


รายงานประจ าปี 2562 ส านักงานป้องกนัควบคมุโรคท่ี 4 จงัหวดัสระบุรี
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ท่ีปรกึษา :
แพทยห์ญงิวรยำ เหลอืงอ่อน ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกังำนป้องกนัควบคุมโรคที ่4 จงัหวดัสระบุรี
นำงสำววรำภรณ์         อึง้พำนิชย ์         นกัวชิำกำรสำธำรณสขุเชีย่วชำญ  
ดร.เดชำ บวัเทศ นกัวชิำกำรสำธำรณสขุเชีย่วชำญ 
นำงสภุำภรณ์ วฒันำธร นกัวชิำกำรสำธำรณสขุช ำนำญกำรพเิศษ
นำยกติตพิงศ์ สคุุณณี นกัวชิำกำรสำธำรณสขุช ำนำญกำรพเิศษ

บรรณาธิการ :
นำงวจิติร เอีย่มบรสิทุธิ ์     นกัวชิำกำรสำธำรณสขุช ำนำญกำรพเิศษ
นำงสำวกุลภสัสรณ์       ศริมินสัสกุล       นกัวชิำกำรสำธำรณสขุช ำนำญกำร

ผูเ้รียบเรียง
นำงกำญจนำ คงศกัดิต์ระกลู    นกัวชิำกำรสำธำรณสขุช ำนำญกำรพเิศษ
นำงสำวณิชำภำ ตรชียัศรี นกัวชิำกำรสำธำรณสขุช ำนำญกำรพเิศษ
นำงสำวสรุรีตัน์            กุมำร ี              นกัวชิำกำรสำธำรณสขุช ำนำญกำรพเิศษ
นำงเพญ็ศรี ผไทรตัน์           นกัวชิำกำรสำธำรณสขุช ำนำญกำรพเิศษ
นำยเดชำ สคุนธ์ นกัวชิำกำรสำธำรณสขุช ำนำญกำรพเิศษ
นำงสำววรำภรณ์ ไพสฐิศรสีวสัดิ ์    นกัวชิำกำรสำธำรณสขุช ำนำญกำรพเิศษ
นำงสำวศริวิรรณ แยม้นิ่มนวล        นกัเทคนิคกำรแพทยช์ ำนำญกำรพเิศษ
นำงสำวนิภำ               วรรณพณิ นกัจดักำรงำนทัว่ไปช ำนำญกำร

ปีที่พิมพ์ : ธันวาคม 2562
จัดท าโดย : กลุ่มแผนงานและประเมินผล ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 4 จังหวัดสระบุรี กรมควบคุมโรค



คำนำ 
 

รายงานประจำปี 2562 ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือนำเสนอผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561- 
กันยายน 2562) รวมทั้งตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางการพัฒนากระบวนงาน 
ให้สอดคล้องกับนโยบายตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านการป้องควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (พ.ศ. 2560-
2579) รวมทั้งสื่อสารข้อมูลผลการดำเนินงานการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของเขตสุขภาพที่ 4  
ให้ภาคเีครือข่ายทุกภาคส่วนและสาธารณชนได้รับทราบ  

ในโอกาสนี้  ขอขอบคุณผู้บริหาร นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่  4  
จังหวัดสระบุรี และภาคีเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 4 ที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร ที่ให้การสนับสนุน 
การดำเนินงานของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรีด้วยดีมาโดยตลอด  และหวังเป็นอย่างยิ่ง 
ว่ารายงานประจำปีฉบับนี้จะเป็นภาพสะท้อนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคในเขตสุขภาพที่ 4 ในรอบปี 
ที่ผ่านมา และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ต่อประชาชนต่อไป  
 

 
       
        
 
 
 



สารบัญ 
 
คำนำ   
สารบัญ    

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  

• ประวัติความเป็นมา  
• พ้ืนที่เขตรับผิดชอบ  
• สถานที่ตั้ง  
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ   
• โครงสร้างการบริหาร และภารกิจแต่ละกลุ่มงาน  
• อัตรากำลังบุคลากร  
• แผนยุทธศาสตร์หน่วยงาน  
• งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ได้รับจัดสรร  

ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562  
• ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

• ผลการปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับผลผลิตตามพระราชบัญญัติงบประมาณ  
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ส่วนที่  3 ผลการดำเนินงานการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เขตสุขภาพที่  4 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

• การป้องกันควบคุมโรคติดต่อ 
- การควบคุมโรคหนอนพยาธิในนักเรียนและเยาวชนฯ 
- โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
- การกำจัดไข้มาลาเรีย 
- โครงการยุติปัญหาเอดส์ 
- โครงการยุติปัญหาวัณโรค 
- การป้องกันควบคุมไข้เลือดออก 

 

• การป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
- การป้องกันควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
- การป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน 
- การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์/ยาสูบ 

 

• การป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
- การป้องกันควบคุมโรคพิษสารกำจัดศัตรูพืช 
- การป้องกันภัยสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม/พิษตะกั่วในเด็กเล็ก 
- การจัดบริการอาชีวอนามัยและ Wellness center และการป้องกันโรค

และอันตรายจากการทำงาน 
 

 

 



 
 

สารบัญ (ต่อ) 
 

• การดำเนินงานระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค 
- การขับเคลื่อนพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 
- การขับเคลื่อน พชอ./พชพ. 
- EOC/SAT/5กลุ่มโรค5มิต ิ

 

ส่วนที่ 4 รายงานด้านการเงิน  
   



  

  

 

 
ประวัติ ความเป็นมาของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวดัสระบุรี  
 

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี (สคร.4 สระบุรี) เป็นหน่วยงานวิชาการด้านการ
ป้องกันควบคุมโรค 1 ใน 12 แห่ง ที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค  สังกัดกรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข โดยมี
ความเป็นมาของหน่วยงาน ดังนี้ 
พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน 

เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 
จังหวัดสระบุรี ตามที่กรมควบคุมโรคได้มีการกำหนดเขต
พ้ืนที่เป็นเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยดีและสอดคล้องกับเขตสุขภาพที่กระทรวง
สาธารณสุขได้กำหนดขึ้น ตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข
ที่ 933/2558 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2558 
 พ.ศ.2545  

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี 
จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง การแบ่งส่วนราชการกรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2545 โดยอาศัย
อำนาจ ตามความมาตราใน 8 ฉ แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบ
บ ริห ารราชการแผ่ น ดิ น  พ .ศ .2534 ออก เป็ น  24 
หน่วยงาน ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา 
19 ตอนที่ 103ก วันที่ 9 ตุลาคม 2545  
พ.ศ. 2531  

เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 2 สระบุรี ตามที่กรมควบคุมโรค มีคำสั่งแบ่งส่วน
ราชการภายในอนุมัติให้ศูนย์ประสานงานทางวิชาการโรคติดต่อเขต เป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาค และให้ชื่อว่า
สำนักงานควบคุมโรคเขต (สคต.) และรวมทุกหน่วยงานในส่วนภูมิภาค ที่เคยสังกัดกองวิชาการ เช่น ศูนย์
วิชาการเขต หน่วยและนิคมโรคเรื้อน ศูนย์กามโรคเขต ฯลฯ ยกเว้นหน่วยมาลาเรีย  
พ.ศ. 2527  

ได้รับการจัดตั้ง ให้เป็นศูนย์วิชาการโรคติดต่อเขต โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร 
กรมควบคุมโรค บทบาทหน้าที่ เป็นศูนย์กลางในการประสานงาน การสื่อสาร การดำเนินงาน ตามแผนงาน 
โครงการระหว่างกอง และหน่วยงานในส่วนกลาง เพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆ วิเคราะห์ ประมวล สรุปและติดตาม
ผลเสนอผู้บริหาร และเป็นเครือข่ายเชื่อมโยง ระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
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พื้นที่เขตรับผิดชอบสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี 
 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ดำเนินงานอยู่ในเขตสุขภาพที่ 4 ซึ่งรับผิดชอบในการ
ดูแลและให้การสนับสนุนต่อการป้องกันควบคุมโรคในพ้ืนที่ 8 จังหวัด คือ นนทบุรี, ปทุมธานี, สระบุรี, ลพบุรี,
พระนครศรีอยุธยา, สิงห์บุรี, อ่างทอง, นครนายก ประกอบด้วยจำนวน อำเภอทั้งหมด 70 อำเภอ ครอบคลุม
พ้ืนที่ 18,393.89 ตารางกิโลเมตร มีจำนวนประชากรประมาณ 5,239,605  คน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ภาพที่ ..  พ้ืนที่ความรับผิดชอบของเขตสุขภาพท่ี 4 ) 
  

ซึ่งในเขตสุขภาพที่ 4 มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพ้ืนที่ รวมทั้งหมด 945 แห่ง ได้แก่ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 8 แห่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 70 แห่ง โรงพยาบาลศูนย์ 3 แห่ง 
โรงพยาบาลทั่วไป 9 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 58 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 797 แห่ง 
รายละเอียด ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

 

 

นอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงอ่ืน 7 แห่ง โรงพยาบาลเอกชน 36 แห่ง  ศูนย์บริการ
สาธารณสุขและกระทรวงอ่ืน  2 แห่ง  คลินิกเอกชน  1,719 แห่ง และร้านขายยาประเภทต่างๆ 2,226 แห่ง 
 

 

จังหวัด สสจ. สสอ. รพศ. รพท. รพช. รพ.สต. 
  นนทบุรี 1 6 1 0 5 76 

  ปทุมธาน ี 1 7 0 1 7 78 
  พระนครศรีอยุธยา 1 16 1 1 14 205 

  อ่างทอง 1 7 0 1 6 76 
  ลพบุรี 1 11 0 2 9 133 
  สิงห์บุร ี 1 6 0 2 4 47 

  สระบุร ี 1 13 1 1 10 126 

  นครนายก 1 4 0 1 3 56 
 รวม 8 70 3 9 58 797 
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สถานที่ตั้ง 
  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 76 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน  
ต.พระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18120 ซึ่งมีที่ตั้งของอาคารสำนักงานฯ  
3 แห่ง คือ 

1) ที่ตั้งอาคารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4  จังหวัดสระบุรี (เนือ้ที่ 5 ไร่ 2 งาน 45 ตร.วา)  

 

 

 

 

 
 

2) ที่ตั้งอาคารกลุ่มควบคุมโรคเขตเมืองและศูนย์ฝึกอบรมฯ (เนื้อท่ีประมาณ 17 ไร่ 2 งาน) 

 

 

 

 

 

 

  3) ที่ตั้งอาคารกลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ฯ (เนื้อที่ประมาณ 8 ไร่ 1 งาน 31 ตร.วา) 
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วิสัยทัศนข์องกรมควบคุมโรค 

“ประชาชนได้รับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ระดับมาตรฐานสากล ภายในปี 2579” 
 

วิสัยทัศน์ของสำนักงานปอ้งกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี 

  "ประชาชนสุขภาพดี ด้วย นวัตกรรม และเทคโนโลยีการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
ภายในปี 2564"    
 

พันธกิจ / ภารกิจตามกฎหมายจัดตัง้หน่วยงาน 
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคและภัยที่

คุกคามสุขภาพให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่รับผิดชอบ  
  2. สนับสนุนการพัฒนามาตรฐานหลักเกณฑ์และรูปแบบการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และการ
ควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  
  3. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และการควบคุมโรคและภัยที่คุกคาม
สุขภาพให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองท้องถิ่น และประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบ  
  4. ประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเฝ้าระวังป้องกันและ
ควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  
  5. สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน และการควบคุมโรคบริเวณชายแดน เพ่ือการป้องกันโรคระหว่าง
ประเทศ  
  6. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และการควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพในเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบ  
  7. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  

(ระบุไว้ในกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2545 โดยอาศัยอำนาจ ตามความมาตราใน 8 
ฉ แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 กำหนดภารกิจ อำนาจหน้าที่และ แบ่งส่วนราชการ กรมควบคุมโรค 
ออกเป็น 24 หน่วยงาน  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี เป็นส่วนราชการหนึ่ง ที่จัดตั้งขึ้น) ประกาศในราช
กิจจานเุบกษา ฉบับกฤษฎีกา 19 ตอนท่ี 103ก วันท่ี 9 ตุลาคม 2545 
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ค่านิยม และ สมรรถนะหลัก 
 ค่านิยมหลัก (Core Value) ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ได้กำหนดให้
สอดคล้องกับค่านิยมหลักของกระทรวงสาธารณสุข และกรมควบคุมโรค 4 ประการ หรือ MOPH ซึ่ง
ประกอบด้วย 

M : Mastery เป็นนายตนเอง คือเป็นบุคคลที่หมั่นฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพ ยึดมั่นในความถูกต้อง  
มีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบ บนพื้นฐานของการมีสำนึก รับผิดชอบ คุณธรรม และจริยธรรม 

O : Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ คือสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ 

P : People centered ใส่ใจประชาชน คือต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงานเพ่ือ
ประโยชน์อันดีแก่ประชาชน โดยใช้หลักเข้าใจ เข้าถึง พ่ึงได้ 

H : Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม คือมีสัมมาคารวะ มีน้ำใจ ให้อภัย รับฟังความเห็น เสียสละเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวม 
 

 
 

ค่านิยมองค์กรและสมรรถนะหลัก 
ได้กําหนด “I SMART” ใหเปนคานิยมองคการ และเปนสมรรถนะหลักของสำนักงานป้องกันควบคุม

โรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ซึ่งสอดคล้องกับกรมควบคุมโรค โดยมีความหมาย และคําสําคัญ ดังนี้ 
สมรรถนะหลักของกรมควบคุมโรค : I SMART 
I  :  Integrity การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม การดำรงตนและประพฤติปฏิบัติ

อย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และจรรยาข้าราชการเพ่ือรักษา
ศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ 

S  : Service Mind บริการที่ดี ความตั้งใจและความพยายามของข้าราชการในการให้บริการต่อ
ประชาชน ข้าราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
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 M : Mastery / Expertise การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ความสนใจใฝ่รู้ สั่งสม ความรู้
ความสามารถของตนในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยการศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จน
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ เข้ากับการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

A : Achievement Motivation การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ความมุ่งมั่นจะปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ดีหรือให้
เกินมาตรฐานที่มีอยู่ โดยมาตรฐานนี้อาจเป็นผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของตนเอง หรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์ที่
ส่วนราชการกำหนดขึ้น อีกทั้งยังหมายรวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตาม
เป้าหมายที่ยากและท้าทายชนิดที่อาจไม่เคยมีผู้ใดสามารถกระทำได้มาก่อน 

R : Relationship การมีน้ำใจ ใจเปิดกว้าง เป็นพ่ีเป็นน้อง ทักษะในการรับรู้ การจับประเด็น ทั้งจาก
การฟัง การอ่าน และการสื่อข้อความให้เกิดความรู้ ความเข้าใจที่ ถูกต้องตรงกันในเรื่องนโยบาย แผนงาน 
ตลอดจนวัตถุประสงค์และภารกิจของหน่วยงาน และสามารถสื่อสารทำความเข้าใจจนส่งผลทำให้เกิดความ
ร่วมมือร่วมใจ เปิดกว้างทางความคิดด้วยบรรยากาศของความเป็นพ่ี เป็นน้อง จนกระทั่งงานประสบ
ความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด 

T : Teamwork การทำงานเป็นทีม ความตั้งใจที่จะทำงานร่วมกับผู้ อ่ืน เป็นส่วนหนึ่งของทีม 
หน่วยงาน หรือส่วนราชการ โดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิก ไม่จำเป็นต้องมีฐานะหัวหน้าทีม รวมทั้ง
ความสามารถในการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม 
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โครงสร้างการบริหารงานของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

  สำหรับโครงสร้างภายในหน่วยงาน ให้เป็นไปตามคำสั่งที่ 579/2558 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 
2558 เรื่องการปรับโครงสร้างสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 เป็นการภายใน เพ่ือให้การดำเนินงานของ
หน่วยงานเป็นไปด้วยดีมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการทำงานเชิงยุทธศาสตร์ สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
กระทรวงสาธารณสุข (MOPH Reform) เหมาะสมกับภารกิจในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายในการ
เป็น National Health Authority ด้านระบบการป้องกันควบคุมโรค จึงปรับโครงสร้างเป็นการภายใน โดย
แบ่งเป็น 10 กลุ่มงาน ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 

 
 
กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย มีหน้าที ่
 1. กำหนดภาคีเครือข่ายหลัก ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ 
 2. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพให้ภาคี
เครือข่ายในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 3. ประสาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของภาคีเครือข่ายการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพ รวมทั้งร่วมมือ บังคับใช้กฎหมายและจัดการปัญหาที่มีผลกระทบต่อสุขภาพในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ให้
เข้มแข็งและยั่งยืน 
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กลุ่มพัฒนาวิชาการ มีหน้าที่ 
 1. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ คิดค้นรูปแบบหรือเทคโนโลยีในระดับปฏิบัติการ 
เพ่ือการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 
 2. พัฒนาระบบหรือกลไกเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการพัฒนาวิชาการเพ่ือการเฝ้าระวังป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 
 3. ประสาน สนับสนุน หรือจัดให้มีระบบบริการในพ้ืนที่ที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ เพื่อใช้เป็นแหล่งอ้างอิง (Reference) สำหรับการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  
ในระดับประเทศและพ้ืนที่ โดยเฉพาะโรคและภัยสุขภาพที่กรมควบคุมโรคเป็นเจ้าภาพหลัก (National 
program) 
กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ มีหน้าที่ 
 1. จัดทำประเด็นการสื่อสารความเสี่ยงที้งภาวะปกติและฉุกเฉิน 
 2. พัฒนารูปแบบและช่องทางการสื่อสารสาธารณะที่หลากหลายเพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
 3. จัดทำและพัฒนากลไกการบริหารจัดการทรัพยากรและเครือข่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
 4. ประเมินผลการรับรู้ พฤติกรรมการป้องกันควบคุมโรคของประชาชนตามบริบทของพื้นที่รับผิดชอบ 
รวมทั้งภาพลักษณ์ของหน่วยงานในมุมมองของเครือข่ายและประชาชน 
กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข มีหน้าที ่
 1. พัฒนาระบบและกลไกการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของหน่วยงานและเครือข่ายที่
เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
 2. เตรียมความพร้อมและประสาน / สนับสนุนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพใน
สถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ ตามความต้องการของพ้ืนที่และได้มาตรฐานสากล 
 3. บริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
 4. บริหารจัดการระบบส่งกำลังบำรุง (Logistics) เพ่ือการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทาสาธารณสุข 
 5. พัฒนาศักยภาพ ความพร้อม และการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 
รวมถึงโรคติดต่อตามแนวชายแดน 
 6. พัฒนาศักยภาพและประสานปฏิบัติการของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ 
กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง มีหน้าที่ 
 1. เป็นศูนย์ข้อมูลการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ (ซึ่งมีระบบฐานข้อมูลด้านโรคและภัยสุขภาพ ที่
เกิดข้ึนทั้งในสถานการณ์ทั่วไป ในสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ) พร้อมทั้งเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีคุณภาพ ทันสมัย เชื่อถือได้และเป็นแหล่งอ้างอิงของกรมควบคุมโรค 
 2. ดูแลระบบเฝ้าระวังโรคและประเมินความเสี่ยงเพ่ือเตือนภัย ทั้งโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งจัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลทางระบาดวิทยาของโรคและภัยสุขภาพ ที่
สำคัญในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
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 3. ตรวจจับเหตุการณ์ผิดปกติและออกปฏิบัติการสอบสวนโรค ประเมินสถานการณ์การระบาดและ
ควบคุมการระบาดเบื้องต้นที่จำเป็น (Containment) ร่วมกับพื้นท่ี 
 4. สนับสนุนส่งเสริมทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ในพ้ืนที่ให้เข้มแข็ง 
 5. ประเมินสถานการณ์ (Rapid assessment) และเสนอยุทธศาสตร์หรือมาตรการควบคุมภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุขในระยะเฉียบพลัน  
กลุ่มควบคุมโรคเขตเมือง มีหน้าที ่
 1. พัฒนานโยบาย ระบบ และวิจัยรูปแบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพเพ่ือปกป้อง
สุขภาพของประชาชนเขตเมืองในพ้ืนที่รับผิดชอบ โดยครอบคลุมประชากรเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว และ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่รับผิดชอบ 
 2. บูรณาการงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ร่วมกับภาคีเครือข่ายเขตเมืองในพ้ืนที่
รับผิดชอบ 
กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค มีหน้าที่ 
 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และริเริ่มวิธีการใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัย 
 2. ถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ด้านการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ แก่บุคลากรสาธารณสุขในระดับประเทศและนานาชาติ 
 3. ให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพมาตรฐาน เพ่ือสนับสนุนเครือข่ายสาธารณสุขในพ้ืนที่ที่
รับผิดชอบ ในการนำผลตรวจวิเคราะห์มาใช้วินิจฉัย ค้นหาสาเหตุ วิเคราะห์ความรุนแรงและติดตามการรักษาโรค 
เพ่ือให้การรักษา ป้องกันและควบคุมโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
กลุ่มพัฒนาองค์กร มีหน้าที่ 
 1. พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์กรตามมาตรฐานสากล โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 2. วางแผนและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและสมรรถนะการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ และประสิทธิผล 
 3. พัฒนาระบบการจัดทำ กำกับ ติดตาม ปรับปรุงให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุผลตามเป้าหมายคำ
รับรองการปฏิบัติราชการของบุคลากร / กลุ่มงาน / หน่วยงาน 
 4. พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS) ของบุคลากร / หน่วยงานในส่วนการประเมิน
สมรรถนะ และแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 
กลุ่มแผนงานและประเมินผล มีหน้าที่ 
  1. จัดทำ สื่อสาร ถ่ายทอด กำกับ ติดตาม ประเมินผลเป้าหมายตัวชี้วัดของกรม/แผนกลยุทธ์/
แผนปฏิบัติการของหน่วยงานให้เกิดผลผลิต และผลลัพธ์ต่อตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ของกรมควบคุมโรค 
 2. กลั่นกรอง กำกับ ติดตาม ประเมินผลและปรับแผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้
บรรลุเป้าหมายเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา และความคุ้มค่าตามภารกิจ 
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 3. พัฒนาระบบ กลไก การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ และข้อเสนอการพัฒนาแนวทางการดำเนินงาน
เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาสำคัญของพ้ืนที่ ต่อภาคีเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 4. จัดทำระบบฐานข้อมูล ปรับปรุงระบบ และการสืบค้นข้อมูลที่สำคัญ ด้านบริหารและวิชาการ 
รวมทั้งให้คำปรึกษา และสนับสนุนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กลุ่มบริหารทั่วไป มีหน้าที่ 

ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาแนวทางและรูปแบบของงานบริหาร และดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ งาน
พัสดุและยานพาหนะ งานการเงินและบัญชี งานการเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานอื่นๆ ของ
สำนักงาน 
 
อัตรากำลังบุคลากร ปี 2562 
  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี มีจำนวนบุคลากรจำนวนทั้งสิ้น 171 คน  
เป็นข้าราชการจำนวน 89 คน (คิดเป็นร้อยละ 52.04) รองลงมา คือ กลุ่มลูกจ้างประจำ จำนวน 40 คน  
(คิดเป็นร้อยละ 23.39) พนักงานราชการจำนวน 41 คน (คิดเป็นร้อยละ 23.97) และลูกจ้างชั่วคราว 1 คน  
(คิดเป็นร้อยละ 0.58) นอกจากนี้มีบุคลากรที่ดำรงตำแหน่งที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี 
แต่ไปช่วยราชการที่อ่ืนอีกจำนวน 11 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขรก. 
52.04%
(89 คน)

พรก.
23.97%
(41 คน)

ลูกจ้างประจ า
23.39%
(40 คน)

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 
0.58%
(1 คน)

ร้อยละของบุคลากรของ สคร.4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ข้าราชการ

พนักงานราชการ

ลูกจ้างประจ า

ลูกจ้างชั่วคราว
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 รายละเอียดประเภทของบุคลากร จำแนกตามกลุ่มงาน ดังนี้ 
กลุ่มงาน ประเภทบุคลากร (คน) รวม 

ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว 

รวม      
1.ระบาดวิทยและข่าวกรอง 10 2 3 - 15 
2.พัฒนาภาคีเครือข่าย 9 - 4 - 13 

3.พัฒนาวิชาการ 8 - 4 1 13 
4.ปฏิบัติการตอบโตภ้าวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข 

9 11 3 - 23 

5.สื่อสารความเสี่ยงและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ 

6 3 3 - 12 

6.ป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 5 2 9 1 17 
7.ห้องปฏิบัติการทางการแพทยฯ์ 6 2 4 - 12 

8.แผนงานและประเมินผล 8 - 4 - 12 
9.พัฒนาองค์กร 3 1 3 - 7 
10.บริหารทั่วไป 19 19 3 - 41 

 
แผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ปี 2562 
 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 20 ปี ด้านการป้องกันควบคุมโรคและแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ของ
กรมควบคุมโรค ซ่ึงประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความร่วมมือและสนับสนุนภาคีเครือข่ายในประเทศและนานาชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนานวัตกรรม มาตรการ มาตรฐาน และวิชาการ การเฝ้าระวังป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบทบาทการนำด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการติดตามประเมินผลการ
ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นหลักของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์เพ่ือการเฝ้าระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 เตรียมความพร้อมและการจัดการในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพตาม
มาตรฐานสากล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารจัดการองค์การแนวใหม่ 
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งบประมาณที่ ได้รับจดัสรร ปี 2562 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 4 จังหวัดสระบุรี ได้รับการจัดสรร

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 38,489,774.00 บาท เป็นงบประมาณประเภทต่างๆ ดังนี้ 
งบลงทุน   จำนวน  5,899,300 บาท   
งบอุดหนุน   จำนวน  5,739,575 บาท   
งบบุคลากร   จำนวน  6,881,800 บาท   
งบดำเนินงาน   จำนวน 17,759,899 บาท   

 
 โดยจัดสรรงบดำเนินงานเป็น 3 ส่วน คือ  

➢ การบริหารจัดการ ร้อยละ 40 
➢ ระบบควบคุมโรค  ร้อยละ 23 
➢ แผนงานโรคและภัยสุขภาพ ร้อยละ 37 

 
ในส่วนของงบดำเนินงาน จำนวน 14,580,000.00 บาท  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัด

สระบุรี ได้แบ่งสัดส่วนการจัดสรรงบประมาณตามแผนงานโรค ดังนี้ 
1.The must (48%) 2.Change DDC (10%) 3.Maintain (42%) 

กิจกรรม งปม. 
(ลบ.) 

กิจกรรม งปม. 
(ลบ.) 

กิจกรรม งปม. 
(ลบ.) 

กิจกรรม งปม. 
(ลบ.) 

Rabies/IC/CD 0.91 พชพ./
เครือข่าย 

1.30 เฝ้าระวังเชื้อระบบ 
ทางเดินอาหาร 

0.25 สื่อสาร 0.30 

Malaria 0.42 จมน้ำ 0.17 เขตเมือง 0.30 OD 0.75 
TB 0.43 RTI 0.02 Basic lab service 0.08 แผน/ยุทธศาสตร ์ 0.38 
AIDs 0.15 NCD 0.47 Wellness center 0.14 บริหารทั่วไป 4.49  

บูรณาการวัยเด็ก 0.20 SAT/JIT 1.05 Playpen 0.10 IT 0.19 

บูรณาการวัยเรียน 0.14 EOC 0.41 Naphralan 4.0 0.25 
  

บูรณาการวัยรุ่น 0.15 Hepatitis 0.06 พัฒนาผลิตภัณฑ ์ 0.33 
  

บูรณาการวัยทำงาน 0.38 มลพิษ
สิ่งแวดล้อม 

0.31 เพิ่มประสิทธิภาพ 
การตรวจราชการ 

0.05 
  

บูรณาการอาชีวอนามัยฯ 0.26 
      

บริการเฝ้าเระวัง ป้องกัน 0.12 
      

Leprosy 0.04 
      

รวม 6.99 รวม 1.49 รวม 6.10 
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี  ได้ดำเนินการด้วย

ความมุ่งมั่นให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4  

ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี  จังหวัดปทุมธานี  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี  

จังหัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดนครนายก ซึ่งผลการดำเนินงานสรุปเป็น 3 ส่วนสำคัญ คือ 

1. ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

2. ผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

3. ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

1. ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ภาพรวมการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัด
สระบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พบว่า ในแต่ละมิติการดำเนินงาน คือ ด้านประสิทธิภาพ ด้านคุณภาพ 
การให้บริการ ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และด้านการพัฒนาองค์กรมีผลการดำเนินงานคิดเป็น
คะแนนถ่วงน้ำหนักภาพรวม เท่ากับ 4.8450  ซึ่งอยู่ในระดับ “ดีกว่าเป้าหมายมาก” รายละเอียดดังตารางที่ 1 
และตารางท่ี 2 นี้  
 

ตารางที ่ 1 แสดงคะแนนถ่วงน้ำหนักจำแนกตามมิติของคำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที ่ 4  
จังหวัดสระบุรี  ปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาส 4 : ข้อมูล ณ.วันท่ี 30 กันยายน 2562)  

มิต ิ น้ำหนัก คะแนนถ่วงน้ำหนัก 

ด้านประสิทธิผล 70 3.4250   (3.5) 
ด้านประสิทธิภาพของการปฏบิัติราชการ 10 0.4200   (0.5) 
ด้านการพัฒนาองค์กร 20 1.0000   (1.0) 
ภาพรวม 100 4.8450   (5.0) 

(คิดเป็นร้อยละ  96.9000) 

ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
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ตารางที่ 2 แสดงค่าคะแนนตามคำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบรุี  ปีงบประมาณ 2562 

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) 

  น้ำหนัก เป้าหมาย คะแนนเต็ม 
คะแนนถ่วง

น้ำหนัก
เต็ม 

ผลการ
ดำเนินงา

น 
คะแนนที่ได้ 

คะแนน
ถ่วง

น้ำหนัก 
ระดับส ี

มิติที่ 1 ดา้นประสิทธิผล 70   50.00 3.5000   
48.50 

3.425
0 

  
 

 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาศูนยป์ฏบิัติการ
ภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้
สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง 

5 ขั้นตอน
ที่ 5 

5.00 0.2500 ขั้นตอน
ที่ 5 

5.00 0.250
0  

  

1.1.2  ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานวจิัยด้าน
การป้องกัน ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 

5 ขั้นตอน
ที่ 5 

5.00 0.2500 ขั้นตอน
ที่ 5 

4.70 0.235
0 

  

2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานป้องกัน
ควบคุมวัณโรค 

5 ขั้นตอน
ที่ 5 

5.00 0.2500 ขั้นตอน
ที่ 5 

4.60 0.230
0 

  

2.2 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตาม
แผนการสร้างความรู้ความเขา้ใจแก่ประชาชน
เร่ืองโรคและภัยสุขภาพของหนว่ยงานตาม
เกณฑ์ท่ีกรมควบคุมโรคกำหนด 

5 ขั้นตอน
ที่ 5 

5.00 0.2500 ขั้นตอน
ที่ 5 

5.00 0.250
0 

  

2.3 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานป้องกัน
การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับ
อำเภอ (D-RTI) 

5 ขั้นตอน
ที่ 5 

5.00 0.2500 ขั้นตอน
ที่ 5 

4.20 0.210
0 

  

2.4 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพ NCD 
Clinic Plus ในการป้องกันควบคุม
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 

5 ขั้นตอน
ที่ 5 

5.00 0.2500 ขั้นตอน
ที่ 5 

5.00 0.250
0 

  

3.2 ระดับความสำเร็จของการเฝ้าระวังป้องกัน
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับประชาชนใน
พื้นที่เสี่ยง 

10 ขั้นตอน
ที่ 5 

5.00 0.5000 ขั้นตอน
ที่ 5 

5.00 0.500
0 

  

3.4 ระดับความสำเร็จของการจัดทำขอ้มูล
สถานการณ์การสัมผัสสารตะกั่วในเด็กไทยกลุ่ม
อาย ุ0-5 ป ี

10 ขั้นตอน
ที่ 5 

5.00 0.5000 ขั้นตอน
ที่ 5 

5.00 0.500
0 

  

4.1 ระดับความสำเร็จของนวัตกรรมที่หน่วยงาน
สรา้งใหม่แล้วนำไปใช้ประโยชน ์

10 ขั้นตอน
ที่ 5 

5.00 0.5000 ขั้นตอน
ที่ 5 

5.00 0.500
0 

  

5.1  ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตาม
โครงการที่สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

10 ขั้นตอน
ที่ 5 

5.00 0.5000 ขั้นตอน
ที่ 5 

5.00 0.500
0 

  

มิติที่ 3 ดา้นประสิทธิภาพ  10 
 

5.00 0.5000 
 

4.20 0.4200 
 

4.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาประสทิธิภาพ
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

10 ขั้นตอน
ที่ 5 

5.00 0.5000 ขั้นตอน
ที่ 5 

4.20  
0.4200 
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  น้ำหนัก เป้าหมาย คะแนนเต็ม 
คะแนนถ่วง

น้ำหนัก
เต็ม 

ผลการ
ดำเนินงา

น 
คะแนนที่ได้ 

คะแนน
ถ่วง

น้ำหนัก 
ระดับส ี

มิติที่ 4 ดา้นพัฒนาองค์กร 20 
 

10.00 1.0000 
 

10.00 1.0000 
 

4.3 ระดับความสำเร็จของหนว่ยงานในการ
ดำเนินการบริหารจัดการองค์กรได้ตามเกณฑ์ 
ที่กรมควบคุมโรคกำหนด (ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและการพฒันา
ความร่วมมือ) 

10 ขั้นตอน
ที่ 5 

5.00 0.5000 ขั้นตอน
ที่ 5 

5.00 

 
0.5000 

 

  

5.2 ระดับความสำเร็จของหนว่ยงานดำเนินการ
ขับเคลื่อนแผนปฏิรูปองค์กร 

10 ขั้นตอน
ที่ 5 

5.00 0.5000 ขั้นตอน
ที่ 5 

5.00 0.500
0 

  

  100   65.00 5.0000   62.70 4.845
0 

  

ข้อมูล ณ.วันที่ 25 กันยายน 2562   

  

ร้อยละ 
(เต็ม ) 

100.00
00 

  

ร้อยละ 
(ที่ทำ
ได้) 

96.90
00 

 

หมายเหต ุ      
      

 
  -  ไม่มีตัวชี้วัดในมิติที่ 2 ด้านคุณภาพ    

      

          -  ผลการประเมินตนเอง  

 

     สขีาว =N/A           สแีดง =1.00-1.49               สชีมพู =1.50-2.49              สีเหลือง =2.50-3.49            สีเขียวอ่อน 
=3.50-4.49                สีเขียวเข้ม =4.50-5.00 

 

หมายเหตุ : ความหมายของค่าคะแนนตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562 

             ต่ำกว่าเป้าหมายมาก           หมายถึง   0.0001-1.4999 

             ต่ำกว่าเป้าหมาย                หมายถึง   1.5000-2.4999 

             เป็นไปตามเป้าหมาย           หมายถึง   2.5000-3.4999 

             ดีกว่าเป้าหมาย                 หมายถึง   3.5000-4.4999 

             ดีกว่าเป้าหมายมาก            หมายถึง   4.5000-5.0000 
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2. ผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ตามที่ สำนักงานปัองกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ ภายใต้
แผนปฏิบัติราชการการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีแผนงานโครงการที่สนับสนุนต่องบดำเนินงาน 
(โครงการ) จำแนกตามผลผลิตที่เก่ียวข้องต่อการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เขตสุขภาพท่ี 4 ดังนี้ 

ผลผลิตที่ 1 ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  
ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง 

ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

ผลผลิตที่ 3 การเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคท่ีเป็นปัญหาสำคัญ 

ผลผลิตที่ 12 ... 
ผลผลิตที่ 13 ... 
ผลผลิตที่ 14 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชนและผู้สัมผัสขยะ 

ผลผลิตที่ 15 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ 

 

โดยผลการดำเนินงานตามผลผลิต สามารถสรุปภาพรวมตัวชี้วัดตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ดังตารางที่ 3  

ตารางที่ 3 สรุปผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

รหัส ชื่อตัวชี้วัดผลผลิต ค่า 
เป้าหมาย  

ผล 
ไตรมาส 4 

ปัญหาอุปสรรค 

PSA5_R_53_ ร้อยละของเหตุการณ์ผดิปกติทาง
สาธารณสุขไดร้ับการควบคมุภายใน 
3 ระยะฟักตัว 

ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 1.PI และ PM มีจำกัด 
2.การลงสอบในพื้นที่เขตเมืองไมไ่ด้รับ
ความร่วมมือจากพ้ืนท่ี 
3.เกณฑส์อบสวนโรคของสำนักงานไม่
ครอบคลมุทุกโรคและตีความยาก 
4.มีรายงานสอบสวนโรคฉบับสมบรูณ์
เพียงร้อยละ 60 

SDA0101_R_53_ จำนวนผลติภณัฑ์ด้านการเฝ้าระวงั 
ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

2 เรื่อง 2 เรื่อง 
(5 คะแนน) 

ไม่ม ี

SDA0102_R_53_ ร้อยละของผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้า
ระวังป้องกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพได้มาตรฐานทางวิชาการ 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 ไม่ม ี
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รหัส ชื่อตัวชี้วัดผลผลิต ค่า 
เป้าหมาย  

ผล 
ไตรมาส 4 

ปัญหาอุปสรรค 

SDA0103_R_53_ ร้อยละของผลิตภัณฑ์ท่ีดำเนินการ
แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 ไม่ม ี

SDA0204_R_53_ จำนวนเครือข่ายเป้าหมายที่ไดร้ับ
การสนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพ 
และความเข้มแข็งในการจัดการ
ระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค
และภยัสุขภาพ  

48 หน่วยงาน 186 
หน่วยงาน 
(5คะแนน) 

ไม่ม ี

SDA0205_R_53_ ร้อยละของเครือข่ายมีความพึงพอใจ
ต่อการสนับสนุนเสรมิสร้างศักยภาพ
และความเข้มแข็งในการจัดการ
ระบบเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค
และภยัสุขภาพ 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 97.12 
(5คะแนน) 

ไม่ม ี

SDA 
0307_R_53_ 

 

จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายไดร้ับ
บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค
ที่เป็นปัญหาสำคัญ 

99,400 ราย 
 

108,540 ราย การดำเนินงานบางส่วนยังไมไ่ดต้ัวเลข
ของประชาชนท่ีรับบริการโดยตรง ต้อง

ใช้การคาดประมาณ เช่น การกำจดั
พาหะนำโรค 

 

SDA 
0308_R_53_ 

ร้อยละของประชาชนกลุ่มเปา้หมายมี
ความพึงพอใจต่อการบริการเฝ้าระวัง
ป้องกันควบคุมโรคที่เป็นปญัหา
สำคัญ 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 91 ไม่ม ี

SDA1240_R_53_ 
 

จำนวนครั้งของเหตุการณผ์ิดปกติ
ทางสาธารณสุขท่ีได้รับการตรวจจบั
และรายงานผลการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงภายใน 1 ระยะฟักตัว 

15 ครั้ง 33 ครั้ง ไม่ม ี

SDA1241_R_53_ ร้อยละของจำนวนรายงานการ
ประเมินสถานการณส์ามารถระบุ
ความเสีย่งตามเกณฑ์การเฝ้าระวัง
โรคและภัยสุขภาพและให้
ข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารในการ
ตัดสินใจ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 รูปแบบรายงานประเมินความเสี่ยงยังไม่
มีความชัดเจน เนื่องจากมีหน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลายหน่วยงาน ทั้งกองครฉ.
และสำนักระบาดวิทยา 
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รหัส ชื่อตัวชี้วัดผลผลิต ค่า 
เป้าหมาย  

ผล 
ไตรมาส 4 

ปัญหาอุปสรรค 

SDA1344_R_53_ ร้อยละของผลงานวิจัยด้านการ
ป้องกันควบคุมโรคและภยัสุขภาพที่
เผยแพร่ใหห้น่วยงานต่างๆนำไปใช้
ประโยชน ์

ร้อยละ 30 ร้อยละ 100 ไม่ม ี

SDA 1446_R_53 จำนวนเครือข่ายเป้าหมายที่ไดร้ับ
การพัฒนาศักยภาพและสนับสนุน
การดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพตลอดช่วง
ชีวิต 

1,929 
หน่วยงาน 

1,929 
หน่วยงาน 

การกำหนดเทมเพลตตัวช้ีวัดจาก
ส่วนกลางควรชัดเจนทัั้งในระดับกรมว่า

จะวัดอะไร  แล้วระดับ สคร.ต้องวัด
อะไรบ้าง 

 SDA 
1447_R_53_ 

เครือข่ายเปา้หมายทีม่ีความพึงพอใจ
ต่อการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุน
การดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพตลอดช่วง
ชีวิต 

ร้อยละ  
80  

ร้อยละ 86 
 

ไม่ม ี

 SDA 
1549_R_53_ 

จำนวนประชาชนกลุ่มวยัแรงงานท่ี
เข้าถึงการจัดบริการอาชีวอนามัย 

1,602,813 ราย 6,050,410 
ราย 

ไม่ม ี

 SDA 
1550_R_53_ 

ประชาชนกลุ่มวัยแรงงานท่ีเข้าถึงการ
จัดบริการอาชีวอนามัยที่มีคณุภาพ  

ร้อยละ 45 ร้อยละ 100 
 

ไม่ม ี

 SDA 
1652_R_53_ 

จังหวัดเป้าหมายที่มีระบบการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภยั
สุขภาพจากมลพิษทางอากาศและ
มลพิษหมอกควัน 

1 จังหวัด 
(สระบรุี) 

1 จังหวัด 
(สระบรุี) 

1.การเก็บข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่
ครอบคลมุ 
2.กรณีพบค่าตะกั่วในเลือดเด็กเกนิเกณฑ์
และกลุม่ที่ต้องเฝา้ระวังพัฒนาการ  ยัง
ไม่มีแนวทางการเฝ้าระวังติดตามอย่าง

ต่อเนื่องในชุมชน 

 SDA 
1653_R_53_ 

ร้อยละของจังหวัดเป้าหมายที่มี
ระบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม
โรคและภัยสุขภาพจากมลพิษทาง
อากาศและมลพิษหมอกควัน ใน
ระดับดีขึ้น 

ร้อยละ  
55 

ร้อยละ 100 ไม่ม ี
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รายงานประจำปี 2561 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี 23 

 

3. ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 ตารางที ่4  แสดงผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบรุี ปี 2562 

         รหัส ช่ือตัวช้ีวัดยุทธศาสตร ์ ค่า 
เป้าหมาย 

ผล 
ไตรมาส 4 

คะแนน 
(5 คะแนน) 

SM211_R_53_ ระดับความสำเร็จในการสนับสนุนจังหวัดให้มีการพัฒนา
ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้
สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏบิัติงานได้จริง 

ระดับ 5 ดำเนินการได้ทั้ง 5 ข้ึน
ตอน 

4.8 คะแนน 

SM212_R_53_ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบการดูแลรักษา
ผู้ป่วยโรคติดต่อสำคัญ โรคติดต่อรา้ยแรง และภัยสุขภาพ
ที่มีประสิทธิภาพ 

ระดับ 5 ดำเนินการได้ทั้ง 5 ข้ึน
ตอน 

5 คะแนน 

SM213_R_53_ ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานสื่อสารความเสี่ยง
ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภยัสุขภาพ ทั้งในภาวะ
ปกติและภาวะฉุกเฉิน ระดับหน่วยงานตามมาตรฐาน 
JEE/IHR 2005 

ระดับ 5 ดำเนินการได้ทั้ง 5 ข้ึน
ตอน 

5 คะแนน 

SM215_R_53_ ร้อยละของภาคีเครือข่ายที่ขับเคลือ่นการป้องกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 44.44 5 คะแนน 

SM311_R_53_ ร้อยละของจังหวัดมีระบบเฝ้าระวงัโรคและภัยสุขภาพ 5 
กลุ่มโรค 5 มิต ิ

ร้อยละ 100 ระดับ สคร. ร้อยละ 
100 

ระดับ สสจ. ร้อยละ 
62.5 

4.6 คะแนน 
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การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2562 ดำเนินงานตาม

แผนงานต่างๆ ดังนี้ 
1. การป้องกันควบคุมโรคติดต่อ (Cluster CD และ Cluster SALTH) 
2. การป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ (Cluster NCD) 
3. การป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม (Cluster Env-Occ) 
4. การดำเนินงานระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค 

โดยมีผลงานโดดเด่น ดังนี้ 
 

➢ ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ : เปิดหน้างาน Lab เพ่ิมเติมอีก 6 ตัว ได้แก่ ไข้เลือดออก ชิคุณกุนยา ซิก้า มือเท้าปาก 

ไข้หวัดใหญ่ และอาหารเป็นพิษ นอกจากนี้มีบริการรับส่งตัวอย่างวัณโรคให้กับ รพ.ในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 4 ทำให้มีเงิน

บำรุงเข้า สคร.4 มากข้ึนกว่าเดิม 3 เท่า  

 

➢ โรคติดต่อ 

• อาหารเป็นพิษ : พัฒนาระบบการดูแลอาหารเป็นพิษในค่ายลูกเสือ โดยการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆในพ้ืนที่ 

และร่วมกันจัดทำแนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำสำหรับค่ายลูกเสือ โดย

พ้ืนที่รับไปดำเนินการต่อ ทำให้ผลการลดโรคอาหารเป็นพิษในพ้ืนที่ลดลง 

• วัณโรค : มีการผลักดันการรักษาวัณโรคเป็นผลสำเร็จ เป้าหมายร้อยละ 85 ได้เป็นเขตแรกของประเทศ 

• ไข้เลือดออก : ไม่มีการระบาดในพ้ืนที่ในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา  

• การซ้อมแผน MERS เขตสุขภาพท่ี 4 : ทำให้ทราบ GAP ในพ้ืนที่ นำไปสู่การพัฒนาระบบการสื่อสารเชื่อมต่อ

ระหว่างทีมสอบสวนควบคุมโรคและหน่วยงานในระดับพ้ืนที่ รวมทั้งพัฒนาทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญให้กับบุคลากรด้าน

ระบาดวิทยาของแต่ละจังหวัด  

 

 

 

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานสำคัญ 
การป้องกันควบคมุโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญ  

เขตสุขภาพที่ 4 ปี 2562 

21



  

  

 

➢ โรคไม่ติดต่อ  

• พัฒนาระบบเชิงรุก การดูแลเรื่อง DM/HT ในพ้ืนที่เขตเมือง ซึ่งดำเนินการในสถานประกอบการ  

• โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  ได้ดำเนินการในส่วนของงานอาชีวสุขศาสตร์ โดยจะเริ่มเดินสายใน

การตรวจประเมินอาชีวสุขศาสตร์ภายในโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 4 ซึ่งจะทำให้มีเงินบำรุงเข้าสู่หน่วยงานเพิ่ม

มากขึ้น 

 

➢ การสร้างนวัตกรรม  

  สคร.4 ได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิชาการนวัตกรรม ณ งานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้แก่เรื่อง 

1. พัฒนาโปรแกรมหน้าพระลาน 4.0 (กลุ่มโรคไม่ติดต่อ) 

2. เครื่องตากสไลด์ (กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์) 

 

➢ การสร้างความเข้มแข็งงานเชิงระบบด้านระบาดวิทยา 

• พัฒนานักระบาดวิทยาเบื้องต้น 20 ชั่วโมง ให้กับเครือข่ายงานระบาดวิทยาในพ้ืนที่เขตสุขภาพท่ี 4 ให้สามารถ

สอบสวนควบคุมโรคได้ และเป็นทีม CDCU ในระดบัอำเภอได้  

• จัดทำทำเนียบทีมสอบสวนโรคอันตราย เขตสุขภาพที่ 4 

 

➢ การนำเสนอผลงานวิชาการ  

- ประชุมวิชาการนานาชาติ The International Conference on Advancement in Health Sciences 

Education and Professions 2019 โดยนายสุชาญวัชร สมสอน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นำเสนอเรื่อง 

Factors Associated with Deaths in New and Relaped Pulmonary Tuberculosis Patients in Nakhon Nayok 

Province, Thailand. ระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 

 

➢ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น   

  ดร.บุญรวม  จิตสามารถ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กลุ่มโรคติดต่อ ได้รับรางวัลศิษย์เก่า

ดีเด่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562 ประเภทสร้างนวัตกรรมโดยอาศัยความรู้ด้าน

สาธารณสุข ด้วยการนำข้อมูล Situation Analysis ด้าน RTI มาใช้ประกอบข้อเสนอปิดจุดกลับรถหน้า สำนักงานป้องกัน

ควบคุมโรคท่ี 4 จังหวัดสระบุรี เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุทางการจราจร 
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➢ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2562  

  ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย และสามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ตามระยะเวลาที่กรมฯกำหนด ทำให้

หน่วยงานได้รับการพิจารณา เต็มกรอบวงเงิน 2.94 

*************************************************** 
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รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ  2562 

ศูนย์ต้นทุน : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4  จังหวัดสระบุรี 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561  ถึง วันที่ 30 กันยายน 2562 

ลำ 
ดับท่ี 

งบรายจ่าย/รายการ งบประมาณ
ท้ังหมด 

 
  

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

รวมเบิกจ่ายและผูกพันตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ คงเหลือ 

รวมเบิกจ่ายสะสม รวม 

จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวน
เงิน 

ร้อยละ 

1 งบบุคลากร 
 

7,910,839.97 7,910,839.97 100.00 7,910,839.97 100.00 - - 
1.1 ผลผลิตท่ี 17 กิจกรรมหลักที่ 17.1 

 
7,910,839.97 7,910,839.97 100.00 7,910,839.97 100.00 - - 

 
ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 3,914,000.00 7,910,839.97 7,910,839.97 100.00 7,910,839.97 100.00 - - 

2 งบดำเนินงาน 
 

19,638,568.60 19,638,378.75 100.00 19,638,378.75 100.00 189.85 0.00 

2.1 ผลผลิตท่ี 1 
 

550,900.00 550,889.30 100.00 550,889.30 100.00 10.70 0.00 
 

กิจกรรมหลักที ่1.1 (ก องค์ความรู้) 
 

550,900.00 550,889.30 100.00 550,889.30 100.00 10.70 0.00 
 

งบโครงการ 710,900.00 550,900.00 550,889.30 100.00 550,889.30 100.00 10.70 0.00 

2.2 ผลผลิตท่ี 2 
 

9,368,140.00 9,367,960.85 100.00 9,367,960.85 100.00 179.15 0.00 
 

กิจกรรมหลักที ่2.1 
 

85,560.00 85,560.00 100.00 85,560.00 100.00 - - 
 

งบโครงการ 
 

85,560.00 85,560.00 100.00 85,560.00 100.00 - - 
 

กิจกรรมหลักที่ 2.2 เครือข่าย 
 

8,819,155.00 8,818,975.85 100.00 8,818,975.85 100.00 179.15 0.00 
 

งบโครงการ 7,225,300.00 8,003,433.26 8,003,254.11 100.00 8,003,254.11 100.00 179.15 0.00 
 

ค่าสาธารณูปโภค 815,600.00 815,721.74 815,721.74 100.00 815,721.74 100.00 - - 
 

กิจกรรมหลักที่ 2.3 (มาบตาพุด) 
 

210,277.00 210,277.00 100.00 210,277.00 100.00 - - 
 

งบโครงการ 313,000.00 210,277.00 210,277.00 100.00 210,277.00 100.00 - - 
 

กิจกรรมหลักที่ 2.4 IT 
 

253,148.00 253,148.00 100.00 253,148.00 100.00 - - 
 

งบโครงการ 185,000.00 253,148.00 253,148.00 100.00 253,148.00 100.00 - - 

2.3 ผลผลิตท่ี 3 
 

2,758,982.46 4,297,764.92 155.77 4,297,764.92 155.77 - - 
 

กิจกรรมหลักที ่3.1 เฝ้าระวัง 
 

1,937,760.46 3,476,542.92 179.41 3,476,542.92 179.41 - - 
 

งบโครงการ 244,400.00 226,178.00 226,178.00 100.00 226,178.00 100.00 - - 
 

จัดซื้อยา และเวชภณัฑ์ที่มิใชย่าฯ 
 

1,538,782.46 1,538,782.46 100.00 1,538,782.46 100.00 - - 

ส่วนที่ 3 การเบิกจ่ายงบประมาณ 
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ลำ 
ดับท่ี 

งบรายจ่าย/รายการ งบประมาณ
ท้ังหมด 

 
  

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

รวมเบิกจ่ายและผูกพันตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ คงเหลือ 

รวมเบิกจ่ายสะสม รวม 

จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวน
เงิน 

ร้อยละ 

 
วัสดุวิทยาศาสตร ์

 
1,332,417.46 1,525,182.46 114.47 1,525,182.46 114.47 -          

192,765 
-            

14.47  
เวชภัณฑ์มิไชย่า 

 
45,955.00 - - - - 45,955.00 100.00 

 
ยา 

 
121,890.00 - - - - 121,890.00 100.00 

 
สารเคม ี

 
38,520.00 13,600.00 35.31 13,600.00 35.31 24,920.00 64.69 

ศูนย์ฯ ภารกจิประจำ : ค่าจ้างเหมาพนักงาน
สนับสนุนปฏิบัตกิาร 

133,800.00 172,800.00 172,800.00 100.00 172,800.00 100.00 - - 

 
กิจกรรมหลักที่ 3.2 PR 

 
821,222.00 821,222.00 100.00 821,222.00 100.00 - - 

 
งบโครงการ 893,000.00 821,222.00 821,222.00 100.00 821,222.00 100.00 - - 

2.4 ผลผลิตท่ี 5 
 

1,645,585.30 1,645,585.30 100.00 1,645,585.30 100.00 - - 
 

กิจกรรมหลักที ่5.1 
 

530,872.40 530,872.40 100.00 530,872.40 100.00 - - 
 

งบโครงการ 422,400.00 530,872.40 530,872.40 100.00 530,872.40 100.00 - - 
 

กิจกรรมหลักที่ 5.2 
 

1,027,187.90 1,027,187.90 100.00 1,027,187.90 100.00 - - 
 

งบโครงการ 431,600.00 463,302.60 463,302.60 100.00 463,302.60 100.00 - - 
 

ค่าสาธารณูปโภค 
 

563,885.30 563,885.30 100.00 563,885.30 100.00 - - 
 

กิจกรรมหลักที ่5.3 
 

87,525.00 87,525.00 100.00 87,525.00 100.00 - - 
 

งบโครงการ 154,100.00 87,525.00 87,525.00 100.00 87,525.00 100.00 - - 

2.5 ผลผลิตท่ี 7 กิจกรรมหลักที ่7.1 
 

860,000.00 860,000.00 100.00 860,000.00 100.00 - - 
 

งบโครงการ 910,000.00 860,000.00 860,000.00 100.00 860,000.00 100.00 - - 

2.6 ผลผลิตท่ี 8 กิจกรรมหลักที่ 8.1 
 

1,913,400.00 1,913,400.00 100.00 1,913,400.00 100.00 - - 
 

งบโครงการ 1,713,400.00 1,913,400.00 1,913,400.00 100.00 1,913,400.00 100.00 - - 

2.7 ผลผลิตท่ี 14 
 

1,183,400.00 - - - - - - 
 

กิจกรรมหลักที่ 14.1 
 

640,195.00 
 

- 
 

- 640,195 - 
 

งบโครงการ 200,000.00 640,195.00 640,195.00 100.00 640,195.00 100.00 - - 
 

กิจกรรมหลักที่ 14.2 
 

43,260.00 
    

43,260 - 
 

งบโครงการ 140,000.00 43,260.00 43,260.00 100.00 43,260.00 100.00 - - 
 

กิจกรรมหลักที่ 14.3 
 

86,996.00 
    

86,996 - 
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ลำ 
ดับท่ี 

งบรายจ่าย/รายการ งบประมาณ
ท้ังหมด 

 
  

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

รวมเบิกจ่ายและผูกพันตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ คงเหลือ 

รวมเบิกจ่ายสะสม รวม 

จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวน
เงิน 

ร้อยละ 

 
งบโครงการ 150,000.00 86,996.00 86,996.00 100.00 86,996.00 100.00 - - 

 
กิจกรรมหลักที่ 14.4 

 
412,949.00 

    
412,949 - 

 
งบโครงการ 380,000.00 412,949.00 412,949.00 100.00 412,949.00 100.00 - - 

2.8 ผลผลิตท่ี 15 กิจกรรมหลักที่ 15.1 
 

259,960.00 259,960.00 100.00 259,960.00 100.00 - - 
 

งบโครงการ 260,000.00 259,960.00 259,960.00 100.00 259,960.00 100.00 - - 

2.9 ผลผลิตท่ี 16 กิจกรรมหลักที่ 16.1 
 

250,000.00 250,000.00 100.00 250,000.00 100.00 - - 
 

งบโครงการ 250,000.00 250,000.00 250,000.00 100.00 250,000.00 100.00 - - 

2.10 ผลผลิตท่ี 18 กิจกรรมหลักที่ 18.1 
 

848,200.84 848,200.84 100.00 848,200.84 100.00 - - 
 

ค่าตอบแทน (ขั้นต่ำ) : 
 

539,501.07 539,501.07 100.00 539,501.07 100.00 - - 
 

เงินเพิม่พิเศษสำหรับแพทย ์ 300,000.00 170,000.00 170,000.00 100.00 170,000.00 100.00 - - 
 

ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข 354,000.00 253,967.74 253,967.74 100.00 253,967.74 100.00 - - 
 

ค่าเช่าบ้าน 132,000.00 115,533.33 115,533.33 100.00 115,533.33 100.00 - - 
 

ภารกิจประจำ : 
 

308,699.77 308,699.77 100.00 308,699.77 100.00 - - 
 

เงินสมทบกองทนุประกนัสังคม 145,500.00 308,699.77 308,699.77 100.00 308,699.77 100.00 - - 

3 งบลงทุน/งบลงทุนเหลือจ่าย 
 

1,770,575.00 1,770,575.00 100.00 1,770,575.00 100.00 - - 

3.1 รวมผลผลิตท่ี 2 
 

1,378,270.00 1,348,770.00 97.86 1,378,270.00 100.00 - - 

3.1.1 กิจกรรมหลักที ่2.2 
 

702,860.00 673,360.00 95.80 702,860.00 100.00 - - 
 

ปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่ง
ประกอบ 

 
642,000.00 642,000.00 100.00 642,000.00 100.00 - - 

 
ปรับปรุงห้องศูนย์ขอ้มูล (EOC Data 

Center) จำนวน 1 แห่ง 

 
642,000.00 642,000.00 100.00 642,000.00 100.00 - - 

 
ครุภัณฑ์สำนักงาน (งบลงทุนเหลือ

จ่าย) 

 
21,360.00 21,360.00 100.00 21,360.00 100.00 - - 

 
โต๊ะทำงาน ขนาด 120*60*75 ซม. 

 
15,000.00 15,000.00 100.00 15,000.00 100.00 - - 

 
พัดลมโคจร ขนาดไม่นอ้ยกว่า 16 นิ้ว 

 
6,360.00 6,360.00 100.00 6,360.00 100.00 - - 

 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์(งบลงทุนเหลือ

จ่าย) 

 
39,500.00 - - 39,500.00 100.00 - - 

 
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 

 
25,000.00 25,000.00 100.00 25,000.00 100.00 - - 
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ลำ 
ดับท่ี 

งบรายจ่าย/รายการ งบประมาณ
ท้ังหมด 

 
  

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

รวมเบิกจ่ายและผูกพันตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ คงเหลือ 

รวมเบิกจ่ายสะสม รวม 

จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวน
เงิน 

ร้อยละ 

 
เคื่องพิมพ ์MultiFunction แบบฉีด

หมึก 

 
14,500.00 14,500.00 100.00 14,500.00 100.00 - - 

3.1.2 กิจกรรมหลักที่ 2.4 
 

675,410.00 675,410.00 100.00 675,410.00 100.00 - - 
 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 

675,410.00 675,410.00 100.00 675,410.00 100.00 - - 
 

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2Switch) 
ขนาด 24 ชอ่ง แบบที่ 2 จำนวน 2 

เครื่อง 

 
16,960.00 16,960.00 100.00 16,960.00 100.00 - - 

 
เครื่องคอมพวิเตอร์ สำหรับงาน

ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่นอ้ย
กว่า 19 นิว้ จำนวน 13 เครือ่ง 

 
286,000.00 286,000.00 100.00 286,000.00 100.00 - - 

 
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 

จำนวน 13 เครื่อง 

 
18,460.00 18,460.00 100.00 18,460.00 100.00 - - 

 
เครื่องคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน

ประมวลผล จำนวน 20 เครือ่ง 

 
351,400.00 351,400.00 100.00 351,400.00 100.00 - - 

 
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร

ทั่วไป จำนวน 1 เครือ่ง 

 
2,590.00 2,590.00 100.00 2,590.00 100.00 - - 

3.2 รวมผลผลิตท่ี 3 
 

12,091.00 12,091.00 100.00 12,091.00 100.00 - - 

3.2.1 กิจกรรมหลักที ่3.1 
 

12,091.00 12,091.00 100.00 12,091.00 100.00 - - 
 

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
 

12,091.00 12,091.00 100.00 12,091.00 100.00 - - 
 

เครื่องวัดอณุหภูมิปลายท่อเครือ่งพ่น 
จำนวน 1 เครื่อง 

 
12,091.00 12,091.00 100.00 12,091.00 100.00 - - 

3.4 รวมผลผลิตท่ี 5 
 

289,990.00 289,990.00 100.00 289,990.00 100.00 29,960 10.33 

3.4.1 กิจกรรมหลักที ่5.2 
 

289,990.00 289,990.00 100.00 289,990.00 100.00 29,960 10.33 
 

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่
(งบลงทุนเหลือจ่าย) 

 
32,700.00 32,700.00 100.00 32,700.00 100.00 - - 

 
เครื่องมัลติมเีดียโปรเจคเตอร์ ระดับ 

XGA 

 
32,700.00 32,700.00 100.00 32,700.00 100.00 - - 

 
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า (งบลงทุนเหลือจ่าย) 

 
7,000.00 7,000.00 100.00 7,000.00 100.00 - - 

 
ไมโครโฟนไร้สาย 

 
7,000.00 7,000.00 100.00 7,000.00 100.00 - - 

 
ครุภัณฑ์สำนักงาน (งบลงทุนเหลือจ่าย) 

 
50,950.00 50,950.00 100.00 50,950.00 100.00 - - 

 
เก้าอี้ทำงาน ขนาด 59*62*92-104 ซม. 

 
48,000.00 48,000.00 100.00 48,000.00 100.00 - - 

 
โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ 

 
2,950.00 2,950.00 100.00 2,950.00 100.00 - - 
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ลำ 
ดับท่ี 

งบรายจ่าย/รายการ งบประมาณ
ท้ังหมด 

 
  

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

รวมเบิกจ่ายและผูกพันตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ คงเหลือ 

รวมเบิกจ่ายสะสม รวม 

จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวน
เงิน 

ร้อยละ 

 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ 
(งบลงทุนเหลือจ่าย) 

 
169,380.00 169,380.00 100.00 169,380.00 100.00 - - 

 
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร

ระดับ 

 
18,000.00 18,000.00 100.00 18,000.00 100.00 - - 

 
จอแสดงภาพขนาดไม่นอ้ยกว่า 21.5 

นิ้ว 

 
7,180.00 7,180.00 100.00 7,180.00 100.00 - - 

 
เครื่องพมิพ์เลเซอร ์หรอืชนิด LED สี 

ชนิด 

 
20,000.00 20,000.00 100.00 20,000.00 100.00 - - 

 
เครื่องพมิพ์เลเซอร ์หรอืชนิด LED ขาว

ดำ 

 
45,000.00 45,000.00 100.00 45,000.00 100.00 - - 

 
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2Switch) 

ขนาด 24 ชอ่ง 

 
11,700.00 11,700.00 100.00 11,700.00 100.00 - - 

 
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ  

(Access Point) 

 
67,500.00 67,500.00 100.00 67,500.00 100.00 - - 

 
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์  
(งบลงทุนเหลือจ่าย) 

 
29,960.00 29,960.00 100.00 29,960.00 100.00 29,960 100 

 
เครื่องบันทกึอณุหภูมิสำหรับ

ห้องปฏิบัติการ 

 
29,960.00 29,960.00 100.00 29,960.00 100.00 - - 

3.2 รวมผลผลิตท่ี 16 50,950.00 90,224.00 90,224.00 100.00 90,224.00 100.00 - - 
 

กิจกรรมหลักที ่16.1 50,950.00 90,224.00 90,224.00 100.00 90,224.00 100.00 - - 
 

งบลงทุน-อาคาร สิ่งก่อสร้าง  
(เบิกแทนกรมชลฯ) 

50,950.00 90,224.00 90,224.00 100.00 90,224.00 100.00 - - 

 
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ำรายการค่าดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและแผน

ติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอ้มจังหวดักรุงเทพมหานคร 

โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหลก็ จังหวัด
สระบุร ี

50,950.00 90,224.00 90,224.00 100.00 90,224.00 100.00 - - 

4 งบอุดหนุน 
 

5,425,260.22 5,425,260.22 100.00 5,425,260.22 100.00 - - 

4.1 ผลผลิตท่ี  4  กจิกรรมหลักที่ 4.1 
 

1,985,260.22 1,985,260.22 100.00 1,985,260.22 100.00 - - 

ทป. เงินอดุหนุนค่าสังคมสงเคราะห ์ 25,000.00 18,000.00 18,000.00 100.00 18,000.00 100.00 - - 

ทป. เงินอดุหนุนสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อน 702,000.00 553,790.22 553,790.22 100.00 553,790.22 100.00 - - 

ทป. เงินอดุหนุนค่าฌาปนกิจสงเคราะห์
ผู้ป่วยโรคเรือ้น 

10,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00 5,000.00 100.00 - - 
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ลำ 
ดับท่ี 

งบรายจ่าย/รายการ งบประมาณ
ท้ังหมด 

 
  

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

รวมเบิกจ่ายและผูกพันตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ คงเหลือ 

รวมเบิกจ่ายสะสม รวม 

จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวน
เงิน 

ร้อยละ 

ฉก. เงินอดุหนุนค่าอาหารผู้ป่วยโรคเรื้อน 1,916,250.00 1,408,470.00 1,408,470.00 100.00 1,408,470.00 100.00 - - 

4.2 ผลผลิตท่ี 5  กิจกรรมหลักที่ 5.3 
 

3,440,000.00 3,440,000.00 100.00 3,440,000.00 100.00 - - 

ทป. เงินอดุหนุนองคก์รเอกชนฯ (NGO) 3,440,000.00 3,440,000.00 3,440,000.00 100.00 3,440,000.00 100.00 - - 

5 งบรายจ่ายอื่น 
 

106,560.00 106,560.00 100.00 106,560.00 100.00 - - 

5.1 ผลผลิตท่ี  13  กิจกรรมหลักที่ 13.1 
 

106,560.00 106,560.00 100.00 106,560.00 100.00 
 

- 
 

ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจยั 
 

106,560.00 106,560.00 100.00 106,560.00 100.00 - - 
 

รวมท้ังสิ้น 
 

34,851,803.79 34,851,613.94 100.00 34,851,613.94 100.00 189.85 0.00 
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