
  
 

 
 

 
ประกาศกรมควบคุมโรค 

เรื่อง  สายโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) กรมควบคุมโรค 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
กรมควบคุมโรค วิเคราะห์พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และความเปลี่ยนแปลงในด้านขีดความสามารถ

ทางการแข่งขัน ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบจากผลผลิต การบริการ และกระบวนการปฏิบัติงานที่เช่ือมโยง
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์การ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด และเพื่อสร้าง     
และส่งมอบผลลัพธ์ที่มีคุณค่าแก่ประชาชนผู้รับบริการ ตามวิสัยทัศน์ของกรมควบคุมโรค “ประชาชนได้รับการป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับมาตรฐานสากล ภายในปี 2580” ซึ่งกรมควบคุมโรค ได้วิเคราะห์สายโซ่แห่งคุณค่า 
(Value Chain) จากการออกแบบกระบวนการทำงานไว้ดังนี้ 1) กำหนดผู้จัดทำผลผลิตและบริการ รวมถึง
ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก 2) กำหนดความต้องการและคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย      
ให้ชัดเจน 3) ออกแบบกระบวนการที ่สามารถผลิตและส่งมอบบริการที ่มีคุณลักษณะตรงตามผลผลิต            
ให้สอดคล้องกับพันธกิจ 4) กำหนดข้อกำหนดที่สำคัญและจุดควบคุมบริการในทุกกระบวนการ  กำหนด       
ค่าเป้าหมาย กลุ ่มเป้าหมาย และตัวชี ้วัดกำกับการดำเนินการ 5) ทดลองปฏิบัติตามขั ้นตอนการทำงาน       
ของกระบวนการเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้จริงและได้ผลลัพธ์ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ลดความซ้ำซ้อน     
ลดขั ้นตอนของกระบวนการ ลดค่าใช้จ่าย ใช้เวลาและทรัพยากรให้คุ ้มค่า 6) ประก าศใช้กระบวนการ        
หรือมาตรการสำคัญ เป็นกรอบการพัฒนาระบบการดำเนินงานตามภารกิจ 

 
 

กรมควบคุมโรค… 

สำเนาคู่ฉบับ สำเนาคู่ฉบับ 
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กรมควบคุมโรคจึงประกาศ นโยบายสายโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) ของกรมควบคุมโรค 
ที่เป็นประโยชน์ต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการของผู้รับบริการ การพัฒนาคุณภาพ    
และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของกรมควบคุมโรค ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ   
ของสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อการสื่อสารและสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรกรมควบคุมโรค จึงกำหนดคำนิยาม
และความหมายของสายโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) กรมควบคุมโรค อธิบายข้อมูลตั้งแต่ A ถึง F ดังต่อไปนี้ 

 
คือ การทบทวนสถานการณ์และสภาพปัญหา เพื่อกำหนดทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 

สู่การขับเคลื่อนกระบวนการสร้างคุณค่า (Key Process), คุณภาพ/คุณค่า (Quality/Value), กลุ่มเป้าหมาย 
(Target Group) ให้เป็นไปตามแผน โดยมีการตรวจสอบภายในและการกำกับ ติดตาม ประเมินผลเพื่อการปรับปรุง
ตามวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้/การแลกเปลี่ยนความรู้  

 
คือ กระบวนการสนบัสนุน (Key Support) จำนวน 9 กระบวนการ ได้แก่  

1) การจัดการเชิงยุทธศาสตร ์
2) การบริหารงบประมาณ 
3) การพฒันาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
4) การพฒันานวัตกรรม 
5) การบริหารการ Supply 
6) การตรวจสอบภายใน 
7) การกำกบั ติดตาม ประเมินผล 
8) การจัดการความรู ้
9) การบริหารทรัพยากรบุคคล 

เป็นกระบวนการที่สนับสนุน และผลักดันให้เกิดกลไกการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ที่มีคุณภาพ 
และติดตามการดำเนินงานของกระบวนการหลัก (Key Process) ในการสร้างคุณค่าการทำงานของกรมควบคุมโรค 
อีกทั้งต้องติดตามคุณภาพ/คุณค่าการให้บริการ (Quality/Value) ในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย (Target Group) 
เพื่อการปรับปรุงตามวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้/การแลกเปลี่ยนความรู้ 
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของระบบป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับปรุงระบบบรหิารจดัการและการพัฒนาความร่วมมือ และยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
กำลังคนด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ของกรมควบคุมโรค โดยกระบวนการสนับสนุน (Key Support) 
สามารถขับเคลื่อนโดยตรงกับกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนโดยตรง และผ่านกลุ่มเครือข่ายที่ทำงานร่วมกัน   
ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ  
 

คือ กระบวนการสร้างคุณค่า (Key Process) กระบวนการหลักในการสร้างคุณค่า เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ที ่ 1 การพัฒนานโยบาย มาตรการ และบริการด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ        
และยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสรา้งความเข้มแข็งของระบบจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสขุ ของกรมควบคุมโรค 
จึงแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มการพัฒนานโยบาย มาตรการและบริการด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
จำนวน 4 กระบวนการ ประกอบด้วย  

 
1) การเฝ้าระวัง… 
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1) การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
2) การพัฒนานโยบายกฎหมายและกลไกการบังคับใช้กฎหมาย 
3) การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันโรค 
4) การพัฒนารูปแบบบริการเฉพาะด้าน 

และกลุ่มการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข จำนวน 2 กระบวนการ 
ประกอบด้วย 

1) การพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่าย 
2) การบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข 
 
คือ คุณภาพ/คุณค่าการให้บริการ (Quality/Value) เป็นภารกิจหลักของกรมควบคุมโรค   

ในการ“เฝ้าระวัง” “ป้องกัน/ควบคุม” “ตอบโต้” (*Detect * Prevent * Respond) โดยการผลักดันการป้องกัน 
ควบคุมโรค อย่างเป็นระบบ และต้องคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายด้าน เช่น นโยบาย ความรู้ด้านวิชาการ 
ความเชี่ยวชาญในการป้องกันควบคุมโรค และการบริหารจัดการระบบต่าง ๆ ซึ่งทำงานร่วมกับเครือข่าย     
หรือเขตบริการสุขภาพมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ 

 
คือ ผู้รับบริการ กลุ่มเป้าหมาย (Target Group) การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

ต้องคำนึงถึงประชาชนเป็นหลัก คุณค่าที่จะส่งมอบให้ประชาชนในการปฏิบัติงานตามพันธกิจกรมควบคุมโรค 
คือ การลดเสี่ยง ลดโรค ลดป่วย/พิการ และลดตาย โดยผ่านกลุ่มเป้าหมาย (Target group) ซึ่งการกำหนด
กลุ่มเป้าหมายมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เหมาะสมกับการกำหนดกลยุทธ์การทำงานให้ได้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวัง 
จึงแบ่งกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ดำเนินการ เช่น   

- กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคและภัยสุขภาพ (ตามสภาวะการณ์เสี่ยงแบบต่าง ๆ) 
- กลุ่มวัย (เด็ก/วัยรุ่น/ทำงาน) 
- กลุ่มโรค (โรค) 
- กลุ่มป่วย/พิการ (ผู้ป่วย/คนพิการทางร่างกาย คนพิการทางการเห็น) 
- กลุ่มพื้นที่เป้าหมาย 

ซึ่งผลผลิต (Output) ของกรมควบคุมโรค ส่วนหนึ่งถูกขับเคลื่อนไปโดยตรงกับกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชน 
อีกส่วนหนึ่งขับเคลื่อนผ่านกลุ่มเครือข่ายที่ทำงานด้วยกันให้เกิดผลสัมฤทธ์ิในการป้องกันควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ 
 

 คือ ผลลัพธ์ (Outcome) ของสายโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) กรมควบคุมโรค การมี Value chain 
จะทำให้การวางแผนการทำงานมีความเช่ือมโยงกระบวนการทำงานที่มีคุณภาพ กระบวนการหลัก กระบวนการ
สนับสนุนต่าง ๆ จะมีผลลัพธ์ที่ประเมินได้ชัดเจน คือ การทำงานโดยใช้เกณฑ์พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) มาใช้ในการประเมินองค์การเพื่อปรับปรุงและพัฒนาองค์การอย่างตอ่เนื่องทั้งระบบ 
เป้าหมายการให้บริการของกรมควบคุมโรค คือ ประชาชนมีสุขภาพดีข้ึน ลดความเสี่ยงต่อโรคและภัยสุขภาพ 
ป้องกันไม่ให้เกิดโรค ตลอดจนลดอัตราการตายจากโรคและภัยสุขภาพต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนได้อย่างทันเวลา 

 
 
 

การพัฒนา… 




