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คำนำ 
 
 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาองค์ความรู้ มาตรฐาน
หลักเกณฑ์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองท้องถิ่น และประชาชนในพ้ืนที่ เขตสุขภาพที่  4 
ครอบคลุมพ้ืนที่ 8 จังหวัด ประกอบด้วย สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา นครนายก ปทุมธานี 
และนนทบุรี  

 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ปีงบประมาณ 2566       
ได้วางกรอบแนวคิดให้มีความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  แผนแม่บทภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 แผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข และยุทธศาสตร์กรมควบคุมโรค เพ่ือเป็นกรอบ
แนวทางการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการและกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  

 ทั้งนี้ กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนงาน และเครือข่าย ขอขอบคุณความร่วมมือจากผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน 
หัวหน้าศูนย์ และบุคลากรสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดทุกท่าน ที่ทำให้แผนปฏิบัติราชการสำนักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ปีงบประมาณ 2566 ฉบับนี้ มีความสมบูรณ์ และหวังเป็นอย่า งยิ่งว่าจะเป็น
ประโยชน์ในการดำเนินงานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ต่อไป 
 

กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนงาน และเครือข่าย  
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี  

มีนาคม 2566 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3



สารบัญ 
 

เร่ือง หน้า 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2566 7 
  1. ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ 8 
  2. การจัดสรรงบประมาณ งบบุคลากร 10 
  3. การจัดสรรงบประมาณ งบดำเนินงาน งบขั้นต่ำ-ภารกิจประจำ 11 
  4. การจัดสรรงบประมาณ งบดำเนินงาน โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการ 13 
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แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ 4  34 
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1. ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมควบคุมโรคได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้ สำนักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่  4 จังหวัดสระบุรี แบ่งเป็นจำนวน 3 งวด โดยพิจารณาจากวงเงินตามแผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ได้รับการอนุมัติ (แผน Stamp) มีรายละเอียด ดังนี้ 

ตารางท่ี 1 สรุปภาพรวมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

งวดท่ี 1 งวดท่ี 2 งวดท่ี 3

ภาพรวมทุกงบประมาณ 108,833,500.00     70,702,700.00   36,594,210.00   1,536,590.00    

1. งบบุคลากร 68,235,300.00       34,117,700.00   34,117,600.00   -                 

2. งบลงทุน 28,510,500.00       28,510,500.00   -                 -                 

3. งบอุดหนุน 4,190,200.00        1,995,100.00    1,097,550.00    1,097,550.00    

4. งบด าเนินงาน 7,897,500.00        6,079,400.00    1,379,060.00    439,040.00       

  4.1 ข้ันต ่ำ-ภำรกิจประจ่ำ 1,393,500.00         702,200.00       691,300.00       -                 

  4.2 ค่ำสำธำรณูปโภค 500,000.00            250,000.00       125,000.00       125,000.00       

  4.3 งบโครงกำร 4,225,600.00         3,348,800.00     562,760.00       314,040.00       

  4.4 งบยำและเวชภัณฑ์ที มใิช่ยำฯ 1,778,400.00         1,778,400.00     -                 -                 

ประเภทงบประมาณรายจา่ย งบประมาณรวมท้ังส้ิน
การจดัสรรเงินประจ างวด

 
 จากข้อมูลดังกล่าว พบว่า สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ภาพรวมทั้งสิ้น 108,833,500 บาท แบ่งเป็น งวดที่ 1 จำนวน 70,702,700 บาท งวดที่ 2 จำนวน 36,594,210 บาท 
และงวดที่ 3 จำนวน 1,536,590 บาท 
 งบบุคลากรได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น 68,235,300 บาท แบ่งเป็น งวดที่ 1 จำนวน 34,117,700 บาท และ
งวดที่ 2 จำนวน 34,117,600 บาท 
 งบลงทุนได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น 28,510,500 บาท โดยได้รับการจัดสรรในงวดที่ 1 เต็มจำนวน 
 งบอุดหนุนได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น 4,190,200 บาท แบ่งเป็น งวดที่ 1 จำนวน 1,995,100 บาท งวดที่ 2 
จำนวน 1,097,550 บาท และงวดที่ 3 จำนวน 1,097,550 บาท 
 งบดำเนินงานได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น 7,897,500 บาท แบ่งเป็น งวดที่ 1 จำนวน 6,079,400 บาท งวดที่ 2 
จำนวน 1,379,060 บาท และงวดที่ 3 จำนวน 439,040 บาท 
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ภาพที่ 1 ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 แยกตามประเภทงบรายจ่าย 

 จากภาพที่ 1 พบว่า งบบุคลากร ได้รับการจัดสรรมากที่สุด คือ ร้อยละ 62.70 รองลงมา คือ งบลงทุน 
ร้อยละ 26.20 งบดำเนินงาน ร้อยละ 7.26 และงบอุดหนุน ร้อยละ 3.85 

        
ภาพที่ 2 สัดส่วนการจัดสรร เงินประจำงวด งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566  

 จากข้อมูลดังกล่าว พบว่า งบลงทุนได้รับการจัดสรรงวดที่ 1 ร้อยละ 100 งบบุคลากรได้รับจัดสรรงวดที่ 1
ร้อยละ 50 งวดที่ 2 ร้อยละ 50 งบอุดหนุนได้รับการจัดสรรงวดที่ 1 ร้อยละ 47.61 งวดที่ 2 ร้อยละ 26.19 งวดที่ 3 
ร้อยละ 26.19 และงบดำเนินงานได้รับการจัดสรรงวดที่ 1 ร้อยละ 78.98 งวดที่ 2 ร้อยละ 17.46 งวดที่ 3 ร้อยละ 
5.56 ทั้งนี้ งบดำเนินงาน (งบยา) ได้รับการจัดสรรงวดที่ 1 ร้อยละ 100  
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2. การจัดสรรงบประมาณ งบบุคลากร 
      ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมควบคุมโรคได้จัดสรรงบประมาณ งบบุคลากร ให้สำนักงานป้องกัน
ควบคุมโรคท่ี 4 จังหวัดสระบุรี แบ่งเป็นจำนวน 2 งวด มีรายละเอียด ดังนี้ 

ตารางท่ี 2 สรุปภาพรวมการจัดสรรงบประมาณ งบบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

งวดท่ี 1 งวดท่ี 2 งวดท่ี 3

งบบุคลากร 68,235,300.00      34,117,700.00 34,117,600.00 -               

 - เงินเดือน (ข้ำรำชกำร) 53,320,300.00       26,660,200.00  26,660,100.00  -                

 - ค่ำจ้ำงประจ่ำ 9,270,600.00        4,635,300.00    4,635,300.00    -                

 - ค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำร 5,644,400.00        2,822,200.00    2,822,200.00    -                

งบประมาณ/รายการ งบประมาณรวมท้ังส้ิน
การจดัสรรเงินประจ างวด

 
จากข้อมูลดังกล่าว พบว่า สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

งบบุคลากร ทั้งสิ้น 68,235,300 บาท แบ่งเป็น งวดที่ 1 จำนวน 34,177,700 บาท งวดที่ 2 จำนวน 34,177,600 บาท 
 

              
ภาพที่ 3 ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณ งบบุคลากร แยกตามรายการ 

  จากภาพที่ 3 ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณ งบบุคลากร แยกตามรายการ พบว่า เงินเดือน (ข้าราชการ) 
ได้รับการจัดสรรมากที่สุด คือ ร้อยละ 78.14 รองลงมา คือ ค่าจ้างประจำ ร้อยละ 13.59 และค่าตอบแทน
พนักงานราชการ ร้อยละ 8.27 
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ภาพที่ 4 สัดส่วนการจัดสรรเงินประจำงวด งบบุคลากร 

 จากข้อมูลดังกล่าว พบว่า งบบุคลากรทุกรายการได้รับการจัดสรรงบประมาณ แบ่งเป็นจำนวน 2 งวด 
งวดละ ร้อยละ 50 
 
3. การจัดสรรงบประมาณ งบดำเนินงาน งบขั้นต่ำ-ภารกิจประจำ 
      ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมควบคุมโรคได้จัดสรรงบประมาณ งบดำเนินงาน งบขั้นต่ำ-ภารกิจประจำ 
ให้สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี แบ่งเป็นจำนวน 2 งวด มีรายละเอียด ดังนี้ 

ตารางที่ 3 สรุปภาพรวมการจัดสรรงบประมาณ งบดำเนินงาน งบขั้นต่ำ-ภารกิจประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

งวดท่ี 1 งวดท่ี 2 งวดท่ี 3

ข้ันต่ า-ภารกิจประจ า รวมท้ังส้ิน 1,393,500.00       702,200.00     691,300.00     -               

 - ค่ำเช่ำบ้ำน 273,500.00           136,800.00      136,700.00      -                

 - ค่ำตอบแทนฯเงินเดือนเต็มข้ัน 138,100.00           69,100.00        69,000.00        -                

 - เงินเพิ มพิเศษส่ำหรับแพทย์ฯ 300,000.00           150,000.00      150,000.00      -                

 - เงินเพิ มพิเศษ พ.ต.ส. 474,000.00           237,000.00      237,000.00      -                

 - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 197,300.00           98,700.00        98,600.00        -                

 - เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,600.00            10,600.00        -                

งบประมาณ/รายการ งบประมาณรวมท้ังส้ิน
การจดัสรรเงินประจ างวด
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จากข้อมูลดังกล่าว พบว่า สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
งบดำเนินงาน งบขั้นต่ำ-ภารกิจประจำ ทั้งสิ้น 1,393,500 บาท แบ่งเป็น งวดที่ 1 จำนวน 102,200 บาท งวดที่ 2 
จำนวน 691,300 บาท  

ประกอบด้วยรายการค่าเช่าบ้าน จำนวน 273,500 บาท ตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ  
ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง จำนวน 138,100 บาท เงินเพ่ิมพิเศษสำหรับแพทย์ 
ทันตแพทย์และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการหรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขโดยไม่ทำเวช
ปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน จำนวน 300,000 บาท เงินเพ่ิมสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุ
พิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) จำนวน 474,000 บาท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 
197,300 บาท เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จำนวน 10,160 บาท 

 

 
ภาพที่ 5 ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณ งบดำเนินงาน งบขั้นต่ำ-ภารกิจประจำ 

  จากภาพที่ 5 ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณ งบดำเนินงาน งบขั้นต่ำ-ภารกิจประจำ พบว่า ค่าตอบแทน 
พ.ต.ส. ได้รับการจัดสรรมากที่สุด คือ ร้อยละ 34.02 รองลงมา คือ เงินเพ่ิมพิเศษสำหรับแพทย์ฯ ร้อยละ 21.53   
ค่าเช่าบ้าน ร้อยละ 19.63 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ร้อยละ 14.16 ค่าตอบแทนฯเงินเดือนเต็มขั้น ร้อยละ
9.91 และเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ร้อยละ 0.76 
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ภาพที่ 6 สัดส่วนการจัดสรรเงินประจำงวด งบดำเนินงาน งบขั้นต่ำ-ภารกิจประจำ 
 
4. การจัดสรรงบประมาณ งบดำเนินงาน โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการ 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมควบคุมโรคได้จัดสรรงบประมาณ งบดำเนินงาน โครงการ ให้สำนักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี แบ่งเป็นจำนวน 3 งวด มีรายละเอียด ดังนี้ 

ตารางที่ 4 สรุปภาพรวมการจัดสรรงบประมาณ งบดำเนินงาน โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

งวดท่ี 1 งวดท่ี 2 งวดท่ี 3

งบด าเนินงาน (โครงการ) รวมท้ังส้ิน 4,225,600.00       3,348,800.00 562,760.00    314,040.00    

 - ผลผลิต 1 กิจกรรม 1.1 420,550.00           220,800.00     139,100.00     60,650.00      

 - ผลผลิต 2 กิจกรรม 2.2 1,090,224.00        815,500.00     52,000.00      222,724.00     

 - ผลผลิต 3 กิจกรรม 3.2 134,660.00           124,500.00     10,160.00      -              

 - ผลผลิต 6 กิจกรรม 6.3 712,800.00           712,800.00     -              -              

 - ผลผลิต 7 กิจกรรม 7.1 491,750.00           354,400.00     131,400.00     5,950.00        

 - ผลผลิต 8 กิจกรรม 8.1 577,586.00           530,200.00     28,800.00      18,586.00      

 - ผลผลิต 9 กิจกรรม 9.4 798,030.00           590,600.00     201,300.00     6,130.00        

งบประมาณ/รายการ งบประมาณรวมท้ังส้ิน
การจดัสรรเงินประจ างวด
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จากข้อมูลดังกล่าว พบว่า สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
งบดำเนินงาน โครงการ ทั้งสิ้น 4,225,600 บาท แบ่งเป็น งวดที่ 1 จำนวน 3,348,800 บาท งวดที่  2 จำนวน    
562,760 บาท และงวดที่ 3 จำนวน 314,040 บาท 

          
ภาพที่ 7 ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณ งบดำเนินงาน (โครงการ) 

  จากภาพที่ 7 ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณ งบดำเนินงาน (โครงการ) พบว่า ผลผลิตที่ 2 ได้รับการ
จัดสรรมากที่สุด คือ ร้อยละ 25.28 รองลงมา คือ ผลผลิตที่ 9 ร้อยละ 18.89 ผลผลิตที่ 6 ร้อยละ 16.87 ผลผลิตที่ 
6 ร้อยละ 13.67 ผลผลิตที่ 7 ร้อยละ 11.64 ผลผลิตที่ 1 ร้อยละ 9.95 และผลผลิตที่ 3 ร้อยละ 3.19 

 
ภาพที่ 8 สัดส่วนการจัดสรรเงินประจำงวด งบดำเนินงาน (โครงการ) 
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5. การจัดสรรงบประมาณ งบดำเนินงาน ค่ายาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาฯ             
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมควบคุมโรคได้จัดสรรงบประมาณ งบดำเนินงาน ค่ายาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาฯ 
ให้สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ดังนี้ 

ตารางที่ 5 สรุปภาพรวมการจัดสรรงบประมาณ งบดำเนินงาน ค่ายาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาฯ ตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

งวดท่ี 1 งวดท่ี 2 งวดท่ี 3

งบด าเนินงาน (งบยา) รวมท้ังส้ิน 1,778,400.00       34,117,700.00 -               -               

 - ผลผลิต 3 กิจกรรม 3.1 291,700.00           26,660,200.00  -                

 - ผลผลิต 5 กิจกรรม 5.2 1,007,400.00        4,635,300.00    -                

 - ผลผลิต 8 กิจกรรม 8.1 479,300.00           2,822,200.00    -                

งบประมาณ/รายการ งบประมาณรวมท้ังส้ิน
การจดัสรรเงินประจ างวด

 

จากข้อมูลดังกล่าว พบว่า สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
งบดำเนินงาน ค่ายาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาฯ ทั้งสิ้น 1,778,400 บาท โดยได้รับการจัดสรรในงวดที่ 1 เต็มจำนวน 

 
ภาพที่ 9 ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณ งบดำเนินงาน ค่ายาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาฯ 

  จากภาพที่ 9 ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณ งบดำเนินงาน ค่ายาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาฯ พบว่า ผลผลิตที่ 
5 ได้รับการจัดสรรมากที่สุด คือ ร้อยละ 56.65 รองลงมา คือ ผลผลิตที่ 8 ร้อยละ 16.40 ผลผลิตที่ 3 ร้อยละ 
16.40 
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6. การจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน 
      ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมควบคุมโรคได้จัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ให้สำนักงานป้องกันควบคุม
โรคที ่4 จังหวัดสระบุรี มีรายละเอียด ดังนี้ 

ตารางท่ี 6 สรุปภาพรวมการจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

งวดท่ี 1 งวดท่ี 2 งวดท่ี 3

งบลงทุน รวมท้ังส้ิน 28,510,500.00      28,510,500.00 -               -               

  - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 22,500.00            22,500.00        -                

  - สิ งก่อสร้ำง 28,488,000.00       28,488,000.00  -                

งบประมาณ/รายการ งบประมาณรวมท้ังส้ิน
การจดัสรรเงินประจ างวด

 

จากข้อมูลดังกล่าว พบว่า สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
งบลงทุน ทั้งสิ้น 28,510,500 บาท โดยได้รับการจัดสรรในงวดที่ 1 เต็มจำนวน 

             
ภาพที่ 10 ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน 

  จากภาพที่ 10 ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน พบว่า สิ่งก่อสร้าง ได้รับการจัดสรรมากที่สุด คือ 
ร้อยละ 99.92 และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ร้อยละ 0.08 
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7. การจัดสรรงบประมาณ งบอุดหนุน 
      ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมควบคุมโรคได้จัดสรรงบประมาณ งบอุดหนุน ให้ สำนักงานป้องกัน
ควบคุมโรคท่ี 4 จังหวัดสระบุรี แบ่งเป็นจำนวน 3 งวด มีรายละเอียด ดังนี้ 

ตารางท่ี 7 สรุปภาพรวมการจัดสรรงบประมาณ งบอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

งวดท่ี 1 งวดท่ี 2 งวดท่ี 3

งบอุดหนุนรวมท้ังส้ิน 4,190,200.00          1,995,100.00    1,097,550.00    1,097,550.00 

งบอุดหนุนท่ัวไป        2,744,800.00    1,272,400.00      736,200.00      736,200.00 

ผลผลิตที  4 544,800.00           272,400.00      136,200.00      136,200.00      

ผลผลิตที  5 2,200,000.00        1,000,000.00    600,000.00      600,000.00      

งบอุดหนุนเฉพาะกิจ 1,445,400.00       722,700.00     361,350.00     361,350.00     

ผลผลิตที  4 1,445,400.00        722,700.00      361,350.00      361,350.00      

งบประมาณ/รายการ งบประมาณรวมท้ังส้ิน
การจดัสรรเงินประจ างวด

 

จากข้อมูลดังกล่าว พบว่า สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
งบอุดหนุน ทั้งสิ้น 4,190,200 บาท แบ่งเป็น งวดที่ 1 จำนวน 1,995,100 บาท งวดที่ 2 จำนวน 1,097,550 บาท 
และงวดที่ 3 จำนวน 1,097,550 บาท 

     
ภาพที่ 11 ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณ งบอุดหนุน 
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จากภาพที่ 11 ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณ งบอุดหนุน พบว่า งบอุดหนุนทั่วไป ได้รับการจัดสรรมาก
ที่สุด คือ ร้อยละ 65.51 และงบอุดหนุนเฉพาะกิจ ร้อยละ 34.49 

 

 
ภาพที่ 12 สัดส่วนการจัดสรรเงินประจำงวด งบอุดหนุน 

 จากข้อมูลดังกล่าว พบว่า งบอุดหนุนได้รับการจัดสรรงบประมาณ แบ่งเป็นจำนวน 3 งวด โดยงบอุดหนุน
ทั่วไป ผลผลิตที่ 4 ได้รับการจัดสรรงวดที่ 1 ร้อยละ 50 งวดที่ 2 ร้อยละ 25 และงวดที่ 3 ร้อยละ 25 งบอุดหนุน
ทั่วไป ผลผลิตที่ 5 ได้รับการจัดสรรงวดที่ 1 ร้อยละ 45.45 งวดที่ 2 ร้อยละ 27.27 และงวดที่ 3 ร้อยละ 27.27 
และงบอุดหนุนเฉพาะกิจ ผลผลิตที่ 4 ได้รับการจัดสรรงวดที่ 1 ร้อยละ 50 งวดที่ 2 ร้อยละ 25 และงวดที่ 3    
ร้อยละ 25 
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แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2566 
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หน่วยงาน : ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที ่4 สระบุรี

รหัส

โครงการ/

กิจกรรม

กิจกรรมช่ือโครงการใหญ่/โครงการย่อย/

กิจกรรม

 งบประมาณทั้งส้ิน กลุ่มผู้รับผดิชอบ

ผลผลิต 1 กิจกรรมหลัก 1.1                     420,550 
โครงการใหญ่ พฒันาและสนบัสนุนกระบวนการจดัท าผลิตภณัฑแ์ละ
จดัการความรู้ของหน่วยงานเพ่ือการเฝ้าระวงั
ป้องกนั ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ
(ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 4 จงัหวดัสระบุรี)

420,550                   กลุ่มพฒันา
นวตักรรมและวิจยั

B1101I โครงการย่อยที ่1 พฒันาและสนบัสนุนกระบวนการจดัท าผลิตภณัฑแ์ละ
จดัการความรู้

420,550                   

B1101I_1 กิจกรรมที ่1 พฒันาระบบงานวิจยั 420,550                   

B1101I_m2 กิจกรรมที ่1.1 ประชุมเชิงปฏิบติัการพฒันาโครงการวิจยัสู่ความส าเร็จ
บทท่ี 1-บทท่ี 5 (5 คร้ัง)

250,000                   

กิจกรรมที ่1.2 ประชุมราชการคณะกรรมการคลินิกวิจยั 
(4 คร้ัง)

10,200                     

กิจกรรมที ่1.3 ประชุมราชการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั
ในมนุษยท่ี์เก่ียวขอ้งดา้นการสอบสวนโรค การเฝ้าระวงัป้องกนั
ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ และโรคติดเช้ืออุบติัใหม่เขตสุขภาพท่ี 4 
(12 คร้ัง) (เงินบ ารุง)

-                           

กิจกรรมที ่1.4 อบรมเชิงปฏิบติัการพฒันาศกัยภาพบุคลากรในการท า
โครงการวิจยัทางระบาดคลินิก (6 คร้ัง) (เงินบ ารุง)

-                           

กิจกรรมที ่1.5 สนบัสนุนการด าเนินงานวิจยั/นวตักรรม 
(เงินบ ารุง)

-                           

กิจกรรมที ่1.6 สนบัสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจยั/นวตักรรม 
(เงินบ ารุง)

-                           

B1101I_m3 กิจกรรมที ่1.7 อบรมเชิงปฏิบติัการพฒันาศกัยภาพบุคลากร
ดา้นนวตักรรม 2566

65,700                     

กิจกรรมที ่1.8 ประชุมราชการกองบรรณาธิการวารสารการแพทยแ์ละ
สาธารณสุขเขต (2 คร้ัง)

16,300                     

กิจกรรมที ่1.9 ค่าธรรมเนียมการใหบ้ริการ ระบบวารสารออนไลน์ ของ
ระบบ ThaiJO 2.0

5,350                       

รหัสแผนงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบด าเนินงานโครงการ)
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รหัส

โครงการ/

กิจกรรม

กิจกรรมช่ือโครงการใหญ่/โครงการย่อย/

กิจกรรม

 งบประมาณทั้งส้ิน กลุ่มผู้รับผดิชอบ

กิจกรรมที ่1.10 จดัท าวารการแพทยแ์ละสาธารณสุขเขต 4 
(2 ฉบบั)

73,000                     

กิจกรรมที ่1.11 ศึกษาเกณฑก์ารประเมินคุณภาพวารสารของ Asean 
Citation Index (ไม่ใชง้บประมาณ)

-                           

ผลผลิต 2 กิจกรรมหลัก 2.2                  1,090,224 
โครงการใหญ่ เสริมสร้างศกัยภาพ พฒันาความร่วมมือและสร้างการมี
ส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ
 (ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 4 จงัหวดัสระบุรี)

1,090,224                

B2201S โครงการย่อยที ่1 บริหารจดัการ ก ากบั ติดตาม ประเมินผลดา้น
ยทุธศาสตร์ และพฒันาระบบบริหารงาน เพ่ือสนบัสนุนการด าเนินงาน
เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ ส านกังานป้องกนัควบคุม
โรคท่ี 4 จงัหวดัสระบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

1,090,224                

B2201S_1 กิจกรรมที ่1 การบริหารจดัการ ติดตามและประเมินผล การสนบัสนุน
ป้องกนัควบคุมโรคและภยัสุขภาพ

173,064                   กลุ่มยทุธศาสตร์ฯ

B2201S_m2 กิจกรรมที ่1.1 ประชุมเชิงปฏิบติัการจดัท าแผนยทุธศาสตร์ส านกังาน
ป้องกนัควบคุมโรคท่ี 4 จงัหวดัสระบุรี ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 - 2570

122,064                   

กิจกรรมที ่1.2 ประชุมราชการถ่ายทอดนโยบายและตวัช้ีวดั
ปฏิบติังาน

3,400                       

กิจกรรมที ่1.3 ประชุมราชการการจดัท าแผนปฏิบติัราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567

10,200                     

กิจกรรมที ่1.4 ประชุมราชการประสานงานราชการและ
การอ านวยการ

17,000                     

กิจกรรมที ่1.5 ประชุมราชการติดตามความกา้วหนา้การด าเนินงานตาม
แผนงานและตวัช้ีวดัการปฏิบติังาน

13,600                     

กิจกรรมที ่1.6 ประชุมราชการช้ีแจงแนวทางการตรวจราชการ กรณีปกติ 
รอบ 1/รอบ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6,800                       

กิจกรรมที ่1.7 สนบัสนุนการติดตาม นิเทศงานและสรุปผล
การนิเทศงาน (ตรวจราชการ) (เงินบ ารุง)

-                           

B2201D_3 กิจกรรมที ่2 การพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐและบริหาร
จดัการงานการเจา้หนา้ท่ี

363,800                   กลุ่มพฒันาองคก์ร
 และบุคคล

กิจกรรมที ่2.1 การพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 317,000                   
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รหัส

โครงการ/

กิจกรรม

กิจกรรมช่ือโครงการใหญ่/โครงการย่อย/

กิจกรรม

 งบประมาณทั้งส้ิน กลุ่มผู้รับผดิชอบ

กิจกรรมที ่2.1.1 ประชุมราชการคณะท างานพฒันาองคก์รและผลงาน
คุณภาพ ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 4 จงัหวดัสระบุรี

10,200                     

กิจกรรมที ่2.1.2 ประชุมราชการคณะท างานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
 สร้างความสุข และพฒันาสถานท่ีท างานน่าอยู ่น่าท างาน

6,800                       

กิจกรรมที ่2.1.3 ประชุมราชการถ่ายทอดตวัช้ีวดัค  ารับรองการปฏิบติั
ราชการหน่วยงาน

-                           

กิจกรรมที ่2.1.4 ประชุมราชการการประเมินผลการปฏิบติั
ราชการ

-                           

กิจกรรมที ่2.1.5 พฒันาทกัษะความเช่ียวชาญของบุคลากรส านกังาน
ป้องกนัควบคุมโรคท่ี 4 จงัหวดัสระบุรี

100,000                   

B2201D_m4 กิจกรรมที ่2.1.6 อบรมเชิงปฏิบติัการพฒันาสมรรถนะบุคลากรในการ
ปฏิบติังาน

200,000                   

กิจกรรมที ่2.2 บริหารจดัการงานการเจา้หนา้ท่ี 46,800                     
กิจกรรมที ่2.2.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการคณะกรรมการประเมิน
ผลงาน (ต าแหน่ง/ระดบั)

45,000                     

กิจกรรมที ่2.2.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการสัมภาษณ์ พนกังานราชการ
ทัว่ไป/พนกังานราชการเฉพาะกิจ

1,800                       

B2201A_5 กิจกรรมที ่3 บริหารจดัการทรัพยากรองคก์รสนบัสนุนการด าเนินงานเฝ้า
ระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี
 4 จงัหวดัสระบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ 2565

506,980                   กลุ่มบริหารทัว่ไป

กิจกรรมที ่3.1 การบริหารจดัการองคก์ร 
(เงินบ ารุง)

-                           

กิจกรรมที ่3.2 งานพสัดุ 506,980                   
กิจกรรมที ่4 งานอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ -                           กลุ่มบริหารทัว่ไป
กิจกรรมที ่4.1 งานอาคารสถานท่ี (เงินบ ารุง) -                           
กิจกรรมที ่4.2 งานยานพาหนะ (เงินบ ารุง) -                           

B2201I_6 กิจกรรมที ่5 เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารดา้นการป้องกนั 
ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ

46,380                     กลุ่มพฒันา
นวตักรรมและวิจยั

กิจกรรมที ่5.1 สร้างกลไกเช่ือมโยงเพ่ือน าไปสู่รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(National ICT Integration) (ไม่ใชง้บประมาณ)

-                           

กิจกรรมที ่5.2 สร้างนวตักรรมบริการรูปแบบใหม่
(ไม่ใชง้บประมาณ)

-                           
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รหัส

โครงการ/

กิจกรรม

กิจกรรมช่ือโครงการใหญ่/โครงการย่อย/

กิจกรรม

 งบประมาณทั้งส้ิน กลุ่มผู้รับผดิชอบ

กิจกรรมที ่5.3 พฒันาดา้นกฎหมาย / ยกระดบัความพร้อมก าลงัคน / การ
บริหารจดัการ (Policy / HR)

3,400                       

กิจกรรมที ่5.4 ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศภายในหน่วยงาน 
(ไม่ใชง้บประมาณ)

-                           

กิจกรรมที ่5.5 ดา้นเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเวบ็ไซต ์
(เงินบ ารุง)

-                           

กิจกรรมที ่5.6 ปรับเปล่ียนโครงสร้างพ้ืนฐาน ICT ใหท้นัสมยั 
(Infrastructure/ เครือข่าย/Network)

6,100                       

B2201I_m7 กิจกรรมที ่5.7 ประชุมเชิงปฏิบติัการการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ
โดยใชโ้ปรแกรม Stata

36,880                     

ผลผลิต 3.
กิจกรรมหลัก 3.2 134,660                   
ช่ือโครงการใหญ่ ถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวงั 
ป้องกนั ควบคุมโรคภยัสุขภาพ และการรับเปล่ียนพฤติกรรม
ท่ีมีคุณภาพ (ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 4 จงัหวดัสระบุรี)

134,660                   

B3201R โครงการย่อยที ่1 โครงการพฒันาสนบัสนุนระบบการส่ือสารความเส่ียง 
และเสริมสร้างความรอบรู้ทางสุขภาพการป้องกนัควบคุมโรคและภยั
สุขภาพส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 4 จงัหวดัสระบุรี ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565

134,660                   กลุ่มส่ือสารความ
เส่ียงโรคและภยั
สุขภาพ

B3201R_1 กิจกรรมที ่1 พฒันากลไกการส่ือสารความเส่ียง ในการเฝ้าระวงั 
ตอบโต ้ขอ้มูลข่าวสารในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

6,120                       

กิจกรรมที ่1.1 ประชุมราชการช้ีแจงการด าเนินงานส่ือสารความเส่ียงโรค
และภยัสุขภาพ สคร.4 สระบุรี

6,120                       

กิจกรรมที ่1.2 พฒันาการส่ือสารความเส่ียงผ่านช่องทาง และผลิตส่ือ
เผยแพร่ป้องกนัควบคุมโรคและภยัสุขภาพ (เงินบ ารุง)

-                           

กิจกรรมที ่1.3 ติดตาม และสนบัสนุนการด าเนินงานส่ือสารความเส่ียง
โรคและภยัสุขภาพในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน (เงินบ ารุง)

-                           

B3201R_2 กิจกรรมที ่2 พฒันาเครือข่ายภารกิจส่ือสารความเส่ียง หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งในการด าเนินงานส่ือสารความเส่ียงไปถึงประชาชนและกลุ่ม
เส่ียง

98,620                     

23



รหัส

โครงการ/

กิจกรรม

กิจกรรมช่ือโครงการใหญ่/โครงการย่อย/

กิจกรรม

 งบประมาณทั้งส้ิน กลุ่มผู้รับผดิชอบ

กิจกรรมที ่2.1 ประชุมราชการการพฒันาศกัยภาพเครือข่ายส่ือมวลชนใน
การเฝ้าระวงัขอ้มูลข่าวสาร เตือนภยั และเสริมสร้างความรอบรู้ดา้น
สุขภาพ

98,620                     

กิจกรรมที ่2.2 ประชุมติดตามการด าเนินงานส่ือสารความเส่ียงโรคและ
ภยัสุขภาพ ผ่านระบบ zoom (ไม่ใชง้บประมาณ)

-                           

B3201R_3 กิจกรรมที ่3 พฒันาความรอบรู้สุขภาพในการป้องกนัโรคและภยัสุขภาพ
 ขององคก์รและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

6,120                       

กิจกรรมที ่3.1 ประชุมราชการแลกล่ียนเรียนรู้การด าเนินงานองคก์รรอบ
รู้ดา้นสุขภาพ

6,120                       

กิจกรรมที ่3.2 ประเมินผลความรอบรู้สุขภาพพฤติกรรมการป้องกนัโรค
และภยัสุขภาพของประชาชน และภยัสุขภาพในภาวะปกติและ
ภาวะฉุกเฉิน (เงินบ ารุง)

-                           

B3201R_4 กิจกรรมที ่4 พฒันาเครือข่ายการด าเนินงานป้องกนัควบคุมโรคและ
ภยัสุขภาพดว้ย พชอ.

23,800                     

กิจกรรมที ่4.1 ประชุมราชการแลกเปล่ียนเรียนรู้เครือข่ายการด าเนินงาน
ป้องกนัควบคุมโรคและภยัสุขภาพดว้ย พชอ.ปี2566

3,400                       

กิจกรรมที ่4.2 ประชุมราชการพฒันารูปแบบการขบัเคล่ือน พชอ.และ
การด าเนินงานแกปั้ญหาของชุมชน พ้ืนท่ีละ 2 คร้ัง

20,400                     

กิจกรรมที ่4.3 ติดตามประเมินผลการด าเนินงานพชอ.และแกไ้ขปัญหา
อุปสรรคในพ้ืนท่ี 8 จงัหวดั (เงินบ ารุง)

-                           

กิจกรรมที ่5 พฒันารูปแบบด าเนินการป้องกนัควบคุมโรคไตในชุมชน
ดว้ยการขบัเคล่ือน พชอ.

-                           

กิจกรรมที ่5.1 พฒันารูปแบบด าเนินการป้องกนัควบคุมโรคไตในชุมชน
ดว้ยการขบัเคล่ือน พชอ. (ไม่ใชง้บประมาณ)

-                           

ผลผลิต 6 กิจกรรมหลัก 6.3 712,800                   
ช่ือโครงการใหญ่ ขบัเคล่ือนมาตรการและกลไกการเฝ้าระวงั 
การป้องกนั และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรค
จากส่ิงแวดลอ้ม ภายใตพ้ระราชบญัญติัควบคุมโรคจากการประกอบ
อาชีพและโรคส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2562 
(ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 4 จงัหวดัสระบุรี)

712,800                   
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รหัส

โครงการ/

กิจกรรม

กิจกรรมช่ือโครงการใหญ่/โครงการย่อย/

กิจกรรม

 งบประมาณทั้งส้ิน กลุ่มผู้รับผดิชอบ

B6301EN โครงการย่อยที ่1 ขบัเคล่ือนมาตรการและกลไกการเฝ้าระวงั 
การป้องกนั และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรค
จากส่ิงแวดลอ้ม ภายใตพ้ระราชบญัญติัควบคุมโรคจากการประกอบ
อาชีพและโรคส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2562

712,800                   โรคจากการ
ประกอบอาชีพฯ

B6301EN_1 กิจกรรมที ่1 พฒันาระบบเฝ้าระวงัสุขภาพประชาชนจากมลพิษ
ส่ิงแวดลอ้ม

60,000                     

กิจกรรมที ่1.1 ประชุมราชการ ช้ีแจงแนวทางการขบัเคล่ือนมาตรการ
และฐานขอ้มูลเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคและภยัสุขภาพจากมลพิษ
ส่ิงแวดลอ้ม PM2.5 และการจดัท าฐานขอ้มูล OEHP

30,000                     

กิจกรรมที ่1.2 นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุม
โรคและภยัสุขภาพจากมลพิษส่ิงแวดลอ้ม (เงินบ ารุง)

-                           

กิจกรรมที ่1.3 ประชุมราชการขบัเคล่ือนการด าเนินงาน เฝ้าระวงั ป้องกนั
โรคซิลิโคสิสในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 4

30,000                     

กิจกรรมที ่1.4 ลงพ้ืนท่ีสนบัสนุน คดักรองเฝ้าระวงั ป้องกนัโรคซิลิโค
สิสในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 4 (เงินบ ารุง)

-                           

กิจกรรมที ่2 พฒันาสถานท่ีท างานท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาวะท่ีดี 
ปลอดโรค ปลอดภยั

-                           

กิจกรรมที ่2.1 นิเทศ ติดตาม ประเมินตามนโยบายการดูแลสุขภาพผู ้
ประกอบอาชีพทั้งในและนอกระบบและการด าเนินงานภายใต ้พ.ร.บ. 
โรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอ้ม ปี 2562 (เงินบ ารุง)

-                           

กิจกรรมที ่2.2 สนบัสนุนการใหบ้ริการหอ้งปฏิบติัการดา้นอาชีวสุข
ศาสตร์และอาชีวเวชศาสตร์ (เงินบ ารุง)

-                           

กิจกรรมที ่2.3 สอบเทียบ และบ ารุงรักษาเคร่ืองมืออาชีวสุขศาสตร์และ
เคร่ืองมืออาชีวเวชศาสตร์ (เงินบ ารุง)

-                           

กิจกรรมที ่3 ขบัเคล่ือนมาตรการและกลไกการเฝ้าระวงั การป้องกนั และ
การควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากส่ิงแวดลอ้ม ภายใต้
พระราชบญัญติัควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและ
โรคส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2562

652,800                   

B6301EN_m2 กิจกรรมที ่3.1 ประชุมเชิงปฏิบติัการขบัเคล่ือนมาตรการเฝ้าระวงั ป้องกนั
 ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากส่ิงแวดลอ้มภายใต้
พระราชบญัญติัควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจาก
ส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2562

268,640                   
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รหัส

โครงการ/

กิจกรรม

กิจกรรมช่ือโครงการใหญ่/โครงการย่อย/

กิจกรรม

 งบประมาณทั้งส้ิน กลุ่มผู้รับผดิชอบ

B6301EN_m3 กิจกรรมที ่3.2 อบรมหลกัสูตรพฒันาศกัยภาพหน่วยปฏิบติัการควบคุม
โรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากส่ิงแวดลอ้ม 
(EnvOcc CU) ภาคปฏิบติั

384,160                   

ผลผลิต 7 กิจกรรมหลัก 7.1 491,750                   
ช่ือโครงการใหญ่ สนบัสนุนการเฝ้าระวงั ป้องกนัควบคุมโรค
พิษสุนขับา้ ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 4 จ.สระบุรี 
ปีงบประมาณ 2566

491,750                   กลุ่มโรคติดต่อ

B7101C โครงการย่อยที ่1 การป้องกนัควบคุมโรคในกลุ่มโรคติดต่อเขตสุขภาพท่ี 
4 ปีงบประมาณ 2566

491,750                   กลุ่มโรคติดต่อ

B7101C_1 กิจกรรมที ่1 สนบัสนุนการเฝ้าระวงั ป้องกนัควบคุมโรคพิษสุนขับา้ 
ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 4 จ.สระบุรี ปีงบประมาณ 2566

25,100                     กลุ่มโรคติดต่อ

กิจกรรมที ่1.1 ประชุมราชการสนบัสนุนการสร้างพ้ืนท่ีปลอดโรคพิษ
สุนขับา้ เขตสุขภาพท่ี 4

25,100                     กลุ่มโรคติดต่อ

กิจกรรมที ่1.2 นิเทศติดตามการด าเนินงานพ้ืนท่ีปลอดโรคพิษสุนขับา้ 
เขตสุขภาพท่ี 4 (เงินบ ารุง)

-                           กลุ่มโรคติดต่อ

B7101C_2 กิจกรรมที ่2 สนบัสนุนการเฝ้าระวงัป้องกนัควบคุมโรคในถ่ินทุรกนัดาร 
ตามโครงการพระราชด าริฯ ส านกังานป้องกนัควบคุมโรค
ท่ี 4 จ.สระบุรี ปีงบประมาณ 2566

3,950                       กลุ่มโรคติดต่อ

กิจกรรมที ่2.1 ประชุมราชการสนบัสนุนการด าเนินงานควบคุมโรค
หนอนพยาธิในนกัเรียนและเยาวชนในพ้ืนท่ีถ่ินทุรกนัดาร 
เขตสุขภาพท่ี 4

3,950                       กลุ่มโรคติดต่อ

กิจกรรมที ่2.2 เยีย่มเสริมพลงัติดตามการด าเนินงานป้องกนัควบคุมโรค
หนอนพยาธิ (เงินบ ารุง)

-                           กลุ่มโรคติดต่อ

B7101C_3 กิจกรรมที ่3 พฒันาและสนบัสนุนการด าเนินงานป้องกนั ควบคุม
โรคติดต่อและสร้างเสริมภูมิคุม้กนัโรค ส านกังานป้องกนัควบคุมโรค
ท่ี 4 จ.สระบุรี ปีงบประมาณ 2566

25,050                     กลุ่มโรคติดต่อ

กิจกรรมที ่3.1 ประชุมราชการบูรณาแผนงานโรคติดต่อในเด็ก 
เขตสุขภาพท่ี 4

25,050                     กลุ่มโรคติดต่อ

กิจกรรมที ่3.2 นิเทศติดตามการด าเนินงานโรคติดต่อในเด็ก และ
งานสร้างเสริมภูมิคุม้กนัโรค (เงินบ ารุง)

-                           กลุ่มโรคติดต่อ

กิจกรรมที ่3.3 พฒันาส่ือส าหรับโรคติดติดต่อในเด็ก และโรค
ท่ีป้องกนัไดด้ว้ยวคัซีน (เงินบ ารุง)

-                           กลุ่มโรคติดต่อ
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รหัส

โครงการ/

กิจกรรม

กิจกรรมช่ือโครงการใหญ่/โครงการย่อย/

กิจกรรม

 งบประมาณทั้งส้ิน กลุ่มผู้รับผดิชอบ

กิจกรรมที ่4 สนบัสนุนการป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อน าโดย
ยงุลาย

112,800                   กลุ่มโรคติดต่อ

B7101C_m4 กิจกรรมที ่4.1 อบรมหลกัสูตรระบาดวิทยาส าหรับผูท่ี้จะไดรั้บแต่งตั้งเป็น
เจา้หนา้ท่ีหน่วยปฏิบติัการควบคุมโรคติดต่อ ดา้นโรคติดต่อ
น าโดยแมลง

112,800                   กลุ่มโรคติดต่อ

กิจกรรมที ่4.2 สนบัสนุนการเฝ้าระวงัป้องกนัโรคติดต่อน าโดยยงุลายใน
พ้ืนท่ีต าบลจดัการโรคติดต่อน าโดยยงุลายอยา่งย ัง่ยนื
4.2.1 พฒันาการใชโ้ปรแกรม EWARS ส าหรับการเฝ้าระวงัป้องกนั
ควบคุมโรคติดต่อน าโดยยงุลาย (ไม่ใชง้บฯ)
4.2.2 ทดสอบความตา้นทานต่อสารเคมีก าจดัยงุพาหะ (ไม่ใชง้บฯ)
4.2.3 พฒันาการใชง้านและติดตามประเมินผลการใชโ้ปรแกรม อสม.
ออนไลน์
4.2.4 สนบัสนุนการใช ้NS1 กรณีเกิดผูป่้วยโรคไขเ้ลือดออกในพ้ืนท่ี (ไม่
ใชง้บฯ)

-                           กลุ่มโรคติดต่อ

กิจกรรมที ่4.3 สนบัสนุนการควบคุมโรคติดต่อน าโดยยงุลาย 
(เงินบ ารุง)

-                           กลุ่มโรคติดต่อ

กิจกรรมที ่5 สนบัสนุนการด าเนินการป้องกนัควบคุมโรคเร้ือน 36,200                     กลุ่มโรคติดต่อ
เร้ือรัง

กิจกรรมที ่5.1 สนบัสนุนการด าเนินการป้องกนัควบคุมโรคเร้ือน (เงิน
บ ารุง)

-                           กลุ่มโรคติดต่อ
เร้ือรัง

กิจกรรมที ่5.2 คน้หาผูป่้วยโรคเร้ือนรายใหม่ในผูส้ัมผสัร่วมบา้นของ
ผูป่้วยโรคเร้ือน (เงินบ ารุง)

-                           กลุ่มโรคติดต่อ
เร้ือรัง

B7101SA_m5 กิจกรรมที ่5.3 อบรมเชิงปฏิบติัการพฒันาคุณภาพการตรวจคดักรอง
ผูป่้วยโรคเร้ือนเบ้ืองตน้ และการลดการตีตราของสังคมต่อผูป้ระสบ
ปัญหาจากโรคเร้ือน ในพ้ืนท่ีเขต 4

36,200                     กลุ่มโรคติดต่อ
เร้ือรัง

กิจกรรมที ่5.4 กิจกรรมรณรงค ์ส่ือสารความเส่ียงในอ าเภอเป้าหมายท่ีมี
ขอ้บ่งช้ีทางระบาดวิทยา (เงินบ ารุง)

-                           กลุ่มโรคติดต่อ
เร้ือรัง

กิจกรรมที ่6 เฝ้าระวงั ป้องกนั และเตรียมความพร้อมรับมือโรคติดต่อ
อุบติัใหม่ อุบติัซ ้า

201,700                   กลุ่มโรคติดต่อ

B7101C_m6 กิจกรรมที ่6.1 อบรมเชิงปฏิบติัการพฒันาศกัยภาพภาคีเครือข่ายในการ
เตรียมความพร้อมรับมือโรคติดต่ออุบติัใหม่ อุบติัซ ้า ภายใตแ้นวคิด
สุขภาพหน่ึงเดียว

201,700                   กลุ่มโรคติดต่อ
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รหัส

โครงการ/

กิจกรรม

กิจกรรมช่ือโครงการใหญ่/โครงการย่อย/

กิจกรรม

 งบประมาณทั้งส้ิน กลุ่มผู้รับผดิชอบ

กิจกรรมที ่6.2 ส ารวจความรอบรู้ของประชาชน
ดา้นโรคติดต่ออุบติัใหม่และอุบติัซ ้า (เงินบ ารุง)

-                           กลุ่มโรคติดต่อ

กิจกรรมที ่7 สนบัสนุนการด าเนินการป้องกนัควบคุมโรคติดต่อ
ทัว่ไปอ่ืน ๆ

-                           กลุ่มโรคติดต่อ

กิจกรรมที ่7.1 พฒันาส่ือเพ่ือเผยแพร่ส าหรับโรคติดต่อทัว่ไปและ
โรคติดต่อจากสัตวสู่์คน (เงินบ ารุง)

-                           กลุ่มโรคติดต่อ

กิจกรรมที ่7.2 ประชุมราชการถ่ายทอดการด าเนินงานป้องกนัควบคุม
โรคติดต่อทางอาหารและน ้าเขตสุขภาพท่ี 4 (ไม่ใชง้บประมาณ)

-                           กลุ่มโรคติดต่อ

กิจกรรมที ่7.3 ส ารวจการรับรู้ส่ือในกลุ่มเป้าหมายส าหรับโรคเมลิออย
โดสิส (เงินบ ารุง)

-                           กลุ่มโรคติดต่อ

กิจกรรมที ่8 เร่งรัดก าจดัโรคไขม้าลาเรีย ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 
4 จ.สระบุรี ปีงบประมาณ 2566

-                           กลุ่มโรคติดต่อ

กิจกรรมที ่8.1 เฝ้าระวงัสอบสวนและควบคุมโรคมาลาเรีย -                           กลุ่มโรคติดต่อ
B7101SA_7 กิจกรรมที ่9 สนบัสนุนการด าเนินงานควบคุมวณัโรค ส านกังานป้องกนั

ควบคุมโรคท่ี 4 จ.สระบุรี ปีงบประมาณ 2566
24,000                     กลุ่มโรคติดต่อ

เร้ือรัง
กิจกรรมที ่9.1 สนบัสนุนแนวทางการป้องกนัควบคุมวณัโรค และวณั
โรคด้ือยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก ไปสู่การปฏิบติัภายใตก้ลไก
ของ พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558

24,000                     กลุ่มโรคติดต่อ
เร้ือรัง

กิจกรรมที ่9.2 เยีย่มเสริมพลงัการด าเนินงานป้องกนัควบคุมวณัโรค วณั
โรคด้ือยา และการติดเช้ือในโรงพยาบาล (เงินบ ารุง)

-                           กลุ่มโรคติดต่อ
เร้ือรัง

B7101SA_8 กิจกรรมที ่10 ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาเอดส์ ส านกังานป้องกนัควบคุม
โรคท่ี 4 จ.สระบุรี ปีงบประมาณ 2566

62,950                     กลุ่มโรคติดต่อ
เร้ือรัง

กิจกรรมที ่10.1 ประชุมราชการพิจารณาโครงการและจดัสรร
งบประมาณอุดหนุนองคก์รเอกชนสาธารณประโยชน์ ในการด าเนินการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาเอดส์

15,000                     กลุ่มโรคติดต่อ
เร้ือรัง

B7101SA_m9 กิจกรรมที ่10.2 อบรมเชิงปฏิบติัการพฒันาศกัยภาพการด าเนินงาน
องคก์รเอกชนสาธารณประโยชน์ ในการด าเนินงานป้องกนั
และแกไ้ขปัญหาเอดส์

47,950                     กลุ่มโรคติดต่อ
เร้ือรัง

กิจกรรมที ่10.3 ติดตามการด าเนินงานป้องกนัควบคุมโรคเอดส์ 
โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ และไวรัสตบัอกัเสบ เขตสุขภาพท่ี 4
(เงินบ ารุง)

-                           กลุ่มโรคติดต่อ
เร้ือรัง

ผลผลิต 8 กิจกรรมหลัก 8.1 577,586                   
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รหัส

โครงการ/

กิจกรรม

กิจกรรมช่ือโครงการใหญ่/โครงการย่อย/

กิจกรรม

 งบประมาณทั้งส้ิน กลุ่มผู้รับผดิชอบ

ช่ือโครงการใหญ่ พฒันาระบบการจดัการภาะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
อยา่งครบวงจรและบูรณาการ (ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 4 จงัหวดั
สระบุรี)

577,586                   

B8101E โครงการย่อยที ่1 พฒันาระบบ กลไกการเฝ้าระวงั สอบสวนโรค
และภยัสุขภาพ และตอบโตภ้าวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขในเขต
สุขภาพท่ี 4

577,586                   

กิจกรรมหลักที ่1 สนบัสนุนงานระบบเฝ้าระวงัโรค -                           กลุ่มระบาดฯ
กิจกรรมที ่1.1 ประเมินระบบเฝ้าระวงัโรคและภยัสุขภาพ 
(เงินบ ารุง)

-                           

กิจกรรมที ่1.2 ตรวจสอบขอ้มูลการเฝ้าระวงัผูป่้วยอาการกลา้มเน้ือ
อมัพาตอ่อนปวกเปียกแบบเฉียบพลนัเชิงรุก ในเขตสุขภาพท่ี 4 
(เงินบ ารุง)

-                           

B8101E_1 กิจกรรมหลักที ่2 พฒันาทีมปฏิบติัการสอบสวนควบคุมโรค
ใหส้ามารถปฏิบติังานไดต้ามมาตรฐาน

517,586                   

B8101E_m2 กิจกรรมที ่2.1 อบรมเชิงปฏิบติัการพฒันาศกัยภาพทีมปฏิบติัการ
สอบสวนควบคุมโรค เขตสุขภาพท่ี 4

479,866                   

กิจกรรมที ่2.2 ประชุมราชการพฒันาศกัยภาพและสมรรถนะทีม
ปฏิบติัการสอบสวนควบคุมโรค

10,200                     

กิจกรรมที ่2.3 ประชุมราชการพฒันาเครือข่ายระบาดวิทยาและการ
สอบสวนโรค

13,120                     

กิจกรรมที ่2.4 สนบัสนุนค่าตรวจยนืยนัทางหอ้งปฏิบติัการ 14,400                     
กิจกรรมที ่2.5 สนบัสนุนการสอบสวนโรคทีมปฏิบติัการสอบสวน
ควบคุมโรค สคร.4 สระบุรี (เงินบ ารุง)

-                           

กิจกรรมที ่2.6 ประเมินมาตรฐานทีมปฏิบติัการสอบสวนควบคุมโรค 
และทีมเฝ้าระวงัสอบสวนควบคุมโรคและภยัสุขภาพ (เงินบ ารุง)

-                           

กิจกรรมที ่2.7 สนบัสนุนการฝึกปฏิบติังานสอบสวนควบคุมโรค 
ณ กรมควบคุมโรค (เงินบ ารุง)

-                           

B8101E_3 กิจกรรมหลักที ่3 พฒันาระบบจดัการและตอบโตภ้าวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุขใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน EOC Assessment Tool

60,000                     

กิจกรรมที ่3.1 สนบัสนุนการตอบโตภ้าวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 60,000                     
โครงการย่อยที ่2 พฒันาระบบ กลไกการเฝ้าระวงัโรคและภยัสุขภาพ 
ในเขตสุขภาพท่ี 4

-                           
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รหัส

โครงการ/

กิจกรรม

กิจกรรมช่ือโครงการใหญ่/โครงการย่อย/

กิจกรรม

 งบประมาณทั้งส้ิน กลุ่มผู้รับผดิชอบ

กิจกรรมที ่1 พฒันาระบบ กลไกการเฝ้าระวงั สอบสวนโรคและภยั
สุขภาพในเขตสุขภาพท่ี 4

-                           

กิจกรรมที ่1.1 ประชุมราชการเช่ือมต่อขอ้มูลทีมตระหนกัรู้สถานการณ์
ประจ าสัปดาห์ (Monday Meeting) (เงินบ ารุง)

-                           

กิจกรรมที ่1.2 ประชุมราชการทบทวนและจดัท าเกณฑต์รวจสอบข่าว 
DCIR ของ สคร.4 (เงินบ ารุง)

-                           

กิจกรรมที ่2 สนบัสนุนภารกิจการเฝ้าระวงัโรคและภยัสุขภาพ -                           
กิจกรรมที ่2.1 สนบัสนุนการฝึกปฏิบติังานทีมตระหนกัรู้สถานการณ์
ณ กรมควบคุมโรค ต าแหน่ง Super visor (เงินบ ารุง)

-                           

กิจกรรมที ่2.2 สนบัสนุนการฝึกอบรม CDCU ของทีมตระหนกัรู้
สถานการณ์ (เงินบ ารุง)

-                           

กิจกรรมที ่2.3 ค่าตอบแทนเวรเฝ้าระวงัเหตุการณ์ทีมตระหนกัรู้
สถานการณ์ (SAT) ในช่วงวนัหยดุราชการ (เงินบ ารุง)

-                           

กิจกรรมที ่3 พฒันาระบบจดัการและตอบโตภ้าวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน EOC

-                           

กิจกรรมที ่3.1 ค่าตอบแทนเวรเฝ้าระวงัทีมตระหนกัในภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข (เงินบ ารุง)

-                           

ผลผลิต 9 กิจกรรมหลัก 9.4 798,030                   
โครงการใหญ่ พฒันาและสนบัสนุนการด าเนินงานเฝ้าระวงั ป้องกนั 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อและปัจจยัเส่ียง
(ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 4 จงัหวดัสระบุรี)

798,030                   

B9401N โครงการย่อยที ่1 เฝ้าระวงัการป้องกนัควบคุมโรคไม่ติดต่อ การป้องกนั
การบาดเจบ็ แอลกอฮอลแ์ละยาสูบ เขตสุขภาพท่ี 4 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

798,030                   กลุ่มโรคไม่ติดต่อ

B9401N_1 กิจกรรมที ่1  เฝ้าระวงัการป้องกนัควบคุมโรคไม่ติดต่อ การป้องกนัการ
บาดเจบ็ แอลกอฮอลแ์ละยาสูบ เขตสุขภาพท่ี 4
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

798,030                   

กิจกรรมที ่1.1 ประชุมราชการ ขบัเคล่ือนและบูรณาการการด าเนินงาน
โรคไม่ติดต่อการป้องกนัการบาดเจบ็ แอลกอฮอล ์
และยาสูบ พ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 4

59,450                     

กิจกรรมที ่1.2 ประชุมราชการ พฒันาชุมชนลดโซเดียม 
ตามกระบวนการชุมชนวิถีใหม่ห่างไกล NCDs พ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 4

97,520                     
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รหัส

โครงการ/

กิจกรรม

กิจกรรมช่ือโครงการใหญ่/โครงการย่อย/

กิจกรรม

 งบประมาณทั้งส้ิน กลุ่มผู้รับผดิชอบ

กิจกรรมที ่1.3 การประชุมราชการ พฒันาการด าเนินงาน NCD 
Clinic Plus พ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 4

20,460                     

B9401N_m2 กิจกรรมที ่1.4 อบรมพฒันาศกัยภาพเครือข่ายการด าเนินงานปฏิรูป
เขตสุขภาพดา้นโรคไม่ติดต่อ

235,000                   

กิจกรรมที ่1.5 ประชุมราชการ พฒันากลไก ขบัเคล่ือน 
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการป้องกนัการบาดเจบ็จากจราจร
ทางถนน

50,000                     

B9401N_m3 กิจกรรมที ่1.6 อบรมพฒันาศกัยภาพบุคลากรเครือข่ายตามหลกัสูตรการ
สอนวา่ยน ้าเพ่ือเอาชีวิตรอดจากการจมน ้า

187,300                   

กิจกรรมที ่1.7 ประชุมราชการ แลกเปล่ียนเรียนรู้ และประกวดทีม
ผูก่้อการดีป้องกนัการจมน ้า

148,300                   

กิจกรรมที ่1.8  ผลิตส่ือส่ิงพิมพ ์แผ่นพลิกประชาสัมพนัธ์งานดา้นโรคไม่
ติดต่อ การป้องกนัการบาดเจบ็ แอลกอฮอลแ์ละยาสูบ
(เงินบ ารุง)

-                           

กิจกรรมที ่1.9  นิเทศ ติดตาม เฝ้าระวงัการป้องกนัควบคุมโรค
ไม่ติดต่อ การป้องกนัการบาดเจบ็ แอลกอฮอลแ์ละยาสูบ 
(เงินบ ารุง)

-                           

รวมงบประมาณ (งบด าเนินงานโครงการ) ทั้งส้ิน 4,225,600                
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ยุทธศาสตร์การด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การพัฒนานโยบาย มาตรการ และบริการด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : การปรับปรุงระบบบริหารจัดการและการพัฒนาความร่วมมือ

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : การพัฒนาก าลังคนด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การพัฒนานโยบาย มาตรการ และบริการด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การพัฒนานโยบาย มาตรการ และบริการด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ผลผลิตท่ี 6. โครงการพัฒนาจัดระบบบริการอาชีวอนามัยและอนามัยส่ิงแวดล้อม

กิจกรรมหลักท่ี 6.3 ขับเคล่ือนมาตรการและกลไกการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากส่ิงแวดล้อม ภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2562

โครงการ วัตถุประสงค์  ผลผลิต ตัวช้ีวัด
พ้ืนท่ีเป้าหมาย/

กลุ่มเป้าหมาย
กิจกรรม ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ

(บาท)
ผู้รับผิดชอบ

โครงการขับเคล่ือน

มาตรการและกลไก

การเฝ้าระวังการ

ป้องกัน และการ

ควบคุมโรคจากการ

ประกอบอาชีพและ

โรคจากส่ิงแวดล้อม 

ภายใต้

พระราชบัญญัติ

ควบคุมโรคจากการ

ประกอบอาชีพและ

โรคส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 

2562

712,800 กลุ่มโรคจาก

การ

ประกอบ

อาชีพและ

ส่ิงแวดล้อม

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 4 จังหวัดสระบุรี

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพและ

ส่งเสริมสนับสนุนภาคีเครือข่ายใน

การดูแลสุขภาพผู้ประกอบอาชีพ

และผู้ท่ีได้รับผลกระทบจาก

มลพิษส่ิงแวดล้อมในช่วงชีวิตวิถี

ใหม่ ภายใต้กลไกการขับเคล่ือน 

พรบ.โรคจากการประกอบอาชีพ

และโรคจากส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 

2562

2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการและบูรณาการการ

ด าเนินงานกับภาคีเครือข่ายท่ี

เก่ียวข้องทุกภาคส่วน ให้สามารถ

วางระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน

ควบคุมโรคท่ีมีประสิทธิภาพ

ให้กับผู้ประกอบอาชีพในช่วงชีวิต

วิถีใหม่ได้

เชิงปริมาณ :

1. ร้อยละผู้ประกอบ

อาชีพกลุ่มเส่ียงได้รับ

การเฝ้าระวังสุขภาพ 

(โรคจากตะก่ัวหรือ

สารประกอบของ

ตะก่ัว โรคจากฝุ่นซิลิ

กา และโรคจากแอส

เบสตอส) ร้อยละ 10

2. จ านวนจังหวัดท่ีมี

พ้ืนท่ีเส่ียงมลพิษ

ส่ิงแวดล้อมมีข้อมูล

ด้านสุขภาพและ

ส่ิงแวดล้อม ในการ

เฝ้าระวังผลกระทบต่อ

สุขภาพในประเด็น

ส าคัญ 8 จังหวัด

3. ร้อยละของหน่วย

บริการสุขภาพสังกัดส

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

สาธารณสุข (รพศ./

รพท/รพช. M2) มี

การจัดบริการอาชีวอ

นามัยและเวชกรรม

ส่ิงแวดล้อม

กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพประชาชน

จากมลพิษส่ิงแวดล้อม

1.1 ประชุมราชการ ช้ีแจงแนวทางการขับเคล่ือน

มาตรการและฐานข้อมูลเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค

และภัยสุขภาพจากมลพิษ

ส่ิงแวดล้อม PM2.5 และการจัดท าฐานข้อมูล OEHP

1.2 นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการเฝ้าระวัง ป้องกัน 

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษส่ิงแวดล้อม

(เงินบ ารุง) 

1.3 ประชุมราชการขับเคล่ือนการด าเนินงาน เฝ้าระวัง

 ป้องกันโรคซิลิโคสิสในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 4 

1.4 ลงพ้ืนท่ีสนับสนุน คัดกรองเฝ้าระวัง ป้องกันโรคซิลิ

โคสิสในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 4 (เงินบ ารุง)

กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาสถานท่ีท างานท่ีเอ้ือต่อการมีสุข

ภาวะท่ีดี ปลอดโรค ปลอดภัย

2.1 นิเทศ ติดตาม ประเมินตามนโยบายการดูแล

สุขภาพผู้ประกอบอาชีพท้ังในและนอกระบบและการ

ด าเนินงานภายใต้ พ.ร.บ. โรคจากการประกอบอาชีพ

และส่ิงแวดล้อม ปี 2562 (เงินบ ารุง)

2.2 สนับสนุนการให้บริการห้องปฏิบัติการด้านอาชี

วสุขศาสตร์และอาชีวเวชศาสตร์ (เงินบ ารุง)

2.3 สอบเทียบ และบ ารุงรักษาเคร่ืองมืออาชีวสุข

ศาสตร์และเคร่ืองมืออาชีวเวชศาสตร์ (เงินบ ารุง)

กิจกรรมท่ี 3 ขับเคล่ือนมาตรการและกลไกการเฝ้า

ระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคจากการ

ประกอบอาชีพและโรคจากส่ิงแวดล้อม ภายใต้

1. ภาคีเครือข่ายการดูแล

สุขภาพผู้ประกอบอาชีพได้รับ

การพัฒนาศักยภาพและ

ส่งเสริมสนับสนุนการ

ด าเนินงานตามฐานวิถีชีวิตใหม่

 ภายใต้กลไกการขับเคล่ือน 

พรบ.โรคจากการประกอบ

อาชีพและโรคจากส่ิงแวดล้อม

 พ.ศ. 2562

2. เกิดระบบการดูแลสุขภาพผู้

ประกอบอาชีพโดยความ

ร่วมมือระหว่างสถาน

ประกอบการ หน่วยบริการ

สุขภาพ ภาคเอกชน และ

เครือข่ายท่ีเก่ียวข้องในพ้ืนท่ี

ส่งผลให้ประชาชนได้รับ

บริการสุขภาพท่ีได้มาตรฐาน

1. ภาคีเครือข่ายหลัก

 และเครือข่ายท่ี

เก่ียวข้องมี

ความส าเร็จในการ

ด าเนินงาน 8 จังหวัด

ดังน้ี 

1.1 มีการขับเคล่ือน

กลไกการเฝ้าระวัง 

ป้องกัน ควบคุมโรค

ภายใต้

พระราชบัญญัติ

ควบคุมโรคจากการ

ประกอบอาชีพและ

โรคจากส่ิงแวดล้อม 

พ.ศ. 2562

1.2 มีการด าเนินการ

ขับเคล่ือนกลไกการ

เฝ้าระวัง ป้องกัน 

และควบคุม

ผลกระทบต่อ

สุขภาพจากมลพิษ

ส่ิงแวดล้อมท่ีเป็น

ปัญหาส าคัญในพ้ืนท่ี

1.3 มีระบบการดูแล

สุขภาพผู้ประกอบ

อาชีพในช่วงชีวิต

พ้ืนท่ีเป้าหมาย :

จังหวัดในพ้ืนท่ี

รับผิดชอบของ สคร.4

สระบุรี ได้แก่ นนทบุรี

ปทุมธานี 

พระนครศรีอยุธยา 

สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี

อ่างทอง และ

นครนายก 

กลุ่มเป้าหมาย :

1. ส านักงานป้องกัน

ควบคุมโรคท่ี 4 

จังหวัดสระบุรี

2. กองโรคจากการ

ประกอบอาชีพและ

ส่ิงแวดล้อม 

3. สถาบันราชประชา

สมาสัย

4. ศูนย์วิชาการใน

พ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 4

5. ส านักงาน

สาธารณสุขจังหวัด/ 

ส านักงานสาธารณสุข

อ าเภอ

6. โรงพยาบาลศูนย์/ 

โรงพยาบาลท่ัวไป/
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โครงการ วัตถุประสงค์  ผลผลิต ตัวช้ีวัด
พ้ืนท่ีเป้าหมาย/

กลุ่มเป้าหมาย
กิจกรรม ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ

(บาท)
ผู้รับผิดชอบ

วิถีใหม่ในหน่วย

บริการสุขภาพ ใน

สถานประกอบการ 

สถานท่ีท างาน และ

ชุมชน

2. รายงานสรุปผล

การด าเนินงานเฝ้า

ระวัง ป้องกัน และ

ควบคุมผลกระทบ

ต่อสุขภาพจากการ

ประกอบอาชีพและ

ส่ิงแวดล้อม

ปีงบประมาณ 2566

/1 เร่ือง

ได้มาตรฐานท่ีกรม

ควบคุมโรคก าหนด 

ร้อยละ 35

4. จ านวนมาตรฐาน

เพ่ือการป้องกัน

ควบคุมโรคจากการ

ประกอบอาชีพ 3 เร่ือง

5. ร้อยละเหตุการณ์

ด้านโรคจากการ

ประกอบอาชีพและ

ส่ิงแวดล้อมท่ีได้รับ

การสอบสวนโรคตาม

เกณฑ์ท่ีกรมควบคุม

โรคก าหนด โดย

พนักงานเจ้าหน้าท่ี

หรือหน่วยปฏิบัติการ

ควบคุมโรคจากการ

ประกอบอาชีพและ

โรคจากส่ิงแวดล้อม 

ร้อยละ 80

โรงพยาบาลชุมชน/ 

โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบล

7. โรงพยาบาลนอก

สังกัดส านัก

ปลัดกระทรวง

สาธารณสุข (รัฐ/

เอกชน)

8. องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน

9. สถานประกอบการ

พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและ

โรคส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2562

3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคล่ือนมาตรการเฝ้าระวัง

 ป้องกัน ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรค

จากส่ิงแวดล้อมภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมโรคจาก

การประกอบอาชีพและโรคจากส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2562 

3.2 อบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการ

ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจาก

ส่ิงแวดล้อม (EnvOcc CU) ภาคปฏิบัติ

เชิงคุณภาพ :

6. การขับเคล่ือนพรบ.

โรคจากการประกอบ

อาชีพและโรคจาก

ส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 

2562 ดังน้ี

6.1 ร้อยละ

ความส าเร็จของสถาน

ประกอบการ/

โรงพยาบาล
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โครงการ วัตถุประสงค์  ผลผลิต ตัวช้ีวัด
พ้ืนท่ีเป้าหมาย/

กลุ่มเป้าหมาย
กิจกรรม ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ

(บาท)
ผู้รับผิดชอบ

/แรงงานนอกระบบ 

น าร่อง ในการน า

มาตรการดูแลสุขภาพ

ผู้ประกอบอาชีพ

ในช่วงชีวิตวิถีใหม่ 

(New Normal) 

ไปใช้ภายใต้ พรบ.โรค

จากการประกอบ

อาชีพและโรคจาก

ส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 

2562 ร้อยละ 100

- กลุ่มบุคลากรทาง

การแพทย์และ

สาธารณสุข (ไม่น้อย

กว่า 2 แห่ง)

- กลุ่มเส่ียงตาม

เป้าหมายลดโรคระยะ

ยาวแรงงานในระบบ 

(ไม่น้อยกว่า 2 แห่ง)

 - กลุ่มเส่ียงแรงงาน

นอกระบบ (ไม่น้อย

กว่า 2 แห่ง)

6.2 สถาน

ประกอบการ เข้าร่วม

โครงการ สถาน

ประกอบการปลอด

โรค ปลอดภัย กายใจ

เป็นสุข เพ่ิมข้ึน 

จากปี 2565
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โครงการ วัตถุประสงค์  ผลผลิต ตัวช้ีวัด
พ้ืนท่ีเป้าหมาย/

กลุ่มเป้าหมาย
กิจกรรม ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ

(บาท)
ผู้รับผิดชอบ

(ไม่น้อยกว่า 57 แห่ง)

ร้อยละ 20

7. ร้อยละของผู้

ประกอบอาชีพได้รับ

การดูแลสุขภาพตาม

มาตรฐานต่าง ๆ ท่ี

ก าหนดร้อยละ 50

8. ร้อยละของหน่วย

บริการสุขภาพสังกัด

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

สาธารณสุข (รพ.สต.) 

มีการจัดบริการอาชี

วอนามัยและเวช

กรรมส่ิงแวดล้อมได้

ตามมาตรฐานท่ี     

กรมควบคุมโรค

ก าหนด ร้อยละ 15

เชิงเวลา : ร้อยละของ

โครงการด าเนินการ

แล้วเสร็จตามเวลาท่ี

ก าหนด ร้อยละ 90

เชิงงบประมาณ : ร้อย

ละของการเบิกจ่าย

งบประมาณไม่น้อย

กว่า ร้อยละ 96
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การพัฒนานโยบาย มาตรการ และบริการด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ผลผลิตท่ี 7. โครงการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรค ตามแนวทางพระราชด าริและเฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรมหลักท่ี 7.1 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

โครงการ วัตถุประสงค์  ผลผลิต ตัวช้ีวัด
พ้ืนท่ีเป้าหมาย/

กลุ่มเป้าหมาย
กิจกรรม ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ

(บาท)
ผู้รับผิดชอบ

โครงการป้องกัน

ควบคุมโรคในกลุ่ม

โรคติดต่อเขต

สุขภาพท่ี 4 

ปีงบประมาณ 2566

767,130 กลุ่ม

โรคติดต่อ

พ้ืนท่ีเป้าหมาย :

เขตสุขภาพท่ี 4

กลุ่มเป้าหมาย :

1. สสจ./รพศ./รพท./

รพช./รพสต.

2. อสม./ประชาชน/

อปท./NGO ในพ้ืนท่ี

เขตสุขภาพท่ี 4

3. กองโรคติดต่อท่ัวไป

4. กองวัณโรค

5. กองโรคเอดส์และ

โรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์

6. กองโรคติดต่อน า

โดยแมลง

7. สถาบันบ าราศนรา

ดูร

8. สถาบันราชประชา

สมาสัย

9. ส านักงานป้องกัน

ควบคุมโรคท่ี 4 

จังหวัดสระบุรี

10. เครือข่ายท้ังใน

และนอกกระทรวง

สาธารณสุขท่ีเก่ียวข้อง

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 4 จังหวัดสระบุรี

1. เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง

และพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคี

เครือข่ายการด าเนินงานเฝ้าระวัง

 ป้องกันควบคุมโรคติดต่อท่ัวไป 

โรคติดต่อน าโดยแมลง โรคติดต่อ

อุบัติใหม่อุบัติซ้ า และโรคติดต่อ

ร้ายแรงท่ีส าคัญในพ้ืนท่ีเขต

สุขภาพท่ี 4

2. เพ่ือสนับสนุน นิเทศติดตาม 

ประเมินผล ตลอดจนแก้ไขปัญหา

 อุปสรรคการด าเนินการเฝ้าระวัง

 ป้องกันควบคุมโรคโรคติดต่อ

ท่ัวไป โรคติดต่อน าโดยแมลง 

โรคติดต่ออุบัติใหม่อุบัติซ้ า และ

โรคติดต่อร้ายแรงท่ีส าคัญในพ้ืนท่ี

เขตสุขภาพท่ี 4

1. โรคพิษสุนัขบ้า

เชิงปริมาณ : 1.1

อ าเภอท่ีผ่านเกณฑ์

การด าเนินการตาม

มาตรการเฝ้าระวัง

ป้องกันควบคุมโรคพิษ

สุนัขบ้าในคน    เพ่ือ

สนับสนุนการสร้าง

พ้ืนท่ีปลอดโรคพิษ

สุนัขบ้า ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 70

เชิงคุณภาพ : 1.2

จ านวนผลงาน

วิชาการด้านการเฝ้า

ระวัง ป้องกัน ควบคุม

โรค 1 เร่ือง

2. โรคหนอนพยาธิ 

โรคติดต่อทางอาหาร

และน้ า และโรคเมลิ

ออยโดสิส

เชิงปริมาณ :

2.1 หน่วยงาน

เครือข่ายเป้าหมาย มี

ความพร้อมและมี

ศักยภาพในการ

ปฏิบัติงานตาม

กิจกรรมหลักท่ี 1 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน

ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 

4 จ.สระบุรี ปีงบประมาณ 2566

1.1 ประชุมราชการสนับสนุนการสร้างพ้ืนท่ีปลอดโรค

พิษสุนัขบ้า เขตสุขภาพท่ี 4

1.2 นิเทศติดตามการด าเนินงานพ้ืนท่ีปลอดโรคพิษ

สุนัขบ้า เขตสุขภาพท่ี 4 (เงินบ ารุง)

กิจกรรมหลักท่ี 2 สนับสนุนการเฝ้าระวังป้องกัน

ควบคุมโรคในถ่ินทุรกันดาร ตามโครงการพระราชด าริฯ

 ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 4 

จ.สระบุรี ปีงบประมาณ 2566

2.1 ประชุมราชการสนับสนุนการด าเนินงานควบคุม

โรคหนอนพยาธิในนักเรียนและเยาวชนในพ้ืนท่ีถ่ิน

ทุรกันดาร เขตสุขภาพท่ี 4

2.2 เย่ียมเสริมพลังติดตามการด าเนินงานป้องกัน

ควบคุมโรคหนอนพยาธิ (เงินบ ารุง)

กิจกรรมหลักท่ี 3 พัฒนาและสนับสนุนการด าเนินงาน

ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 4 จ.สระบุรี 

ปีงบประมาณ 2566

3.1 ประชุมราชการบูรณาแผนงานโรคติดต่อในเด็ก 

เขตสุขภาพท่ี 4

3.2 นิเทศติดตามการด าเนินงานโรคติดต่อในเด็ก และ

งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (เงินบ ารุง)

3.3 พัฒนาส่ือส าหรับโรคติดติดต่อในเด็ก และโรคท่ี

ป้องกันได้ด้วยวัคซีน (เงินบ ารุง)

1. ภาคีเครือข่ายในพ้ืนท่ีเขต

สุขภาพท่ี 4 ได้รับการพัฒนา

ศักยภาพและสนับสนุนการ

ด าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน 

ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลง 

โรคติดต่อท่ัวไป โรคติดต่ออุบัติ

ใหม่ อุบัติซ้ า และโรคติดต่อ

ร้ายแรงท่ีส าคัญ ได้ตาม

มาตรการ มาตรฐาน และมี

ประสิทธิภาพ

2. ประชาชนได้รับการป้องกัน

ควบคุมโรค ลดป่วย ลดการ

เสียชีวิตจากการมีพฤติกรรมท่ี

เหมาะสมและมีความรอบรู้

ทางสุขภาพในการป้องกัน

ควบคุมโรคโรคติดต่อน าโดย

แมลง โรคติดต่อท่ัวไป 

โรคติดต่ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ า 

และโรคติดต่อร้ายแรงท่ีส าคัญ

1. หน่วยงาน

เครือข่ายเป้าหมาย

ระดับจังหวัด ระดับ

อ าเภอในและนอก

กระทรวงสาธารณสุข

ได้รับการพัฒนา

ศักยภาพ สนับสนุน

การด าเนินงานตาม

มาตรการ มาตรฐาน

การเฝ้าระวัง 

ป้องกันควบคุมโรค 

(โรคติดต่อท่ัวไป 

โรคติดต่อน าโดย

แมลง โรคติดต่ออุบัติ

ใหม่อุบัติซ้ า และ

โรคติดต่อร้ายแรงท่ี

ส าคัญ) 8 จังหวัด

2. รายงานสรุปผล

การด าเนินงานตาม

ตัวช้ีวัดเป้าหมายลด

โรคติดต่อท่ัวไป 

โรคติดต่อน าโดย

แมลง โรคติดต่ออุบัติ

ใหม่อุบัติซ้ า และ

โรคติดต่อร้ายแรงท่ี

ส าคัญ อย่างน้อย
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โครงการ วัตถุประสงค์  ผลผลิต ตัวช้ีวัด
พ้ืนท่ีเป้าหมาย/

กลุ่มเป้าหมาย
กิจกรรม ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ

(บาท)
ผู้รับผิดชอบ

4 เร่ือง เฝ้าระวัง ป้องกัน

ควบคุมโรค

หนอนพยาธิใน

โรงเรียนกพด.ได้อย่าง

ถูกต้องและรายงานใน

ระบบออนไลน์

ครบถ้วน 4 จังหวัด

2.2 หน่วยงาน

เครือข่ายเป้าหมาย มี

การด าเนินการเฝ้า

ระวัง ป้องกันควบคุม

โรคติดต่อทางอาหาร

และน้ าเป็นไปตาม

มาตรฐานกรมควบคุม

โรค 8 จังหวัด

เชิงคุณภาพ :

2.3 พัฒนาแนวทาง

การสอบสวนโรคเมลิ

ออยโดสิส 1 เร่ือง

กิจกรรมหลักท่ี 4 สนับสนุนการป้องกันและควบคุม

โรคติดต่อน าโดยยุงลาย

4.1 อบรมหลักสูตรระบาดวิทยาส าหรับผู้ท่ีจะได้รับ

แต่งต้ังเป็นเจ้าหน้าท่ีหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ

 ด้านโรคติดต่อน าโดยแมลง

4.2 สนับสนุนการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อน าโดย

ยุงลายในพ้ืนท่ีต าบลจัดการโรคติดต่อน าโดยยุงลาย

อย่างย่ังยืน (เงินบ ารุง)

4.3 สนับสนุนการควบคุมโรคติดต่อน าโดยยุงลาย 

(เงินบ ารุง)

กิจกรรมหลักท่ี 5 สนับสนุนการด าเนินการป้องกัน

ควบคุมโรคเร้ือน

5.1 สนับสนุนการด าเนินการป้องกันควบคุมโรคเร้ือน 

(เงินบ ารุง)

5.2 ค้นหาผู้ป่วยโรคเร้ือนรายใหม่ในผู้สัมผัสร่วมบ้าน

ของผู้ป่วยโรคเร้ือน (เงินบ ารุง)

5.3 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการตรวจคัด

กรองผู้ป่วยโรคเร้ือนเบ้ืองต้น และการลดการตีตราของ

สังคมต่อผู้ประสบปัญหาจากโรคเร้ือน ในพ้ืนท่ีเขต 4 

(เงินบ ารุง)3. งานสร้างเสริม

ภูมิคุ้มกันโรค

เชิงปริมาณ : 3.1 

หน่วยงานเป้าหมาย 

ได้รับการนิเทศ 

ติดตามงานโรคติดต่อ

ในเด็กและประเมิน

การด าเนินงานสร้าง

เสริมภูมิคุ้มกันโรค 4 

จังหวัด

5.4 กิจกรรมรณรงค์ ส่ือสารความเส่ียงในอ าเภอ

เป้าหมายท่ีมีข้อบ่งช้ีทางระบาดวิทยา

กิจกรรมหลักท่ี 6 เฝ้าระวัง ป้องกัน และเตรียมความ

พร้อมรับมือโรคติดต่ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ า

6.1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย

ในการเตรียมความพร้อมรับมือโรคติดต่ออุบัติใหม่ 

อุบัติซ้ า ภายใต้แนวคิดสุขภาพหน่ึงเดียว

6.2 ส ารวจความรอบรู้ของประชาชนด้านโรคติดต่อ

อุบัติใหม่และอุบัติซ้ า (เงินบ ารุง)

กิจกรรมหลักท่ี 7 สนับสนุนการด าเนินการป้องกัน

ควบคุมโรคติดต่อท่ัวไปอ่ืนๆ (เงินบ ารุง)
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โครงการ วัตถุประสงค์  ผลผลิต ตัวช้ีวัด
พ้ืนท่ีเป้าหมาย/

กลุ่มเป้าหมาย
กิจกรรม ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ

(บาท)
ผู้รับผิดชอบ

เชิงคุณภาพ : 3.2 

จ านวนผลงาน

วิชาการด้านการเฝ้า

ระวัง ป้องกัน ควบคุม

โรค 1 เร่ือง

4. โรคติดต่อน าโดย

ยุงลาย

เชิงปริมาณ : 4.1 

พ้ืนท่ีอ าเภอเส่ียงตาม

รายงานการพยากรณ์

โรคได้รับการเฝ้าระวัง

ป้องกันควบคุม

โรคติดต่อน าโดย

ยุงลาย 8 จังหวัด

4.2 หน่วยงาน

เครือข่ายเป้าหมาย

ได้รับการพัฒนา

ศักยภาพองค์ความรู้ 

ความเช่ียวชาญ

ทางด้านกีฏวิทยา
และด้านการตรวจ

ทางห้องปฏิบัติการใน

การสอบสวนและ

ควบคุมโรค 35 ราย

เชิงคุณภาพ : 4.3 

พ้ืนท่ีอ าเภอเส่ียงตาม

รายงานการพยากรณ์

โรคมีอัตราป่วยด้วย

โรคติดต่อน าโดย

ยุงลายไม่เกิน

7.1 พัฒนาส่ือเพ่ือเผยแพร่ส าหรับโรคติดต่อท่ัวไปและ

โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน (เงินบ ารุง)

7.2 ประชุมราชการถ่ายทอดการด าเนินงานป้องกัน

ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ าเขตสุขภาพท่ี 4

7.3 ส ารวจการรับรู้ส่ือในกลุ่มเป้าหมายส าหรับโรคเมลิ

ออยโดสิส (เงินบ ารุง)

กิจกรรมท่ี 8 เร่งรัดก าจัดโรคไข้มาลาเรีย ส านักงาน

ป้องกันควบคุมโรคท่ี 4 จ.สระบุรีปีงบประมาณ 2566

8.1 เฝ้าระวังสอบสวนและควบคุมโรคมาลาเรีย

(เงินบ ารุง)

กิจกรรมหลักท่ี 9 สนับสนุนการด าเนินงานควบคุมวัณ

โรค ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 4 จ.สระบุรี

ปีงบประมาณ 2566

9.1 สนับสนุนแนวทางการป้องกันควบคุมวัณโรค และ

วัณโรคด้ือยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก ไปสู่การ

ปฏิบัติภายใต้กลไกของ พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558

9.2 เย่ียมเสริมพลังการด าเนินงานป้องกันควบคุมวัณ

โรค วัณโรคด้ือยา และการติดเช้ือในโรงพยาบาล

(เงินบ ารุง)

กิจกรรมหลักท่ี 10 ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 4 จ.สระบุรี 

ปีงบประมาณ 2566

10.1 ประชุมราชการพิจารณาโครงการและจัดสรร

งบประมาณอุดหนุนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ 

ในการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ 

10.2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการ

ด าเนินงานองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ ในการ

ด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์

10.3 ติดตามการด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคเอดส์ 

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
40



โครงการ วัตถุประสงค์  ผลผลิต ตัวช้ีวัด
พ้ืนท่ีเป้าหมาย/

กลุ่มเป้าหมาย
กิจกรรม ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ

(บาท)
ผู้รับผิดชอบ

ค่ามัธยฐาน 5 ปี

ย้อนหลัง ร้อยละ 80

4.4 หน่วยงาน

เครือข่ายมีความพึง

พอใจต่อการเข้าร่วม

อบรม ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 86

5. เร้ือน

เชิงปริมาณ : 5.1 

สนับสนุนการ

ด าเนินงานค้นหา 

ควบคุมโรคเร้ือนราย

ใหม่ในชุมชน และลด

การตีตราจากสังคม

ต่อผู้ท่ีได้รับผลกระทบ

จากโรคเร้ือนในพ้ืนท่ี

ท่ีมีข้อบ่งช้ีทางการ

และไวรัสตับอักเสบ เขตสุขภาพท่ี 4 (เงินบ ารุง)

ระบาดวิทยาโรคเร้ือน

8 จังหวัด

เชิงคุณภาพ : 5.2 

ประชาชน และผู้ป่วย

ในกลุ่มเป้าหมายท่ี

ได้รับผลกระทบจาก

โรคเร้ือน ได้รับการ

ดูแลและมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีข้ึน ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 95

6. โรคติดต่ออุบัติใหม่

อุบัติซ้ า
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โครงการ วัตถุประสงค์  ผลผลิต ตัวช้ีวัด
พ้ืนท่ีเป้าหมาย/

กลุ่มเป้าหมาย
กิจกรรม ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ

(บาท)
ผู้รับผิดชอบ

เชิงปริมาณ : 6.1 

หน่วยงานเครือข่าย

เป้าหมายมีศักยภาพ 

ความพร้อมในการ

รับมือโรคติดต่ออุบัติ

ใหม่ อุบัติซ้ า ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80

เชิงคุณภาพ : 6.2 

จ านวนผลงาน

วิชาการด้านการเฝ้า

ระวัง ป้องกัน ควบคุม

โรค 1 เร่ือง
7. โรคมาลาเรีย

เชิงปริมาณ : 7.1 

เครือข่ายเป้าหมาย

ได้รับบริการเฝ้าระวัง

ป้องกันควบคุมโรค

มาลาเรีย 8 จังหวัด

เชิงคุณภาพ : 7.2 

จ านวนผลงาน

วิชาการด้านการเฝ้า

ระวัง ป้องกัน ควบคุม

โรค 1 เร่ือง

8. วัณโรค

เชิงปริมาณ : 8.1 

เครือข่ายเป้าหมาย

ได้รับการสนับสนุน

การเร่งรัด ค้นหา 

ควบคุมวัณโรค
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โครงการ วัตถุประสงค์  ผลผลิต ตัวช้ีวัด
พ้ืนท่ีเป้าหมาย/

กลุ่มเป้าหมาย
กิจกรรม ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ

(บาท)
ผู้รับผิดชอบ

วัณโรคด้ือยา และการ

ติดเช้ือในโรงพยาบาล

 8 จังหวัด

เชิงคุณภาพ : 8.2 

เครือข่ายเป้าหมายมี

ศักยภาพในการ

สนับสนุนการเฝ้าระวัง

 ป้องกันควบคุมวัณ

โรค วัณโรคด้ือยา 

และการติดเช้ือใน

โรงพยาบาล ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 90

9. โรคเอดส์ โรคติดต่อ 

ทางเพศสัมพันธ์ และ

ไวรัสตับอักเสบ

เชิงปริมาณ : 9.1 

เครือข่ายเป้าหมาย

ได้รับการพัฒนา

ศักยภาพและ

สนับสนุนการป้องกัน

ควบคุมโรคเอดส์ 

โรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์ และไวรัส

ตับอักเสบ 8 จังหวัด

เชิงคุณภาพ : 9.2 

เครือข่ายเป้าหมายมี

ความพึงพอใจต่อการ

พัฒนาศักยภาพ ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 90
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โครงการ วัตถุประสงค์  ผลผลิต ตัวช้ีวัด
พ้ืนท่ีเป้าหมาย/

กลุ่มเป้าหมาย
กิจกรรม ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ

(บาท)
ผู้รับผิดชอบ

เชิงเวลา : ร้อยละของ

กิจกรรมด าเนินการ

แล้วเสร็จตามเวลาท่ี

ก าหนด
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การพัฒนานโยบาย มาตรการ และบริการด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ผลผลิตท่ี 9. โครงการพัฒนาเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพผ่านกลไกระดับชุมชนท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาวะท่ีดี 

กิจกรรมหลักท่ี 9.4 พัฒนาและสนับสนุนการด าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและปัจจัยเส่ียง

โครงการ วัตถุประสงค์  ผลผลิต ตัวช้ีวัด
พ้ืนท่ีเป้าหมาย/

กลุ่มเป้าหมาย
กิจกรรม ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ

(บาท)
ผู้รับผิดชอบ

โครงการเฝ้าระวัง 

ป้องกัน ควบคุมโรค

ไม่ติดต่อ การป้องกัน

การบาดเจ็บ

แอลกอฮอล์และ

ยาสูบ เขตสุขภาพท่ี 

4 ปีงบประมาณ พ.ศ.

 2566

968,430 กลุ่มโรคไม่

ติดต่อ

พ้ืนท่ีเป้าหมาย :

จังหวัดในพ้ืนท่ีเขต

สุขภาพท่ี 4 

กลุ่มเป้าหมาย : 

1. ส านักงานป้องกัน

ควบคุมโรคท่ี 4 

จังหวัดสระบุรี

2. กองงานส่วนกลาง 

ได้แก่ กองโรคไม่ติดต่อ 

กองป้องกันการ

บาดเจ็บ กองงาน

คณะกรรมการ

ควบคุมผลิตภัณฑ์

ยาสูบ และส านักงาน

คณะกรรมการควบคุม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

3. ศูนย์วิชาการใน

พ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 4

4. ส านักงาน

สาธารณสุขจังหวัด/ 

ส านักงานสาธารณสุข

อ าเภอ

5. โรงพยาบาลศูนย์/ 

โรงพยาบาลท่ัวไป/ 

โรงพยาบาลชุมชน/ 

โรงพยาบาลส่งเสริม

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 4 จังหวัดสระบุรี

1. เพ่ือขับเคล่ือนและเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

และบูรณาการการด าเนินงาน

ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน 

ให้สามารถวางระบบเฝ้าระวัง

ป้องกันควบคุมโรค และภัย

สุขภาพ 

ในด้านเฝ้าระวังป้องกันโรคไม่

ติดต่อเร้ือรัง การป้องกันการ

บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน 

จมน้ า พลัดตกหกล้ม

ในผู้สูงอายุ และการป้องกันการ

บริโภคแอลกอฮอล์และยาสูบ

2. เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการ

จัดการข้อมูล พัฒนาศักยภาพ

เจ้าหน้าท่ีให้ได้มาตรฐาน

ท่ีสูงข้ึน ในด้านโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง

 NCD Clinic Plus การบาดเจ็บ

จากอุบัติเหตุทางถนน การป้องกัน

การเสียชีวิตจากการจมน้ า และ

การป้องกันการบริโภค

แอลกอฮอล์และยาสูบ

3. เพ่ือสนับสนุน ติดตาม 

ประเมินผล และสร้างความรอบรู้

สุขภาพการป้องกัน

ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ

เชิงปริมาณ : 

1. งานโรคไม่ติดต่อ

เร้ือรัง

1.1 จ านวนเครือข่าย

การเข้าร่วมการ

ด าเนินงานตาม

มาตรการการป้องกัน

โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง

ตามแผนการปฏิรูป

สุขภาพด้านโรคไม่

ติดต่อไม่น้อยกว่า 8 

เครือข่าย

1.2 จ านวนชุมชนท่ี

เข้าร่วมการ

ด าเนินงานชุมชนลด

โซเดียม ตาม

กระบวนการชุมชนวิถี

ใหม่ห่างไกล NCDs 

พ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 4 

(อย่างน้อยจังหวัดละ 

1 ชุมชน) 8 ชุมชน

2. งานป้องกันการ

บาดเจ็บ

2.1 จ านวนเครือข่าย

การด าเนินงาน

ป้องกันการบาดเจ็บ

กิจกรรมหลักท่ี 1 เฝ้าระวังการป้องกันควบคุม โรคไม่

ติดต่อ การป้องกันการบาดเจ็บ แอลกอฮอล์

และยาสูบ เขตสุขภาพท่ี 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.1 ประชุมราชการ ขับเคล่ือนและบูรณาการการ

ด าเนินงานโรคไม่ติดต่อการป้องกันการบาดเจ็บ 

แอลกอฮอล์ และยาสูบ พ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 4

1.2 ประชุมราชการ พัฒนาชุมชน

ลดโซเดียม ตามกระบวนการชุมชนวิถีใหม่ห่างไกล 

NCDs พ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 4

1.3 การประชุมราชการ พัฒนาการด าเนินงาน NCD 

Clinic Plus พ้ืนท่ี เขตสุขภาพท่ี 4

1.4 อบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการด าเนินงาน

ปฏิรูปเขตสุขภาพด้านโรคไม่ติดต่อ

1.5 ประชุมราชการ พัฒนากลไก 

ขับเคล่ือน เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการป้องกัน

การบาดเจ็บจากจราจรทางถนน

1.6 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายตาม

หลักสูตรการสอนว่ายน้ าเพ่ือเอาชีวิตรอดจากการจมน้ า

1.7 ประชุมราชการ แลกเปล่ียน

เรียนรู้ และประกวดทีมผู้ก่อการดีป้องกันการจมน้ า

1.8 ผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ แผ่นพลิกประชาสัมพันธ์งานด้าน

โรคไม่ติดต่อ การป้องกันการบาดเจ็บ แอลกอฮอล์และ

ยาสูบ

1.9 นิเทศ ติดตาม เฝ้าระวังการป้องกันควบคุมโรค

ไม่ติดต่อ การป้องกันการบาดเจ็บ แอลกอฮอล์และ

ยาสูบ 

1. เครือข่ายทุกภาคส่วน

สามารถด าเนินงานเฝ้าระวัง

ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ

เร้ือรัง การป้องกันการบาดเจ็บ

 และการป้องกันการบริโภค

แอลกอฮอล์และยาสูบ ได้

อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้

กลไก

การบูรณาการและขับเคล่ือน

การปฏิรูปสุขภาพด้านโรคไม่

ติดต่อ

2. ประชาชนมีความรอบรู้

สุขภาพการป้องกันควบคุมโรค

ไม่ติดต่อเร้ือรัง การป้องกัน

การบาดเจ็บ และการป้องกัน

การบริโภคแอลกอฮอล์และ

ยาสูบ

3. โรคและภัยสุขภาพท่ีเป็น

ปัญหาส าคัญในพ้ืนท่ีเขต

สุขภาพท่ี 4 ลดลง

1. รายงาน

ความส าเร็จของการ

ด าเนินงานเฝ้าระวัง

ป้องกันควบคุมโรค 

และภัยสุขภาพ

1.1 การด าเนินงาน

เฝ้าระวัง ป้องกัน 

และควบคุมโรคไม่

ติดต่อเร้ือรัง 1 เร่ือง

1.2 การป้องกันการ

บาดเจ็บ 1 เร่ือง

1.3 การป้องกันการ

บริโภคแอลกอฮอล์

และยาสูบ 1 เร่ือง

2. ภาคีเครือข่าย

หลักและเครือข่ายท่ี

เก่ียวข้องมี

ความส าเร็จในการ

ด าเนินงานดังน้ี

2.1 ระบบการดูแล

สุขภาพในการ

ป้องกันโรคไม่ติดต่อ

เร้ือรัง ในหน่วย

บริการ สถาน

ประกอบการ และ

ชุมชน 8 จังหวัด
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โครงการ วัตถุประสงค์  ผลผลิต ตัวช้ีวัด
พ้ืนท่ีเป้าหมาย/

กลุ่มเป้าหมาย
กิจกรรม ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ

(บาท)
ผู้รับผิดชอบ

โดยเฉพาะประเด็นการป้องกัน

ควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง การ

ป้องกัน การบาดเจ็บ และการ

ป้องกันการบริโภคแอลกอฮอล์

และยาสูบ

จาก RTI 8 เครือข่าย

2.2 จ านวนครู

วิทยากรการป้องกัน

การบาดเจ็บจาก

อุบัติเหตุทางถนน ใน

กลุ่มเด็กและเยาวชน 

8 ทีม

2.3 จ านวนบุคลากร

เครือข่ายได้รับการ

พัฒนาศักยภาพด้าน

การสอนว่ายน้ า เพ่ือ

เอาชีวิตรอด 40 คน

2.4 ส่ือส่ิงพิมพ์ แผ่น

พลิก ประชาสัมพันธ์

งานด้านการป้องกัน

โรคไม่ติดต่อ การ

บาดเจ็บ แอลกอฮอล์

และยาสูบ 200 ชุด

3 งานป้องกันการ

บริโภคแอลกอฮอล์

และยาสูบ

3.1 จ านวนเครือข่าย

เครือข่ายการป้องกัน

การบริโภค

แอลกอฮอล์และยาสูบ

 8 เครือข่าย

3.2 จ านวนแผนการ

ด าเนินงานควบคุม

การบริโภคยาสูบ 

ระดับจังหวัด 8 แผน

2.2 การด าเนินงาน

โครงการการแก้ไข

ปัญหาการตายและ

บาดเจ็บในกลุ่มเด็ก

และเยาวชนท่ีใช้

รถจักรยานยนต์โดย

ใช้ TSY Program 

(Thai Safe Youth 

Program) 8 จังหวัด

2.3 เครือข่ายการ

ด าเนินงานป้องกัน

การบาดเจ็บจาก

อุบัติเหตุทางถนน 

จมน้ าและพลัดตก

หกล้ม 8 เครือข่าย

2.4 เครือข่ายการ

ป้องกันการบริโภค

แอลกอฮอล์และ

ยาสูบ 8 เครือข่าย

สุขภาพต าบล

6. องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน/ฝ่าย

ปกครอง ได้แก่ จังหวัด

 อ าเภอ องค์การ

บริหารส่วนจังหวัด 

เทศบาลนคร เทศบาล

เมือง เทศบาลต าบล 

องค์การบริหารส่วน

ต าบล

7. วัด โรงเรียน 

นักเรียน

8. ผู้น าชุมชน 

อาสาสมัคร

สาธารณสุข (อสม.)

9. ผู้ประกอบการและ

พนักงานในสถาน

ประกอบการ

10. ประชาชนท่ัวไป

11. เครือข่ายอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวข้อง
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โครงการ วัตถุประสงค์  ผลผลิต ตัวช้ีวัด
พ้ืนท่ีเป้าหมาย/

กลุ่มเป้าหมาย
กิจกรรม ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ

(บาท)
ผู้รับผิดชอบ

เชิงคุณภาพ :

1. งานโรคไม่ติดต่อ

เร้ือรัง

1.1 เครือข่ายท่ีเข้า

ร่วมการด าเนินงาน

ปฏิรูปสุขภาพด้านโรค

ไม่ติดต่อสามารถลด

ความเส่ียงต่อโรคไม่

ติดต่อเร้ือรังได้

มากกว่าร้อยละ 80

1.2 ชุมชนท่ีเข้าร่วม

การด าเนินงานชุมชน

ลดโซเดียม ผ่าน

เกณฑ์การด าเนินงาน

ตามกระบวนการ
ชุมชนวิถีใหม่ห่างไกล 

NCDs 8 ชุมชน

2. งานป้องกันการ

บาดเจ็บ

2.1 อัตราการตายต่อ

ประชากรแสนคนจาก

อุบัติเหตุทางถนน

ลดลง ร้อยละ 5

2.2 จ านวนการ

บาดเจ็บ (OPD) ของ

เด็กและเยาวชนจาก

RTIในพ้ืนท่ีด าเนินการ

ลดลง ร้อยละ 5

2.3 จ านวนการตาย

ของเด็กและเยาวชน
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โครงการ วัตถุประสงค์  ผลผลิต ตัวช้ีวัด
พ้ืนท่ีเป้าหมาย/

กลุ่มเป้าหมาย
กิจกรรม ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ

(บาท)
ผู้รับผิดชอบ

จาก RTI ในพ้ืนท่ี

ด าเนินการลดลง 

ร้อยละ 5

2.4 อัตราการเสียชีวิต

จากการจมน้ าของเด็ก

อายุ < 15 ปีไม่เกิน 

≤2.7 ต่อ ปชก.แสนคน

3 งานป้องกันการ

บริโภคแอลกอฮอล์

และยาสูบ

3.1 รายงานสรุปผล

การด าเนินงาน

ควบคุมการบริโภค

ยาสูบตาม 5 

มาตรการของจังหวัด 
 1 ฉบับ

เชิงเวลา : กิจกรรม

ด าเนินการแล้วเสร็จ

ตามเวลาท่ีก าหนด 

ร้อยละ 90

เชิงงบประมาณ : 

การเบิกจ่าย

งบประมาณไม่น้อย

กว่า ร้อยละ 96
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข

ผลผลิตท่ี 3. การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคท่ีเป็นปัญหาส าคัญ

กิจกรรมหลักท่ี 3.2 ถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีมีคุณภาพ

โครงการ วัตถุประสงค์  ผลผลิต ตัวช้ีวัด
พ้ืนท่ีเป้าหมาย/

กลุ่มเป้าหมาย
กิจกรรม ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ

(บาท)
ผู้รับผิดชอบ

โครงการพัฒนา

สนับสนุนระบบการ

ส่ือสารความเส่ียง 

และเสริมสร้าง

ความรอบรู้ทาง

สุขภาพการป้องกัน

ควบคุมโรคและภัย

สุขภาพส านักงาน

ป้องกันควบคุมโรค 

ท่ี 4 จังหวัดสระบุรี 

ปีงบประมาณ พ.ศ.

2566

357,350 กลุ่มส่ือสาร

ความเส่ียง

โรคและภัย

สุขภาพ

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 4 จังหวัดสระบุรี

1. เพ่ือพัฒนากลไกการ

ส่ือสารความเส่ียง ในการ

เฝ้าระวัง ตอบโต้ ข้อมูล

ข่าวสาร ในภาวะปกติ

และภาวะฉุกเฉิน

2. เพ่ือพัฒนาเครือข่าย

ภารกิจส่ือสารความเส่ียง

 หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ในการด าเนินงาน

ส่ือสารความเส่ียงไปถึง

ประชาชนและกลุ่มเส่ียง

3. เพ่ือพัฒนาความรอบ

รู้สุขภาพในการป้องกัน

โรคและภัยสุขภาพ ของ

องค์กรและประชาชน

กลุ่มเป้าหมาย 

4. เพ่ือส่งเสริมการ

ด าเนินงานป้องกันโรค

และภัยสุขภาพของ

ชุมชนด้วยกลไกการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต

ระดับอ าเภอ (พชอ.)

เชิงปริมาณ : 

1.1 จ านวนสรุปผลการ

ด าเนินงานส่ือสารความเส่ียงใน

ภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

/2 ฉบับ

1.2 จ านวนสรุปผลรูปแบบการ

ส่ือสารความเส่ียงของเครือข่าย

ในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 4 /1 ฉบับ

1.3 จ านวนสรุปผลของการ

ด าเนินงานเสริมสร้างความรอบ

รู้การป้องกันโรคและภัยสุขภาพ 

/1 ฉบับ

1.4 ร้อยละของอ าเภอผ่าน

เกณฑ์การประเมินการพัฒนา

คุณภาพชีวิตท่ีมีคุณภาพ 

/ร้อยละ 85

เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการ

ด าเนินกิจกรรมท่ีด าเนินการได้

ตามแผนปฏิบัติการไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 90 

เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ

ด าเนินการแล้วเสร็จตามเวลาท่ี

ก าหนด ร้อยละ 90

เชิงงบประมาณ : ร้อยละของ

การเบิกจ่ายงบประมาณ      

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 100

กิจกรรมหลักท่ี 1 พัฒนากลไกการส่ือสารความเส่ียง 

ในการเฝ้าระวัง ตอบโต้ ข้อมูลข่าวสาร ในภาวะปกติ

และภาวะฉุกเฉิน

1.1 ประชุมราชการช้ีแจงการด าเนินงานส่ือสารความ

เส่ียงโรคและภัยสุขภาพ สคร.4 สระบุรี

1.2 ติดตาม และสนับสนุนการด าเนินงานส่ือสารความ

เส่ียงโรคและภัยสุขภาพในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

1.3 พัฒนาการส่ือสารความเส่ียงผ่านช่องทาง และ

ผลิตส่ือเผยแพร่ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

กิจกรรมหลักท่ี 2 พัฒนาเครือข่ายภารกิจส่ือสารความ

เส่ียง หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการด าเนินงานส่ือสาร

ความเส่ียงไปถึงประชาชนและกลุ่มเส่ียง

2.1 ประชุมราชการการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย

ส่ือมวลชนในการเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสารเตือนภัยและ

เสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ

2.2 ประชุมติดตามการด าเนินงานส่ือสารความเส่ียง

โรคและภัยสุขภาพ ผ่านระบบ zoom 

กิจกรรมหลักท่ี 3 พัฒนาความรอบรู้ ด้านสุขภาพใน

การป้องกันโรคและภัยสุขภาพขององค์กรและ

ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

3.1 ประชุมราชการช้ีแจงการด าเนินงานองค์กรรอบรู้

ด้านสุขภาพ 

3.2 ประเมินผลความรอบรู้สุขภาพ พฤติกรรมการ

ป้องกันโรคและภัยสุขภาพของประชาชน

กิจกรรมหลักท่ี 4 พัฒนาเครือข่ายการด าเนินงาน

ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพด้วยการขับเคล่ือน

1. หน่วยงานมีระบบ รูปแบบ

การส่ือสารความเส่ียงโรคและ

ภัยสุขภาพท้ังในภาวะปกติ

และภาวะฉุกเฉิน

2. บุคลากรของหน่วยงาน และ

เครือข่าย สามารถด าเนินงาน

ด้านการส่ือสารความเส่ียง

ภายใต้แนวทางการเฝ้าระวัง 

บริหารจัดการความเส่ียง และ

ตอบโต้ข้อมูลข่าวสารได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ

3. บุคลากรในหน่วยงานและ

ประชาชนกลุ่มเส่ียงมีความ

รอบรู้สุขภาพและพฤติกรรมท่ี

พึงประสงค์ในการป้องกันโรค

และภัยสุขภาพ

4. มีการขับเคล่ือนการพัฒนา

คุณภาพชีวิตระดับพ้ืนท่ี และ

อ าเภอในการป้องกันควบคุม

โรค และภัยสุขภาพ

1. มีกลไก การ

ส่ือสารความเส่ียง 

ในการเฝ้าระวัง ตอบ

โต้ ข้อมูลข่าวสาร 

ในภาวะปกติและ

ภาวะฉุกเฉิน 1 ระบบ

2. เครือข่ายภารกิจ

ส่ือสารความเส่ียง 

หน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องมีการ

ด าเนินงานส่ือสาร

ความเส่ียงไปถึง

ประชาชนและกลุ่ม

เส่ียง 8 จังหวัด

3. ประชาชน

กลุ่มเป้าหมาย และ

องค์กร มีความรอบรู้

สุขภาพ ในการ

ป้องกันโรคและภัย

สุขภาพ ร้อยละ 80

4. มีการขับเคล่ือน

การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตระดับอ าเภอและ

เช่ือมโยงลงสู่พ้ืนท่ี

ระดับต าบล 

70 อ าเภอ

พ้ืนท่ีรับผิดชอบ :

ของส านักงานป้องกัน

ควบคุมโรค

ท่ี 4 สระบุรี 

กลุ่มเป้าหมาย :    

1. คณะท างานส่ือสาร

ความเส่ียงโรคและภัย

สุขภาพ ส านักงาน

ป้องกันควบคุมโรคท่ี 4 

สระบุรี

2. คณะท างาน

องค์การความรอบรู้

สุขภาพ ส านักงาน

ป้องกันควบคุมโรคท่ี 4 

สระบุรี

3. เครือข่ายส่ือสาร

ความเส่ียง ระดับ

จังหวัดและระดับ

อ าเภอ

4. เครือข่ายส่ือมวลชน

 ประชาสัมพันธ์

ภาครัฐและเอกชน

5. ประชาชนกลุ่มเส่ียง

50



โครงการ วัตถุประสงค์  ผลผลิต ตัวช้ีวัด
พ้ืนท่ีเป้าหมาย/

กลุ่มเป้าหมาย
กิจกรรม ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ

(บาท)
ผู้รับผิดชอบ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.)

4.1 ประชุมราชการแลกเปล่ียนเรียนรู้เครือข่ายการ

ด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพด้วย 

พชอ.ปี 2566 จังหวัดๆ ละ 2 คน 

4.2 ประชุมราชการพัฒนารูปแบบการขับเคล่ือน พชอ.

และการด าเนินงานแก้ปัญหาของชุมชน 3 พ้ืนท่ีๆ ละ 

2 คร้ัง

4.3 ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน พชอ.และแก้ไข

ปัญหาอุปสรรคในพ้ืนท่ี 8 จังหวัด

กิจกรรมหลักท่ี 5 พัฒนารูปแบบด าเนินการป้องกัน

ควบคุมโรคไตในชุมชนด้วยการขับเคล่ือน พชอ. 

5.1 พัฒนารูปแบบด าเนินการป้องกันควบคุมโรคไต

ในชุมชนด้วยการขับเคล่ือน พชอ.
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข

ผลผลิตท่ี 8. โครงการเร่งรัดพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้ได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ 

กิจกรรมหลักท่ี 8.1 พัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ 

โครงการ วัตถุประสงค์  ผลผลิต ตัวช้ีวัด
พ้ืนท่ีเป้าหมาย/

กลุ่มเป้าหมาย
กิจกรรม ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ

(บาท)
ผู้รับผิดชอบ

โครงการพัฒนาระบบ

 กลไกการเฝ้าระวัง 

สอบสวนโรคและภัย

สุขภาพ และตอบโต้

ภาวะฉุกเฉินทาง  

สาธารณสุข ในเขต

สุขภาพท่ี 4

715,216 กลุ่มระบาด

วิทยาและ

ตอบโต้ภาวะ

ฉุกเฉินทาง

สาธารณสุข

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 4 จังหวัดสระบุรี

1. พัฒนาระบบเฝ้าระวัง 

สอบสวนควบคุมโรคและภัย

สุขภาพร่วมกับเครือข่ายในพ้ืนท่ี

เขตสุขภาพท่ี 4

2. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการ

เฝ้าระวังโรคหัดและโปลิโอแก่ภาคี

เครือข่ายเป้าหมายตามพันธะ

สัญญาณนานาชาติ

3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของ

ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ ทีม

ปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค 

และทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุม

โรคและภัยสุขภาพในพ้ืนท่ีเขต

สุขภาพท่ี 4 ให้ปฏิบัติงานได้ตาม

มาตรฐาน

4. พัฒนาระบบการจัดการภาวะ

ฉุกเฉินทางสาธารณสุขของ สคร.4

 สระบุรี ให้มีความพร้อมตอบโต้

ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและ

เป็นไปตามมาตรฐาน EOC 

Assessment Tool 

5. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร 

สคร.4 สระบุรี ในการเฝ้าระวัง 

สอบสวนควบคุมโรคและภัย

สุขภาพและจัดการภาวะฉุกเฉิน

ทางสาธารณสุข

เชิงปริมาณ :

1. จ านวนของ

ฐานข้อมูลเฝ้าระวังโรค

และภัยสุขภาพของ 

สคร.1 สระบุรี 1 ระบบ

2. จ านวนระบบ

ฐานข้อมูลเฝ้าระวังโรค

และภัยสุขภาพท่ีได้รับ

การประเมิน 1 ระบบ

3. การรายงานผู้ป่วย

สงสัยโรคหัดฝหัด

เยอรมันระดับจังหวัด

ไม่น้อยกว่า 2 ราย ต่อ

ประชากรแสนคนต่อปี 

8 จังหวัด

4. การรายงานผู้ป่วย

อัมพาตกล้ามเน้ืออ่อน

ปวกเปียกเฉียบพลัน 

(AFP) ระดับจังหวัด 

มากกว่าร้อยละ 2 ต่อ

ประชากรแสนคนใน

กลุ่มอายุต่ ากว่า 15 ปี

8 จังหวัด

5. ร้อยละของ

เหตุการณ์ผิดปกติทาง

สาธารณสุขท่ีได้รับการ

กิจกรรมหลักท่ี 1 สนับสนุนงานระบบเฝ้าระวังโรค

1.1 ประเมินระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ 

(เงินบ ารุง) 

1.2 ตรวจสอบข้อมูลการเฝ้าระวังผู้ป่วยอาการ

กล้ามเน้ืออัมพาตอ่อนปวกเปียกแบบเฉียบพลันเชิงรุก 

ในเขตสุขภาพท่ี4 (เงินบ ารุง)

กิจกรรมหลักท่ี 2 พัฒนาทีมปฏิบัติการสอบสวน

ควบคุมโรคให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน

2.1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมปฏิบัติการ

สอบสวนควบคุมโรค เขตสุขภาพท่ี 4

2.2 ประชุมราชการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะทีม

ปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค

2.3 ประชุมราชการพัฒนาเครือข่ายระบาดวิทยาและ

การสอบสวนโรค

2.4 สนับสนุนค่าตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ

2.5 สนับสนุนการสอบสวนโรคทีมปฏิบัติการสอบสวน

ควบคุมโรค สคร.4 สระบุรี (เงินบ ารุง)

2.6 ประเมินมาตรฐานทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุม

โรค และทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคและภัย

สุขภาพ (เงินบ ารุง)

2.7 สนับสนุนการฝึกปฏิบัติงานสอบสวนควบคุมโรค 

ณ กรมควบคุมโรค (เงินบ ารุง)

กิจกรรมหลักท่ี 3 พัฒนาระบบจัดการและตอบโต้

ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

EOC Assessment Tool

3.1 สนับสนุนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

1. ส านักงานป้องกันควบคุม

โรคท่ี 4 จังหวัดสระบุรี มี

ระบบฐานข้อมูลโรคและภัย

สุขภาพท่ีสามารถน าเข้าและ

เรียกดูข้อมูลโรคแบบ 

Real-time Dashboard และ

มีรายงานสถานการณ์โรคท่ี

ส าคัญ และรายงานประเมิน

ความเส่ียง โยเผยแพร่ให้

หน่วยงานเครือข่ายไปใช้

ประโยชน์ได้

2. หน่วยงานเครือข่าย

สามารถด าเนินการเฝ้าระวัง

โรคหัดและโปลิโอได้ตาม

เป้าหมายของกรมควบคุมโรค

และพันธสัญญานานาชาติ

3. ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ 

(SAT) ทีมปฏิบัติการสอบสวน

ควบคุมโรค ส านักงานป้องกัน

ควบคุมโรคท่ี 4 จังหวัดสระบุรี

 และส านักงานสาธารณสุข

จังหวัด และทีมเฝ้าระวัง

สอบสวนควบคุมโรคและภัย

สุขภาพในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 4

 สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและผ่านเกณฑ์

1. สคร.4 สระบุรี มี

ระบบฐานข้อมูลเฝ้า

ระวังโรคและภัย

สุขภาพ 1 ระบบ

2. หน่วยงาน

เครือข่ายในพ้ืนท่ีเขต

สุขภาพท่ี 4สามารถ

ด าเนินการเฝ้าระวัง

โรคหัดและโปลิโอได้

ตามเป้าหมายของ

กรมควบคุมโรคและ

พันธสัญญานานาชาติ

 9 หน่วยงาน

3. ทีมตระหนักรู้

สถานการณ์ (SAT) 

สคร.4 สระบุรี และ 

สสจ.ในพ้ืนท่ีเขต

สุขภาพท่ี 4

ปฏิบัติงานได้ตาม

มาตรฐาน 9 หน่วย

4. ทีมปฏิบัติการ

สอบสวนควบคุมโรค

 สคร.4 สระบุรี สสจ.

 และทีมเฝ้าระวัง

สอบสวนควบคุมโรค

และภัยสุขภาพ สสอ.

พ้ืนท่ีเป้าหมาย :

1. ส านักงานป้องกัน

ควบคุมโรคท่ี 4 

จังหวัดสระบุรี

2. ส านักงาน

สาธารณสุขจังหวัด 

ส านักงาน

สาธารณสุขอ าเภอ 

โรงพยาบาล และ

โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลในพ้ืนท่ี

เขตสุขภาพท่ี 4 

กลุ่มเป้าหมาย :    

1. บุคลากร

ส านักงานป้องกัน

ควบคุมโรคท่ี 4 

จังหวัดสระบุรี

2. ทีมตระหนักรู้

สถานการณ์ (SAT) 

ทีมปฏิบัติการ

สอบสวนควบคุมโรค

ส านักงาน

สาธารณสุขจังหวัด

และทีมเฝ้าระวัง

สอบสวนควบคุมโรค

และภัยสุขภาพ
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โครงการ วัตถุประสงค์  ผลผลิต ตัวช้ีวัด
พ้ืนท่ีเป้าหมาย/

กลุ่มเป้าหมาย
กิจกรรม ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ

(บาท)
ผู้รับผิดชอบ

ในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพ

ท่ี 4 ปฏิบัติงานได้

ตามมาตรฐาน

15 หน่วยงาน

5. ระบบตอบโต้

ภาวะฉุกเฉินทาง

สาธารณสุขของ 

สคร.4 สระบุรี 

มีความพร้อมและ

สามารถปฏิบัติงานได้ 

1 ระบบ

ตรวจจับและรายงาน

ผลการวิเคาะห์ความ

เส่ียงภายใน 1 ระยะ

ฟักตัว ร้อยละ 80

6. ทีมปฏิบัติการ

สอบสวนควบคุมโรค 

สคร.4 สระบุรี สสจ. 

และทีมเฝ้าระวัง

สอบสวนควบคุมโรค

และภัยสุขภาพ สสอ.

ในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 4

ผ่านการรับรอง

ประเมินมาตรฐาน 

15 หน่วยงาน

7. แผนประคองกิจการ

ของ สคร.4 สระบุรี ปี 

2566 จ านวน 1 ฉบับ

ในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพ

ท่ี 4

มาตรฐานของกรมควบคุมโรค

4. บุคลากรส านักงานป้องกัน

ควบคุมโรคท่ี 4 จังหวัดสระบุรี

 มีความรู้ ความเข้าใจ และ

สามารถจัดการภาวะฉุกเฉิน

ทางสาธารณสุขได้เหมาะสม

กับบริบทของหน่วยงาน

8. รายงานประเมิน

ความเส่ียง และ

แผนปฏิบัติการเฉพาะ

โรคของ สคร.4 สระบุรี

1 ฉบับ

9. รายงานการถอด

บทเรียนการตอบโต้

ภาวะฉุกเฉินทาง

สาธารณสุข 2 ฉบับ

10. ร้อยละของ

บุคลากร สคร.4 สระบุรี

 ได้รับการอบรม

หลักสูตร ICS100 
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โครงการ วัตถุประสงค์  ผลผลิต ตัวช้ีวัด
พ้ืนท่ีเป้าหมาย/

กลุ่มเป้าหมาย
กิจกรรม ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ

(บาท)
ผู้รับผิดชอบ

ร้อยละ 100 

เชิงปริมาณ :

1. รายงานการประเมิน

สถานการณ์สามารถ

ระบุความเส่ียงตาม

เกณฑ์การเฝ้าระวังโรค

และภัยสุขภาพและให้

ข้อเสนอแนะ แก่

ผู้บริหารในเวลาท่ี

ก าหนด ร้อยละ 75

2. เหตุการณ์ผิดปกติ

หรือการระบาดของโรค

ได้รับการควบคุมโรคให้

สงบภายใน 2เท่าระยะ

ฟักตัว ร้อยละ 85

3. รายงานสอบสวน

โรคและภัยสุขภาพท่ีมี

คุณภาพได้ตาม

มาตรฐาน ร้อยละ 80
4. ร้อยละบุคลากร 

สคร.4 สระบุรี อบรม

หลักสูตร ICS100

ส าหรับเจ้าหน้าท่ีผ่าน

เกณฑ์ ร้อยละ 80

เชิงเวลา : ร้อยละของ

การด าเนินการได้ตาม

เวลา ร้อยละ 90

เชิงงบประมาณ : ร้อย

ละของการเบิกจ่าย

งบประมาณ ร้อยละ96
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ผลผลิตท่ี 1 ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

กิจกรรมหลักท่ี 1.1 พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดท าผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพ่ือการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

โครงการ วัตถุประสงค์  ผลผลิต ตัวช้ีวัด
พ้ืนท่ีเป้าหมาย/

กลุ่มเป้าหมาย
กิจกรรม ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ

(บาท)
ผู้รับผิดชอบ

โครงการใหญ่ พัฒนา

และสนับสนุน

กระบวนการจัดท า

ผลิตภัณฑ์และจัดการ

ความรู้ของหน่วยงาน

เพ่ือการเฝ้าระวัง

ป้องกัน ควบคุมโรค

และภัยสุขภาพ

(ส านักงานป้องกัน

ควบคุมโรคท่ี 4 

จังหวัดสระบุรี)

โครงการย่อยท่ี 1 

พัฒนาและสนับสนุน

กระบวนการจัดท า

ผลิตภัณฑ์และจัดการ

ความรู้

1. ผลิตภัณฑ์งานวิจัย

 นวัตกรรมสามารถ

น าไปใช้ได้จริง ตาม

แนวทางของกอง

นวัตกรรมและวิจัย 

กรมควบคุมโรค 

2 เร่ือง 

2. นักวิจัย พ่ีเล้ียง

นักวิจัย ได้รับการ

พัฒนาด้านการวิจัย

และนวัตกรรม 

30 คน

3. วารสาร

การแพทย์และ

สาธารณสุขเขต 4 

ขององค์กร รักษา

มาตรฐานคุณภาพ

วารสารอยู่ใน TCI 

ระดับ 1

พ้ืนท่ีเป้าหมาย :  

- ส านักงานป้องกัน

ควบคุมโรคท่ี 4 

จังหวัดสระบุรี

 - เขตสุขภาพท่ี 4 

กลุ่มเป้าหมาย :

1. นักวิชาการ

สาธารณสุข เจ้าหน้าท่ี

สาธารณสุข และ

บุคลากร สคร.4 จ.

สระบุรี

2. นักวิจัย และ

เครือข่ายสาธารณสุข

3. กองบรรณาธิการ

วารสารการแพทย์

และสาธารณสุขเขต 4

4. คณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัย 

เขตสุขภาพท่ี 4

420,550 กลุ่มพัฒนา

นวัตกรรม

และวิจัย

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรให้มีความรู้ทักษะ 

กระบวนการสร้างนวัตกรรม และ

ส่งเสริมการผลิตผลงานนวัตกรรม

 ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม

โรคและภัยสุขภาพของส านักงาน

ป้องกัน

ควบคุมโรคท่ี 4 จังหวัดสระบุรี

2. เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะให้แก่

บุคลากรในหน่วยงานและ

เครือข่ายให้มีความรู้และทักษะ

ในการวางแผน ออกแบบ 

ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล 

ประมวลผล แปลผล และน าเสนอ

ผลงานวิจัยคลินิก ให้ถูกต้องตาม

กระบวนการ และหลักเกณฑ์การ

ท าวิจัยทางคลินิกท่ีได้

มาตรฐานสากล

3. เพ่ือพัฒนานักวิจัย พ่ีเล้ียง

นักวิจัย และมีผลิตภัณฑ์งานวิจัย

ขององค์กร ด้านการเฝ้าระวัง

ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

 ท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง

4. เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

รวมท้ังยกระดับมาตรฐานวารสาร

ให้ดีย่ิงข้ึน

1 พัฒนาระบบงานวิจัย

1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโครงการวิจัยสู่

ความส าเร็จ บทท่ี 1-บทท่ี 5 (5 คร้ัง)

1.2 ประชุมราชการคณะกรรมการ

คลินิกวิจัย (4 คร้ัง)

1.3 ประชุมราชการคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ท่ีเก่ียวข้องด้านการสอบสวน

โรค การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

และโรคติดเช้ืออุบัติใหม่

เขตสุขภาพท่ี 4 (12 คร้ัง) (เงินบ ารุง)

1.4 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรในการท าโครงการวิจัยทางระบาด

คลินิก (6 คร้ัง) (เงินบ ารุง)

1.5 สนับสนุนการด าเนินงานวิจัย/นวัตกรรม (เงินบ ารุง)

1.6 สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย/นวัตกรรม (เงิน

บ ารุง) 

1.7 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรด้านนวัตกรรม 2566

1.8 ประชุมราชการกองบรรณาธิการวารสาร

การแพทย์และสาธารณสุขเขต (2 คร้ัง)

1.9 ค่าธรรมเนียมการให้บริการ 

ระบบวารสารออนไลน์ ของระบบ ThaiJO 2.0

1.10 จัดท าวารสารการแพทย์และ

1.11 ศึกษาเกณฑ์การประเมิน

คุณภาพวารสารของ Asean Citation Index

(ไม่ใช้งบประมาณ)

เชิงปริมาณ : การ

ด าเนินงานวิจัยหรือ

นวัตกรรมแล้วเสร็จ

ตามแผนงาน 

ร้อยละ 100

เชิงคุณภาพ : 

ผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมท่ีแล้วเสร็จ

ภายในปีงบประมาณ 

๒๕๖๕ สามารถ

น าไปใช้ประโยชน์ 

ร้อยละ 80

เชิงเวลา : ร้อยละของ

กิจกรรมด าเนินการ

แล้วเสร็จตามเวลาท่ี

ก าหนด ร้อยละ 90

เชิงงบประมาณ : ร้อย

ละของการเบิกจ่าย

งบประมาณไม่น้อย

กว่า ร้อยละ 96

1. ผลิตภัณฑ์วิชาการท่ี

หน่วยงานผลิตข้ึนสามารถ

น าไปใช้ประโยชน์ได้ตรงกับ

บริบทในพ้ืนท่ี 

และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน 

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

2. บุคลากรภายในหน่วยงานมี

ความคิดเชิงนวัตกรรม และ

สามารถสร้างนวัตกรรมจาก

ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมท่ีมา

จากความคิดสร้างสรรค์ได้

3. เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้

และน าสู่การสร้างงานวิจัย

และนวัตกรรม ด้านการเฝ้า

ระวัง

ป้องกันควบคุมโรคและภัย

สุขภาพ

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 4 จังหวัดสระบุรี
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ผลผลิตท่ี 3. การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคท่ีเป็นปัญหาส าคัญ

กิจกรรมหลักท่ี 3.1 บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพท่ีเป็นปัญหารุนแรงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ

โครงการ วัตถุประสงค์  ผลผลิต ตัวช้ีวัด
พ้ืนท่ีเป้าหมาย/

กลุ่มเป้าหมาย
กิจกรรม ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ

(บาท)
ผู้รับผิดชอบ

โครงการบริการเฝ้า

ระวัง ป้องกันควบคุม

โรคและภัยสุขภาพท่ี

เป็นปัญหารุนแรง

และกลุ่มเป้าหมาย

พิเศษ 

(ส านักงานป้องกัน

ควบคุมโรคท่ี 4 

จังหวัดสระบุรี)

1. วัสดุวิทยาศาสตร์

เพ่ือบริการเฝ้าระวัง 

ป้องกัน ควบคุมโรค

และภัยสุขภาพ 

(ด้านห้องปฏิบัติการ

งานโรคอ่ืนๆท่ีเป็น

ปัญหาในพ้ืนท่ี) 4 

รายการ

2. สารเคมีเพ่ือ

ป้องกันเฝ้าระวังและ

ควบคุมโรค

ไข้เลือดออก 1 

รายการ

191,700 กลุ่ม

ห้องปฏิบัติกา

รทาง

การแพทย์

ด้านควบคุม

โรค

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 4 จังหวัดสระบุรี

เพ่ือจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์เพ่ือ

บริการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุม

โรคและภัยสุขภาพ (ด้าน

ห้องปฏิบัติการงานโรคอ่ืนๆท่ีเป็น

ปัญหาในพ้ืนท่ี)

เชิงปริมาณ : 

1. จัดซ้ือวัสดุ

วิทยาศาสตร์เพ่ือ

บริการเฝ้าระวัง 

ป้องกัน ควบคุมโรค

และภัยสุขภาพ (ด้าน

ห้องปฏิบัติการงาน

โรคอ่ืนๆท่ีเป็นปัญหา

ในพ้ืนท่ี) 4 รายการ

2. จัดซ้ือสารเคมีเพ่ือ

ป้องกันเฝ้าระวังและ

ควบคุมโรค

ไข้เลือดออก 1 รายการ

เชิงเวลา : ร้อยละของ

โครงการด าเนินการ

แล้วเสร็จตามเวลาท่ี

ก าหนด ร้อยละ 90

เชิงงบประมาณ : ร้อย

ละของการเบิกจ่าย

งบประมาณ ไม่น้อย

กว่า 100

พ้ืนท่ีเป้าหมาย : กลุ่ม

ห้องปฏิบัติการทาง

การแพทย์ด้านควบคุม

โรค และโรงพยาบาล

ในจังหวัดพ้ืนท่ีเขต

สุขภาพท่ี 4 ประกอบ

ไปด้วย จังหวัดนนทบุรี

 ปทุมธานี 

พระนครศรีอยุธยา 

อ่างทอง ลพบุรี 

สิงห์บุรี สระบุรี และ

นครนายก

กลุ่มเป้าหมาย :

1. กลุ่ม

ห้องปฏิบัติการทาง

การแพทย์ด้านควบคุม

โรค สคร.4 สระบุรี

2. โรงพยาบาล

เครือข่ายในเขต

สุขภาพท่ี 4

1. จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์เพ่ือบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน

 ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (ด้านห้องปฏิบัติการงาน

โรคอ่ืนๆท่ีเป็นปัญหาในพ้ืนท่ี)

2. จัดซ้ือสารเคมีเพ่ือป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรค

ไข้เลือดออก

1. เพ่ือเฝ้าระวัง ป้องกัน และ

ควบคุมโรคในพ้ืนท่ี

2. เพ่ือสนับสนุนการตรวจ

ยืนยันทางห้องปฏิบัติการท่ี

ถูกต้อง รวดเร็ว ทันความ

ต้องการของผู้ใช้บริการ
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ผลผลิตท่ี 5. โครงการเร่งรัดก าจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และยุติปัญหาเอดส์

กิจกรรมหลักท่ี 5.2 ควบคุมวัณโรค

โครงการ วัตถุประสงค์  ผลผลิต ตัวช้ีวัด
พ้ืนท่ีเป้าหมาย/

กลุ่มเป้าหมาย
กิจกรรม ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ

(บาท)
ผู้รับผิดชอบ

โครงการจัดซ้ือยา 

เวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 

สารเคมีและวัสดุ

วิทยาศาสตร์เพ่ือ

บริการเฝ้าระวัง

ป้องกัน ควบคุมโรค

และภัยสุขภาพ (ด้าน

ห้องปฏิบัติการงาน

วัณโรค) ส านักงาน

ป้องกันควบคุมโรคที 

4 จังหวัดสระบุรี

วัสดุวิทยาศาสตร์

เพ่ือบริการเฝ้าระวัง 

ป้องกัน ควบคุมโรค

และภัยสุขภาพ 

(ด้านห้องปฏิบัติการ

งานวัณโรค) 4 

รายการ

1,007,400 กลุ่ม

ห้องปฏิบัติกา

รทาง

การแพทย์

ด้านควบคุม

โรค

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 4 จังหวัดสระบุรี

เพ่ือจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์เพ่ือ

บริการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุม

โรคและภัยสุขภาพ (ด้าน

ห้องปฏิบัติการงานวัณโรค)

เชิงปริมาณ : จัดซ้ือ

วัสดุวิทยาศาสตร์เพ่ือ

บริการเฝ้าระวัง 

ป้องกัน ควบคุมโรค

และภัยสุขภาพ (ด้าน

ห้องปฏิบัติการงานวัณ

โรค) 4 รายการ

เชิงเวลา : ร้อยละของ

โครงการด าเนินการ

แล้วเสร็จตามเวลาท่ี

ก าหนด ร้อยละ 90

เชิงงบประมาณ : ร้อย

ละของการเบิกจ่าย

งบประมาณไม่น้อย

กว่า 100

1. จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ในการด าเนินงานให้บริการ

ตรวจทางห้องปฏิบัติการ

1. เพ่ือเฝ้าระวัง ป้องกัน และ

ควบคุมโรคในพ้ืนท่ี

2. เพ่ือสนับสนุนการตรวจ

ยืนยันทางห้องปฏิบัติการท่ี

ถูกต้อง รวดเร็ว ทันความ

ต้องการของผู้ใช้บริการ

พ้ืนท่ีเป้าหมาย :

กลุ่มห้องปฏิบัติการ

ทางการแพทย์ด้าน

ควบคุมโรค และ

โรงพยาบาลในจังหวัด

พ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 4 

ประกอบไปด้วย 

จังหวัดนนทบุรี 

ปทุมธานี 

พระนครศรีอยุธยา 

อ่างทอง ลพบุรี 

สิงห์บุรี สระบุรี และ

นครนายก

กลุ่มเป้าหมาย :

1. กลุ่ม

ห้องปฏิบัติการทาง

การแพทย์ด้านควบคุม

โรค สคร.4 สระบุรี

2. โรงพยาบาล

เครือข่ายในเขต

สุขภาพท่ี 4
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ผลผลิตท่ี 8. โครงการเร่งรัดพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้ได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ 

กิจกรรมหลักท่ี 8.1 พัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ  

โครงการ วัตถุประสงค์  ผลผลิต ตัวช้ีวัด
พ้ืนท่ีเป้าหมาย/

กลุ่มเป้าหมาย
กิจกรรม ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ

(บาท)
ผู้รับผิดชอบ

โครงการจัดซ้ือยา 

เวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 

และวัสดุวิทยาศาสตร์

เพ่ือการเฝ้าระวัง

ป้องกัน ควบคุมโรค

และภัยสุขภาพ

ส านักงานป้องกัน

ควบคุมโรคท่ี 4 

จังหวัดสระบุรี ปี 

2566

รายการท่ีจัดซ้ือมี

คุณลักษณะเฉพาะ

และจ านวนตรง

ตามท่ีก าหนด 22 

รายการ

พ้ืนท่ีเป้าหมาย :

จังหวัดในพ้ืนท่ีเขต

สุขภาพท่ี 4 (นนทบุรี 

ปทุมธานี 

พระนครศรีอยุธยา 

อ่างทอง ลพบุรี 

สิงห์บุรี สระบุรี และ

นครนายก)

กลุ่มเป้าหมาย :

เครือข่ายในเขต

สุขภาพท่ี 4 ได้แก่ 

ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัด และ

หน่วยงานอ่ืนๆท่ี

เก่ียวข้อง

479,300 ศูนย์สาธิต

เวชศาสตร์

ป้องกัน

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 4 จังหวัดสระบุรี

1. เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน

เฝ้าระวังป้องกัน สอบสวน และ

ควบคุมโรคของหน่วยงานและ

เครือข่าย ในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 4

2. เพ่ือเตรียมความพร้อมตอบโต้

ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข

ในกรณีมีการระบาดของโรค เช่น 

โรคติดต่ออุบัติใหม่อุบัติซ้ า และ

ภัยธรรมชาติ

3. เพ่ือสนับสนุนการประเมินและ

เฝ้าระวังโรคจากการประกอบ

อาชีพและส่ิงแวดล้อม

เชิงปริมาณ : จ านวน

รายการท่ีด าเนินการ

จัดซ้ือ 22 รายการ

เชิงคุณภาพ : ร้อยละ

ของรายการท่ีจัดซ้ือมี

คุณลักษณะเฉพาะ

และจ านวนตรงตามท่ี

ก าหนด ร้อยละ 100

เชิงเวลา : ร้อยละของ

โครงการด าเนินการ

แล้วเสร็จตามเวลาท่ี

ก าหนด ร้อยละ 100

เชิงงบประมาณ : ร้อย

ละของการเบิกจ่าย

งบประมาณ

ร้อยละ 100

1. จัดซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา

2. จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์

หน่วยงานมียา เวชภัณฑ์มิใช่ยา

 และวัสดุวิทยาศาสตร์ เพ่ือใช้

ในการสนับสนุนแก่เครือข่าย

เม่ือเกิดโรคระบาดและภัย

สุขภาพทางสาธารณสุข และใช้

ในการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง

ป้องกันควบคุมโรค
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : การปรับปรุงระบบบริหารจัดการและการพัฒนาความร่วมมือ

ผลผลิตท่ี 2 การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

กิจกรรมหลักท่ี 2.2 เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

โครงการ วัตถุประสงค์  ผลผลิต ตัวช้ีวัด
พ้ืนท่ีเป้าหมาย/

กลุ่มเป้าหมาย
กิจกรรม ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ

(บาท)
ผู้รับผิดชอบ

พ้ืนท่ีเป้าหมาย  :

- ส านักงานป้องกัน

ควบคุมโรคท่ี 4 จังหวัด

สระบุรี

- เขตสุขภาพท่ี 4

กลุ่มเป้าหมาย :    

 - บุคลากรส านักงาน

ป้องกันควบคุมโรคท่ี 4

 จังหวัดสระบุรี

- เขตสุขภาพท่ี 4

1. ส านักงานป้องกันควบคุมโรค

ท่ี 4 จังหวัดสระบุรี มีการ

บริหารจัดการภาครัฐ และการ

ปฏิรูปองค์กรได้ตามเกณฑ์ท่ี

กรมควบคุมโรคก าหนด

2. ส านักงานป้องกันควบคุมโรค

ท่ี 4 จังหวัดสระบุรี มีการบูรณา

การตัวช้ีวัดค ารับรองการปฏิบัติ

ราชการของหน่วยงาน

3. บุคลากรส านักงานป้องกัน

ควบคุมโรคท่ี 4 จังหวัดสระบุรี 

มีความรู้ ทักษะ ศักยภาพ 

สมรรถนะ ในการปฏิบัติงาน

พร้อมท้ังมีความเช่ียวชาญใน

การปฏิบัติงานตามสายงาน

4. ส านักงานป้องกันควบคุมโรค

ท่ี 4 จังหวัดสระบุรี มีระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร เพ่ือรองรับการเฝ้าระวัง

ป้องกันควบคุมโรคและภัย

สุขภาพ

1,090,224 1. กลุ่ม

บริหารท่ัวไป

2. กลุ่ม

ยุทธศาสตร์ 

แผนงาน และ

เครือข่าย

3. กลุ่ม

พัฒนาองค์กร

 และบุคคล

5. ส านักงานป้องกันควบคุมโรค

ท่ี 4 จังหวัดสระบุรี มีระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารของหน่วยงาน ท่ีมีความ

ม่ันคงปลอดภัย

6. ส านักงานป้องกันควบคุมโรค

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566 ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 4 จังหวัดสระบุรี

1. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร

ตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐ 

PMQA 4.0 และระบบราชการ 4.0

2. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ

 ศักยภาพ และสมรรถนะในการ

ปฏิบัติงาน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

ความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตของ

หน่วยงาน

3. เพ่ือก ากับ ติดตามและประเมินผล

ความส าเร็จของการด าเนินงานตาม

ตัวช้ีวัด ความก้าวหน้าการด าเนินงาน

ระดับแผนงาน/โครงการและเบิกจ่าย

งบประมาณประจ าปี

4. เพ่ือพัฒนาเน้ือหาตามแผนงานบูรณา

การรัฐบาลดิจิทัล ให้เป็นไปตาม

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 มีกระบวนการและวิธีปฏิบัติเพ่ือรักษา

ความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber 

Security) และการธรรมาภิบาลข้อมูล 

(Data Governance)

5. เพ่ือพัฒนา ปรับปรุง และบ ารุงรักษา

ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสารของหน่วยงาน มีความม่ันคง

ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล และ

สนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการบริหาร

จัดการ ก ากับ 

ติดตาม 

ประเมินผลด้าน

ยุทธศาสตร์ 

และพัฒนา

ระบบบริหารงาน

 เพ่ือสนับสนุน

การด าเนินงาน

เฝ้าระวัง ป้องกัน

 ควบคุมโรคและ

ภัยสุขภาพ 

ส านักงาน

ป้องกันควบคุม

โรคท่ี 4 จังหวัด

สระบุรี 

ปีงบประมาณ 

พ.ศ.2566

1. การบริหารจัดการ

ภาครัฐและระบบ

ราชการ 4.0 ได้ตาม

เกณฑ์ท่ีกรมควบคุม

โรคก าหนด 

1 หน่วยงาน

2. การบริหารจัดการ

การด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดค ารับรองการ

ปฏิบัติราชการ

หน่วยงานให้บรรลุ

ตามเป้าหมาย 1 

หน่วยงาน

3. การบริหารจัดการ

การด าเนินงาน

ส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรมสร้าง

ความสุข ต่อต้าน 

การทุจริตของ

หน่วยงาน 1 หน่วยงาน

4. การด าเนินงาน

และการเบิก-จ่าย

งบประมาณประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 

2566 ร้อยละ 100

5. แผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปี

เชิงปริมาณ : 

1. แผนปฏิบัติการบริหาร

จัดการภาครัฐของ

หน่วยงานเข้าสู่ระบบ

ราชการ 4.0 ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 

1 ฉบับ

2. รายงานการถ่ายทอด

ตัวช้ีวัดค ารับรองการ

ปฏิบัติราชการหน่วยงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

 2566 1 ฉบับ

3. แผนการส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรม และ

ต่อต้านการทุจริตของ

หน่วยงาน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 1

 ฉบับ

4. บุคลากรได้รับการ

พัฒนาสมรรถนะบุคลากร

ในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 

80

5. แผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

 2567 1 แผน

6. การก ากับ ติดตาม 

รายงาน ความก้าวหน้า

และประเมินผลส าเร็จ 

กิจกรรมหลักท่ี 1 การบริหารจัดการ ติดตาม

และประเมินผล การสนับสนุนป้องกันควบคุมโรค

และภัยสุขภาพ

1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 4 จังหวัดสระบุรี ระยะ

 5 ปี พ.ศ. 2566 - 2570

1.2 ประชุมราชการถ่ายทอดนโยบายและตัวช้ีวัด

ปฏิบัติงาน

1.3 ประชุมราชการการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1.4 ประชุมราชการประสานงานราชการและการ

อ านวยการ

1.5 ประชุมราชการติดตามความก้าวหน้าการ

ด าเนินงานตามแผนงานและตัวช้ีวัดการปฏิบัติงาน 

1.6 ประชุมราชการช้ีแจงแนวทางการตรวจราชการ

และนิเทศงาน กรณีปกติ รอบ 1 / รอบ 2 ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 

1.7 สนับสนุนการติดตามนิเทศงานและสรุปผลการ

นิเทศงาน (ตรวจราชการ)

กิจกรรมหลักท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐและบริหารจัดการงานการเจ้าหน้าท่ี

2.1 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

2.1.1ประชุมราชการคณะท างานพัฒนาองค์กรและ

ผลงานคุณภาพ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 4 

จังหวัดสระบุรี

2.1.2 ประชุมราชการคณะท างานส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม สร้างความสุข และพัฒนาสถานท่ีท างาน
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โครงการ วัตถุประสงค์  ผลผลิต ตัวช้ีวัด
พ้ืนท่ีเป้าหมาย/

กลุ่มเป้าหมาย
กิจกรรม ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ

(บาท)
ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ พ.ศ. 

2567 1 แผน

6. ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

ส่ือสารด้านการเฝ้า

ระวังป้องกันควบคุม

โรคและภัยสุขภาพ 

1 ระบบ

7. ระบบบริหาร

จัดการทรัพยากรของ

องค์กรท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

1 หน่วยงาน

และการเบิกจ่าย

งบประมาณประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566

4 คร้ัง

7. ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

ส่ือสารมีความม่ันคง

ปลอดภัย 1 ระบบ

8. ระบบฐานข้อมูลเพ่ือ

รองรับการเฝ้าระวัง

ป้องกันควบคุมโรค

และภัยสุขภาพ  1 ระบบ

9. ระบบเช่ือมโยง

แลกเปล่ียนข้อมูลแบบ

บูรณาการเพ่ือน าไปสู่การ

เปิดเผยข้อมูลภาครัฐ 

(Open Data)  1 ระบบ

ท่ี 4 จังหวัดสระบุรี มีระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร

ท่ีพร้อมขับเคล่ือนหน่วยงานสู่

การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

7. ส านักงานป้องกันควบคุมโรค

ท่ี 4 จังหวัดสระบุรี มีระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร 

ท่ีพร้อมน าไปสู่การเปิดเผย

ข้อมูลภาครัฐ (Open Data)

เชิงคุณภาพ :

1. บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย

มีความพึงพอใจต่อการ

พัฒนาสมรรถนะบุคลากร

ในการปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 80 

2. บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย

มีความพึงพอใจต่อการ

เสริมสร้างความสุข ความ

ผูกพัน และคุณธรรม 

จริยธรรม ร้อยละ 80

3. บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย

มีความพึงพอใจต่อการ

น่าอยู่ น่าท างาน

2.1.3 ประชุมราชการถ่ายทอดตัวช้ีวัดค ารับรองการ

ปฏิบัติราชการ

2.1.4 ประชุมราชการการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ 

2.1.5 พัฒนาทักษะความเช่ียวชาญของบุคลากร

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 4 จังหวัดสระบุรี

2.1.6 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

ในการปฏิบัติงาน  

2.2 การบริหารจัดการงานการเจ้าหน้าท่ี 

2.2.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการคณะกรรมการ

ประเมินผลงาน (ต าแหน่ง/ระดับ)

2.2.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการสัมภาษณ์ พนักงาน

ราชการท่ัวไป/พนักงานราชการเฉพาะกิจ

กิจกรรมหลักท่ี 3 บริหารจัดการทรัพยากรองค์กร

สนับสนุนการด าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค

และภัยสุขภาพ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 4 

จังหวัดสระบุรี ปีงบประมาณ พ .ศ 2566

3.1 การบริหารจัดการองค์กร (เงินบ ารุง)

3.2 งานพัสดุ

กิจกรรมหลักท่ี 4 งานอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ

4.1 งานอาคารสถานท่ี (เงินบ ารุง)

4.2 งานยานพาหนะ (เงินบ ารุง)

กิจกรรมหลักท่ี 5 เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

5.1 สร้างกลไกเช่ือมโยงเพ่ือน าไปสู่รัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส์ (National ICT Integration)

5.2 สร้างนวัตกรรมบริการรูปแบบใหม่

5.3 พัฒนาด้านกฎหมาย / ยกระดับความพร้อม

ก าลังคน / การบริหารจัดการ (Policy / HR)
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โครงการ วัตถุประสงค์  ผลผลิต ตัวช้ีวัด
พ้ืนท่ีเป้าหมาย/

กลุ่มเป้าหมาย
กิจกรรม ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ

(บาท)
ผู้รับผิดชอบ

พัฒนาและการให้

บริการด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

ส่ือสารด้านการป้องกัน

ควบคุมโรคและภัยภาพ 

ร้อยละ 80

4. ผลส าเร็จความก้าวหน้า

ในการด าเนินงานและการ

เบิก-จ่ายงบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

 2566 ตามเป้าหมายท่ี

กรมควบคุมโรคก าหนด 

ร้อยละ 100

5.4 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน

5.5 ด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์

5.6 ปรับเปล่ียนโครงสร้างพ้ืนฐาน ICT ให้ทันสมัย 

(Infrastructure/ เครือข่าย/Network)

เพ่ือน าไปสู่รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (National ICT 

Integration)

5.7 อบรมเชิงปฏิบัติการ

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม Stata

เชิงเวลา : ร้อยละของ

โครงการด าเนินการแล้ว

เสร็จตามเวลาท่ีก าหนด 

ร้อยละ 100

เชิงงบประมาณ : ร้อยละ

ของการเบิกจ่าย

งบประมาณ ร้อยละ 100
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ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565

ภายในกรม

(ระบุ)

ภายนอกกรม

(ระบุ)
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

รวมกรอบวงเงิน ท้ังส้ิน           2,128,400           1,220,180             562,587             314,433           4,225,600 

ผลผลิต 1 ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ             154,750               66,050             139,050               60,700             420,550 

กิจกรรมหลัก 1.1 พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดท าผลิตภัณฑ์และจัดการ

ความรู้ของหน่วยงานเพ่ือการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

            154,750               66,050             139,050               60,700             420,550 

เร่ือง                     -   

(บาท)             154,750               66,050             139,050               60,700 

เร่ือง                       -   

(บาท)               154,750                66,050               139,050                60,700 

ผลผลิต 2 การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบ

เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

            231,294             584,130               51,917             222,883           1,090,224 

กิจกรรมหลัก 2.2 เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของ

เครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

            231,294             584,130               51,917             222,883           1,090,224 

เร่ือง 0

(บาท)             231,294             584,130               51,917             222,883 

เร่ือง 0

(บาท)               231,294               584,130                51,917               222,883 

ผลผลิต 3 การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคท่ีเป็นปัญหาส าคัญ             121,400                3,060               10,200                     -               134,660 

กิจกรรมหลัก 3.1 บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพท่ีเป็นปัญหา

รุนแรงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ

                    -                       -                       -                       -                       -   

เร่ือง                     -   

(บาท)                     -                       -                       -                       -   

เร่ือง                       -   

(บาท)                       -                         -                         -                         -   

เร่ือง                       -   

(บาท)                       -                         -                         -                         -   

แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

P1.5

M3.1.62.1 โครงการย่อยท่ี 1 บริหารจัดการ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลด้านยุทธศาสตร์ และพัฒนา

ระบบบริหารงาน เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย

สุขภาพ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 4 จังหวัดสระบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

4 00 SP50 a .....เร่ือง            1,090,224 

2 โครงการใหญ่ เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของ

เครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (ส านักงานป้องกัน

ควบคุมโรคท่ี 4 จังหวัดสระบุรี)

..... เร่ือง           1,090,224 

a 1 รูปแบบ

 หน่วยงาน ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 4 จังหวัดสระบุรี งบด าเนินงาน (โครงการ)

ล าดับ

ท่ี
ช่ือโครงการใหญ่/โครงการย่อย/กิจกรรม ยุทธศาสตร์

รหัสโครงการ

ส าคัญ

ตามแผนแม่บท

รหัสแผนงาน

รวมงบประมาณ

(บาท) หมายเหตุ

              420,550 

รหัส

กรอบงาน

S2.4

แผนงาน/แผนเงิน

1 โครงการใหญ่ พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดท าผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้

ของหน่วยงานเพ่ือการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (ส านักงานป้องกัน

ควบคุมโรคท่ี 4 จังหวัดสระบุรี)

กลุ่มเป้าหมาย
ผลผลิต

โครงการ

หน่วย

นับ

            420,550 

MP23 SP33 a a1.1 โครงการย่อยท่ี 1 พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดท าผลิตภัณฑ์

และจัดการความรู้

3

3.1 โครงการย่อยท่ี 1 พัฒนาและยกระดับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ตามมาตรฐานสากล 

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 4 จังหวัดสระบุรี ปีงบประมาณ 2566

2 ESP04 SP34 a a

ช่ือโครงการใหญ่ บริการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพท่ีเป็นปัญหา

รุนแรงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ (ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 4 จังหวัดสระบุรี)

3

3.2 โครงการย่อยท่ี 2 พัฒนารูปแบบการบริการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค ศูนย์สาธิตเวช

ศาสตร์ป้องกัน

2 BR0701_04 SP42P1.4

                    -   

                      -   

                      -   
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ภายในกรม

(ระบุ)

ภายนอกกรม

(ระบุ)
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 หน่วยงาน ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 4 จังหวัดสระบุรี งบด าเนินงาน (โครงการ)

ล าดับ

ท่ี
ช่ือโครงการใหญ่/โครงการย่อย/กิจกรรม ยุทธศาสตร์

รหัสโครงการ

ส าคัญ

ตามแผนแม่บท

รหัสแผนงาน

รวมงบประมาณ

(บาท) หมายเหตุ
รหัส

กรอบงาน

แผนงาน/แผนเงินกลุ่มเป้าหมาย
ผลผลิต

โครงการ

หน่วย

นับ

กิจกรรมหลัก 3.2 ถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค 

ภัยสุขภาพ และการปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีมีคุณภาพ

            121,400                3,060               10,200                     -               134,660 

เร่ือง                     -   

(บาท)             121,400                3,060               10,200                     -   

เร่ือง                       -   

(บาท)               121,400                  3,060                10,200                       -   

ผลผลิต 6 โครงการพัฒนาจัดระบบบริการอาชีวอนามัยและอนามัยส่ิงแวดล้อม             298,640             414,160                     -                       -               712,800 

กิจกรรมหลัก 6.3 ขับเคล่ือนมาตรการและกลไกการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการ

ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากส่ิงแวดล้อม ภายใต้พระราชบัญญัติ

ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2562

            298,640             414,160                     -                       -               712,800 

                    -   

(บาท)             298,640             414,160                     -                       -   

                      -   

(บาท)               298,640               414,160                       -   

ผลผลิต 7 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ตามแนวทางพระราชด าริและเฉลิม

พระเกียรติ

            335,850               18,550             131,350                6,000             491,750 

กิจกรรมหลัก 7.1 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า             335,850               18,550             131,350                6,000             491,750 

แห่ง                     -   

(บาท)             335,850               18,550             131,350                6,000 

แห่ง                       -   

(บาท)               335,850                18,550               131,350                  6,000 

P1.1

P1.1

M 3.1.4

a

a               712,800 

5 ช่ือโครงการใหญ่ ขับเคล่ือนมาตรการและกลไกการเฝ้าระวัง การป้องกันและการ

ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากส่ิงแวดล้อม ภายใต้พระราชบัญญัติ

ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2562 (ส านักงานป้องกัน

ควบคุมโรคท่ี 4 จังหวัดสระบุรี)

            712,800 

5.1 โครงการย่อยท่ี 1 ขับเคล่ือนมาตรการและกลไกการเฝ้าระวัง การป้องกัน

และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากส่ิงแวดล้อม 

ภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2562

BR0702_01 DP28

4 ช่ือโครงการใหญ่ ถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคภัย

สุขภาพ และการรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีมีคุณภาพ (ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 4 

จังหวัดสระบุรี)

              491,750 

8 จังหวัด

aBR0701_05 DP36.1

6 ช่ือโครงการใหญ่ สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ส านักงาน

ป้องกันควบคุมโรคท่ี 4 จ.สระบุรี ปีงบประมาณ 2566

1 BR0701_05 DP3

โครงการย่อยท่ี 1 การป้องกันควบคุมโรคในกลุ่มโรคติดต่อเขตสุขภาพท่ี 4 

ปีงบประมาณ 2566

1

4.1 โครงการย่อยท่ี 1 โครงการพัฒนาสนับสนุนระบบการส่ือสารความเส่ียง และเสริมสร้าง

ความรอบรู้ทางสุขภาพการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพส านักงานป้องกันควบคุม

โรคท่ี 4 จังหวัดสระบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

M3.1.5 a00 SP30 a ..... เร่ือง               134,660 

            134,660 

            491,750 
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ภายในกรม

(ระบุ)

ภายนอกกรม

(ระบุ)
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 หน่วยงาน ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 4 จังหวัดสระบุรี งบด าเนินงาน (โครงการ)

ล าดับ

ท่ี
ช่ือโครงการใหญ่/โครงการย่อย/กิจกรรม ยุทธศาสตร์

รหัสโครงการ

ส าคัญ

ตามแผนแม่บท

รหัสแผนงาน

รวมงบประมาณ

(บาท) หมายเหตุ
รหัส

กรอบงาน

แผนงาน/แผนเงินกลุ่มเป้าหมาย
ผลผลิต

โครงการ

หน่วย

นับ

ผลผลิต 8 โครงการเร่งรัดพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค

และภัยสุขภาพ ให้ได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ

            498,466               31,720               28,800               18,600             577,586 

กิจกรรมหลัก 8.1 พัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจร

และบูรณาการ

            498,466               31,720               28,800               18,600             577,586 

เร่ือง                     -   

(บาท)             498,466               31,720               28,800               18,600 

เร่ือง                       -   

(บาท)               498,466                31,720                28,800                18,600 

                      -   

(บาท)                       -                         -                         -                         -   

ผลผลิต 9 โครงการพัฒนาเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย

สุขภาพผ่านกลไกระดับชุมชนท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาวะท่ีดี

            488,000             102,510             201,270                6,250             798,030 

กิจกรรมหลัก 9.4 พัฒนาและสนับสนุนการด าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค

ไม่ติดต่อและปัจจัยเส่ียง

            488,000             102,510             201,270                6,250             798,030 

เร่ือง

(บาท)             488,000             102,510             201,270                6,250 

เร่ือง                       -   

(บาท)               488,000               102,510               201,270                  6,250 

a a7.1

7

SP29P1.6BR0701_012

..... เร่ือง

P1.6

M3.1.3

S2.1.5

..... เร่ือง             798,030 

8.1 โครงการย่อยท่ี 1 เฝ้าระวังการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ การป้องกัน

การบาดเจ็บ แอลกอฮอล์และยาสูบ เขตสุขภาพท่ี 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1 BR0702_01-06

MP070105_7.1.2

00

DP15, DP16, 

DP18, DP19, 

DP20

a a .....เร่ือง               798,030 

8 โครงการใหญ่ พัฒนาและสนับสนุนการด าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน 

ควบคุมโรคไม่ติดต่อและปัจจัยเส่ียง (ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 4 

จังหวัดสระบุรี)

SP297.2 โครงการย่อยท่ี 2 พัฒนาระบบ กลไกการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ  

ในเขตสุขภาพท่ี 4

2

            577,586 

โครงการย่อยท่ี 1 พัฒนาระบบ กลไกการเฝ้าระวัง สอบสวนโรคและภัยสุขภาพ และตอบ

โต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขในเขตสุขภาพท่ี 4

577,586              

ช่ือโครงการใหญ่ พัฒนาระบบการจัดการภาะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจร

และบูรณาการ (ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 4 จังหวัดสระบุรี)

a                       -   BR0701_01
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