกาส สําหรับการสร้างนวัตกรรมและความร่วมมือ 
1.ภายใน 
 

1. วิสัยทัศน์กรมควบคุมโรคที่วางเป้าหมายการเป็นองค์กรช้ันนําระดับนานาชาติที่สังคมเช่ือถือและไว้วางใจ 
เพ่ือปกป้องประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นโอกาสให้ สคร.9 จัดทํา
แผนยุทธศาสตร์ปี 2558-2562 เพ่ือป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพ้ืนที่ให้บรรลุเป้าหมาย 

2. มีการดําเนินงานร่วมกับเขตสุขภาพที่ 9 ในบทบาทหน้าที่ผู้กํากับดูแล (Regulator) จึงเป็นโอกาสให้ 
สคร.9 ขับเคลือ่นนโยบาย มาตรการท่ีสําคัญของกรมร่วมกับศูนย์วิชาการต่างๆ  

3. สคร.9 มีระบบสารสนเทศทีท่นัสมัย เช่ือมโยงข้อมูลร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย เพ่ือให้เกิดการบูรณา
การของข้อมูลและสนับสนุนข้อมูลเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินให้กับหน่วยงานเครือข่าย  

4. บุคลากร สคร.9 มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านและมีความหลากหลายในสาขาวิชา มีการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเน่ือง ทําให้เกิดความเข็มแข็ง และเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานเครือข่าย 

5. มีค่านิยมหลัก ISMART ซึ่งมุ่งหวังให้เกิดการทํางานอย่างชาญฉลาดและก้าวทันโลก เพ่ือให้บุคลากร
ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสทิธิภาพ มคีวามเป็นมืออาชีพ มกีารบรกิารที่ดีและปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้

2.ภายนอก 
 

1. นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข เน้นการบังคับใช้กฎหมายหรือกฎระเบียบ เพ่ือให้การ
เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ สคร.9 มี
เครื่องมือที่ใช้ในการดําเนินงานที่สามารถบังคับใช้ให้เกิดผลได้จริง 

2. หน่วยงานเครือข่ายยังขาดความรู้และความเช่ียวชาญด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค จึงมี
ความจําเป็นที่จะต้องขอรับการสนับสนุนขอ้มูลและผู้เช่ียวชาญจาก สคร.9  

3. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก  
4. ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทําใหป้ระชาชนมีความรู้ความเข้าใจต่อระบบการรักษาพยาบาลและการ

สาธารณสขุเพ่ิมมากขึน้ ส่งผลให้การดําเนินงานของ สคร.9 ได้รับการยอมรับและความเช่ือถอืจากประชาชน 
5. ระบบการสื่อสารและโทรคมนาคมที่ทันสมยั ทําให ้สคร.9 สามารถสื่อสารผลการดําเนินงานและ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับหน่วยงานเครือข่ายและประชาชน ได้สะดวกและรวดเร็วมากย่ิงขึ้น 
 

(11)  แหล่งข้อมูลเชงิเปรียบเทียบ 
แหล่งข้อมูลภายในประเทศ ได้แก่ ผลงานวิชาการจากมหาวิทยาลัย หน่วยงานเครือข่าย ระบบฐานข้อมูล

การวิจัย เช่น Thai Health Science Journals, TCI เป็นต้น ข้อมูลผลการดําเนินงานของหน่วยงานภายในกระทรวง
สาธารณสุข เช่น CDC HDC การสาธารณสุขไทย สํานักระบาด เขตสุขภาพ สคร. สสจ. สสอ. รพ. ผลการปฏิบัติ
ราชการ รายงานผลการดําเนินงาน รายงานประจําปี รายงานการเฝ้าระวังโรค ระบบฐานข้อมูลสุขภาพ หน่วยงาน
บริหาร/สํานักต่างๆ ของกรมควบคุมโรค ผลสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ เวทีการประชุมวิชาการ การรับรอง
มาตรฐาน ผลงานคุณภาพ นวัตกรรม สิทธิบัตร ระบบคลังความรู้ เว็บไซต์สคร.9 เป็นต้น ข้อมูลผลการดําเนินงานของ
หน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข เช่น สํานักงบประมาณ คลังจังหวัด สํานักงานสถิติจังหวัด สํานักงานปศุสัตว์
จังหวัด ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักงานสรรพสามิต เป็นต้น แหล่งข้อมูลภายนอกประเทศ ได้แก่ องค์กร
อนามัยโลก (WHO) ศูนย์ป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา (US CDC) การป้องกันควบคุม
โรคติดต่อระหว่างประเทศของประเทศเพ่ือนบ้าน รายงานหรือฐานข้อมูลวิชาการของหน่วยงานต่างประเทศ เป็นต้น  

โดย สคร.9 มีการวางแผนพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ วางแผนความก้าวหน้าของบุคลากรและบริหาร
คนเก่ง การสร้างสรรค์ผลงานใหม่นวัตกรรม และการพัฒนาฐานข้อมูลสภาวการณ์ขององค์กรเพ่ือเทียบเคียงทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ ซึ่งมีข้อจํากัดในการได้มาซึ่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ ได้แก่ ขาดการประเมินมาตรการเพ่ือการลด
โรค (Program response) การประเมินผลลัพธ์การดําเนินงานที่ส่งผลถึงผู้รับบริการอย่างต่อเน่ือง และไม่มีข้อมูลผล
การดําเนินงานของคู่เปรียบเทียบเพ่ือเทียบเคียงผลการดําเนินงานที่ชัดเจน (Benchmarking)  
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ข. บริบทเชิงยุทธศาสตร ์
(12)  ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร ์ดังตารางที่ 6 

ตารางที่ 6 ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ของ สคร.9 
บริบทเชิงยุทธศาสตร ์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร ์ 

(สิ่งท่ีองค์กรต้องเอาชนะให้บรรลุเป้าหมายให้ได้) 
 

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์  
(สิ่งท่ีทําให้องค์กรมีความโดดเด่น เช่น เทคโนโลยี 

ผลผลิต บริการ การเงิน การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล)

1. ด้านพันธกิจ 1) การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพ ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
ให้เป็นที่ยอมรับ มีการนําไปใช้การอ้างอิง 
ผลักดันเชิงนโยบาย และการเผยแพร่
ระดับประเทศ 
2) ภาคีเครือขา่ยมีการดําเนินงานเชิงระบบ
ได้อย่างย่ังยืน  
3) การพัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูงและได้
มาตรฐานสากล 

1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวิชาการ พยากรณ์
โรค เตรียมพรอ้มตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน จนเป็นที่
ยอมรับของหน่วยงานเครือข่ายและลูกค้า  
นําไปใช้การอ้างอิง และผลักดันเชิงนโยบาย  
2) บุคลากรมีสมรรถนะและมกีารพัฒนาตามที่
กรมควบคุมโรคกําหนด 
3) ผู้บริหารใหค้วามสําคญัในการพัฒนางานวิจัย
และผลิตภัณฑ์ มีกลุม่งานที่รับผิดชอบชัดเจนซึ่ง
ช่วยกระตุ้น ส่งเสรมิ พัฒนางานวิจัยและ
ผลิตภัณฑ์ใหไ้ด้มาตรฐาน ส่งเสริมใหเ้ผยแพร่ใน
เวทีวิชาการ หรือในวารสารวิชาการ สคร.9 ที่มี
มาตรฐานระดับประเทศ รวมทั้งสร้างแรงจูงใจใน
การผลิตผลงานวิชาการท่ีได้มาตรฐาน 

2. ด้านการปฏิบัติการ 1) การสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมและการ
นําไปใช้ประโยชน์ 
2) การแสวงหาแหล่งทุนจากภายนอก 
3) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เป็นระบบ
เดียว การใช้ข้อมูลและทรัพยากรร่วมกัน 

1) มีเครื่องมือการจัดการความรู้และช่องทาง
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หลากหลาย 
2) มีแหล่งทุนจากภายนอก เช่น สสส. 
3) มีระบบฐานข้อมูล และเทคโนโลยี
สารสนเทศทีท่นัสมัย สะดวก รวดเร็ว 

3. ด้านความรบัผิดชอบ
ต่อสังคม 

1) การยอมรบัและเช่ือถือจากหน่วยงาน
เครือข่าย ในการร่วมมือด้านการเฝ้าระวัง
ป้องกันควบคมุโรคได้อย่างมีประสทิธิภาพ  
2) การสื่อสารความเสีย่งและตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินโรคและภัยสุขภาพ ได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ 

1) เป็นหน่วยงานด้านวิชาการที่ได้มาตรฐาน 
ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพ 
2) มีเครอืข่ายการดําเนินงานด้านการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสขุภาพ สหวิชาชีพ 
ทุกระดับ ทั้งในและนอกพ้ืนที่ 

4. ด้านบุคลากร 1) การเตรียมบุคลากรเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลง Thailand 4.0 
2) ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และ
ขับเคลื่อนข้าราชการ 4.0 ด้าน Trust 
Passion Leadership และ Mindset 

1) การมโีครงสร้างแบบบูรณาการ (Matrix) ที่
เหมาะสมตามบทบาทหน้าทีข่องบุคลากร  
2) มีแผนระยะยาวในการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรทกุกลุม่ที่เหมาะสมและเป็นระบบ เพ่ือ
ความเป็นเลศิทางวิชาการ  

 
ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนนิการ 

(13)  ระบบการปรบัปรุงผลการดําเนินการ  
สคร.9 มีแนวทางและวิธีการในการปรับปรุงการดําเนินการให้ดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยมีระบบการกํากับการ

ปฏิบัติงาน การประเมินและการบริหารจัดการองค์กร โดยนําเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และ
มาตรฐานการดําเนินงาน เช่น มาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางวิชาการ (TCI) มาตรฐานทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว 



 10

(SRRT) มาตรฐานห้องปฏิบัติการ (LA) มาใช้ในการประเมินและปรับปรุงพัฒนาองค์การอย่างต่อเน่ือง มีการถ่ายทอด
ตัวช้ีวัดระดับกรมสู่ระดับหน่วยงาน กลุ่มงานและบุคคล จดัทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ และมีการกํากับติดตามผล
การดําเนินงานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาตามวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) ซึ่งผู้บริหารทุกระดับได้สื่อสารถ่ายทอด
นโยบาย ส่งเสริมสนับสนุน และสร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ และใช้ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ 
ในการสร้างสรรค์ผลงานใหมแ่ละปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง โดยใช้เครื่องมือการจัดการความรู้และการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร เพ่ือยกระดับองค์การสู่ความเป็นเลิศ พัฒนาอย่างย่ังยืน ก้าวสู่สากล จนสามารถสร้างภาพลักษณ์
และความเช่ือมั่นในการทํางาน เช่น ทีมป้องกันการบาดเจ็บ (RTI Team) ระดับประเทศ มาตรการป้องกันเด็กจมนํ้า 
มาตรการด่านชุมชน ศูนย์สรา่งเมา ด่านครอบครัว การจัดทํารายงานสถานการณ์โรค การพยากรณโ์รค การเฝ้าระวัง
และตอบโต้ข่าวในภาวะฉุกเฉิน เครือข่ายการดําเนินงานดีเด่น (ศตม.) ผลงานวิชาการดีเด่นงานสัมมนาวิชาการ
ป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติปี 2559 รางวัลการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม (TQM) รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ 
(TPSA) ระดับดีเด่นปี 2559 ซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ และผ่านรอบแรกในการสมัครรางวัล 
UNPSA2017 ของสหประชาชาติ 
 
 
 
 

 


