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ทุกงบรายจ่าย (งบบุคลากร, งบดำเนินงาน (ขั้นต่ำ/ ประจำ/ โครงการ และค่ายา) , งบลงทุน, งบ เงินอุดหนุน  
และงบรายจ่ายอื่น) ตามแนวทางการจัดทำคำของบประมาณฯ และจัดส่งข้อมูลให้กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ดังนี้ 

2.1 งบบุคลากร, งบดำเนินงาน (ขั้นต่ำ/ ประจำ) , งบลงทุน, งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอ่ืน 
ภายใน 16 พฤศจิกายน 2563 ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: budgetddc@ddc.mail.go.th 

2.2 งบดำเนินงาน (โครงการ และค่ายา) ภายในวันที ่ 30 พฤศจิกายน 2563. ทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์: budgetddc@ddc.mail.go.th และหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการพร้อมแบบสรุปคำของบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงปบระมาณ พ.ศ. 2565 กรมควบคุมโรค ทุกงบรายจ่าย (Fm_Summary_Plan) เพื่อสรุปเป็น
ภาพรวมของกรมฯ ก่อนจัดส่งให้กระทรวงสาธารณสุขและสำนักงบประมาณ ต่อไป 

 

-------------------------------------------------------------------- 
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ข้อมูล ณ วันท่ี 15 ตุลาคม 2563

วันท่ี ข้ันตอน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผลลัพธ์

 12 ต.ค. 63 คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบก าหนดการแนวทางการจัดท างบประมาณและ

ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 ปฏิทินงบประมาณปี 2565

กรมควบคุมโรค

15 ต.ค. 63 กรมควบคุมโรค แจ้งปฏิทินการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ของส านักงบประมาณ + แจ้งทบทวนผลผลิต + แจ้งจัดท าค าขอ

งบประมาณ 65

กยผ. คร.  - ชุดข้อมูลทบทวน/ปรับปรุงฯ 

ส าหรับปี 2564

 - ความชัดเจนของเป้าหมายการ

ให้บริการกรมฯ ผลผลิต กิจกรรม และ

ตัวช่ีวัดความส าเร็จ

  1 - 29 พ.ย. 63 ทบทวนจุดเน้นและกรอบการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(เป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และตัวช้ีวัดผลส าเร็จงานตามภารกิจหน่วยงาน)

ทุกหน่วยงาน  ข้อมูลจุดเน้น ปี 2565 (หน่วยงาน)

   1 - 15 ต.ค. 63  - รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2563 ส่งส านัก

งบประมาณ (รายงาน สงป. รายไตรมาส พร้อมบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือ

การติดตามและประเมินผล ส านักงบประมาณ )

กยผ. คร.

ต.ค. 63 - ม.ค. 64 การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ต.ค. - 30 พ.ย. 63  - ทุกหน่วยงานจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เบ้ืองต้น 

   1. งบบุคลากร, งบด าเนินงาน (ข้ันต่ า/ ประจ า), งบลงทุน, งบเงินอุดหนุน และงบ

รายจ่ายอ่ืน) จัดส่งให้ กยผ. คร. ภายในวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2563

   2. งบด าเนินงาน (โครงการ และค่ายา) ภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2563

 ทุกหน่วยงาน  ข้อมูลค าของบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ

กรมควบคุมโรค

16 ต.ค. 63  - ซักซ้อมการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กรมควบคุมโรค

กยผ. คร.

ธ.ค. 63 นายกรัฐมนตรี มอบนโยบายการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565

สัปดาห์ท่ี 1 ของ

เดือน ธ.ค. 63

 - พิจารณางบประมาณค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กรมควบคุมโรค งบลงทุน

ค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน

สัปดาห์ท่ี 2 ของ

เดือน ธ.ค. 63

 - พิจารณางบประมาณค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กรมควบคุมโรค งบด าเนินงานโครงการ

ค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 งบด าเนินงาน

โครงการ

15 ธ.ค. 63  - สรุปวงเงินภาพรวมค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กรมควบคุมโรค

ค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมควบคุมโรค

ปฏิทินการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 กรมควบคุมโรค 

1. การทบทวนงบประมาณและวางแผนงบประมาณ
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วันท่ี ข้ันตอน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผลลัพธ์

ธ.ค. 63 - พ.ค. 64 2.1 การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ธ.ค. 63 - 

 ม.ค. 64

 - บันทึกรายละเอียดค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ในระบบ E - budgeting ของส านักงบประมาณ

กยผ. คร. ค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมควบคุมโรค

ม.ค. 63  - จัดท ารายละเอียดค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใน

ภาพรวม จัดส่งให้กระทรวงสาธารณสุขและส านักงบประมาณ 

ภายใน มกราคม 2564

กยผ. คร.

 ม.ค. -  มี.ค. 64  - จัดท ารายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีฯ 

ตามหลักเกณฑ์ของส านักงบประมาณ

ทุกหน่วยงาน /

กยผ. คร.
 เอกสารประกอบค าช้ีแจงงบประมาณ 

ต่อส านักงบประมาณ

 มี.ค. 64 ปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงบประมาณ

เม.ย. 64 การรับฟังความคิดเห็นเร่ืองการจัดท างบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 จากส่วนราชการ

ส านักงบประมาณ

เม.ย. - ส.ค. 64 2.2 จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมควบคุมโรค

 พ.ค. 64  - ส่ือสารแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ

แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ 5 ปี ให้ทุกหน่วยงาน

ทุกหน่วยงาน /

กยผ. คร.

มิ.ย. - ส.ค. 64  - จัดท ารายละเอียดประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ในระดับหน่วยงาน

ทุกหน่วยงาน

3.1 การอนุมัติงบประมาณ

26 - 27 พ.ค. 64  - พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ในวาระท่ี 1

มิ.ย. - ส.ค. 64  -พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของคณะกรรมาธิการฯ /อนุกรรมาธิการฯ

มิ.ย. - ส.ค. 64  - เข้าร่วมช้ีแจงข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการฯ /อนุกรรมาธิการฯ พิจารณาร่าง

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผู้บริหารและ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

11 - 13 ส.ค. 64  - พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ในวาระ 2 - 3

7 ก.ย. 64  - ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เสนอข้ึน

ทูลเกล้าฯ ถวายเพ่ือประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป

 พ.ร.บ. งบประมาณ ปี 2565

3.2 การอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ

 ก.ย. 64 กรมควบคุมโรค อนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผู้บริหาร/ 

กยผ. คร.

1 - 15 ต.ค. 64 กรมควบคุมโรคแจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2565 ให้แก่หน่วยงาน ทุกหน่วยงาน

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการปรับเปล่ียน เม่ือ ครม. เห็นชอบปฏิทินงบประมาณปี 2565 ของส านักงบประมาณ

2. การจัดท างบประมาณ และการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ

3. การอนุมัติงบประมาณ / การอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ

 เอกสารประกอบค าช้ีแจงงบประมาณ 

ต่อกรรมมาธิการฯ และอนุกรรมาธิการฯ
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ข้อมูล ณ วันท่ี 7 ต.ค. 63

รายการงบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ เอกสารท่ีต้องแนบ ก าหนดส่ง

ภาพรวมงบประมาณ ทุกหน่วยงาน Fm_Summary_Plan 30 พ.ย. 63

1. งบบุคลากร

  1.1 เงินเดือน Fm_ค าขอ_101
  1.2 ค่าจ้างประจ า Fm_ค าขอ_102

  1.3 พนักงานราชการ Fm_ค าขอ_103

  ข้อมูลประกอบงบบุคลากร กองบริหารทรัพยากรบุคคล /

 กองบริหารการคลัง

ข้อมูลพ้ืนฐาน

2. งบด าเนินงาน  
  2.1 งบด าเนินงาน (ข้ันต่ า ภารกิจประจ า) 16 พ.ย. 63
      2.1.1 ค่าตอบแทน

        1. ค่าเช่าบ้าน ทุกหน่วยงาน Fm_ค าขอ_201_1

        2. ค่าตอบแทนข้าราชการเงินเดือนเต็มข้ัน Fm_ค าขอ_201_2

        3. ค่าตอบแทนลูกจ้างประจ าเงินเดือนเต็มข้ัน Fm_ค าขอ_201_3
        4. เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร

ท่ีไม่ท าเวชปฏิบัติส่วนตัว

ทุกหน่วยงาน Fm_ค าขอ_201_4

        5. ค่าตอบแทนก าลังคนด้านการสาธารณสุข ซ่ึงเป็น

เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (พ.ต.ส.)
ทุกหน่วยงาน Fm_ค าขอ_201_5

        6. ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและ

พนักงานราชการนอกเหนือ สปพ.

สคร. 12 Fm_ค าขอ_201_6

        7. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรบ่ายและเวรดึกของพยาบาล สถาบันราชประชาสมาสัย / 

สถาบันบ าราศนราดูร

Fm_ค าขอ_201_7

        8. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (ผู้ป่วยโรคเร้ือน) สถาบันราชประชาสมาสัย Fm_ค าขอ_201_8

        9. ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่ง ส านักงานเลขานุการกรม Fm_ค าขอ_201_9

        10. ค่าตอบแทนการลงพ้ืนท่ีสอบสวนโรค กองระบาดวิทยา Fm_ค าขอ_201_10
      2.1.2  ค่าใช้สอย
        1. ค่าเช่าทรัพย์สิน

           1.1  ค่าเช่าอาคารส านักงาน (อาคาร / ท่ีดิน) ทุกหน่วยงาน Fm_ค าขอ_202_1

           1.2  ค่าเช่าทรัพย์สิน (รักษางานเดิม) ทุกหน่วยงาน Fm_ค าขอ_202_1.1
                 1.2.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

                 1.2.2 เช่าสถานท่ีเก็บวัสดุ

                 1.2.3 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร

                 1.2.4 เช่ารถลงพ้ืนท่ี

        2. ค่าเช่ารถยนต์ ส านักงานเลขานุการกรม Fm_ค าขอ_202_2

ตารางมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 กรมควบคุมโรค

กองบริหารทรัพยากรบุคคล

16 พ.ย. 63

Fm_ค าขอ_201_สรุป

กองบริหารทรัพยากรบุคคล
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รายการงบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ เอกสารท่ีต้องแนบ ก าหนดส่ง

        3. ค่าจ้างเหมาบริการ (ภารกิจประจ า) ทุกหน่วยงาน Fm_ค าขอ_202_

สรุปค่าจ้างเหมา

16 พ.ย. 63

           3.1 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด ทุกหน่วยงาน Fm_ค าขอ_202_1
           3.2  ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ทุกหน่วยงาน Fm_ค าขอ_202_2
           3.3  ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน ทุกหน่วยงาน Fm_ค าขอ_202_3
           3.4  ค่าจ้างเหมาดูแลบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ ทุกหน่วยงาน Fm_ค าขอ_202_4

           3.5  ค่าจ้างเหมาดูแลบ ารุงรักษาสนามหญ้า - สวนหย่อม ทุกหน่วยงาน Fm_ค าขอ_202_5

           3.6  ค่าจ้างเหมาดูแล บ ารุงรักษาลิฟต์ ทุกหน่วยงาน Fm_ค าขอ_202_6

           3.7  ค่าจ้างเหมาดูแลก าจัดปลวก ทุกหน่วยงาน Fm_ค าขอ_202_7

           3.8  ค่าจ้างปรับปรุงซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง ทุกหน่วยงาน Fm_ค าขอ_202_8

           3.9  ค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษาและพัฒนาระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม

ทุกหน่วยงาน Fm_ค าขอ_202_9

           3.10  จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์และดูแลรักษา

เคร่ืองมือแพทย์รวมบริการซักผู้ป่วย

ทุกหน่วยงาน Fm_ค าขอ_202_10

           3.11  จ้างเหมาบริการระบบคลังเวชภัณฑ์และ

วัสดุอุปกรณ์ (VMI)

ทุกหน่วยงาน Fm_ค าขอ_202_11

           3.12  ค่าจ้างเหมาพนักงานสนับสนุนปฏิบัติการ กองโรคติดต่อน าโดยแมลง Fm_ค าขอ_202_12
        4. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองบริหารทรัพยากรบุคคล Fm_ค าขอ_103
  2.1.3 ค่าสาธารณูปโภค
       1. ค่าประปา 

       2. ค่าไฟฟ้า 

       3. ค่าโทรศัพท์ 

       4. ค่าไปรษณีย์

       5. ค่าเช่ือมโยงเครือข่าย 

2.2 งบด าเนินงาน (โครงการ) Fm_plan_สรุป

Fm_Full_Paper

2.3 งบด าเนินงาน (ค่ายา เวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาฯ)
       1. เวชภัณฑ์ (ยา / มิใช่ยา)

       2. วัคซีน

       3. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

3. งบลงทุน ทุกหน่วยงาน

3.1 ครุภัณฑ์ Fm_Invest
3.2 ส่ิงก่อสร้าง Fm_Invest

ทุกหน่วยงาน Fm_ค าขอ_203

ทุกหน่วยงาน 30 พ.ย. 63

กอง สถาบัน สคร. Fm_ค าขอ_204 30 พ.ย. 63

16 พ.ย. 63
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รายการงบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ เอกสารท่ีต้องแนบ ก าหนดส่ง

4. งบเงินอุดหนุน 16 พ.ย. 63

   4.1 อุดหนุนท่ัวไป
        4.1.1 เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเร้ือน สถาบันราชประชาสมาสัย Fm_ค าขอ_401_1
        4.1.2 ค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ สถาบันราชประชาสมาสัย Fm_ค าขอ_401_1

        4.1.3 ค่าสังคมสงเคราะห์ สถาบันราชประชาสมาสัย / 

สถาบันบ าราศนราดูร

Fm_ค าขอ_401_1

        4.1.4 ค่าใช้จ่ายในการอบรม อมม. กองโรคติดต่อน าโดยแมลง Fm_ค าขอ_401_1
        4.1.5 เงินอุดหนุนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ในการ

ด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์

กองโรคเอดส์ และโรคติดต่อ

ทางเพศสัมพันธ์

Fm_ค าขอ_401_2

        4.1.6 เงินอุดหนุนทุนการศึกษากรมควบคุมโรค กองบริหารทรัพยากรบุคคล Fm_ค าขอ_401_3

   4.2 อุดหนุนเฉพาะกิจ

        4.2.1 เงินอุดหนุนค่าอาหารผู้ป่วยโรคเร้ือน สถาบันราชประชาสมาสัย Fm_ค าขอ_401_1

5. งบรายจ่ายอ่ืน 16 พ.ย. 63

 - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว

(มีพันธะสัญญาฯ ,น าเสนอผลงานวิชาการต่างประเทศ)

   * แผนและวงเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ Fm_ค าขอ_502_1
   * รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ Fm_ค าขอ_502_2
   * รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ Fm_ค าขอ_502_3
   * รายละเอียดช้ีแจง Fm_ค าขอ_502_4

ส านักงานความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ

Fm_ค าขอ_401_สรุป

งบอุดหนุน
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2.4 การจัดทำคำของบประมาณภาพรวม 
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หลักคิดการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กรมควบคุมโรค 

ภาพรวม ทุกงบรายจ่าย 

 
1. ทบทวน วิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหาโรคและภัยสุขภาพ ปัญหาระบบงาน ผลการดำเนินงาน 

ปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมา และนำข้อมูลทบทวนโครงการแลพิจารณายกเลิกหรือขยายผลการดำเนินการ พร้อมทั้ง
กำหนดงานใหม่ที่จำเป็นแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ รวมทั้งปรับลดงานที่ขาดประสิทธิภาพ โดยใช้หลัก 3 R คือ Review 
Redeploy และ Replace โดยขอให้ทุกหน่วยงานปรับวิธ ีการดำเนินงานจากที ่ลงแรงมากแต่ได้ผลลัพธ์น ้อย  
ให้ใช้เครื่องมือและเครื่องทุนแรงที่มีเทคโนโลยีทันสมัยต่าง ๆ เพ่ือทำให้ลงแรงน้อยแต่ได้ผลลัพธ์ที่มากขึ้น ตามหลักการ 
Thailand 4.0 

2. จัดทำคำของบประมาณตามตารางมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดทำคำของบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมควบคุมโรค พร้อมทั้งต้องวางแผนและประมาณการใช้จ่ายงบประมาณ
ล่วงหน้า 5 ปี ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ  
(พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาล และเชื่อมโยง 
กับเป้าหมายการทำงานของประเทศในทุกระดับ 

3. การเสนองบประมาณ ต้องสอดคล้องกับภารกิจหรือพันธกิจตามกฎหมายของหน่วยงาน และไม่ควร
เสนอตั้งงบประมาณให้กับพื้นที่ระดับจังหวัด แต่ควรบูรณาการเนื้องานในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะในระดับภาค และ
จังหวัด ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายของประเทศ 

4. ให้นำข้อสังเกตจากการจัดทำงบประมาณรายจ่ายในปีที่ผ่านมา ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำคำขอ
ตั้งงบประมาณรายจ่าย 

5. การจัดทำคำของบดำเนินงาน (โครงการ) หน่วยงานต้องระบุให้ชัดเจนเกี่ยวกับลักษณะของกิจกรรม  
ว่างานใดเป็นงานทำต่อเนื่อง หากไม่ทำจะเกิดผลกระทบกับภารกิจของกรมฯ และงานใดเป็นการเปิดหน้างานใหม่ 
ซึ ่งดำเนินการกับกลุ ่มเป้าหมายใด พร้อมทั ้งแสดงถึงวิธีการทำงาน เพื ่อสะท้อนถึงค่าใช้จ่ายที ่จะเกิดขึ ้นกับ  
การดำเนินงาน รวมทั้งผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

6. การเสนอของบประมาณตามแผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) ต้องเชื่อมโยงและสอดคล้อง
กับเป้าหมาย ตัวชี้วัด ของแผนงานบูรณาการ ที่จะสนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ 20 ปี 
อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ไม่ซ้ำซ้อน 

7. การเสนอของบประมาณต้องพิจารณาถึงความพร้อมและขีดความสามารถในการใช้จ่ายงบประมาณ 
เพ่ือให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และต้องสามารถเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ  

 

-------------------------------------------------------------------- 
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ข้อมูล ณ วันท่ี 7 ตุลาคม 2563

ข้อท่ี หัวข้อ ค ำอธิบำย

หน่วยงาน หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

(1) งบรายจ่าย รายจ่ายซ่ึงก าหนดไว้ส าหรับส่วนราชการ จ าแนกออกเป็น 5 ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่

   1) งบบุคลากร : รายจ่ายท่ีก าหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

   2) งบด าเนินงาน : รายจ่ายท่ีก าหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงานประจ า

   3) งบลงทุน : รายจ่ายท่ีก าหนดให้จ่ายเพ่ือการลงทุน ในลักษณะค่าครุภัณฑ์ และค่าท่ีดิน ส่ิงก่อสร้าง

   4) งบเงินอุดหนุน : รายจ่ายท่ีก าหนดให้จ่ายเป็นค่าบ ารุงหรือเพ่ือช่วยเหลือ

   5) งบรายจ่ายอ่ืน : รายจ่ายท่ีไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดรายจ่ายหน่ึง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการต่างประเทศช่ัวคราว

1. งบบุคลากร หน่วยงานท่ีได้มอบหมาย* น าข้อมูลจากแบบฟอร์ม Fm_ค าขอ_101, Fm_ค าขอ_102 และ Fm_ค าขอ_103 

มาใส่ในตาราง พร้อมท้ังประมาณการรายจ่าย 5 ปี

2. งบด าเนินงาน งบด าเนินงาน แบ่งออกเป็น  งบด าเนินงาน (ข้ันต่ า ภารกิจประจ า), งบด าเนินงาน (โครงการ) และ 

งบด าเนินงาน (ค่ายา เวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาฯ)

2.1 งบด าเนินงาน 

(ข้ันต่ า ภารกิจประจ า)

หน่วยงานท่ีได้มอบหมาย* น าข้อมูลจากแบบฟอร์ม Fm_ค าขอ_201 ,  Fm_ค าขอ_202 และ Fm_ค าขอ_203 

มาใส่ในตาราง พร้อมท้ังประมาณการรายจ่าย 5 ปี

2.2 งบด าเนินงาน 

(โครงการ)

หน่วยงานท่ีได้มอบหมาย* ตามประเด็นการจัดท าแผนฯ น าข้อมูลจากแบบฟอร์ม Fm_plan_สรุป 

ในแต่ละประเด็นสรุปใส่ในตาราง พร้อมท้ังประมาณการรายจ่าย 5 ปี

2.3 งบด าเนินงาน 

(ค่ายา เวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาฯ)

หน่วยงานท่ีได้มอบหมาย* น าข้อมูลจากแบบฟอร์ม Fm_ค าขอ_204 มาใส่ในตาราง 

พร้อมท้ังประมาณการรายจ่าย 5 ปี

3. งบลงทุน หน่วยงานน าข้อมูลจากแบบฟอร์ม Fm_Invest มาใส่ในตาราง พร้อมท้ังประมาณการรายจ่าย 5 ปี

4. งบเงินอุดหนุน หน่วยงานท่ีได้มอบหมาย* น าข้อมูลจากแบบฟอร์ม Fm_ค าขอ_401 มาใส่ในตาราง 

พร้อมท้ังประมาณการรายจ่าย 5 ปี

5. งบรายจ่ายอ่ืน หน่วยงานท่ีได้มอบหมาย* น าข้อมูลจากแบบฟอร์ม Fm_ค าขอ_501 , Fm_ค าขอ_502 และ Fm_ค าขอ_503 

มาใส่ในตาราง พร้อมท้ังประมาณการรายจ่าย 5 ปี

(2) ค าขอปี 2565 หน่วยงานสรุปวงเงินค าขอท่ีด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(3) ประมาณการรายได้ หน่วยงานประมาณการวงเงินค าขอท่ีด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2569

เพ่ือสอดคล้องตามพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 13 ก าหนดให้มีแผนการคลังระยะปานกลาง

(4) ค าช้ีแจง ค าอธิบายเพ่ิมเติม

(5) ลงช่ือผู้อ านวยการหน่วยงาน ผู้อ านวยการหน่วยงาน ลงนามเพ่ือยืนยันวงเงินท่ีหน่วยงานจัดท า

หมายเหตุ * การมอบหมายจากตารางมอบหมายผู้รับผิดชอบในการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 กรมควบคุมโรค  

ค ำอธิบำย
แบบฟอร์มสรุปค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงปบระมำณ พ.ศ. 2565 กรมควบคุมโรค ทุกงบรำยจ่ำย (แบบฟอร์ม Fm_Summary_Plan)
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Fm_Summary_Plan

หน่วยงำน...............................

หน่วย : บาท

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

-            -            -            -            -            
1. งบบุคลำกร -                -                -                -                -                กองบริหารทรัพยากรบุคคล

จัดท าค าขอในภาพรวมกรมฯ

2. งบด ำเนินงำน -                -                -                -                -                

2.1  งบด ำเนินงำน (ข้ันต่ ำ ภำรกิจประจ ำ)

 - ค่าตอบแทน

 - ค่าเช่า

 - ค่าจ้างเหมาบริการ (ภารกิจประจ า)

 - สาธารณูปโภค  

2.2 งบด ำเนินงำน (โครงกำร)  

ประเด็นหลัก....................  

ประเด็นหลัก....................

ประเด็นหลัก....................

2.3 งบด ำเนินงำน (ค่ำยำ เวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยำฯ)

 - ยา

 - เวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา

 - วัคซีน (รวม VMI)

 - วัสดุวิทยาศาสตร์

 - สารเคมี

3. งบลงทุน -                -                -                -                -                

3.1 ค่ำครุภัณฑ์ -                -                -                -                -                

 - ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท

 - ราคาต่อหน่วยต้ังแต่ 1 ล้านบาทข้ึนไป

3.2 ค่ำท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง -                -                -                -                -                

 - ผูกพันเดิม

 - ผูกพันใหม่

 - ก่อสร้างปีเดียว

 - ปรับปรุงส่ิงก่อสร้าง

  สรุปค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กรมควบคุมโรค ทุกงบรำยจ่ำย

ค ำช้ีแจงงบรำยจ่ำย - รำยกำร

รวมท้ังส้ิน

ประมำณกำรรำยจ่ำย ค ำชอ 

ปี 2565
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Fm_Summary_Plan

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
ค ำช้ีแจงงบรำยจ่ำย - รำยกำร

ประมำณกำรรำยจ่ำย ค ำชอ 

ปี 2565

4. งบเงินอุดหนุน -                -                -                -                -                 

4.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป -                -                -                -                -                

 - เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเร้ือน

 - ค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเร้ือน

 - ค่าสังคมสงเคราะห์

 - ค่าฝึกอบรมอาสาสมัครมาลาเรีย กองโรคติดต่อน าโดยแมลง 

จัดท าในภาพรวมกรมฯ

 - เงินอุดหนุนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์

ในการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์

กองโรคเอดส์และโรคติดต่อ

ทางเพศสัมพันธ์

จัดท าในภาพรวมกรมฯ

 - เงินอุดหนุนทุนการศึกษากรมควบคุมโรค กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

จัดท าค าขอในภาพรวมกรมฯ

4.2 เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ -                -                -                -                -                

 - ค่าอาหารผู้ป่วยโรคเร้ือน สถาบันราชประชาสมาสัย 

จัดท าในภาพรวมกรมฯ

5. งบรำยจ่ำยอ่ืน -                -                -                -                -                

5.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ต่างประเทศช่ัวคราว (มีพันธะสัญญา,น าเสนอ

ผลงานวิชาการต่างประเทศ)

ส านักความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ จัดท าในภาพรวมกรมฯ

5.2 ค่าจ้างท่ีปรึกษา

ลงช่ือ...................................................................................ผู้อ านวยการหน่วยงาน

(.................................................................)            

ต าแหน่ง                                                                      

สถาบันราชประชาสมาสัย 

จัดท าในภาพรวมกรมฯ
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2.5  การจัดทำคำของบบุคลากร 
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แนวทางการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
งบบุคลากร 

 

1. คำอธิบาย 
งบบุคลากร  หมายถึง  รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงานบุคคลภาครัฐ  ได้แก่  รายจ่าย    

ที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน  ค่าจ้างประจำ  และค่าตอบแทนพนักงานราชการ  ซึ่งประกอบด้วยรายการดังนี้ 
 1.1  เงินเดือน หมายถึง  เงินที่จ่ายให้แก่ข้าราชการของส่วนราชการเป็นรายเดือน  โดยมีอัตรา
ตามที่กำหนดไว้ในบัญชีถือจ่ายเงินเดือนประจำปี รวมถึงเงินที่กระทรวงการคลังกำหนดให้จ่ายในลักษณะ
เงินเดือนและเงินเพ่ิมอ่ืนที่จ่ายควบกับเงินเดือน 
 1.2  ค่าจ้างประจำ หมายถึง  เงินที่จ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ  โดย
มีอัตราตามที่กำหนดไว้ในบัญชีถือจ่ายค่าจ้างประจำ  รวมถึงเงินที่กระทรวงการคลังกำหนดให้จ่ายในลักษณะ
ค่าจ้างประจำ  และเงินเพ่ิมอ่ืนที่จ่ายควบกับค่าจ้างประจำ   
 1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ  หมายถึง  เงินที่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานให้แก่
พนักงานราชการตามกรอบที่ ก.พ. กำหนด  รวมถึงเงินที่กำหนดให้จ่ายในลักษณะดังกล่าว  และเงินเพิ่มอื่นที่
จ่ายควบกับค่าตอบแทนพนักงานราชการ  
 

2. ขั้นตอนการจัดทำรายละเอียดเพ่ือเสนอของบประมาณปี 2565 
2.1 กองบริหารทรัพยากรบุคคลทบทวนข้อมูลอัตราของบุคลากรทั ้งหมดของกรมควบคุมโรค  

โดยให้ทบทวนอัตราตำแหน่งที่มีคนครอง อัตราตำแหน่งที่ว่างจากเกษียณสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
และอัตราตำแหน่งว่างอื ่น ๆ พร้อมทั ้งประมาณการงบประมาณที ่ต้องใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ตามแนวทางของสำนักงบประมาณ  

2.2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล ทบทวนเงินเพิ ่มอื ่นที ่จ ่ายควบกับเง ินเดือนตามรายการ  
ให้เป็นปัจจุบัน 

2.3 จัดทำรายละเอียดตามแบบฟอร์ม Fm_คำขอ_101, Fm_คำขอ_102 และ Fm_คำขอ_103 
และข้อมูลพื้นฐานฯส่งให้กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมควบคุมโรค ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 
ทาง E – mail : budgetddc@ddc.mail.go.th  

 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------ 
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แบบฟอร์มท่ี 1.1

พ.ร.บ.ปี 2563 ลบ. (1) เบิกจ่ายปี งปม. 63 ลบ. คิดเป็นร้อยละ #DIV/0! คงเหลือ 0.0000 ลบ. คิดเป็นร้อยละ #DIV/0!

(2) ใช้เงินเล่ือนข้ัน (งบกลาง) ลบ. คิดเป็นร้อยละ #DIV/0! ของ พรบ. ปี 2562

พ.ร.บ.ปี 2564 ลบ. จ่ายจริง ต.ค.- พ.ย. 63 ลบ. คิดเป็นร้อยละ #DIV/0! คงเหลือ 0.0000 ลบ. คิดเป็นร้อยละ #DIV/0!

อัตรา งบประมาณ อัตรา งบประมาณ อัตรา งบประมาณ อัตรา งบประมาณ

-                       -    -             -    -           -     -           

-              -                     -   -            -   -          -     -          

-               -                       

-               -                       -    -             -    -           -     -           

-               -                       -    -             -    -           -     -           

-               -                       -    -             -    -           -     -           

(6) ฐานเงินเดือนท้ังปี 

2563 = (5) x 2

-              -                     -   -            -   -          -     -          

-                                     -        -                -        -              -         -              -   
     -                  -        -               -          -               -   

-                                       -        -                  -        -               -          -               -   
-                                       -        -                  -        -               -          -               -   

     -                  -        -               -          -               -   

งปม. 2565 (จ่ายจริง ต.ค.- พ.ย. 63)

(8) อัตราว่างมีเงินท่ีมีประกาศสรรหาแล้ว (ต้ัง 6 เดือน) - อัตราว่างมีเงินท่ีอยู่ระหว่างประกาศสรรหา (ยังไม่มีบัญชีรายช่ือ) แต่สามารถบรรจุได้ในปีงบประมาณ

 64 ให้ต้ังงบประมาณ 6 เดือน

(4) ฐานเงินเดือน 6 เดือนแรก = (3) x 6 เดือน  - ประมาณการฐานเงินเดือน 6 เดือนแรก (รอบ ต.ค. 63 - มี.ค. 64)

(5) ฐานเงินเดือน 6 เดือนหลัง = (4) + เงินเล่ือนข้ัน 3%  - ประมาณการฐานเงินเดือน 6 เดือนหลัง ให้ปรับเพ่ิมเงินเล่ือนข้ัน 3 % (รอบ เม.ย.64 - ก.ย. 64)

ฐาน ณ 1 ต.ค. 64  (ปรับให้เป็น 12 เดือน)

(7) การปรับเงินเดือนให้เต็มปี (ต้ัง 12 เดือน) = (7.1)+(7.2)+(7.3) - ปรับอัตราใหม่ ปี 64 และท่ีได้รับอนุมัติใหม่กลางปี และอัตราว่างมีเงินพร้อมบรรจุ ให้เต็มปี (12 

เดือน) โดยให้แสดงบัญชีรายช่ือ (พร้อมบรรจุ) ประกอบการพิจารณาด้วย(7.1) อัตราใหม่ปี 2564 เต็มปี
(7.2) อัตราใหม่กลางปี 
(7.3) อัตราว่างมีเงินพร้อมบรรจุ

(3) เงินเดือนปี 2563 (หักเกษียณ) = (1) - (2)

2566 2567 2568

อัตราเดิม ปี 2564
(1) เงินเดือนทุกอัตราปี 2564 ใช้ผลเบิกจ่ายเงินเดือนปี 2564 ทุกอัตรา (ไม่รวมส่วนควบ) ให้ใช้ค่าเฉล่ียเบิกจ่าย 2 เดือน (ต.ค.-พ.ย. 

63) หากยังไม่เล่ือนข้ันเงินเดือน ให้ปรับเพ่ิมเงินเล่ือนข้ัน 3% ด้วย

(2) เงินเดือนผู้เกษียณปี 2564 = (2.1)+(2.2)+(2.3) ใช้ผลเบิกจ่ายเงินเดือนผู้เกษียณปี 2564  (ไม่รวมส่วนควบ)ให้ใช้ค่าเฉล่ียเบิกจ่าย 2 เดือน (ต.ค.-พ.ย. 

63) หากยังไม่เล่ือนข้ันเงินเดือน ให้ปรับเพ่ิมเงินเล่ือนข้ัน 3% ด้วย (2.1) อัตราเกษียณ ต าแหน่งประเภทบริหารและอ านวยการ
(2.2) อัตราเษียณ ต าแหน่งประเภทวิชาการ
(2.3) อัตราเกษียณ ต าแหน่งประเภทท่ัวไป

ข้อมูลการต้ังงบประมาณค่าใช้จ่ายบุคลากร ปีงบประมาณ พ .ศ. 2565
กรมควบคุมโรค

(กรณีเงินเล่ือนข้ันอยู่ในงบกลาง และมีการเล่ือนเงินเดือนปีละ 2 คร้ัง)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

รายการ
MTEF

ค าช้ีแจงค าขอ

Fm_ค ำขอ_101
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แบบฟอร์มท่ี 1.1

อัตรา งบประมาณ อัตรา งบประมาณ อัตรา งบประมาณ อัตรา งบประมาณ

งปม. 2565 (จ่ายจริง ต.ค.- พ.ย. 63)

2566 2567 2568

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

รายการ
MTEF

ค าช้ีแจงค าขอ

-              -                     -   -            -   -          -     -          

-               -                       -    -             -    -           -     -           

-    -             -    -           -     -           

-    -             -    -           -     -           

-    -             -    -           -     -           

-           -                  -  -          -  -        -   -        

-                       -    -             -    -           -     -           

-           -                  -  -          -  -        -   -        

-               -    -             -    -           -     -           
-           -                  -  -          -  -        -   -        

เป็นส่วนท่ีกรอกข้อมูล

(16) เสนอต้ัง เงินเดือน งปม. ปี 2565 = (14)-(15)

(13) ใช้อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ เฉพาะนักเรียนทุน หรือท่ีมีมติ ครม. รองรับ ใช้เงินเดือนแรกบรรจุ ต้ัง 4 เดือน

(14) ประมาณการงบประมาณปี 2565  = (12)+(13)

(15) หัก เงินเดือนเต็มข้ันของข้าราชการ ปี 2564

(11) ต้ังอัตราว่างมีเงิน (ต้ัง 4 เดือน ยกเว้นส่วนราชการท่ีมีอัตราเกิน 

100,000 อัตรา ต้ัง 2 เดือน)

 1) ส่วนราชการท่ีมีอัตราข้าราชการไม่เกิน 1,000 อัตรา ให้ต้ังงบประมาณไม่เกินร้อยละ 50 ของอัตรา

ว่างของส่วนราชการน้ัน 

2) ส่วนราชการท่ีมีอัตราข้าราชการเกิน 1,000 อัตรา ให้ต้ังงบประมาณไม่เกินร้อยละ 10 ของอัตราว่าง

ของส่วนราชการน้ัน หรือกรณีมีแผนจะรับสมัครข้าราชการใหม่แต่ยังไม่ได้เร่ิมด าเนินการใดๆ ให้ต้ัง

งบประมาณ 4 เดือน (ยกเว้นส่วนราชการท่ีมีอัตราเกิน 100,000  อัตรา ให้ต้ัง 2 เดือน)

(12) ประมาณการงบประมาณปี 2565 (ไม่รวมอัตราใหม่) = 

(9)+(10)+(11)

อัตราใหม่ ปี 2565

(9) ฐานปี 2565 ส าหรับค านวณเงินเล่ือนข้ัน = (6)+(7)+(8) ฐาน ณ 1 ต.ค. 64

(10) ต้ังทดแทนอัตราเกษียณ ปี 2564 

(ต้ัง 4 เดือน ยกเว้นส่วนราชการท่ีมีอัตราเกิน 100,000 อัตรา ต้ัง 2 

เดือน)  = (10.1)+(10.2)+(10.3)

การต้ังทดแทนอัตราเกษียณ มีเง่ือนไข ดังน้ี

(1)  ต าแหน่งประเภทบริหารและอ านวยการ จัดสรรคืนท้ังหมด โดยต้ังงบประมาณไม่เกินอัตรา

เงินเดือนแรกบรรจุ จ านวน  4 เดือน

(2)  ต าแหน่งประเภทวิชาการและท่ัวไป  

  (2.1) ส่วนราชการฯ ท่ีมีอัตราข้าราชการไม่เกิน 1,000 อัตรา จัดสรรคืนท้ังหมด โดยต้ังงบประมาณไม่

เกินอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ จ านวน  4 เดือน

  (2.2) ส่วนราชการฯ ท่ีมีอัตราข้าราชการเกินกว่า 1,000 อัตรา จัดสรรคืนร้อยละ 20 ของจ านวน

อัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของต าแหน่งประเภทวิชาการและประเภทท่ัวไป (ยังไม่รวมท่ี อ.ก.พ. 

กระทรวงจะจัดสรรคืนให้)  โดยต้ังงบประมาณไม่เกินอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ จ านวน  4 เดือน

  (2.3) ส่วนราชการทีมีอัตราก าลังเป็นจ านวนมาก ต้ังแต่ 100,000 อัตราข้ึนไป ให้จัดสรรคืนร้อยละ 20

 โดยต้ังงบประมาณไม่เกินอัตราเงินดือนแรกบรรจุของต าแหน่งท่ีบรรจุใหม่ จ านวน 2 เดือน 

(10.1) อัตราทดแทนเกษียณ ต าแหน่งประเภทบริหารและอ านวยการ

(10.2) อัตราทดแทนเกษียณ ต าแหน่งประเภทวิชาการและท่ัวไป

(10.3) อัตราเกษียณท่ี อ.ก.พ. กระทรวง จัดสรรคืน
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แบบฟอร์มท่ี 2

พรบ.ปี 2563 ลบ. เบิกจ่ายปีงปม. 63 ลบ. คิดเป็นร้อยละ #DIV/0! คงเหลือ 0.0000 ลบ. คิดเป็นร้อยละ #DIV/0!

พรบ.ปี 2564 ลบ. จ่ายจริง ต.ค.- พ.ย. 63 ลบ. คิดเป็นร้อยละ #DIV/0! คงเหลือ 0.0000 ลบ. คิดเป็นร้อยละ #DIV/0!

อัตรา งบประมาณ อัตรา งบประมาณ อัตรา งบประมาณ อัตรา งบประมาณ

-               -        -              -        -               -           

-              -                            -               -            -              -           -               -              

(2.1) อัตราเกษียณ กลุ่มงานบริการ

(2.2) อัตราเกษียณ กลุ่มงานสนับสนุน -              -                         -               -        -              -        -               -           

(2.3) อัตราเกษียณ กลุ่มงานช่าง -              -                         -               -        -              -        -               -           

(2.4) อัตราเกษียณ กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ -              -                         -               -        -              -        -               -           

0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

-              -                         -               -        -              -        -               -           

-                       -       -       -          

-             -                       -              -       -             -       -              -          

-              -                                -               -               -              -               -               -                  

-             -                       -              -       -             -       -              -          

         เป็นส่วนท่ีกรอกข้อมูล

(9) เงินเดือนเต็มข้ันของลูกจ้างประจ า

(10) สรุปค่าจ้างประจ า ปีงบประมาณ 64 = (8) - (9)

(6) ฐานค่าจ้างประจ าท้ังปี 2564 = (5) x 2

(7) รวมเงินเล่ือนข้ันปี 2564  = (6) x 1.06 เล่ือนข้ันร้อยละ 6

(8) สรุปค่าจ้างประจ า ปีงบประมาณ 2564 = (7)

(3) ค่าจ้างประจ าปี 2563 (หักเกษียณ) = (1) - (2)

(4) ฐานค่าจ้าง 6 เดือนแรก = (3) x 6 เดือน  - ประมาณการฐานเงินเดือน 6 เดือนแรก (รอบ ต.ค. 63 - มี.ค. 64)

(5) ฐานค่าจ้าง  6 เดือนหลัง = (4) + เงินเล่ือนข้ัน 3%  - ประมาณการฐานเงินเดือน 6 เดือนหลัง ให้ปรับเพ่ิมเงินเล่ือนข้ัน 3 % (รอบ เม.ย.64 - ก.ย. 64)

(2) ค่าจ้างประจ าผู้เกษียณปี 2564 = (2.1)+(2.2+(2.3)+(2.4) ใช้ผลเบิกจ่ายค่าจ้างประจ าผู้เกษียณทุกอัตรา  (ไม่รวมส่วนควบ) ให้ใช้ค่าเฉล่ียเบิกจ่าย 2 เดือน 

(ต.ค. - พ.ย. 63) หากยังไม่เล่ือนข้ัน ให้ปรับเพ่ิมเงินเล่ือนข้ัน 3% ด้วย

การต้ังงบประมาณค่าใช้จ่ายบุคลากร ของลูกจ้างประจ า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

รายการ

งปม. 2565 (จ่ายจริง ต.ค.- พ.ย. 63) MTEF ค าช้ีแจง

ค าขอ 2566 2567 2568

(1) ค่าจ้างประจ าทุกอัตราปี 2564 ใช้ผลเบิกจ่ายค่าจ้างประจ าทุกอัตรา  (ไม่รวมส่วนควบ) ให้ใช้ค่าเฉล่ียเบิกจ่าย 2 เดือน (ต.ค. - พ.ย. 

63) หากยังไม่เล่ือนข้ัน ให้ปรับเพ่ิมเงินเล่ือนข้ัน 3% ด้วย

Fm_ค ำขอ_102
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แบบฟอร์มท่ี 4.1

พรบ.ปี 2563 ลบ. เบิกจ่ายปีงปม. 63 ลบ. คิดเป็นร้อยละ #DIV/0! คงเหลือ 0.0000 ลบ. คิดเป็นร้อยละ #DIV/0!

พรบ.ปี 2564 ลบ. จ่ายจริง ต.ค.- พ.ย. 63 ลบ. คิดเป็นร้อยละ #DIV/0! คงเหลือ 0.0000 ลบ. คิดเป็นร้อยละ #DIV/0!

อัตรา งบประมาณ อัตรา งบประมาณ อัตรา งบประมาณ อัตรา งบประมาณ

-                -                           -               -                -         -           -             -             

-                -                           -               -                -         -           -             -             

-                -                           -               -                -         -           -             -             

-                -                           -               -                -         -           -             -             

-                -                           -               -                -         -           -             -             

-                -                           -               -                -         -           -             -             

-                -                           -               -                -         -           -             -             

-                -                           -               -                -         -           -             -             

-               -                -         -           -             -             

-                -                           -               -                -         -           -             -             

-               -                         -              -               -         -          -            -            สรุปค่าตอบแทนพนักงานราชการ ปีงบประมาณ 2564 = (8) + (9)

(8) ค่าตอบแทน ปี 2565 เต็มปี = {[(3) - (5) + (6)] x 104%} + (4) + (7) เงินเล่ือนข้ัน ร้อยละ 4 

อัตราใหม่ ปี 2565
(9) อัตราต้ังใหม่ปี 2565 ใช้อัตราแรกบรรจุ   ต้ังเฉพาะทดแทนอัตราเกษียณของลูกจ้างประจ าท่ีเป็นฐานกรอบพนักงานราชการ

(6) อัตราใหม่ปี 2564 และ อัตราต้ังกลางปี ปรับให้เต็มปี (ต้ัง 12 เดือน) =(6.1)+(6.2) - ปรับอัตราใหม่ ปี 2564 เต็มปี (ตามท่ีต้ังงบประมาณ)
- อัตราใหม่กลางปี (ท่ีขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ) ปรับให้เต็มปีตาม
ข้อเท็จจริงท่ีต้ังงบประมาณ

(6.1) อัตราใหม่ปี 2564

(6.2) อัตราใหม่กลางปี

(7) อัตราหมุนเวียน (จากการเกษียณ ตาย ลาออก ระหว่างปี)  - ใช้อัตราแรกบรรจุ ต้ัง 6 เดือน  - ไม่คิดเงินเล่ือนข้ัน 4 % 
 - หมายเหตุ : ขอให้น าข้อมูลบัญชีรายช่ือท่ีต้ังเป็นอัตราหมุนเวียนมาแสดงเพ่ือ
ประกอบการพิจารณา

(3) ค่าตอบแทนฯ กลุ่มท่ัวไป 12 เดือน (ต.ค. 63 - ก.ย. 64) = (1) x 12 เดือน 

(4) ค่าตอบแทนฯ กลุ่มเช่ียวชาญพิเศษ 12 เดือน (ต.ค. 63 - ก.ย. 64) = (2) x 12 เดือน

(5) ค่าตอบแทนพนักงานราชการท่ีหมดสัญญา ปี 2564  กรณีมีการเลิกจ้างพนักงานราชการ เช่น พนักงานราชการกลุ่ม 2

(2) ปี 2564 เบิกจ่าย (ต.ค. - พ.ย. 63) กลุ่มเช่ียวชาญพิเศษ เฉล่ียเดือนละ  ใช้ค่าตอบแทนเฉล่ียของ ต.ค. 63 -  พ.ย. 63 ซ่ึงไม่ต้ังงบประมาณส าหรับการเล่ือน
เงินเดือน

ค าขอ 2566 2567 2568

อัตราเดิม ปี 2564
(1) ปี 2564 เบิกจ่าย (ต.ค. - พ.ย. 63) กลุ่มท่ัวไป  เฉล่ียเดือนละ  ใช้ค่าตอบแทนเฉล่ีย (จากผลการเบิกจ่ายจริง) ของ ต.ค. - พ.ย. 63 (ซ่ึงรวมเงินเล่ือน

ข้ัน ร้อยละ 4 แล้ว) (1.1) ปี 2564 เบิกจ่าย (ต.ค. - พ.ย. 63) กลุ่ม 1 (พรก.ตามกรอบ คพร. รอบ 4)  เฉล่ียเดือนละ
(ซ่ึงไม่รวมกลุ่มเช่ียวชาญเฉพาะ)

(1.2) ปี 2564 เบิกจ่าย (ต.ค. - พ.ย. 63) กลุ่ม 2 (ตามมติ ครม. 5 ตค. 47)  เฉล่ียเดือนละ

(1.3) ปี 2564 เบิกจ่าย (ต.ค. - พ.ย. 63) กลุ่มท่ี 3  (CS) เฉล่ียเดือนละ

การต้ังงบประมาณค่าใช้จ่ายบุคลากร ของพนักงานราชการ ปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

ส่วนท่ี 1 แบบค านวณเงินเดือน

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

รายการ
งปม. 2565 (จ่ายจริง ต.ค.- พ.ย. 63) MTEF ค าช้ีแจง

เป็นส่วนกรอกข้อมูล
หมายเหตุ (1) ส าหรับบันทึกค่าตอบแทนฯ เฉลี่ยของพนักงานราชการ โดยไม่รวมกลุ่มเชี่ยวชาญพิเศษ

(2) ส าหรับบันทึกค่าตอบแทนฯ เฉลี่ยของพนักงานกลุ่มเชี่ยวชาญพิเศษ ซึ่งไม่ตั้งงบประมาณส าหรับการเลื่อนเงินเดือน 
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ข้อมูลข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และลูกจ้างช่ัวคราว

กระทรวง.................... 

กรม.................. 

ข้าราชการ หน่วย : คน

ล ำดับ ประเภท ระดับ กรอบ

อัตรำก ำลัง

อัตรำเดิม

ณ ต.ค.63

อัตรำว่ำงมีเงิน

ปี 64

อัตรำใหม่ 

ปี 65

อัตรำท่ีจะเกษียณ 

ปี 64

1 สูง

2 ต้น

3 สูง

4 ต้น

5 ทรงคุณวุฒิ

6 เช่ียวชำญ

7 ช ำนำญกำรพิเศษ

8 ช ำนำญกำร

9 ปฏิบัติกำร

10 ทักษะพิเศษ

11 อำวุโส

12 ช ำนำญงำน

13 ปฏิบัติงำน

0 0 0 0 0

ลูกจ้างประจ า หน่วย : คน

ล ำดับ อัตรำเดิม

ณ ต.ค.63

อัตรำท่ีจะ

เกษียณ ปี 64

1

2

0 0

หมายเหตุ ลักษณะงำนจ้ำงเหมำบริกำร ได้แก่ ต ำแหน่งคนงำน/คนสวน พนักงำนขับรถยนต์ พนักงำนท ำควำมสะอำด และพนักงำนรักษำควำมปลอดภัย

พนักงานราชการ หน่วย : คน

กรอบ

อัตรำก ำลัง

อัตรำเดิม 

ณ ต.ค.63

อัตรำใหม่

ปี 64

กรอบ

อัตรำก ำลัง

อัตรำเดิม 

ณ ต.ค.63

กรอบ

อัตรำก ำลัง

อัตรำเดิม 

ณ ต.ค.63

กรอบ

อัตรำก ำลัง

อัตรำเดิม 

ณ ต.ค.63

อัตรำใหม่

ปี 64

รวม

1 บริกำร 0 0 0 0

2 เทคนิค 0 0 0 0

3 บริหำรท่ัวไป 0 0 0 0

4 วิชำชีพเฉพำะ 0 0 0 0

5 เช่ียวชำญพิเศษ 0 0 0 0

6 เช่ียวชำญเฉพำะ 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ลูกจ้างช่ัวคราว (ในประเทศ/ต่างประเทศ)

กรอบอัตรำก ำลัง คน

อัตรำเดิม ณ ต.ค. 63 คน

บริหำร

อ ำนวยกำร

วิชำกำร

ท่ัวไป

กลุ่ม 1

กลุ่มพนักงำนรำชกำร

กลุ่ม 2 

ตำมมติ ครม. 5 ตค. 47

กลุ่ม 3 
เพ่ิมใหม่ตำมยุทธศำสตร์ประเทศ (CS)

รวมท้ังส้ินล ำดับ ประเภท

รวม

รวม

ลูกจ้ำงประจ ำ (ท่ีไม่ใช่ลักษณะงำนจ้ำงเหมำบริกำร)

ลูกจ้ำงประจ ำท่ีมีลักษณะงำนจ้ำงเหมำบริกำร

ประเภท

รวม
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รำยละเอียดเงินอ่ืนๆ ท่ีจ่ำยควบกับเงินเดือน (ข้ำรำชกำรพลเรือน) ท่ีใช้ต้ังงบประมำณปี 2565

กระทรวง.................... 

กรม.................. 

อัตรำ เงิน อัตรำ เงิน อัตรำ เงิน อัตรำ เงิน อัตรำ เงิน อัตรำ เงิน อัตรำ เงิน อัตรำ เงิน อัตรำ เงิน อัตรำ เงิน อัตรำ เงิน

1 สูง

2 ต้น

3 สูง

4 ต้น

5 ทรงคุณวุฒิ

6 เช่ียวชำญ

7 ช ำนำญกำรพิเศษ

8 ช ำนำญกำร/

ปฏิบัติกำร

9 ทักษะพิเศษ

10 อำวุโส

11 ช ำนำญงำน/

ปฏิบัติงำน

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เงินเพ่ิมพิเศษส ำหรับ

กำรสู้รบ

เงินเพ่ิมพิเศษส ำหรับ

ข้ำรำชกำรซ่ึงมีต ำแหน่ง

ท่ีประจ ำอยู่ใน

ต่ำงประเทศ (พ.ข.ต.)

เงินเพ่ิมส ำหรับต ำแหน่ง

ท่ีมีเหตุพิเศษของ

ข้ำรำชกำรพลเรือน 

(พ.ต.ก.)

อ่ืนๆ (ระบุ)

รวม

เงินเพ่ิมค่ำวิชำ เงินสวัสดิกำรส ำหรับ

กำรปฏิบัติงำนประจ ำ

ส ำนักงำนในพ้ืนท่ี

พิเศษ (สปพ)

ประเภท อัตรำ

เงินช่วยเหลือกำร

ครองชีพข้ำรำชกำร

ระดับต้น

บริหำร

อ ำนวยกำร

วิชำกำร

ท่ัวไป

ค่ำตอบแทนเป็นรำยเดือน

ของข้ำรำชกำร

รำยกำร

อ่ืนๆ (ระบุ)

ล ำดับ

เงินประจ ำต ำแหน่ง เงินตอบแทนพิเศษรำย

เดือนส ำหรับผู้ปฏิบัติงำน

ในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ
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รำยละเอียดเงินอ่ืนๆ ท่ีจ่ำยควบกับค่ำจ้ำงประจ ำ พนักงำนรำชกำร และค่ำจ้ำงช่ัวครำว ท่ีใช้ต้ังงบประมำณปี 2565

กระทรวง.................... 

กรม.................. 

ลูกจ้างประจ า หน่วย : ล้ำนบำท (ทศนิยม 4 ต ำแหน่ง)

อัตรำ เงิน อัตรำ เงิน อัตรำ เงิน อัตรำ เงิน อัตรำ เงิน อัตรำ เงิน อัตรำ เงิน อัตรำ เงิน อัตรำ เงิน อัตรำ เงิน

1

2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

พนักงานราชการ

อัตรำ เงิน อัตรำ เงิน อัตรำ เงิน อัตรำ เงิน อัตรำ เงิน

1

2

3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ลูกจ้างช่ัวคราว

อัตรำ เงิน อัตรำ เงิน อัตรำ เงิน อัตรำ เงิน

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

อ่ืนๆ (ระบุ)

เงินตอบแทนพิเศษรำยเดือน
ส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนในเขตพ้ืนท่ี

พิเศษ

อ่ืนๆ (ระบุ) อ่ืนๆ (ระบุ)

กลุ่ม อัตรำ

อัตรำ

กลุ่ม 1

กลุ่ม 2 ตำมมติ ครม. 5 ตค. 47

กลุ่ม 3 เพ่ิมใหม่ตำมยุทธศำสตร์
ประเทศ (CS)

เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพช่ัวครำว อ่ืนๆ (ระบุ) อ่ืนๆ (ระบุ)

รวม

รำยกำร

อ่ืนๆ (ระบุ)เงินตอบแทนพิเศษรำย
เดือนส ำหรับผู้ปฏิบัติงำน

ในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ

เงินเพ่ิมพิเศษส ำหรับ
กำรสู้รบ (พ.ส.ร.)

อ่ืนๆ (ระบุ) อ่ืนๆ (ระบุ)

ล ำดับ

รวม

ล ำดับ

อ่ืนๆ (ระบุ) อ่ืนๆ (ระบุ)

เงินเพ่ิมกำรครองชีพ
ช่ัวครำวของพนักงำน

รำชกำร

เงินเพ่ิมส ำหรับ
ต ำแหน่งท่ีมีเหตุ

พิเศษ

ลูกจ้ำงประจ ำ (ท่ีไม่ใช่ลักษณะ
งำนจ้ำงเหมำบริกำร)
ลูกจ้ำงประจ ำท่ีมีลักษณะงำนจ้ำง
เหมำบริกำร

รำยกำร

เงินสวัสดิกำรส ำหรับกำร
ปฏิบัติงำนประจ ำส ำนักงำนใน

พ้ืนท่ีพิเศษ (สปพ)

ล ำดับ ประเภท อัตรำ

เงินค่ำตอบแทนรำยเดือน
ส ำหรับลูกจ้ำงประจ ำ

เงินเพ่ิมกำรครอง
ชีพช่ัวครำวของ
ลูกจ้ำงประจ ำ
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หน่วย : ล้ำนบำท (ทศนิยม 4 ต ำแหน่ง)

จ่ายจริง พรบ. ประมาณการ

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

1 เงินค่ำเช่ำบ้ำน

2 เงินประจ ำต ำแหน่งผู้บริหำรในมหำวิทยำลัย

3 ค่ำตอบแทนพิเศษข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำท่ีได้รับ เงินเดือน
เต็มข้ัน

4 เงินตอบแทนเหมำจ่ำยแทนกำรจัดหำรถประจ ำต ำแหน่ง

5 เงินอ่ืน ๆ ท่ีกฎหมำยก ำหนดให้จ่ำยควบกับค่ำจ้ำงช่ัวครำวท่ี

ปฏิบัติงำนในต่ำงประเทศ

6 ค่ำตอบแทนผู้ช่วยรัฐมนตรี ( ต้ังภำพรวมท่ีส ำนักนำยกฯ )

7 เงินเพ่ิมพิเศษส ำหรับแพทย์  ทันตแพทย์  และเภสัชกรท่ีไม่ท ำ
เวชปฏิบัติส่วนตัว

8 ค่ำตอบแทนส ำหรับก ำลังคนด้ำนสำธำรณสุข

9 เงินประจ ำต ำแหน่งนำยกรำชบัณฑิตยสถำนและอุปนำยก
รำชบัณฑิตยสถำน

10 เงินอุปกำระรำชบัณฑิตและภำคีสมำชิก

11 เงินสมนำคุณรำชบัณฑิตท่ีปรึกษำ

12 ค่ำใช้จ่ำยตำมสิทธิก ำลังพล

13 เงินตอบแทนผู้น ำศำสนำอิสลำม

14 ค่ำตอบแทนอำสำพัฒนำชุมชน

15 ค่ำอยู่เวรรักษำกำรณ์ผู้คุมผู้ต้องขัง

16 ค่ำตอบแทนก ำนัน  ผู้ใหญ่บ้ำน

17 ค่ำตอบแทนสมำชิกอำสำรักษำดินแดน

18 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

19 อ่ืนๆ (ระบุ)  

รายการ ค าช้ีแจงล ำดับ

ค่าใช้จ่ายตามสิทธิและข้อก าหนดตามกฎหมาย (งบด าเนินงาน) ปี งบประมาณ 2565

กระทรวง.............................................  กรม..................................................
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2.6 การจัดทำคำของบดำเนินงาน 
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การจัดทำคำของบดำเนินงาน  
(ขั้นต่ำ ภารกิจประจำ) 
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แนวทางการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
งบดำเนินงาน (ขั้นต่ำ ภารกิจประจำ) 

 

1. คำอธิบาย 
รายการขั้นต่ำ ภารกิจประจำ หมายถึง รายการค่าใช้จ่ายที่ส่วนราชการมีภาระในการเบิกจ่ายให้กับ

บุคลากรในสังกัดตามสิทธิ หรือส่วนราชการ / องค์กรเอกชนที่เป็นคู่สัญญา เป็นรายจ่ายประจำขั้นต่ำที่  
รัฐจำเป็นต้องจ่ายเพื่อความคงอยู่ขององค์กร ประกอบด้วย 

1. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว : เงินเพิ่มพิเศษ
สำหรับแพทย์ และทันตแพทย์ ที่ปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุข และไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัวและ
หรือโรงพยาบาลเอกชน นอกเวลาราชการ 

2. ค่าตอบแทนข้าราชการเงินเดือนเต็มขั้น  
3. ค่าตอบแทนลูกจ้างประจำเงินเดือนเต็มขั้น  
4. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านการสาธารณสุข (เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการ

พลเรือน (พ.ต.ส.)) : เงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข โดยการทำงาน
ที่มีสภาพการทำงานเสี่ยงอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย อาจมีผลกระทบต่อร่างกาย หรือเป็นการทำงานที่ต้อง 
ใช้ความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์สูง ซึ่งเป็นสาขาที่ขาดแคลน 

5. ค่าเช่าบ้าน  
6. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (ผู้ป่วยโรคเรื้อน) : บุคคลที่เป็นโรคเรื้อนหรือผู้ที่เคยเป็นโรค

เรื้อนหรือบุคคลอ่ืนซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ปฏิบัติงานให้แก่ทางราชการ 
7. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรบ่ายและเวรดึกของพยาบาล : ค่าตอบแทนสำหรับพยาบาลที่ขึ้น

เวรผลัดบ่าย/ดึกที่ไม่ใช่เวร OT ได้รับค่าตอบแทน 
8. ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการนอกเหนือ สปพ. : ข้าราชการ

และลูกจ้างประจำ ที ่ปฏิบัติงานในพื ้นที ่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และ  
จังหวัดนราธิวาส) และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย) 

9. ค่าตอบแทนการลงพ้ืนที่สอบสวนโรค : ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยสำหรับเจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่สอบสวนโรค
แบบสหวิชาชีพ (Joint Investigation Team) ซึ่งมีหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมกันในการออกสอบสวนโรค 
ค่าตอบแทน 

10. ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง 
11. ค่าเช่าทรัพย์สิน : ประกอบด้วย ค่าเช่าอาคารสำนักงาน และเช่าทรัพย์สิน 
12. ค่าเช่ารถ  
13. ค่าจ้างเหมา (ภารกิจประจำ) : สนับสนุนการดำเนินงานของกรมฯ ได้แก่ ค่าจ้างเหมาทำความ

สะอาด / รักษาความปลอดภัย / เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน / ดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ / ดูแลบำรุงรักษา
สนามหญ้า - สวนหย่อม / ดูแล บำรุงรักษาลิฟต์ / ดูแลกำจัดปลวก / ปรับปรุงซ่อมแซมสิ ่งก่อสร้าง / 
บำรุงรักษาและพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม และ บริการซ่อมแซมครุภัณฑ์และดูแล
รักษาเครื่องมือแพทย์รวมบริการซักผู้ป่วย  

14. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
15. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 
16. ค่าสาธารณูปโภค : ประกอบด้วย ค่าประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ และค่าเชื่อมโยงเครือข่าย 
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2. ขั้นตอนการจัดทำรายละเอียดเพ่ือเสนอของบประมาณปี 2565 

2.1 หน่วยงาน ทบทวนข้อมูลตามเงื่อนไข คือ  
1) การจัดทำคำของบดำเนินงาน (ขั ้นต่ำ ภารกิจประจำ) ให้คำนึงถึงความประหยัด และ 

เป็นงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานภายในหน่วยงานเท่านั้น เน้นความสำคัญกับงบประมาณที่เก่ียวข้องกับบุคลากร
ตามสิทธิ และค่าใช้จ่ายผูกพัน ได้แก่ ค่าเช่าบ้าน ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และ 
เภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทาง
ราชการ ค่าตอบแทนเวรพยาบาลและค่าเช่าทรัพย์สิน (อาคาร) 

2) กรณีมีเอกสารอ้างอิง เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าเช่าทรัพย์สิน (อาคาร) ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ 
ให้สำเนาเอกสารแนบมาพร้อมด้วย 

3) กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนพร้อมรายละเอียดคำชี้แจง เหตุผลและวิธีการคิดงบประมาณ 
2.2 จัดทำรายละเอียดตามแบบฟอร์ม Fm_คำขอ_201 , Fm_คำขอ_202  และ Fm_คำขอ_203  

ส่งให้กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ทาง E – mail: budgetddc@ddc.mail.go.th  
 
 

------------------------------------------------------------------------------------ 
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Fm_ค ำขอ_201_สรุปงบด ำเนิงำนข้ันต  ำ ภำรกิจประจ ำ

หน่วย : บาท

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

จ่ำยจริง ได้รับจัดสรร ประมำณกำร

รวมท้ังส้ิน  (1 + 2)                -                  -                    -   

1. สรุปรำยจ่ำยข้ันต  ำที จ ำเป็น                   -                     -                        -   

1.1 รวมค่ำใช้จ่ำยเกี ยวกับบุคลำกร                   -                     -                        -   

    1)  เงินค่าเช่าบ้าน                       -    - จ านวนข้าราชการท่ีได้รับค่าเช่าบ้าน ……... คน รวมท้ังส้ิน ……………  บาท 

(พร้อมระบุเหตุผลท่ีเพ่ิม-ลดจากปี 64)

    2)  ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและ

ลูกจ้างประจ าท่ีได้รับเงินเดือนเต็มข้ัน

                      -    - จ านวนข้าราชการท่ีได้รับค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มข้ัน ……….. คน  ……………. บาท 

(พร้อมระบุเหตุผลท่ีเพ่ิม-ลดจากปี 64)

 - จ านวนลูกจ้างประจ าได้รับค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มข้ัน ………... คน ………….. บาท  

 รวมท้ังส้ิน …………..  บาท (พร้อมระบุเหตุผลท่ีเพ่ิม-ลดจากปี 64)

    3) เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับแพทย์  

ทันตแพทย์ และเภสัชกรท่ีไม่ท า

เวชปฏิบัติส่วนตัว

                      -    - จ านวนผู้ไม่ท าเวชปฏิบัติ จ านวน ............ คน รวมท้ังส้ิน ........................ บาท 

จ าแนกได้ดังน้ี 

     1. แพทย์สังกัดกรมฯ .......... คน x 10,000 บาท x 12 เดือน = ................... บาท 

    2. ทันตแพทย์ ......... คน x 10,000 บาท x 12 เดือน = .........บาท

    3. เภสัชกร ......... คน x 5,000 บาท = ............. บาท 

(พร้อมระบุเหตุผลท่ีเพ่ิม-ลดจากปี 64)

    4) ค่าตอบแทนส าหรับก าลังคน

ด้านสาธารณสุข

                      -   ปีงบประมาณ 2564 มีค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ ....... คน รวมท้ังส้ิน ……...... บาท 

(พร้อมระบุเหตุผลท่ีเพ่ิม-ลดจากปี 64)

ซ่ึงจ าแนกได้ ดังน้ี

    1. แพทย์ รวม........ คน รวมท้ังส้ิน ................... บาท

    2. ทันตแพทย์ รวม........ คน รวมท้ังส้ิน ................... บาท

    3. เภสัชกร รวม........ คน รวมท้ังส้ิน ................... บาท

    4. พยาบาลวิชาชีพ รวม ....... คน รวมท้ังส้ิน ...................บาท

    5. สหวิชาชีพ รวม ........คน รวมท้ังส้ิน ...................บาท

    5) ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ข้าราชการ

 ลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการ

นอกเหนือ สปพ.

                      -   ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการนอกเหนือ สปพ.จ านวน .......

 คน รวมท้ังส้ิน ……...... บาท (พร้อมระบุเหตุผลท่ีเพ่ิม-ลดจากปี 64)

    1. ข้าราชการ รวม........ คน รวมท้ังส้ิน ................... บาท

    2. ลูกจ้างประจ า รวม........ คน รวมท้ังส้ิน ................... บาท

    3. พนักงานราชการ รวม........ คน รวมท้ังส้ิน ................... บาท

1.2 ค่ำเช่ำอำคำรส ำนักงำน                      -   เป็นค่าเช่าทรัพย์สินอาคารของหน่วยงานซ่ึงต้ังอยู่ในภูมิภาค

1.3 ค่ำเช่ำทรัพย์สิน

2. สรุปรำยจ่ำยภำรกิจประจ ำอื นๆ                   -                     -                        -   

2.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน

พยาบาลเวรบ่าย - ดึก

                      -   (พร้อมระบุเหตุผลท่ีเพ่ิม-ลดจากปี 64)

2.2 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้กับทาง

ราชการ

                      -   (พร้อมระบุเหตุผลท่ีเพ่ิม-ลดจากปี 64)

2.3 ค่าเช่ารถยนต์และรถยนต์ประจ า

ต าแหน่ง (ผูกพัน)

                      -   (พร้อมระบุเหตุผลท่ีเพ่ิม-ลดจากปี 64)

2.4 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการ

จัดหารถประจ าต าแหน่ง รองอธิบดี

                      -   (พร้อมระบุเหตุผลท่ีเพ่ิม-ลดจากปี 64)

2.5 ค่าตอบแทนลงพ้ืนท่ีสอบสวนโรค                       -   (พร้อมระบุเหตุผลท่ีเพ่ิม-ลดจากปี 64)

สรุปงบประมำณรำยจ่ำยงบด ำเนินงำน รำยจ่ำยข้ันต  ำที จ ำเป็น และภำรกิจประจ ำอื น ๆ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

งบด ำเนินงำน ค ำช้ีแจง 
(โปรดระบุให้ครบถ้วน)

หน่วยงำน …………………………..

ใช้ข้อมูลจากกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ณ เดือนตุลาคม 2563
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FM_ค ำขอ_201_1

ล ำดับที ชื อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง - ระดับ เงินเดือน
 อัตรำค่ำเช่ำบ้ำน

(1)

 จ ำนวนเดือน

(2)

 รวม

(3) = (1) *(2)

-                  

12                -               

12                -               

12                -               

12                -               

12                -               

12                -               

12                -               

12                -               

12                -               

12                -               

12                -               

12                -               

12                -               

12                -               

รำยละเอียดแนบค ำของบประมำณรำยจ่ำยงบด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

รวมท้ังส้ิน

หน่วยงำน …………………………..

ค่ำตอบแทน : รำยกำรค่ำเช่ำบ้ำน 
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ต้ังอัตราร้อยละ 2 และร้อยละ 4 ของเงินเดือน  (ในส่วนของจ านวนเดือน อาจเป็น 6 เดือน)

ล ำดับที ชื อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง - ระดับ
 อัตรำเงินเดือน

ที เต็มข้ันที ได้รับ

 อัตรำค่ำตอบแทน

 พิเศษ  (1)

 จ ำนวนเดือน

(2)

 รวม

(3) = (1) * (2)

-                      

12             -                      

12             -                      

                        -   12             -                      

12             -                      

12             -                      

12             -                      

12             -                      

12             -                      

12             -                      

12             -                      

12             -                      

12             -                      

12             -                      

ค่ำตอบแทน  :  รำยกำรค่ำตอบแทนพิเศษข้ำรำชกำรเงินเดือนเต็มข้ัน 

รวมท้ังหมด

หน่วยงำน …………………………..

รำยละเอียดแนบค ำของบประมำณรำยจ่ำยงบด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
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ต้ังอัตราร้อยละ 2 และร้อยละ 4 ของเงินเดือน  (ในส่วนของจ านวนเดือน อาจเป็น 6 เดือน)

ล ำดับที ชื อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง - ระดับ
 อัตรำเงินเดือน

ที เต็มข้ันที ได้รับ

 อัตรำค่ำตอบแทน

 พิเศษ  (1)

 จ ำนวนเดือน

(2)

 รวม

(3) = (1) * (2)

-                      

12             -                      

12             -                      

                        -   12             -                      

12             -                      

12             -                      

12             -                      

12             -                      

12             -                      

12             -                      

12             -                      

12             -                      

12             -                      

12             -                      

รำยละเอียดแนบค ำของบประมำณรำยจ่ำยงบด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

ค่ำตอบแทน : รำยกำรค่ำตอบแทนพิเศษลูกจ้ำงประจ ำเงินเดือนเต็มข้ัน

หน่วยงำน …………………………..

รวมท้ังหมด
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-                        

ส่วนที  1 : แพทย์ (10,000 บำทต่อเดือน)

ล ำดับที ชื อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง - ระดับ
 อัตรำต่อเดือน

(1)

 จ ำนวนเดือน

(2)

 รวมท้ังหมด    

(3) = (1) * (2)

-                        

12                -                        

                12 -                        

                12 -                        

                12 -                        

                12 -                        

12                -                        

ส่วนที  2 : ทันตแพทย์ (10,000 บำทต่อเดือน)

ล ำดับที ชื อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง - ระดับ
 อัตรำต่อเดือน

(1)

 จ ำนวนเดือน

(2)

 รวมท้ังหมด    

(3) = (1) * (2)

-                        

12                -                        

                12 -                        

                12 -                        

                12 -                        

                12 -                        

12                -                        

ส่วนที  3 : เภสัชกร (5,000 บำทต่อเดือน) 

ล ำดับที ชื อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง - ระดับ
 อัตรำต่อเดือน

(1)

 จ ำนวนเดือน

(2)

 รวมท้ังหมด    

(3) = (1) * (2)

-                        

12                -                        

                12 -                        

                12 -                        

                12 -                        

                12 -                        

12                -                        

รวมท้ังหมด

รวมท้ังหมด

หน่วยงำน …………………………..

ค่ำตอบแทน : รำยกำรเงินเพิ มพิเศษส ำหรับแพทย์  ทันตแพทย์  และเภสัชกรที ไม่ท ำเวชปฏิบัติส่วนตัว

รวมท้ังหมด

รำยละเอียดแนบค ำของบประมำณรำยจ่ำยงบด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

รวมท้ังส้ิน

33



Fm_ค ำขอ_201_5

                     -   

ส่วนที  1 : แพทย์ (กลุ่ม 1 - 2 -3 อัตรำเดือนละ 5,000 - 10,000 - 15,000 บำท)

ล ำดับที ชื อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง - ระดับ
 กลุ่ม  อัตรำละ

(1)

 จ ำนวนเดือน

(2)

 รวม

(3) = (1)*(2)
                       -   

                 12                        -   

                 12                        -   

                 12                        -   

                 12                        -   

                 12                        -   

                 12                        -   

                 12                        -   

ส่วนที  2 : ทันตแพทย์ (กลุ่ม 1 - 2 -3 อัตรำเดือนละ 5,000 - 7,500 - 10,000 บำท)

ล ำดับที ชื อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง - ระดับ
 กลุ่ม  อัตรำละ

(1)

 จ ำนวนเดือน

(2)

 รวม

(3) = (1)*(2)
                       -   

                 12                        -   

                 12                        -   

                 12                        -   

                 12                        -   

                 12                        -   

                 12                        -   

ส่วนที  3 : เภสัชกร (กลุ่ม 1 - 2 -3 อัตรำเดือนละ 1,500 - 3,000 บำท) 

ล ำดับที ชื อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง - ระดับ
 กลุ่ม  อัตรำละ

(1)

 จ ำนวนเดือน

(2)

 รวมเป็นเงิน

(3) = (1)*(2)
                       -   

                 12                        -   

                 12                        -   

                 12                        -   

                 12                        -   

                 12                        -   

ค่ำตอบแทน : รำยกำรค่ำตอบแทนก ำลังคนด้ำนกำรสำธำรณสุข 
ซึ งเป็นเงินเพิ มส ำหรับต ำแหน่งที มีเหตุพิเศษของข้ำรำชกำรพลเรือน (พ.ต.ส.)

 รวมท้ังส้ิน

รวมท้ังหมด

รวมท้ังหมด

รวมท้ังหมด

รำยละเอียดแนบค ำของบประมำณรำยจ่ำยงบด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

หน่วยงำน …………………………..
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ส่วนที  4 : พยำบำลวิชำชีพ (กลุ่ม 1 - 2 -3 อัตรำเดือนละ 1,000 - 1,500 - 2,000 บำท)

ล ำดับที ชื อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง - ระดับ
 กลุ่ม  อัตรำละ

(1)

 จ ำนวนเดือน

(2)

 รวมเป็นเงิน

(3) = (1)*(2)

                       -   

                 12                        -   

                 12                        -   

                 12                        -   

                 12                        -   

                 12                        -   

                 12                        -   

                 12                        -   

ส่วนที  5 :สหสำขำวิชำชีพ (กลุ่ม 1 - 2 -3 อัตรำเดือนละ 1,000 บำท )

ล ำดับที ชื อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง - ระดับ
 กลุ่ม  อัตรำละ

(1)

 จ ำนวนเดือน

(2)

 รวมเป็นเงิน

(3) = (1)*(2)

                       -   

                 12                        -   

                 12                        -   

                 12                        -   

                 12                        -   

                 12                        -   

                 12                        -   

                 12                        -   

บุคลำกรทำงกำรแพทย์

แพทย์

ทันตแพทย์
เภสัชกร

พยาบาลวิชาชีพ

สหสาขาวิชาชีพ 1,000

กลุ่ม 1 - 2 -3 อัตรำเดือนละ

5,000 - 10,000 - 15,000

5,000 - 7,500 - 10,000

1,500 - 3,000

รวมท้ังหมด

รวมท้ังหมด

1,000 - 1,500 - 2,000
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เลขประจ ำต ำแหน่ง / เงินเสี ยงภัย รวมเงิน หมำยเหตุ

ต ำแหน่งเลขที ระดับ อัตรำ เดือนละ (12 เดือน)

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

สรุป ข้ำรำชกำร จ ำนวน.......คน รวม 0 บำท

ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน.......คน รวม 0 บำท

พนักงำนรำชกำร จ ำนวน.......คน รวม 0 บำท

0 บำทรวมท้ังส้ิน

รำยละเอียดแนบค ำของบประมำณรำยจ่ำย ค่ำตอบแทน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

ค่ำตอบแทน : ค่ำตอบแทนพิเศษภำคใต้ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนรำชกำรนอกเหนือ สปพ. (ประจ ำ) (ผูกพัน)

ชื อ-สกุล
ถือจ่ำยปัจจุบัน

ต ำแหน่ง / สังกัด ระดับล าดับ

ข้ำรำชกำร

ลูกจ้ำงประจ ำ

พนักงำนรำชกำร
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หน่วยงำน ......................................................................

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

จ่ำยจริง ได้รับจัดสรร ประมำณกำร

รวมท้ังส้ิน -                   -                   -                   

หมำยเหตุ  :  ให้แนบส าเนาสัญญาเช่ามาด้วย (จ าเป็นมาก)

รำยละเอียดแนบค ำของบประมำณรำยจ่ำยงบด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

ค่ำใช้สอย : รำยกำรค่ำเช่ำอำคำรส ำนักงำน (อำคำร / ที ดิน)

ล ำดับ รำยกำร หมำยเหตุ

37



Fm_ค ำขอ_202_1.1

หน่วยงำน ......................................................................

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

จ่ำยจริง ได้รับจัดสรร ประมำณกำร

รวมท้ังส้ิน -                   -                   -                   

1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

2 เช่าสถานท่ีเก็บวัสดุ

3 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร

4 เช่ารถลงพ้ืนท่ี

หมำยเหตุ  :  ให้แนบส าเนาสัญญาเช่ามาด้วย (จ าเป็นมาก)

รำยละเอียดแนบค ำของบประมำณรำยจ่ำยงบด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

ค่ำใช้สอย : รำยกำรค่ำเช่ำทรัพย์สิน  (รักษำงำนเดิม)

ล ำดับ รำยกำร หมำยเหตุ
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หน่วยงำน .....................................................................

จ ำนวนคน จ ำนวนเวร เงินงบประมำณ (บำท) หมำยเหตุ

 - พยาบาลวิชาชีพ 240   บาท

 - พยาบาลเทคนิค 180  บาท

 - เจ้าหน้าท่ีพยาบาล 145   บาท

0

หมำยเหตุ :  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ และเง่ือนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ี

ท่ีปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2552 ข้อ 3 ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่าย

และหรือผลักดึกของพยาบาล 3.2 อัตราค่าตอบแทนท่ีได้รับค าส่ังให้ปฏิบัติงานเป็นลักษณะเวรหรือผลัด และเม่ือได้ปฏิบัติงานเฉพาะผลัดบ่ายและหรือผลัดดึก 

เสมือนเป็นการปฏิบัติราชการในเวลาราชการปกติ(ไม่ใช่กรณีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ) ให้ได้รับค่าตอบแทน ดังน้ี

1) พยาบาลวิชาชีพ คนละ    240  บาท

2) พยาบาลเทคนิค คนละ    180  บาท

3) เจ้าหน้าท่ีพยาบาล คนละ    145  บาท

รำยละเอียดแนบค ำของบประมำณรำยจ่ำยงบด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

ค่ำตอบแทน : รำยกำรค่ำปฏิบัติงำนเวรพยำบำล บ่ำย - ดึก

อัตรำค่ำตอบแทนเวรพยำบำล (ต่อคน / ต่อเวร)

รวม
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จ ำนวนคน งบประมำณต่อปี จ ำนวนคน งบประมำณต่อปี จ ำนวนคน งบประมำณต่อปี จ ำนวนคน งบประมำณต่อปี จ ำนวนคน งบประมำณต่อปี จ ำนวนคน งบประมำณต่อปี จ ำนวนคน งบประมำณต่อปี

รวมท้ังส้ิน 0

สถำบันรำชประชำสมำสัย รวม 2 88,800

1 นาย ก. ตัวอย่าง 1 44,400

2 นาง ข ตัวอย่าง 1 44,400

ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที  1

ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที  2

ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที  3

ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที  4

ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที  5

ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที  6

ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที  7

ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที  8

ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที  9

ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที  10

ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที  11

ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที  12

รำยละเอียดค ำของบประมำณรำยจ่ำยงบด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565

ค่ำตอบแทน : ผู้ปฏิบัติงำนให้ทำงรำชกำร (ผู้ป่วยโรคเร้ือน)

ข้อมูล ณ วันที ..........................ชื อผู้ให้ข้อมูล.................................หน่วยงำน...สถำบันรำชประชำสมำสัย.......เบอร์โทรติดต่อ.....................................

หน่วยงำน/ชื อ นำมสกุล

คนงำนช้ัน 1 คนงำนช้ัน 2 หัวหน้ำผู้ป่วย ครู

อัตรำ ....... บำท/เดือน ทุกต ำแหน่งอัตรำ ....... บำท/เดือน  อัตรำ ....... บำท/เดือน

รวม

 อัตรำ ...... บำท/เดือน อัตรำ ..... บำท/เดือน อัตรำ ......บำท / เดือน
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หน่วยงำน ................................

ตำรำงแสดงจ ำนวนรถที เช่ำ หน่วย : บาท

ประเภทรถ จ ำนวน ซีซี. จ ำนวนรถที เช่ำ ค่ำเช่ำต่อเดือน รวมงบประมำณ สัญญำกำรเช่ำรถ

ค่ำเช่ำรถยนต์ที ผูกพันงบประมำณไว้เดิม

1.รถยนต์น่ังส่วนบุคคล -                     บริษัท(ผู้รับจ้าง) ........................... ช่ือคู่สัญญา .................. กับบริษัท................... 

เร่ิมสัญญาเม่ือ .....................   จบสัญญาเม่ือ ...................

(สัญญาเลขท่ี............ ลงวันท่ี .......................)

รวม -                    -                     

2.รถบรรทุก

 - รถกระบะ 4 ประตู ขับเคล่ือน 2 ล้อ

-                     

บริษัท(ผู้รับจ้าง) ........................... ช่ือคู่สัญญา .................. กับบริษัท................... 

เร่ิมสัญญาเม่ือ .....................   จบสัญญาเม่ือ ...................

(สัญญาเลขท่ี............ ลงวันท่ี .......................)

รวม -                    -                     

3.รถโดยสาร

 - รถโดยสาร (ตู้) -                     บริษัท(ผู้รับจ้าง) ........................... ช่ือคู่สัญญา .................. กับบริษัท................... 

เร่ิมสัญญาเม่ือ .....................   จบสัญญาเม่ือ ...................

(สัญญาเลขท่ี............ ลงวันท่ี .......................)

รวม -                    -                     

4.รถจักรยานยนต์ บริษัท(ผู้รับจ้าง) ........................... ช่ือคู่สัญญา .................. กับบริษัท................... 

เร่ิมสัญญาเม่ือ .....................   จบสัญญาเม่ือ ...................

(สัญญาเลขท่ี............ ลงวันท่ี .......................)

รวม -                    -                     

รำยกำรรถยนต์ของส่วนรำชกำร 

รำยละเอียดแนบค ำของบประมำณรำยจ่ำยงบด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
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ประเภทรถ จ ำนวน ซีซี. จ ำนวนรถที เช่ำ ค่ำเช่ำต่อเดือน รวมงบประมำณ สัญญำกำรเช่ำรถ

5.รถประจ าต าแหน่ง

 - รถประจ าต าแหน่งระดับอธิบดี

-                     

บริษัท(ผู้รับจ้าง) ........................... ช่ือคู่สัญญา .................. กับบริษัท................... 

เร่ิมสัญญาเม่ือ .....................   จบสัญญาเม่ือ ...................

(สัญญาเลขท่ี............ ลงวันท่ี .......................)

 - รถประจ าต าแหน่งรองระดับอธิบดี

-                     

บริษัท(ผู้รับจ้าง) ........................... ช่ือคู่สัญญา .................. กับบริษัท................... 

เร่ิมสัญญาเม่ือ .....................   จบสัญญาเม่ือ ...................

(สัญญาเลขท่ี............ ลงวันท่ี .......................)

 - รถประจ าต าแหน่งรองระดับอธิบดี

-                     

บริษัท(ผู้รับจ้าง) ........................... ช่ือคู่สัญญา .................. กับบริษัท................... 

เร่ิมสัญญาเม่ือ .....................   จบสัญญาเม่ือ ...................

(สัญญาเลขท่ี............ ลงวันท่ี .......................)

รวม -                    -                     

รวมท้ังส้ิน -                   -                    

ตำรำงแสดงจ ำนวนรถที จัดซ้ือหรือได้รับมำก่อนปีงบประมำณ 2562 จ ำแนกตำมอำยุกำรใช้งำน (ข้อมูล ณ วันที )

1 - 3 ปี 4 - 5 ปี 6 - 10 ปี 11 - 14 ปี 15 ปีข้ึนไป

1.รถยนต์น่ังส่วนบุคคล

2.รถบรรทุก

3.รถโดยสาร

4.รถจักรยานยนต์

5.อ่ืน ๆ (ระบุ.............................)

รวม -                    -                   -                   -                    -                                                                                                     

ประเภทรถ
จ ำนวนรถยนต์ที มีใช้งำนอยู่จ ำแนกตำมอำยุกำรใช้งำน
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 อัตรำที ได้รับต่อเดือน  งบประมำณต่อปี  อัตรำที ได้รับต่อเดือน  งบประมำณต่อปี

1  นายแพทย์………..  รองอธิบดีกรมควบคุมโรค

                                    -   

                                    -   

-                                   

-                                   

-                          -                                 -                               -                                 

รำยนำมผู้บริหำรที เลือกรับเงินค่ำตอบแทนเหมำจ่ำยแทนกำรจัดหำรถประจ ำต ำแหน่ง ปีงบประมำณ 2565

รวมท้ังส้ิน

 ล ำดับ  ชื อ – สกุล  ต ำแหน่ง
 งบประมำณที ได้รับจัดสรร ปี 2564  งบประมำณที หน่วยงำนขอ ปี 2565
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หน่วยงำน .....................................................................

จ ำนวนคน จ ำนวน ชม. เงินงบประมำณ (บำท) หมำยเหตุ

0

หมำยเหตุ : กรณีปฏิบัติงานในหน่วยบริการ

     -นอกเวลาราชการ ไม่น้อยกว่า 4 ชม. ส าหรับแพทย์/สัตวแพทย์ วันละ 550 บาท ส าหรับนักวิชาการสาธารณสุขและเจ้าหน้าท่ีอ่ืน วันละ 300 บาท

    -วันหยุดราชการ ไม่น้อยกว่า 8 ชม.ส าหรับแพทย์/สัตวแพทย์ วันละ 1,100 บาท ส าหรับนักวิชาการสาธารณสุขและเจ้าหน้าท่ีอ่ืน วันละ 600 บาท

กรณีปฏิบัติงานนอกหน่วยบริการ

   ในวันราชการ ไม่น้อยกว่า 6 ชม. .ส าหรับแพทย์/สัตวแพทย์ วันละ 550 บาท ส าหรับนักวิชาการสาธารณสุขและเจ้าหน้าท่ีอ่ืนวันละ 300 บาท

รำยละเอียดแนบค ำของบประมำณรำยจ่ำยงบด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

ค่ำตอบแทน : เงินตอบแทนกำรลงพ้ืนที สอบสวนโรค

อัตรำค่ำตอบแทน

รวม
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หน่วย : บาท

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

จ่ำยจริง ได้รับจัดสรร ประมำณกำร

รวมท้ังส้ิน  (1 + 2)                  -                    -              484,610 

1. สรุปรำยจ่ำยข้ันต่ ำท่ีจ ำเป็น                  -                    -              484,610 

1.1 รวมค่ำใช้จ่ำยรำยกำรจ้ำงเหมำ                  -                    -              484,610 

 1. จ้างเหมาพนักงานท าความสะอาด              35,475  (พร้อมระบุเหตุผลท่ีเพ่ิม - ลดจากปี 64)

 2. จ้างเหมารักษาความปลอดภัย              14,190  (พร้อมระบุเหตุผลท่ีเพ่ิม - ลดจากปี 64)

 3.จ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน             127,710  (พร้อมระบุเหตุผลท่ีเพ่ิม - ลดจากปี 64)

 4. จ้างเหมาดูแลบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ               6,500  (พร้อมระบุเหตุผลท่ีเพ่ิม - ลดจากปี 64)

 5. จ้างเหมาดูแลบ ารุงรักษาสนามหญ้า - สวนหย่อม                7,095  (พร้อมระบุเหตุผลท่ีเพ่ิม - ลดจากปี 64)

 6. จ้างเหมาดูแลบ ารุงรักษาลิฟต์              28,380  (พร้อมระบุเหตุผลท่ีเพ่ิม - ลดจากปี 64)

 7. จ้างเหมาดูแลก าจัดปลวก              21,285  (พร้อมระบุเหตุผลท่ีเพ่ิม - ลดจากปี 64)

 8. จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง              21,285  (พร้อมระบุเหตุผลท่ีเพ่ิม - ลดจากปี 64)

 9. จ้างเหมาบ ารุงรักษาและพัฒนาระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม

               7,095  (พร้อมระบุเหตุผลท่ีเพ่ิม - ลดจากปี 64)

 10. จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์และดูแลรักษา

เคร่ืองมือแพทย์รวมบริการซักผู้ป่วย

             15,595  (พร้อมระบุเหตุผลท่ีเพ่ิม - ลดจากปี 64)

 11. จ้างเหมาขนย้ายอุปกรณ์ส านักงาน (ส าหรับอาคารสร้าง

เสร็จใหม่)

            200,000  (พร้อมระบุเหตุผลท่ีเพ่ิม - ลดจากปี 64)

 1.2 ค่ำจ้ำงเหมำพนักงำนสนับสนุนปฏิบัติกำร                   -                     -                       -   

1.ค่าจ้างเหมาพนักงานสนับสนุนปฏิบัติการ                     -    (พร้อมระบุเหตุผลท่ีเพ่ิม - ลดจากปี 64)

สรุปงบประมำณ งบด ำเนินงำน  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

หน่วยงำน …………………………..

งบด ำเนินงำน ค ำช้ีแจง 

(โปรดระบุให้ครบถ้วน)

รำยกำร : ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร

ตัวอย่าง
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อัตรำต่อหน่วย รำยจ่ำยจริง
(บำท) ท้ังส้ิน (บำท)

จ้ำงเหมำพนักงำนท ำควำมสะอำด 35,475.00      
1 จ้างเหมาพนักงานท าความสะอาด 1           งาน 7,095.00      7,095.00         บส 8/2551 พ้ืนท่ี 9,120 ตรม.

2 จ้างเหมาพนักงานท าความสะอาด 1           งาน 7,095.00      7,095.00         
3 จ้างเหมาพนักงานท าความสะอาด 1           งาน 7,095.00      7,095.00         
4 จ้างเหมาพนักงานท าความสะอาด 1           งาน 7,095.00      7,095.00         
5 จ้างเหมาพนักงานท าความสะอาด 1           งาน 7,095.00      7,095.00         

หน่วยนับ

รำยละเอียดแนบค ำของบประมำณรำยจ่ำย งบด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

รำยกำร : จ้ำงเหมำพนักงำนท ำควำมสะอำด
ช่ือหน่วยงำน .................................

ล ำดับ รำยกำร

ปี 2565

เลขท่ีสัญญำ เหตุผลควำมจ ำเป็น หมำยเหตุจ ำนวน /

ตัวอย่าง
หากจ้างเป็นรายปีไม่ต้องแยกรายเดือน แต่ระบุในช่องเหตุผลความจ าเป็น 

ปริมาณงานมากน้อยแค่ไหน เช่น พื้นที่จ านวนเครื่องมื่ที่ต้องดูแล เป็นต้น
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อัตรำต่อหน่วย รำยจ่ำยจริง
(บำท) ท้ังส้ิน (บำท)

จ้ำงเหมำรักษำควำมปลอดภัย 14,190.00      
1 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย อาคาร 1 1           งาน 7,095.00      7,095.00         บส 8/2551
2 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย อาคาร 2 1           งาน 7,095.00      7,095.00         

จ ำนวน /
หน่วยนับ

รำยละเอียดแนบค ำของบประมำณรำยจ่ำย งบด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

รำยกำร : จ้ำงเหมำรักษำควำมปลอดภัย
ช่ือหน่วยงำน .................................

ล ำดับ รำยกำร

ปี 2565

เลขท่ีสัญญำ เหตุผลควำมจ ำเป็น หมำยเหตุ

ตัวอย่าง
หากจ้างเป็นรายปีไม่ต้องแยกรายเดือน แต่ระบุในช่องเหตุผลความจ าเป็น 

ปริมาณงานมากน้อยแค่ไหน เช่น พื้นที่จ านวนเครื่องมื่ที่ต้องดูแล เป็น
ต้น
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อัตรำต่อหน่วย รำยจ่ำยจริง
(บำท) ท้ังส้ิน (บำท)

จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำท่ีปฏิบัติงำน 127,710.00    

1 นายหล่อ ช่างหล่อ 12         เดือน 7,095.00      85,140.00       บส 8/2551 ปฏิบัติงานหน้าท่ี 

1......

2...... 

3.....

2 นางสาว............. 6           เดือน 7,095.00      42,570.00       ปฏิบัติงานหน้าท่ี 

1......

2...... 

3.....

เหตุผลควำมจ ำเป็น หมำยเหตุจ ำนวน /
หน่วยนับ

รำยละเอียดแนบค ำของบประมำณรำยจ่ำย งบด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

รำยกำร : จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำท่ีปฏิบัติงำน
ช่ือหน่วยงำน .................................

ล ำดับ รำยกำร

ปี 2565

เลขท่ีสัญญำ

ตัวอย่าง
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อัตรำต่อหน่วย รำยจ่ำยจริง
(บำท) ท้ังส้ิน (บำท)

จ้ำงเหมำดูแลบ ำรุงรักษำเคร่ืองปรับอำศ 6,500.00       
1 จ้างเหมาดูแลบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอาศ 5           เคร่ือง 500.00         2,500.00         บส 8/2551  ท าความสะอาด 3 คร้ัง / ปี
2 จ้างเหมาดูแลบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอาศ 3           เคร่ือง 500.00         1,500.00          ท าความสะอาด 3 คร้ัง / ปี
3 จ้างเหมาดูแลบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอาศ 2           เคร่ือง 500.00         1,000.00          ท าความสะอาด 3 คร้ัง / ปี
4 จ้างเหมาดูแลบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอาศ 3           เคร่ือง 500.00         1,500.00          ท าความสะอาด 3 คร้ัง / ปี

เหตุผลควำมจ ำเป็น หมำยเหตุจ ำนวน /
หน่วยนับ

รำยละเอียดแนบค ำของบประมำณรำยจ่ำย งบด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

รำยกำร : จ้ำงเหมำดูแลบ ำรุงรักษำเคร่ืองปรับอำศ
ช่ือหน่วยงำน .................................

ล ำดับ รำยกำร

ปี 2565

เลขท่ีสัญญำ

ตัวอย่าง
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อัตรำต่อหน่วย รำยจ่ำยจริง
(บำท) ท้ังส้ิน (บำท)

จ้ำงเหมำดูแลบ ำรุงรักษำสนำมหญ้ำ - สวนหย่อม 7,095.00       
1 จ้างเหมาดูแลบ ารุงรักษาสนามหญ้า - สวนหย่อม 1           งาน 7,095.00      7,095.00         บส 8/2551 พ้ืนท่ี ….. ตรม.

เหตุผลควำมจ ำเป็น หมำยเหตุจ ำนวน /
หน่วยนับ

 - จ้างผู้ดูแลสวนหย่อม 2 เดือน

 / คร้ัง

รำยละเอียดแนบค ำของบประมำณรำยจ่ำย งบด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
รำยกำร : จ้ำงเหมำดูแลบ ำรุงรักษำสนำมหญ้ำ - สวนหย่อม

ช่ือหน่วยงำน .................................

ล ำดับ รำยกำร
ปี 2565

เลขท่ีสัญญำ

ตัวอย่าง
หากจ้างเป็นรายปีไม่ต้องแยกรายเดือน แต่ระบุในช่องเหตุผลความจ าเป็น 

ปริมาณงานมากน้อยแค่ไหน เช่น พื้นท่ีจ านวนเครื่องมื่ที่ต้องดูแล เป็นต้น
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อัตรำต่อหน่วย รำยจ่ำยจริง
(บำท) ท้ังส้ิน (บำท)

จ้ำงเหมำดูแลบ ำรุงรักษำลิฟต์ 28,380.00      
1 จ้างเหมาดูแลบ ารุงรักษาลิฟต์ 1           งาน 7,095.00       7,095.00         บส 8/2551  - จ านวนลิฟต์ท่ีดูแล .... ตัว
2 จ้างเหมาดูแลบ ารุงรักษาลิฟต์ 1           งาน 7,095.00       7,095.00         
3 จ้างเหมาดูแลบ ารุงรักษาลิฟต์ 1           งาน 7,095.00       7,095.00         
4 จ้างเหมาดูแลบ ารุงรักษาลิฟต์ 1           งาน 7,095.00       7,095.00         

จ ำนวน /
หน่วยนับ

รำยละเอียดแนบค ำของบประมำณรำยจ่ำย งบด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

รำยกำร : จ้ำงเหมำดูแลบ ำรุงรักษำลิฟต์
ช่ือหน่วยงำน .................................

ล ำดับ รำยกำร

ปี 2565

เลขท่ีสัญญำ เหตุผลควำมจ ำเป็น หมำยเหตุ

ตัวอย่าง
หากจ้างเป็นรายปีไม่ต้องแยกรายเดือน แต่ระบุในช่องเหตุผลความจ าเป็น 

ปริมาณงานมากน้อยแค่ไหน เช่น พ้ืนท่ีจ านวนเครื่องมื่ที่ต้องดูแล เป็นต้น
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Fm_ค ำขอ_202_7

อัตรำต่อหน่วย รำยจ่ำยจริง
(บำท) ท้ังส้ิน (บำท)

จ้ำงเหมำดูแลก ำจัดปลวก 21,285.00      
1 จ้างเหมาดูแลก าจัดปลวก อาคาร 1 1           งาน 7,095.00      7,095.00         บส 8/2551  - อาคารก่ีหลัง
2 จ้างเหมาดูแลก าจัดปลวก อาคาร 2 1           งาน 7,095.00      7,095.00         
3 จ้างเหมาดูแลก าจัดปลวก อาคาร 3 1           งาน 7,095.00      7,095.00         

จ ำนวน /
หน่วยนับ

รำยละเอียดแนบค ำของบประมำณรำยจ่ำย งบด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

รำยกำร : จ้ำงเหมำดูแลก ำจัดปลวก
ช่ือหน่วยงำน .................................

ล ำดับ รำยกำร

ปี 2565

เลขท่ีสัญญำ เหตุผลควำมจ ำเป็น หมำยเหตุ

ตัวอย่าง
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Fm_ค ำขอ_202_8

อัตรำต่อหน่วย รำยจ่ำยจริง
(บำท) ท้ังส้ิน (บำท)

จ้ำงเหมำปรับปรุงซ่อมแซมส่ิงก่อสร้ำง 21,285.00           
1 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง 1           งาน 7,095.00      7,095.00              บส 8/2551
2 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง 1           งาน 7,095.00      7,095.00              
3 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง 1           งาน 7,095.00      7,095.00              

จ ำนวน /
หน่วยนับ

รำยละเอียดแนบค ำของบประมำณรำยจ่ำย งบด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

รำยกำร : จ้ำงเหมำปรับปรุงซ่อมแซมส่ิงก่อสร้ำง
ช่ือหน่วยงำน .................................

ล ำดับ รำยกำร

ปี 2565

เลขท่ีสัญญำ เหตุผลควำมจ ำเป็น หมำยเหตุ

ตัวอย่าง
หากจ้างเป็นรายปีไม่ต้องแยกรายเดือน แต่ระบุในช่องเหตุผลความจ าเป็น ปริมาณ

งานมากน้อยแค่ไหน เช่น พื้นที่จ านวนเครื่องมื่ที่ต้องดูแล เป็นต้น
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Fm_ค ำขอ_202_9

อัตรำต่อหน่วย รำยจ่ำยจริง
(บำท) ท้ังส้ิน (บำท)

จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำและพัฒนำระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และโทรคมนำคม 7,095.00       

1 จ้างเหมาบ ารุงรักษาและพัฒนาระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม

1           งาน 7,095.00       7,095.00         บส 8/2551  ปริมาณงาน.......

จ ำนวน /
หน่วยนับ

รำยละเอียดแนบค ำของบประมำณรำยจ่ำย งบด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

รำยกำร : จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำและพัฒนำระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และโทรคมนำคม
ช่ือหน่วยงำน .................................

ล ำดับ รำยกำร

ปี 2565

เลขท่ีสัญญำ เหตุผลควำมจ ำเป็น หมำยเหตุ

ตัวอย่าง
หากจ้างเป็นรายปีไม่ต้องแยกรายเดือน แต่ระบุในช่องเหตุผลความจ าเป็น 

ปริมาณงานมากน้อยแค่ไหน เช่น พ้ืนท่ีจ านวนเครื่องมื่ที่ต้องดูแล เป็นต้น
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Fm_ค ำขอ_202_10

อัตรำต่อหน่วย รำยจ่ำยจริง
(บำท) ท้ังส้ิน (บำท)

จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมแซมครุภัณฑ์และดูแลรักษำเคร่ืองมือแพทย์รวมบริกำรซักผู้ป่วย 15,595.00      

1 ซ่อมแซมเคร่ืองเอกซเรย์ คอมพิวเตอร์ 1           งาน 7,095.00          7,095.00         บส 8/2551 ดูแลรักษาเคร่ือง ... คร้ัง / ปี

2 เคร่ืองตรวจต้อกระจก 1           งาน 8,500.00          8,500.00         ดูแลรักษาเคร่ือง ... คร้ัง / ปี

เหตุผลควำมจ ำเป็น หมำยเหตุจ ำนวน /
หน่วยนับ

รำยละเอียดแนบค ำของบประมำณรำยจ่ำย งบด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

รำยกำร : จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมแซมครุภัณฑ์และดูแลรักษำเคร่ืองมือแพทย์รวมบริกำรซักผู้ป่วย
ช่ือหน่วยงำน .................................

ล ำดับ รำยกำร

ปี 2565

เลขท่ีสัญญำ

ตัวอย่าง
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อัตรำต่อหน่วย รำยจ่ำยจริง
(บำท) ท้ังส้ิน (บำท)

จ้ำงเหมำขนย้ำยอุปกรณ์ส ำนักงำน 200,000.00      
1 ขนย้ายอุปกรณ์ไปยังอาคารใหม่ 1           งาน 200,000.00       200,000.00        บส 8/2551

เหตุผลควำมจ ำเป็น หมำยเหตุจ ำนวน /
หน่วยนับ

รำยละเอียดแนบค ำของบประมำณรำยจ่ำย งบด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

รำยกำร : จ้ำงเหมำขนย้ำยอุปกรณ์ส ำนักงำน
ช่ือหน่วยงำน .................................

ล ำดับ รำยกำร
ปี 2564

เลขท่ีสัญญำ

ตัวอย่าง
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อัตรำ

ค่ำจ้ำง

จ ำนวน

คน

งบประมำณ

(1)

งบประมำณหน่วยงำน

เสนอ

หน่วยงำน เสนอ  (2)

 งบประมำณค ำนวนณ

จำกหลังคำเรือนท่ีส ำนักฯ

เสนอ

A1 A2

รวมท้ังส้ิน -    -            -                     -                     -       -        -                  -           -         -             -                 

กองแมลง

สคร.3

สคร.4

สคร.5

สคร.6
สคร.7
สคร.8

สคร.9

สคร.10
สคร.11
สคร.12

รำยกำร : ค่ำจ้ำงเหมำพนักงำนสนับสนุนปฏิบัติกำร

รำยละเอียดแนบค ำของบประมำณรำยจ่ำย งบด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

 เพ่ิม - ลด จำก

รำยจ่ำยจริง

(7)= (6) - (5)

หมำยเหตุหน่วยงำน  จ่ำยจริง ปี 2563

(6)

งำนประจ ำส ำนักงำนลักษณะงำน

ธุรกำร  และงำนควบคุมโรคฯ พ่น/ชุบมุ้ง
จ ำนวนครัวเรือน

(กองแมลง เสนอ)

ยอดรวมประมำณกำร

งบประมำณปี 2565

(3) = (1) + (2)

ยอดรวมจัดสรร

ปี 2564

(ปรับเศษ)

(4)

ข้อมูลจัดสรร

ปี 2563

(5)
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หน่วยงำน ......................................................................

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

จ่ำยจริง ได้รับจัดสรร ประมำณกำร

รวมท้ังส้ิน -                  -                   -                    

 1. ค่ำสำธำรณูปโภค -                   -                   -                     

  - ค่าไฟฟ้า

  - ค่าประปา

  - ค่าโทรศัพท์

  - ค่าไปรษณีย์ (ไม่ใช่ข้ันต ่า)

  - อื นๆ (ค่า IT)

รำยละเอียดแนบค ำของบประมำณรำยจ่ำยงบด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
ค่ำใช้สอย : รำยกำรค่ำสำธำรณูปโค

ล ำดับ รำยกำร หมำยเหตุ
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การจัดทำคำของบดำเนินงาน  
(โครงการ) 
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แนวทางการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
งบดำเนินงานโครงการ (ไม่รวมค่ายาฯ และขั้นต่ำ ประจำ) 

ขั้นตอนการจัดทำโครงการเพื่อเสนอของบประมาณปี 2565 ของหน่วยงานตามที่กำหนดในบทบาท 

1. ทบทวน วิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหาโรคและภัยสุขภาพ ปัญหาระบบงาน ผลการดำเนินงาน  
ปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมา และนำข้อมูลทบทวนโครงการแลพิจารณายกเลิกหรือขยายผลการดำเนินการ พร้อมทั้ง
กำหนดงานใหม่ที่จำเป็นแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ รวมทั้งปรับลดงานที่ขาดประสิทธิภาพ โดยใช้หลัก 3 R คือ Review 
Redeploy และ Replace  

2. กำหนดทิศทาง/ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาโรคและภัยสุขภาพหรือประเด็นการจัดการในเชิงระบบ  
เพื ่อบรรล ุเป ้าหมายเชิงยุทธศาสตร ์ส ู ่ว ิส ัยทัศน์กรมควบคุมโรค พร ้อมทั ้งทบทวนการกำหนดมาตรการ  
และค่าเป้าหมายการลดโรค โดยพิจารณาต่อยอดจากทิศทางและประเด็นสำคัญของกรมควบคุ มโรคในปี 2564  
และสถานการณ์ปัญหาสำคัญของพื้นที่ รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์  แผนงานบูรณาการในแต่ละด้านในระดับประเทศ 
ระดับกระทรวงฯ ทั้งในส่วนที่กรมเป็นเจ้าภาพหลักและร่วม และภารกิจอื่น ๆ ของกอง สำนัก สถาบัน และ สคร.  
ในฐานะกรมวิชาการเท่านั้น โดยใช้ยุทธศาสตร์ของกรมควบคุมโรคเป็นแนวทางการดำเนินงาน 

3. กำหนดกิจกรรมหลัก ๆ ที่จะดำเนินการให้สอดคล้องกับมาตรการสำคัญที่จะนำไปสู่การลดโรค  
รวมถึงกำหนดจำนวนกลุ่มเป้าหมายและพื้นที ่เป้าหมายที่จะดำเนินการให้ชัดเจน ระบุกิจกรรมย่อยพอสังเขป  
เพื่อให้เห็นกิจกรรมที่จะนำไปสู่ประมาณการคำของบประมาณ ในฐานะกรมวิชาการเท่านั้น  สำหรับการดำเนินการ 
ในพ้ืนที่ควรเป็นบทบาทของจังหวัดเท่านั้น ยกเว้น การพัฒนารูปแบบนำร่อง เป็นต้น 

4. จัดทำเป็นโครงการใหญ่ไม่เกินประเด็นละ 1-2 โครงการ ระบุระยะเวลาเริ ่มต้นและสิ ้นสุด 
ในการดำเนินโครงการ พร้อมทั้งกำหนดกรอบงานและกรอบงบประมาณในแต่ละปีให้ชัดเจน เป็นโครงการต่อเนื่อง
หรือโครงการใหม่ และต้องแสดงให้เห็นถึงประโยชน์และความคุ้มค่าของการดำเนินโครงการอย่างเป็นรูปธรรม  
โดยต้องระบุได้ว ่าประชาชนจะได้ประโยชน์อย่างไรจากการดำเนินโครงการดังกล่าว (Outcome/Impact)  
และหากไม่ดำเนินการจะเกิดผลกระทบต่อระบบการเฝ้าระวัง ควบคุมโรค และสุขภาพประชาชนอย่างไร 

5. ประมาณการงบประมาณที่ต้องใช้ในปีงบประมาณ 2565 ตามกิจกรรมที่กำหนดโดยใช้ฐานคิด 
จากกิจกรรมและค่าเป้าหมายของกิจกรรมที่จะดำเนินการ 
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6. จัดทำแผนคำของบประมาณโครงการตามแบบฟอร์มที ่กำหนด โดยส่งข้อมูลให้กองยุทธศาสตร์ 
และแผนงาน ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ทาง E – mail : budgetddc@ddc.mail.go.th ประกอบด้วย 

6.1 สรุปภาพรวมคำของบประมาณ (ตามแบบฟอร์ม plan_สรุป) เพื่อสรุปภาพรวมนำเสนอ
ผู้บริหาร และจัดทำข้อเสนองบประมาณเบื้องต้น ปีงบประมาณ 2565 

6.2 สำหรับรายละเอียดโครงการ (ตามแบบฟอร์ม plan_Fullpaper) ซึ่งประกอบด้วย เป้าหมาย
วัตถุประสงค์ กิจกรรมย่อย จำนวนกลุ ่มเป้าหมาย พื ้นที ่เป้าหมายและรายการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ หนึ ่งประเด็น 
ต่อหนึ่งชุดแบบฟอร์ม  

7. หน่วยงานนำเสนอแผนคำขอให้กรมฯ พิจารณา (หน่วยงานล่ะไม่เกิน 5-8 นาที สรุปสั้น ๆ ไม่เกิน  
5 สไลด์ ประกอบด้วย กรอบแนวคิด กิจกรรมสำคัญ ค่าเป้าหมายงบประมาณ และผลลัพธ์ของโครงการที่เป็น
รูปธรรม) ทั้งนี ้กองยุทธศาสตร์และแผนงาน จะแจ้งกำหนดการอย่างเป็นทางการในลำดับต่อไป 

 
----------------------------------------------------------- 
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ข้อมูล ณ วันท่ี 7 ตุลาคม 2563

ข้อท่ี หัวข้อ ค ำอธิบำย

หน่วยงาน หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

(1) ประเด็น/โครงการ  - ประเด็น คือ ประเด็นส าคัญในการจัดท าแผนค าของบประมาณ ปี 2565
 - โครงการ คือ โครงการท่ีสอดคล้องกับประเด็นในการจัดท าแผน

(2) เหตุผลท่ีต้องด าเนินโครงการ ความจ าเป็นในการด าเนินโครงการ และต้องระบุหากไม่ด าเนินการจะเกิดผลกระทบต่อระบบการเฝ้าระวัง 
ควบคุมโรค และสุขภาพประชาชนอย่างไร  ** ระบุเป็นภาพรวมของโครงการ **

(3) กิจกรรมส าคัญ กิจกรรมท่ีด าเนินการภายใต้โครงการ เพ่ือสนับสนุน/น าส่งให้เกิดผลลัพธ์ในโครงการ

(4) ลักษณะกิจกรรม หน่วยงานใส่เคร่ืองหมาย "/" ว่าโครงการ/ กิจกรรม ดังกล่าว เป็นกิจกรรมท่ีต้องท าต่อเน่ืองหรือเป็นงานท่ีเปิด
หน้างานใหม่

     - งานใหม่ หน่วยงานใส่เคร่ืองหมาย "/" เม่ืองานดังกล่าวเป็นการเปิดหน้างานใหม่ ซ่ึงขอให้หน่วยงานระบุให้ชัดในช่อง (2)
 วัตถุประสงค์ และ ระบุกลุ่มเป้าหมาย ให้ชัดว่าท ากับกลุ่มเป้าหมายใด

     - งานเดิม หน่วยงานใส่เคร่ืองหมาย "/" เม่ืองานดังกล่าวเป็นงานท าต่อเน่ือง ซ่ึงขอให้หน่วยงานระบุให้ชัดในช่อง (2) 
วัตถุประสงค์ ถึงหากไม่ด าเนินการจะเกิดผลกระทบกับภารกิจของกรมฯ

(5) กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายภายใน-ภายนอกกรมฯ ท่ีวิเคราะห์แล้วว่าหากด าเนินการตามมาตรการท่ีก าหนดแล้วจะส่งผลต่อ
ความส าเร็จของการลดโรคและภัยสุขภาพได้สูง

 - ภายในกรมฯ หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค เช่น ส านักจัดอบรม, ช้ีแจงสคร.

 - ภายนอกกรมฯ หน่วยงานเครือข่ายภายนอกกรมฯ เช่น สสจ. จังหวัด รพ.สต. อสม. ฯลฯ

(6) ผลผลิตโครงการ ผลของการด าเนินโครงการในภาพรวม โดยมีลักษณะเป็นผลผลิตหรือผลลัพธ์ท่ีน าสู่ผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของโครงการซ่ึงสอดคล้องและเช่ือมโยงกับเป้าหมายผลผลิตโครงการ เช่น โครงการพัฒนาวิชาการและจัดการ
องค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพด้านโรคติดต่อน าโดยแมลง ผลผลิตของ
โครงการ คือ คู่มือ มาตรฐาน แนวทาง จ านวน ..... เร่ือง ** ระบุเป็นภาพรวมของโครงการ **

(7) เป้าหมายกิจกรรม ระบุเป้าหมายของโครงการ/ กิจกรรม และระบุจ านวนพร้อมหน่วยนับ เช่น 3 เร่ือง

(8) ระยะเวลาการด าเนินการ ระยะเวลาท่ีด าเนินโครงการ โดยให้ระบุจากเดือนเร่ิมต้น ถึงเดือนท่ีส้ินสุดโครงการ

(9) งบประมาณ 2564 งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการ (หน่วย : บาท)

ไตรมาสท่ี 1 งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2564  ถึง 31 ธันวาคม 2564

ไตรมาสท่ี 2 งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการต้ังแต่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

ไตรมาสท่ี 3 งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการต้ังแต่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

ไตรมาสท่ี 4 งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการต้ังแต่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

รวม งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการโครงการต้ังแต่เร่ิมต้นจนส้ินสุดโครงการ

(10) ผลสัมฤทธ์ิ และประโยชน์ท่ี
คาดว่าจะได้รับ

ผลลัพธ์สุดท้าย (Final Outcome) ท่ีเกิดข้ึนจากการน าผลผลิต (Output) ไปใช้ประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมายท่ี
ก าหนด และสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมท้ังประชาชนจะได้ประโยชน์อย่างไรจากการด าเนิน
โครงการดังกล่าว   ** ระบุเป็นภาพรวมของโครงการ **

(11) ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาของโครงการในภาพรวม   ** ระบุเป็นภาพรวมของโครงการ **

(12) หมายเหตุ ค าช้ีแจงเพ่ิมเติม

ค ำอธิบำยหัวข้อในแบบฟอร์มท่ี 1 : สรุปค ำของบประมำณโครงกำร ปี 2565 กรมควบคุมโรค (แบบฟอร์ม Fm_plan_สรุป)
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Fm_plan_สรุป

หน่วยงำน ..........................................................................................

ข้อมูล ณ วันท่ี .............................

งำนใหม่
( / )

งำนเดิม
( / )

ภำยในกรมฯ
(ระบุ)

ภำยนอกกรมฯ
(ระบุ)

ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 รวม

(1) (2) (3) (6) (7) (8) (10) (11) (12)
รวมโครงกำรส ำคัญ (จ ำนวน …….. โครงกำร)

ประเด็นท่ี 1 :

 ...........................1 โครงกำร.............................. ......เร่ือง

กิจกรรม

.....................

.......เร่ือง

กิจกรรม
....................

.......เร่ือง

2 โครงกำร.............................. ..... ราย

บริการ

กิจกรรม
....................

..... ราย
บริการ

ประเด็นท่ี 2 : 

 ...........................1 โครงกำร.............................. ....แห่ง/จว

กิจกรรม

....................

....แห่ง/จว

ประเด็นท่ี 3 : 
 ...........................1 โครงกำร.............................. ....หน่วยงาน

กิจกรรม

.....................

....หน่วยงาน

แบบฟอร์มท่ี 1 : สรุปค ำของบประมำณโครงกำร ปี 2565  กรมควบคุมโรค

(9)

หมำยเหตุ

ผลสัมฤทธ์ิ และ

ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะ

ได้รับ

(5)(4)

เป้ำหมำย

กิจกรรม

ระยะเวลำ

ด ำเนินกำร

งบประมำณ 2565 (หน่วย : บำท) ผลกำร

ด ำเนินงำนท่ี

ผ่ำนมำ

ลักษณะกิจกรรม

ประเด็น/โครงกำร
เหตุผลท่ีต้อง

ด ำเนินโครงกำร
กิจกรรมส ำคัญ

กลุ่มเป้ำหมำย
ผลผลิต

โครงกำร
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Fm_Full_Paper

ส่วนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป หมายถึง ข้อมูลท่ัวไปของโครงการเพ่ือให้ทราบถึงข้อมูลในภาพรวม ประกอบด้วย

1. ช่ือโครงการ : 

2. หน่วยงาน : …………………………………..

3. วงเงินงบประมาณภาพรวม: ................ บาท

4. ความสอดคล้องกับเป้าหมายกรมฯ

™ งานตามนโยบายจุดเน้นกรมฯ งานตามภารกิจบทบาทหน่วยงาน

ส่วนท่ี 2  ข้อมูลโครงการ

1. หลักการและเหตุผล  :  

2. วัตถุประสงค์ : 

3. ลักษณะโครงการ : 
 ใหม่  ต่อเน่ือง

4. ระยะเวลาด าเนินโครงการ : 

5. ผลผลิตโครงการและตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ : 
5.1 ผลผลิตโครงการ :

5.2 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ :

5.3 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :

6. วิธีการด าเนินงาน หมายถึง ข้ันตอนท่ีแสดงแนวทางหลักๆ ท่ีน าไปสู่ผลส าเร็จของโครงการ

Form _ Full Paper
แบบฟอร์มค าของบด าเนินงานป้องกันควบคุมโรค ภัยสุขภาพ ของหน่วยงานสังกัดกรมควบคุมโรค ปี 2565

2.1 ……………………………
2.2 ……………………………

ระยะเวลาด าเนินโครงการ .............. ปี  เร่ิมต้น พ.ศ.................. ส้ินสุด  พ.ศ. .................

6.1 ................................
6.2 .................................
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Fm_Full_Paper

8. กลุ่มเป้าหมาย* หมายถึง กลุ่มเป้าหมายในการด าเนินโครงการ ประกอบด้วย กลุ่มวัย เครือข่าย Setting

9. พ้ืนท่ีเป้าหมาย หมายถึง พ้ืนท่ีเป้าหมายในการด าเนินโครงการเพ่ือแก้ปัญหา เช่น จังหวัด อ าเภอ ฯลฯ

10. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ : 

11. ช่ือผู้รับผิดชอบ : 

9.1 ……………………....

10.1 ……………………….
10.2 ……………………….

หมายเหตุ :

1. กลุ่มเป้าหมาย : มี 3 ประเภท

   กลุ่มวัย คือ กลุ่มวัยของประชาชน ท่ีต้องการแก้ปัญหา  ได้แก่ ปฐมวัย, วัยเรียน/วัยรุ่น, วัยท างาน, ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ, ทุกกลุ่มวัย/ประชาชนท่ัวไป (ตามเป้าหมายของกระทรวง)

   Setting คือ Unit ของกลุ่มเป้าหมายท่ีมีความเฉพาะเจาะจงท่ีต้องการแก้ปัญหา

   เครือข่าย คือ หน่วยงานหรือองค์กรท่ีน าผลผลิตของกรมไปใช้และมีส่วนในการขับเคล่ือนงานของกรมฯ ในพ้ืนท่ีน้ัน

  ท้ังน้ี ในแต่ละโครงการสามารถมีกลุ่มเป้าหมายได้ท้ัง 3 ประเภท หรือประเภทใดประเภทหน่ึงก็ได้ แต่อย่างน้อย 1 กลุ่ม ข้ึนอยู่กับลักษณะของโครงการน้ัน ๆ

2. พ้ืนท่ีเป้าหมาย คือ พ้ืนท่ี (เขต จังหวัด อ าเภอ ต าบล) ท่ีจะแก้ปัญหาโรคหรือปัญหาเชิงระบบ ต่างจากสถานท่ีด าเนินโครงการ ซ่ึง เป็นสถานท่ีจัดกิจกรรม ตัวอย่างเช่น ประชุมท่ี

 จ. ระยอง เพ่ือช้ีแจงเร่ืองอ าเภอควบคุมโรคเข้มแข็งเจ้าหน้าท่ีจากทุกจังหวัดโดยมีวัตถุประสงค์ให้ทุกจังหวัดไปขับเคล่ือนระบบกลไกการพัฒนาอ าเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง พ้ืนท่ี

เป้าหมาย คือทุกจังหวัด สถานท่ีด าเนินโครงการคือ จ. ระยอง

8.1 กลุ่มวัย……………...………..

7. กิจกรรม/ งบประมาณ หมายถึง ช่ือกิจกรรมและงบประมาณท่ีจะด าเนินการ แยกเป็นกิจกรรมส าคัญและระบุว่าเป็นกิจกรรมของส่วนกลาง หรือ 

สคร. โดยมีค่าใช้จ่ายหลักๆ ดังน้ี โดยให้ประมาณการค่าใช้จ่ายตาม Sheet เอกสารแนบ_Form fullpaper

8.2 เครือข่าย……………………..

8.3 Setting…………..…………..

7.1 ประชุม/อบรม/สัมมนา

7.2 ประชุมราชการ

7.3 ค่าอาหารท าการนอกเวลา

7.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม

7.5 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

7.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานเฝ้าระวัง  ป้องกัน ควบคุมโรค

7.7 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และจัดการความรู้ 

7.8 ค่าประชาสัมพันธ์

7.9 นิเทศ/ ติดตาม /ลงพ้ืนท่ีด าเนินการควบคุมโรคระบาด
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Fm_Full_Paper (รายละเอียด)

1. ช่ือโครงการ : 

2. หน่วยงาน : …………………………………..

3. วงเงินงบประมาณภาพรวม: ................ บาท

ประมาณการค่าใช้จ่าย หมายถึง รายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายในแต่ละกิจกรรม เช่ือมโยงกับข้อ 7

อัตรา (บาท) คน/ราย
แห่ง/จังหวัด/

หน่วยงาน
วัน/ชม. เดือน คร้ัง/รุ่น

4. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม

5. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการด าเนินงาน

ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

6. ค่าใช้จ่ายการพัฒนาเครือข่ายงาน

เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค

7. ค่าใช้จ่ายการพัฒนาองค์ความรู้และ

จัดการความรู้

8. ประชาสัมพันธ์และโฆษณา

 - ค่าอาหาร

 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

3. ค่าอาหารท าการนอกเวลา

 - วันธรรมดา

 - วันหยุดราชการ

   * ค่าใช้จ่ายพิธิเปิด-ปิดการฝึกอบรม

   * ค่าเอกสาร

   * ค่ากระเป๋าเอกสาร

   * ระบุ............. (จ าเป็น)

2. ประชุมราชการ

   * รถประจ าทาง / รถไฟ

 - ค่าอาหาร

 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

 - ค่าเบ้ียเล้ียง

 - ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

   * พักเด่ียว

   * พักคู่

 - ค่าพาหนะ

   * เคร่ืองบินโดยสาร

   * รถแท๊กซ่ี

รวมท้ังส้ิน

1.ประชุม/อบรม/สัมมนา ในประเทศ

 - ค่าวิทยากร (บุคลากรของรัฐ)

 - ค่าวิทยากร (ไม่ใช่บุคลากรของรัฐ)

 - ค่าท่ีพัก

เอกสารแนบ Form_ Full Paper
แบบฟอร์มค าของบด าเนินงานป้องกันควบคุมโรค ภัยสุขภาพ ของหน่วยงานสังกัดกรมควบคุมโรค ปี 2565

กิจกรรม รายการ
ตัวคูณค่าใช้จ่าย

รวมงบประมาณ 

(ใช้สูตรค านวณ)
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Fm_Full_Paper (รายละเอียด)

อัตรา (บาท) คน/ราย
แห่ง/จังหวัด/

หน่วยงาน
วัน/ชม. เดือน คร้ัง/รุ่น

กิจกรรม รายการ
ตัวคูณค่าใช้จ่าย

รวมงบประมาณ 

(ใช้สูตรค านวณ)

หมายเหตุ :

 - ค่าพาหนะ

1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม และสัมมนา  เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ประชุม และสัมมนา ซ่ึงประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าเช่าท่ีพัก 

ค่าพาหนะ ค่าวิทยากร ค่าเอกสาร  ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการฝึกอบรม 

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ เป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมปรึกษาหารือภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน เพ่ือรับทราบนโยบายในการท างาน ช้ีแจงงาน 

หลักเกณฑ์ต่างๆ หรือจัดท าแผนงาน  ติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงาน ประชุมรับทราบและรับฟังปัญหาอุปสรรค ซ่ึงไม่รวมถึงการประชุม อบรม สัมมนา

3. ค่าอาหารท าการนอกเวลา  หมายถึง เงินท่ีจ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ท่ีปฏิบัติงานให้ทางราชการตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนด (ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก

จ่ายเงินตอบแทนฯนอกเวลาราชการ พ .ศ.2550 วันท าการปกติ วันละไม่เกิน 200 บาท/คน (  4 ช่ัวโมงๆ ละ 50 บาท ) วันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ -นักขัตฤกษ์ วันละไม่เกิน 

420 บาท/คน (  7 ช่ัวโมงละๆ  60 บาท ))

4. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม  หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพ่ือเผยแพร่ข่าวสารความรู้ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคแก่ประชาชน เช่น การรณรงค์ การจัด

นิทรรศการ ฯลฯ

5. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ หมายถึง  ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการสนับสนุนให้กับหน่วยงาน  เช่น สถานศึกษา  ทัณฑสถาน

 หรือหน่วยงานภาคเอกชน  สถานประกอบการ  ชุมชน เช่น วัด  มัสยิด อสม . ด าเนินการหรือจัดกิจกรรมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค โดยให้ค านวณค่าใช้จ่ายเป็น

ค่าเฉล่ียต่อหน่วยงาน

6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานเฝ้าระวัง  ป้องกัน ควบคุมโรค  หมายถึง  ค่าใช้จ่ายในการประสานงาน ช้ีแจงจัดท าข้อตกลง  การร่วมก าหนดนโยบาย

วางแผน  รวมท้ังการพัฒนาทักษะของเครือข่าย การช้ีแจงถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติในการด าเนินงานให้กับหน่วยงานเครือข่ายโดยให้ค านวณเป็นค่าใช้จ่ายต่อหน่วยงานและ

ระบุกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน

7. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และจัดการความรู้   หมายถึง  ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการประสานผู้เก่ียวข้อง รวมท้ังการชักชวนหน่วยงานท่ีมีภาระงานคล้ายกันมาร่วม

วงท างานให้บรรลุผลร่วมกัน การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีได้จากการปฏิบัติงานด้านต่างๆ รวมถึง การจัดตลาดนัดความรู้เพ่ือเผยแพร่และแลกเปล่ียนผลการปฏิบัติงานท่ีดี

 ตลอดจนการร่วมกันถ่ายทอดบทเรียนจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานและเครือข่ายหรือจากผู้เช่ียวชาญ 

8.ค่าประชาสัมพันธ์ หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

9. นิเทศ/ ติดตาม /ลงพ้ืนท่ีด าเนินการควบคุมโรคระบาด หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเป้าหมาย เพ่ือรวบรวมข้อมูลในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค 

   * เคร่ืองบินโดยสาร

   * รถแท๊กซ่ี

   * รถประจ าทาง / รถไฟ

 - ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

   * ค่าเช่ารถยนต์

   * ระบุ............. (จ าเป็น)

9. นิเทศ/ ติดตาม /ลงพ้ืนท่ีด าเนินการ

ควบคุมโรคระบาด

 - ค่าเบ้ียเล้ียง

 - ค่าท่ีพัก

   * พักเด่ียว

   * พักคู่
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การจัดทำคำของบดำเนินงาน  
(ค่ายา) 

  

68



แนวทางการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กรมควบคุมโรค 
งบดำเนินงาน (ค่ายา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาฯ) 

1. หลักเกณฑ์ทั่วไป ในการเสนอของบประมาณ 

1.1 ค่ายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ที่ใช้ในงานบริการ และก่อให้เกิดรายได้ ให้เสนอตั้งคำขอจาก  
เงินบำรุงของหน่วยงาน  

1.2 ค่ายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ที่ใช้ในการจัดทำวิจัย ให้เสนอตั้งในงบวิจัยเท่านั้น 

1.3 ค่ายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ควรเสนอตั้งให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของหน่วยงาน 
เพ่ือรองรับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค 

2.ขั้นตอนการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอของบประมาณปี 2565 

2.1 หน่วยงาน ทบทวนข้อมูลรายการยา เวชภัณฑ์ที ่มิใช่ยา สารเคมี และวัสดุวิทยาศาสตร์   
ให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน ดังนี้ 

1) รายการยา 
 - ยามาลาเรีย และยาเท้าช้าง ให้กองโรคติดต่อนำโดยแมลง จัดทำคำขอภาพรวม 
 - ยาต้านไวรัส Oseltamivir ให้กองโรคติดต่อทั่วไปจัดทำคำขอภาพรวม 
 - ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ และอื่น ๆ ให้ทุกหน่วยงาน

จัดทำคำขอ 
2) เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  

 - รายการถุงยางอนามัย ให้กองโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จัดทำคำขอภาพรวม 
 - อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย ให้กองโรคติดต่อทั่วไป จัดทำคำขอภาพรวม  

3) วัคซีน ให้กองโรคติดต่อทั่วไป และกองป้องกันโรคด้วยวัคซีน จัดทำคำขอภาพรวม 
4) รายการวัสดุวิทยาศาสตร์ และสารเคมี ให้ทุกหน่วยงานจัดทำคำขอ 

2.2 ทุกรายการให้ระบุ จำนวนเป้าหมาย รวมถึงราคา ให้ชัดเจน พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผล เพิ่ม – ลด 
จากที่ได้รับจัดสรร ปี 2564 และความจำเป็น หลักและวิธีคิด 

2.3 จัดทำรายละเอียดตามแบบฟอร์ม Fm_คำขอ_204 ส่งให้กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ภายใน 
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ทาง E – mail: budgetddc@ddc.mail.go.th  

 
 

------------------------------------------------------------------------------------ 
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Fm_ค ำขอ_204

จ ำนวน หน่วยนับ จ ำนวน หน่วยนับ

รวมท้ังส้ิน

Artesunate
Mefloquine
Quinine
Chloroquine
Primaquine 5 mg 
Primaquine 15 mg 

DEC 300 mg 
DEC 50 mg 

Paracetamol
Vitamin B Complex

รำยละเอียดแนบค ำขอค่ำยำ เวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยำ สำรเคมี และวัสดุวิทยำศำสตร์ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

หน่วยงำน ...............................................................................

รำคำ

ต่อหน่วย

 มูลค่ำ

(บำท)

ประมำณกำร ปี 2565ได้รับจัดสรร ปี 2564

ช้ีแจงควำมจ ำเป็น

/หลักและวิธีกำรคิด

ช้ีแจงเหตุผล เพ่ิม - ลด

จำกท่ีได้รับจัดสรร

ปี 2563

กลุ่ม

เป้ำหมำย

(รำยบริกำร)

ประมำณกำรใช้

ปี 2565
ช่ือ

โครงกำร
รำยกำร

 มูลค่ำ

(บำท)

รำคำ

ต่อหน่วย

กลุ่ม

เป้ำหมำย

(รำยบริกำร)

 - ยำอ่ืน ๆ    (ทุกหน่วยงำน)

 - ยำเสริม    (ทุกหน่วยงำน)

ปริมำณกำรใช้

ปี 2564

รำยกำรยำ
 - ยำมำลำเรีย   (กองโรคติดต่อน ำโดยแมลง จัดท ำค ำขอภำพรวม)

 - ยำเท้ำช้ำง   (กองโรคติดต่อน ำโดยแมลง จัดท ำค ำขอภำพรวม)

 - ยำในบัญชียำหลักแห่งชำติ    (ทุกหน่วยงำน)

 - ยำต้ำนไวรัส Oseltamivir    (กองโรคติดต่อท่ัวไป  จัดท ำค ำขอภำพรวม)

 - ยำนอกบัญชียำหลักแห่งชำติ    (ทุกหน่วยงำน)
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Fm_ค ำขอ_204

จ ำนวน หน่วยนับ จ ำนวน หน่วยนับ

รำคำ

ต่อหน่วย

 มูลค่ำ

(บำท)

ประมำณกำร ปี 2565ได้รับจัดสรร ปี 2564

ช้ีแจงควำมจ ำเป็น

/หลักและวิธีกำรคิด

ช้ีแจงเหตุผล เพ่ิม - ลด

จำกท่ีได้รับจัดสรร

ปี 2563

กลุ่ม

เป้ำหมำย

(รำยบริกำร)

ประมำณกำรใช้

ปี 2565
ช่ือ

โครงกำร
รำยกำร

 มูลค่ำ

(บำท)

รำคำ

ต่อหน่วย

กลุ่ม

เป้ำหมำย

(รำยบริกำร)

ปริมำณกำรใช้

ปี 2564

Deltamethrin 5%  WP

Deltamethrin 25% WT

มุ้ง

อ่ืน ๆ ........................

Deltamethrin 0.5% EC

Deltamethrin 2% EC

Temephos 1% SG. 

อ่ืน ๆ ...........................

รำยกำรวัคซีน   (กองโรคติดต่อท่ัวไป และกองป้องกันโรคด้วยวัคซีน รับผิดชอบจัดท ำค ำขอภำพรวม)
วัคซีนไข้เหลือง

วัคซีนไข้กาฬหลังแอ่น

วัคซีนอหิวาตกโรค

วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ

วัคซีนไข้หวัดใหญ่

วัคซีนโรคหัด

ฯลฯ

รำยกำรวัสดุวิทยำศำสตร์   (ทุกหน่วยงำน)

 - สำรเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก

รำยกำรสำรเคมี   (ทุกหน่วยงำน)
 - สำรเคมีควบคุมโรคมำลำเรียและมุ้ง

รำยกำรเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยำ (ทุกหน่วยงำน)  
* รำยกำรถุงยำงอนำมัย กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ จัดท ำค ำขอภำพรวม / อุปกรณ์ป้องกันร่ำงกำย กองโรคติดต่อท่ัวไป จัดท ำค ำขอภำพรวม
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2.7  การจัดทำคำของบลงทุน 
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แนวทางการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมควบคุมโรค 

งบลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
1) นิยามงบลงทุน  

งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพ่ือการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอ่ืนใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว  

ค่าครุภัณฑ์ หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวรหรือตามปกติ 
มีอายุการใช้งานยืนนาน ไม่สิ ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี ่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั ้น รวมถึงรายจ่าย 
ดังต่อไปนี้ 

(1) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ 
(2) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า 20,000 บาท 
(3).รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องบิน เครื่องจักรกล

ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง 
(4) รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ 
(5) รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าครุภัณฑ์ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 

ค่าที ่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ ่งที ่ดินหรือสิ่งก่อสร้างรวมถึงสิ ่งต่าง ๆ  
ที่ติดตรึงกับที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง ดังต่อไปนี้ 

(1) รายจ่ายเพื่อจัดหาที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 
(2).รายจ่ายเพื่อปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจ่ายเพื่อดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง.ซึ่งทำให้

ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
(3) รายจ่ายเพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าหรือระบบประปา รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกใน

อาคาร ทั ้งที ่เป็นการดำเนินการพร้อมกันหรือภายหลังการก่อสร้างอาคาร รวมถึงการติดตั ้งครั ้งแรก  
ในสถานที่ราชการ 

(4) รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล 
(5) รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง 
(6).รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าเวนคืนที่ดิน ค่าชดเชยกรรมสิทธิ์ที่ดิน 

ค่าชดเชยผลอาสิน เป็นต้น 
 

 

 

 

ที่มา : หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว68 ลงวันที่ 29 เมษายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
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2) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดทำแผนคำของบลงทุน ปีงบประมาณ 2565 กรมควบคุมโรค 

2.1) รายการงบลงทุนครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างที่ใช้เพื่อพัฒนาการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรค 
สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านต่าง ๆ หน่วยงานควรเสนอตั้งคำของลงทุนฯ ให้สอดคล้องตามแผนยกระดับ
ความมั่นคงและความเป็นเลิศด้านควบคุมโรคของประเทศ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 – 2565 หรือสอดคล้อง
กับภารกิจของหน่วยงานและไม่สร้างภาระรายจ่ายประจำเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็น 

2.2) ทบทวน วิเคราะห์ความต้องการ ความพร้อมของการดำเนินงาน ตามแนวทางการวิเคราะห์แผน
คำของบลงทุน พร้อมทำแนบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) ใบเสนอราคา แบบแปลนและเอกสาร
ประมาณการราคา ทั้งนี้ หากไม่มีรายละเอียดดังกล่าว ขอสงวนสิทธิในการไม่นำรายละเอียดมาพิจารณา 

2.3) ขอให้หน่วยงานตรวจสอบรายละเอียดตัวคูณ ราคาต่อหน่วย ให้ถูกต้อง และใช้แบบฟอร์มของ 
กองยุทธศาสตร์และแผนงานเท่านั้น เพ่ือประกอบการจัดทำฐานข้อมูลได้ถูกต้องและครบถ้วน 

2.4) รายการค่าครุภัณฑ์ มีหลักเกณฑ์ในการเสนอตั้งงบประมาณ ดังนี้ 
 2.4.1 ชื่อครุภัณฑ์ควรเป็นภาษาไทย เป็นชื่อกลาง ๆ ที่สื่อความหมายได้ กรณีเป็นรายการที่อยู่ใน
บัญชีราคามาตรฐานของสำนักงบประมาณ ขอให้ระบุชื ่อให้ตรงตามบัญชีราคามาตรฐานทุกตัวอักษร   
กรณีที่ไม่มีชื่อในบัญชีราคามาตรฐานให้ใช้ชื่อรายการเดิมที่เคยจัดซื้อในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ขอให้ตั้งชื่อรายการ
ตามด้วย หน่วยงาน (ให้ใส่เฉพาะชื่อหน่วยงานเท่านั้น ไม่ใส่เป็นชื่อกลุ่มงาน) ตำบล อำเภอ และจังหวัดที่เป็น
ที่ตั้งของรายการ ยกตัวอย่างเช่น  

- เคร ื ่องปร ับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดต ั ้งพ ื ้นหร ือชนิดแขวน (ม ีระบบฟอกอากาศ)  
ขนาด 18,000 บีทียู กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

2.4.2 ครุภัณฑ์ที่ใช้ด้วยกันควรจัดตั้งงบประมาณเป็นชุด เพื่อป้องกันการได้รับงบประมาณ  
เพียงชิ้นใดชิ้นหนึ่ง แล้วไม่สามารถใช้งานได้ แต่หากเป็นชุดที่มีราคาสูง ควรมีรายละเอียดและราคาของแต่ละ
ชิ ้นอย่างชัดเจน ซึ ่งการตั ้งงบประมาณเป็นชุดนี้ ขอให้เป็นครุภัณฑ์ที ่จำเป็นต้องใช้ร่วมกันอย่างแท้จริง  
มิใช่ เพียงนำครุภัณฑ์หลาย ๆ อย่างมาตั้งงบประมาณรวมกัน 

2.4.3 การกำหนดคุณลักษณะ (Specification) ของครุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับภารกิจและการใช้งาน 
หากเป็นครุภัณฑ์ที่กำหนดไว้ในราคามาตรฐาน ให้ใช้คุณลักษณะตามบัญชีมาตรฐาน แต่หากหน่วยงานมีความ
จำเป็นต้องใช้ครุภัณฑ์ชนิดเดียวกันแต่คุณลักษณะสูงกว่าหรือแตกต่างไปจากในบัญชีราคาม าตรฐาน 
ขอให้มีคำอธิบายคุณลักษณะนั้น ๆ ด้วย พร้อมเหตุผลความจำเป็นที่ต้องใช้ครุภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะเฉพาะ 
หรือ SPEC ที่พิเศษ หรือสูงกว่าราคามาตรฐาน 

2.4.4 การกำหนดราคาครุภัณฑ์ให้เหมาะสม คือ  
- หากเป็นครุภ ัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐาน ต้องตั ้งร าคาตามบัญชีราคามาตรฐานของ 

สำนักงบประมาณเท่านั ้น (ชื ่อบัญชีและราคามาตรฐานฉบับล่าสุด สามารถดาวน์โหลดได้ที ่เว็บไซต์ของ 
สำนักงบประมาณ : www.bb.go.th)  
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 - ครุภัณฑ์อ่ืน ๆ (นอกบัญชีราคามาตรฐาน) ตั้งราคาตามคุณลักษณะและราคาที่สามารถจัดซื้อได้ 
โดยควรมีการสืบราคาก่อน กรณีมีผลการจัดซื้อในปีที่ผ่านมาให้ตั้งราคาตามผลการจัดซื้อล่าสุด 

2.4.5 คุณลักษณะของครุภัณฑ์ต้องเขียนให้ชัดเจนและครบถ้วน เพียงพอที่จะชี้แจงถึงความ
เหมาะสมของราคาและคุณประโยชน์ของครุภัณฑ์นั้น ขอให้เขียนให้สั้น กระชับ ไม่จำเป็นต้องมีรายละเอียด
มากเกินไป แต่สาระสำคัญครบถ้วน ที่สำคัญประการหนึ่งคือขอให้เขียนเป็นชื่อภาษาไทยเท่านั้น 

2.4.6 ระบุเหตุผลความจำเป็นของรายการครุภัณฑ์ทุกรายการอย่างชัดเจน สามารถชี ้แจง
ผู้เกี ่ยวข้องให้เห็นพ้องและเชื ่อถือว่าครุภัณฑ์มีความจำเป็นอย่างแท้จริงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ครุภัณฑ์
การแพทย์และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ควรบอกสถานที่ใช้งานและคาดการณ์จำนวนผู้ใช้งานหรือผู้ใช้ประโยชน์
ครุภัณฑ์นั้น ๆ และกรณีซื้อทดแทนต้องระบุสภาพการใช้งานของครุภัณฑ์เดิม หมายเลขครุภัณฑ์เดิม  
ปีที ่จัดซื ้อ อายุการใช้งาน และความจำเป็นที ่ต้องจัดหาทดแทน กรณีซื ้อใหม่เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพ  
ระบุจำนวนที่ควรจะมีจำนวนกี่เครื่อง ปัจจุบันมีจำนวนกี่เครื่อง ขอเพ่ิมจำนวนกี่เครื่อง และความจำเป็นในการ
จัดหาเพิ่มเติม  

2.4.7 การตั้งงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ เพื่อทดแทนของเดิม ต้องมีอายุการใช้งาน
เกิน 20 ปี ยกเว้น การจัดหาเพื่อดำเนินนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และหน่วยงานที่จำเป็นต้องใช้ยานพาหนะ
เป็นเครื ่องมือสำคัญในการปฏิบัติภารกิจในพื้นที ่ ให้ระบุทะเบียนรถ หมายเลขครุภัณฑ์เดิม ปีที ่จัดซื้อ  
อายุการใช้งาน สำหรับกรณีขอตั้งงบประมาณ เพื่อทดแทนรถยนต์ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี ขอให้ส่งรายงาน 
การตรวจสภาพและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา รวมทั้งระยะทางในการใช้งาน (กิโลเมตร) ประกอบการ
พิจารณาเพิ่มเติมด้วย (หากไม่แนบคณะทำงานขอสงวนสิทธิ์ในการตัดรายการออก) 

2.4.8 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พิจารณาเสนอตั ้งตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัล  
เพื ่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื ้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ฉบับล่าสุด ได้ที่เว็บไซต์ www.mdes.go.th (หรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของศูนย์สารสนเทศ  
กรมควบคุมโรค) 

2.5) รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้เสนอตั้งตามความต้องการของหน่วยงาน เพื่อการพัฒนา
ประสิทธิภาพในอนาคต โดยมีหลักเกณฑ์ในการเสนอตั้งงบประมาณ ดังนี้ 

2.5.1 ความพร้อมด้านสถานที่ของที่ดินที่จะก่อสร้าง รวมถึงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Impact Assessment : EIA) ตามราชกิจจานุเบกษา 4 มกราคม 2562 ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ้งต้องจัดทำรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื ่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

2.5.2 การเตรียมความพร้อม หากก่อสร้างในพื้นที ่ใหม่ต้องมีที ่ด ินพร้อม ขนาดเหมาะสม 
ที่จะก่อสร้างและเป็นที่ดินที่ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ทางกฎหมาย และมีความพร้อมของระบบสาธารณูปโภค 
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2.5.3 กรณีต้องรื ้อถอนอาคารเดิมหรือขนย้ายอุปกรณ์เครื ่องมือไปยังสำนักงานชั ่วคราว  
ระหว่างส่งมอบพื้นที่และก่อสร้าง หน่วยงานต้องทำแผนการส่งมอบพื้นที่และแผนการขนย้าย รวมทั้งระบุ
ค่าใช้จ่ายแหล่งงบประมาณในการขนย้าย เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 

2.5.4 เอกสารแนบของรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ได้แก่ แบบแปลน BOQ งวดงาน-งวดเงิน
รูปถ่ายที่เป็นปัจจุบัน ลักษณะอาคาร วัตถุประสงค์ของการใช้งาน พื้นที่ใช้สอย ราคากลาง และระยะเวลา
ก่อสร้าง ควรใช้แบบแปลนตามมาตรฐานของ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข  
หากออกแบบเอง แบบแปลนและราคาค่าก่อสร้าง ต้องผ่านการรับรองจากกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุขแล้วเท่านั้น 

2.5.5 ชี้แจงรายละเอียดและเหตุผลความจำเป็น ที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานที่เป็นอยู่ 
พร้อมทั้งวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการก่อสร้าง ต้องแสดงถึงสภาพการใช้งานของสิ่งก่อสร้างเดิ ม ความจำเป็นที่
ต้องก่อสร้างใหมแ่ละจะสามารถรองรับผู้รับบริการ/ผู้ใช้งานเพิ่มข้ึนจำนวนเท่าใด ภายหลังการก่อสร้างเสร็จสิ้น 

2.5.6 หากทดแทนอาคารเดิม ต้องมีอายุการใช้งานเกินกว่า 25 ปี (ระบุ ปี พ.ศ.) ชี้แจงสภาพ
ชำรุด-ทรุดโทรม ถ้าหากใช้งานจะเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงานอย่างไร และส่งภาพถ่าย
อาคารเดิม เพ่ือประกอบการพิจารณา 

2.5.7 ค่าปรับปรุงอาคาร บ้านพัก ที ่ดิน รั ้ว ถนน ระบบไฟฟ้า และระบบประปา (ค่า site)  
การประมาณการราคาค่าก่อสร้าง แบบแปลนและวงเงิน ต้องผ่านการประเมินจากหน่วยงานที่เชื ่อถือได้  
เช่น ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้า ต้องเป็นการประมาณการจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การปรับปรุ งที่ดิน รั้ว ถนน 
ตามแบบมาตรฐานและราคากลางตามที่สำนักงบประมาณกำหนด ต้องมีแบบแปลนและประมาณการราคา 
(BOQ) ทั้งนี้ จะไม่พิจารณารายการปรับปรุง/ซ่อมแซมที่ไม่มีประมาณการราคาแนบ ยกเว้นรายการที ่เป็น  
แบบมาตรฐานสิ่งก่อสร้างของสำนักงบประมาณ) 

2.6) แนวทางวิเคราะห์แผนคำของบลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 ครุภัณฑ์ 
1. จำแนก / ระบุวัตถุประสงค ์

1.1 ครุภัณฑ์ทั่วไป (การแพทย์, วิทยาศาสตร์, สำนักงาน, โฆษณาและเผยแพร่, ไฟฟ้าและ
วิทยุ, งานบ้านงานครัว, การเกษตร และยานพาหนะ) 
1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
1.3 ครุภัณฑ์อ่ืน ๆ  

2. วิเคราะห์ความต้องการ / ความพร้อม 
2.1 ครุภัณฑ์ทั่วไป : แผนการใช้ประโยชน์ บำรุงรักษา ประมาณราคา 
2.2 คอมพิวเตอร์ :  
- รายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท เสนอให้ศูนย์สารสนเทศพิจารณา 
- หากเกิน 10 ล้านบาท ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ 
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3. วิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อทดแทนของเดิม : (เพื่อรักษาปริมาณผลผลิต) เป็นการจัดหาครุภัณฑ์ เพื่อทดแทน

ครุภัณฑ์เดิม ที่เสื่อมสภาพ เพ่ือให้สามารถดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ตามปกติ  
3.2 เพ่ิมปริมาณเป้าหมายผลผลิต : เป็นการจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือรองรับปริมาณงานที่เพ่ิมมากข้ึน 

ทั้งการเพิ่มขึ้นตามนโยบายรัฐบาล กระทรวง กรม หรือเพิ่มขึ้นตามความต้องการ หรือสภาพปัญหา
ของกลุ่มเป้าหมาย  

3.3 เพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพผลผลิต : เป็นการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ/ 
ปรับปรุงคุณภาพ/มาตรฐานของการดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ข้อกำหนด รวมถึง  
นโยบายรัฐบาล กระทรวง กรม 

3.4 เพิ่มผลผลิตใหม่ : เป็นการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อรองรับการดำเนินงานใหม่ (ผลผลิตใหม่/
ภารกิจใหม่) ทีไ่ม่ได้ดำเนินงานอยู่ในปัจจุบัน 

 สิ่งก่อสร้าง  
1. จำแนก / ระบุวัตถุประสงค ์

1.1 สิ่งก่อสร้างปีเดียว  
1.2 สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่  
1.3 สิ่งก่อสร้างที่มีภาระผูกพัน (สัญญา)  
1.4 ภาระผูกพัน (ม.23) (ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี แต่ยังไม่ได้ผูกพันสัญญาจ้าง) 

2. วิเคราะห์ความต้องการ / ความพร้อม 
2.1 แผนการใช้ประโยชน์ การบำรุงรักษา 
2.2 ข้อมูลสิ่งก่อสร้างเดิม 
2.3 แบบรูปรายการ / ประมาณราคา / พื้นที่ / กฎหมาย 

3. วิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ 
3.1 เพื ่อทดแทนของเดิม (เพื ่อรักษาปริมาณผลผลิต)  : เป็นการลงทุนในสิ ่งก่อสร้าง 

เพื่อทดแทน สิ่งก่อสร้างเดิมที่เสื่อมสภาพ เพื่อให้สามารถดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด  
ไว้ได้ตามปกติ 

3.2 เพิ่มปริมาณเป้าหมายผลผลิต : เป็นการลงทุนในสิ่งก่อสร้างเพื ่อรองรับปริมาณงาน 
ที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งการเพิ่มขึ้นตามนโยบายรัฐบาลหรือเพิ่มขึ้นตามความต้องการ หรือสภาพปัญหา 
ของกลุ่มเป้าหมาย  

3.3 เพิ ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพผลผลิต : เป็นการลงทุนในสิ ่งก่อสร้างเพื ่อการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ/ ปรับปรุงคุณภาพ/มาตรฐานของการดำเนินงานให้สอดคล้องกับมาตรฐาน/ข้อกำหนด 
รวมถึงนโยบายรัฐบาล  

3.4 เพิ ่มผลผลิตใหม่ : เป็นการลงทุนในสิ ่งก่อสร้างเพื ่อรองรับการดำเนินงานใหม่  
(ผลผลิตใหม่/ภารกิจใหม่) ที่ไม่ได้ดำเนินงานอยู่ในปัจจุบัน 
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2.7) แบบฟอร์มคำของบลงทุนปี 2565 ประกอบด้วย 

2.7.1 ครุภัณฑ์ 
1. แบบฟอร์ม FM_คำขอ_301 คือ แบบสรุปคำขอครุภัณฑ์ทั้งหมด รวมทั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

โดยหน่วยงานต้องใส่รายละเอียด ดังนี้ 
- ช่องจำนวนความต้องการ ให้ระบุจำนวนครุภัณฑ์ที่หน่วยงานควรจะมี 
- ช่องจำนวนที่มีอยู่เดิม ให้ระบุจำนวนครุภัณฑ์ปัจจุบันที่หน่วยงานมีทั้งหมด (รวมที่ใช้ได้และที่ชำรุด) 
- ช่องจำนวนที่ใช้งานได้ ให้ระบุจำนวนครุภัณฑ์ปัจจุบันที่ใช้งานได้ 
- ช่องจำนวนที่ชำรุด ให้ระบุจำนวนครุภัณฑ์ปัจจุบันที่ชำรุด พร้อมระบุจำนวนที่ต้องการซื้อ

ทดแทนในปี 2565 ในช่อง “ทดแทน” 
- ช่องจำนวนที่ขาด ให้ระบุจำนวนครุภัณฑ์ปัจจุบันที่ขาด พร้อมระบุจำนวนที่ต้องการซื้อเพ่ิม 

ในปี 2565 ในช่อง “เพ่ิมประสิทธิภาพ” 
- ยืนยันความพร้อมโดยทำเครื่องหมาย √ ในช่องที่มีเอกสารพร้อม ครุภัณฑ์ต้องมีใบเสนอราคา 

และรายละเอียด Spec  
- ทำเครื่องหมาย √ ในช่องที่รายการนั้นอยู่ในแผนยกระดับความมั่นคงและความเป็นเลิศด้าน

ควบคุมโรคของประเทศ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 – 2565 
2. แบบฟอร์ม FM_คำขอ_301_1 คือ แบบคำขอสำหรับครุภัณฑ์ทั้งหมด ยกเว้น ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

2.7.2 สิ่งก่อสร้าง 
1. แบบฟอร์ม FM_คำขอ_302 คือ แบบสรุปคำขอที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
- ยืนยันความพร้อมโดยทำเครื่องหมาย √ ในช่องที่มีเอกสารพร้อม สิ่งก่อสร้าง ต้องมี  

งวดงาน-งวดเงิน BOQ (ประมาณการราคา) แบบแปลน และรูปถ่าย 
- ทำเครื่องหมาย √ ในช่องที่รายการนั้นอยู่ในแผนยกระดับความมั่นคงและความเป็นเลิศด้าน

ควบคุมโรคของประเทศ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 – 2565 
- ทำเครื่องหมาย √  ในช่องรายการก่อสร้างเพ่ือทดแทนหรือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
2. แบบฟอร์ม FM_คำขอ_302_1 คือ แบบรายละเอียดคำขอที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

2.7.3 การตั้งชื่อไฟล์เอกสารแนบใบเสนอราคา Spec /งวดงาน-งวดเงิน /ประมาณการราคา (BOQ)  
แบบแปลน รูปถ่าย) ให้หน่วยงาน SCAN เป็นไฟล์ PDF) 

1. ครุภัณฑ์ ให้ตั้งชื่อโฟลเดอร์ “เอกสารแนบครุภัณฑ์” และตั้งชื่อรายละเอียดไฟล์เอกสารแนบ ดังนี้ 
- ลำดับรายการตามใบสรุป FM_คำขอ_301_ชื่อรายการ_ใบเสนอราคา 
- ลำดับรายการตามใบสรุป FM_คำขอ_301_ชื่อรายการ_SPEC 
2. สิ่งก่อสร้าง ให้ตั้งชื่อโฟลเดอร์ “เอกสารแนบสิ่งก่อสร้าง” และตั้งชื่อรายละเอียดไฟล์เอกสารแนบ ดังนี้ 
- ลำดับรายการตามใบสรุป_ชื่อรายการ_แบบแปลน 
- ลำดับรายการตามใบสรุป_ชื่อรายการ_งวดงาน-งวดเงิน 
- ลำดับรายการตามใบสรุป_ชื่อรายการ_BOQ 
- ลำดับรายการตามใบสรุป_ชื่อรายการ_รูปถ่าย 
** ทั้งนี้ ไม่ควรตั้งชื่อไฟล์ท่ียาวจนเกินไป เนื่องจากจะไม่สามารถเปิดไฟล์นั้น ๆ ได้ ** 
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FM_ค ำขอ_301

 1-2 ราย  3 ราย  มี  ไม่มี

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (16) (17) (18)

รวมครุภัณฑ์ (1 + 2) 6         -                3,442,100        

1 ครุภัณฑ์ท่ีมีวงเงินต่อหน่วยต่่ำกว่ำ 1 ล้ำนบำท 5         642,100          

1.1 ป๊ัมเก็บตัวอย่างอากาศชนิดแรงดันสูง ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอ
นามัยและส่ิงแวดล้อม จังหวัดระยอง กองโรคจากการประกอบ
อาชีพและส่ิงแวดล้อม ต าบลห้วยโป่ง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง

 ศูนย์พัฒนา
วิชาการอาชี
วอนามัยและ
ส่ิงแวดล้อม 
จังหวัดระยอง

ห้วยโป่ง เมืองระยอง ระยอง 3 2 1 1 1 B 1 กล้อง           2            106,100            212,200 P P P P ด้านโรคจากการประกอบอาชีพ
และส่ิงแวดล้อม

1 สคร-123-456 1 1. ระบุ : เหตผล - ความจ าเป็น........................
2. ระบุ : ประชาชนหรือหน่วยงานได้ประโยชน์อย่างไร
3. ระบุ : ทดแทนหมายเลขครุภัณฑ์เดิม................. อายุการใช้
งาน..........ปี จัดซ้ือเม่ือปี พ.ศ...........
(กรณีเพ่ิมประสิทธิภาพ ไม่ต้องระบุเลขท่ีครุภัณฑ์ อายุการใช้
งาน/จัดซ้ือปีพ.ศ.)

1) มีก าลังขย ายไม่น้อยกว่ า 1,000เท่า
2) หัวกล้อง (Viewing Head) เป็นชนิด
กระบอกตาคู่หมุนได้รอบ 360 องศา และ
มีปุ่มปรับความสูงให้เหมาะกับผู้ใช้งาน

1.2 เคร่ืองวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยคล่ืนอินฟราเรด ด่านควบคุม
โรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสิงขร ส านักงานป้องกัน
ควบคุมโรคท่ี 5 จังหวัดราชบุรี ต าบลคลองวาฬ อ าเภอเมือง
ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ด่านฯ 
พรมแดน

สิงขร

คลองวาฬ เมืองประจวบ
คีรีขันธ์

ประจวบ
คีรีขันธ์

1 0 0 0 1 A 2 เคร่ือง 1          395,900            395,900            P P P P  แผนพัฒนาระบบควบคุมโรคเพ่ือ
ความม่ันคงของประเทศ (ด้าน
พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออก
ระหว่างประเทศ)

-         -            -              1 1. ระบุ : เหตผล - ความจ าเป็น........................
2. ระบุ : ประชาชนหรือหน่วยงานได้ประโยชน์อย่างไร
3. ระบุ : ทดแทนหมายเลขครุภัณฑ์เดิม................. อายุการใช้
งาน..........ปี จัดซ้ือเม่ือปี พ.ศ...........
(กรณีเพ่ิมประสิทธิภาพ ไม่ต้องระบุเลขท่ีครุภัณฑ์ อายุการใช้
งาน/จัดซ้ือปีพ.ศ.)

1. มีความละเอียดของตัวตรวจรังสี (IR 
Resolution Image) ไม่น้อยกว่า 320x240
 Pixel 
2. ค่าความสามารถในการแยกแยะอุณหภูมิ
 (Thermal Sensitivity) ไม่เกิน 0.07°C 
(70mK)

1.3 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 น้ิว) กองบริหารทรัพยากรบุคคล ต าบลตลาดขวัญ 
อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

กองบริหาร
ทรัพยากร

บุคคล

ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 6 6 4 2 2 C 1 เคร่ือง 2          17,000             34,000             P P P -        P 2 ก 0402-042
ข 0402-043

-                   1. ระบุ : เหตผล - ความจ าเป็น........................
2. ระบุ : ประชาชนหรือหน่วยงานได้ประโยชน์อย่างไร
3. ระบุ : ทดแทนหมายเลขครุภัณฑ์เดิม................. อายุการใช้
งาน..........ปี จัดซ้ือเม่ือปี พ.ศ...........
(กรณีเพ่ิมประสิทธิภาพ ไม่ต้องระบุเลขท่ีครุภัณฑ์ อายุการใช้
งาน/จัดซ้ือปีพ.ศ.)

1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อย
กว่า 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.1 
GHz หรือดีกว่า จ านวน 1หน่วย
2. มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4
 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

1.4 รายการ ..................................................... -       -                   -                   

1.5 รายการ .....................................................

2 ครุภัณฑ์ท่ีมีวงเงินต่อหน่วย 1 ล้ำนบำทข้ึนไป 1         2,800,000        

2.1 เคร่ืองน่ึงฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ด้วยไอน้ าระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อย
กว่า 900 ลิตร ชนิด 1 ประตู สถาบันราชประชาสมาสัย ต าบล
บางหญ้าแพรก อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

สถาบันราช
ประชาสมาสัย

บางหญ้า
แพรก

พระประแดง สมุทรปราการ 1 0 0 0 1 B 1 เคร่ือง 1          2,800,000         2,800,000         P P P P -            -              1 1. ระบุ : เหตผล - ความจ าเป็น........................
2. ระบุ : ประชาชนหรือหน่วยงานได้ประโยชน์อย่างไร
3. ระบุ : ทดแทนหมายเลขครุภัณฑ์เดิม................. อายุการใช้
งาน..........ปี จัดซ้ือเม่ือปี พ.ศ...........
(กรณีเพ่ิมประสิทธิภาพ ไม่ต้องระบุเลขท่ีครุภัณฑ์ อายุการใช้
งาน/จัดซ้ือปีพ.ศ.)

เคร่ืองน่ึงฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ด้วยไอน้ าภายใต้
ความดันอัตโนมัติต้ังแต่ต้นจนจบโปรแกรม
การน่ึงฆ่าเช้ือใน 1 รอบทดสอบได้ด้วย 
Spore test สามารถใช้ไอน้ าจากเคร่ือง
ก าเนิดไอน้ าในตัวเคร่ือง ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 900 ลิตร ตัวเคร่ืองท าด้วยสแตน
เลสสตีล

2.1 รายการ .....................................................

2.2 รายการ ..................................................... -       -                   -                   

.............................................................................…......ผู้รับผิดชอบค่ำของบลงทุน .............................................................................…......ผู้อ่ำนวยกำรหน่วยงำน

( …..................................................................................) ( …..................................................................................)

วัน/เดือน/ปี : วัน/เดือน/ปี : 

หมำยเหตุ

1. ให้หน่วยงานกรอกรายละเอียดในตารางให้ครบถ้วนทุกช่อง

2. แบบสรุปค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ให้หน่วยงานน าข้อมูลจาก แบบ FM_ค่ำขอ_301_1 มาใส่ ยกเว้น ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ให้ใส่ข้อมูลลงในเฉพำะแบบฟอร์ม FM_ค่ำขอ_301 เท่ำน้ัน

3. ครุภัณฑ์ทุกรายการ ยกเว้นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ต้องจัดท ารายละเอียดค าของบประมาณตาม แบบ FM_ค าขอ_301_1

4. ระบุรหัสหมวดครุภัณฑ์ ดังน้ี

A = ครุภัณฑ์การแพทย์
B = ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
C = ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
D = ครุภัณฑ์ส านักงาน

E = ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

F = ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

G = ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

H = ครุภัณฑ์การเกษตร

I = ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

L = อ่ืนๆ

(15)

ราคาตามบัญชี
นวัตกรรม

ในแผนฯ
ถ้าอยุในแผนฯ ให้ระบุว่าอยู่ใน

แผน/ด้านใด เช่น 
EOC,Lab,AIDs,TB เป็นต้น

นอกแผนฯ

(2) (11)                                                     (12) (13) (14)

ช่ือครุภัณฑ์
หน่วยงำน
ท่ีต้ังครุภัณ์

ต่ำบล อ่ำเภอ จังหวัด
 จ่ำนวน

สรุปยัง
ขำดอีก 
(จ านวน)

รหัส
หมวด

ครุภัณฑ์

ล่ำดับ
ควำม
ส่ำคัญ หน่วยนับ

ควำมเหมำะสมของรำคำของวงเงินท่ีเสนอ
แผนยกระดับควำมม่ันคงฯ 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 – 2565 
ทดแทน

เพ่ิมประสิทธิภำพ
(ระบุจ านวน)

ค่ำช้ีแจง / เหตุผลควำมจ่ำเป็น
รำยละเอียดคุณลักษณะ (Spec.)

(อธิบำยพอสังเขป)จ านวน
หมายเลข

ครุภัณฑ์เดิมราคาเคยจัดซ้ือ
ราคากลางของ
 สงป./ก.ดิจิทัล

งบประมำณ ปี 2565
 

ยืนยันควำมพร้อมครุภัณฑ์ 

 รำคำต่อหน่วย  รวมงบประมำณ ใบเสนอราคา Spec

แบบสรุปค่ำของบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์) ประจ่ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงำนในสังกัดกรมควบคุมโรค
หน่วยงำน : …..................................................................................................

หน่วย : บำท

ล่ำดับ

รำยกำรครุภัณฑ์ กรอบ
ควำม

ต้องกำร 
(จ านวน)

จ่ำนวน
ท่ีมีอยู่
เดิม 

(จ านวน)

จ่ำนวน
ท่ีใช้งำน

ได้ 
(จ านวน)

จ่ำนวน
ท่ีช่ำรุด 
(จ านวน)

ตัวอย่าง
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หน่วยงำน หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

(1) ล่ำดับ ล าดับตามครุภัณฑ์ท่ีอยู่ในแบบฟอร์ม

(2) รำยกำรครุภัณฑ์

 - ช่ือครุภัณฑ์ รายการของครุภัณฑ์ท่ีเสนอขอ ประกอบด้วย ช่ือรายการ หน่วยงานท่ีต้ังครุภัณฑ์ ต าบล อ าเภอ จังหวัด (ตาม
รายช่ือบัญชีราคามาตรฐาน หรือตามใบเสนอราคา )

 - หน่วยงาน หน่วยงานท่ีต้ังของรายการครุภัณฑ์ เช่น ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 1 จังหวัดเชียงใหม่, ศูนย์ควบคุม
โรคติดต่อน าโดยแมลงท่ี 5.3 ประจวบคีรีขันธ์, ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานดอนเมือง

 - ต าบล ต าบลท่ีต้ังของรายการครุภัณฑ์

 - อ าเภอ อ าเภอท่ีต้ังของรายการครุภัณฑ์

 - จังหวัด จังหวัดท่ีต้ังของรายการครุภัณฑ์

(3) กรอบควำมต้องกำร จ านวนของครุภัณฑ์ท่ีหน่วยงานควรจะมี

(4) จ่ำนวนท่ีมีอยู่เดิม จ านวนครุภัณฑ์ปัจจุบันท่ีหน่วยงานมีท้ังหมด (รวมท่ีใช้ได้และท่ีช ารุด )

(5) ใช้งำนได้ จ านวนครุภัณฑ์ปัจจุบันท่ีใช้งานได้

(6) ช่ำรุด จ านวนครุภัณฑ์ปัจจุบันท่ีช ารุด เสียหาย ใช้งานไม่ได้

(7) ขำด จ านวนครุภัณฑ์ปัจจุบันท่ียังขาด เพ่ือให้ครบตามกรอบความต้องการ

(8) รหัสหมวดครุภัณฑ์ ก าหนดให้ ดังน้ี

A = ครุภัณฑ์การแพทย์             B = ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์                 C = ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

D = ครุภัณฑ์ส านักงาน              E = ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่        F = ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

G = ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว      H = ครุภัณฑ์การเกษตร                   I = ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

L = ครุภัณฑ์อ่ืนๆ

(9) ล่ำดับควำมส่ำคัญ ล าดับความส าคัญ ความจ าเป็น ของครุภัณฑ์ภายในหน่วยงาน

(10) หน่วยนับ หน่วยการวัดของรายการครุภัณฑ์ เช่น เคร่ือง , คัน, ช้ิน, ชุด, โปรแกรม

(11) งบประมำณปี 2565

 - จ านวน จ านวนของครุภัณฑ์ท่ีหน่วยงานเสนอของบประมาณ

 - ราคาต่อหน่วย ราคาของครุภัณฑ์จ านวน 1 ช้ิน

 - รวมงบประมาณ งบประมาณของครุภัณฑ์ท้ังหมด คือ จ านวน * ราคาต่อหน่วย (ขอให้หน่วยงานใส่สูตร เพ่ือป้องกันความคาด

เคล่ือน)

(12) ยืนยันควำมพร้อมครุภัณฑ์

 - ใบเสนอราคา ให้ท าเคร่ืองหมายลงในช่องตาราง ในกรณีท่ีรายการค าขอน้ัน มีใบเสนอราคา ดังน้ี
1. รายการครุภัณฑ์ท่ีอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ใช้ใบเสนอราคา จ านวน 1-2 บริษัท
2. รายการครุภัณฑ์ท่ีไม่ได้อยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ใช้ใบเสนอราคา จ านวน 3 บริษัท

 - Spec. ให้ ท าเคร่ืองหมายลงในช่อง ในกรณีท่ีรายการค าขอน้ัน มี Spec. หรือรายการไหนท่ีไม่มี Spec.

(13) ควำมเหมำะสมของรำคำของ
วงเงินท่ีเสนอ

ให้ท าเคร่ืองหมายลงในช่องตาราง ในกรณีท่ีรายการค าขอน้ันต้ังราคา ตามกรณีดังต่อไปน้ี

 - ราคาเคยจัดซ้ือ ราคาท่ีหน่วยงานเคยจัดซ้ือคร้ังหลังสุดภายใน 2 ปีงบประมาณ

 - ราคากลางของ

 สงป./ก.ดิจิทัล

 - บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ

 - เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

 - ราคาตามบัญชีนวัตกรรมไทย ราคาตามบัญชีนวัตกรรมไทย

ค่ำอธิบำย : แบบสรุปค่ำของบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์) ประจ่ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565 ของหน่วยงำนในสังกัดกรมควบคุมโรค

2 / 11
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ค่ำอธิบำย : แบบสรุปค่ำของบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์) ประจ่ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565 ของหน่วยงำนในสังกัดกรมควบคุมโรค

(14) แผนยกระดับควำมม่ันคงฯ  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 – 2565 

ให้ท าเคร่ืองหมายลงในช่องตาราง ในกรณีดังต่อไปน้ี

 - รายการในแผนฯ รายการตามแผนยกระดับความม่ันคงและความเป็นเลิศด้านควบคุมโรคของประเทศ ฉบับปรับปรุง พ .ศ. 2563 -
 2565 กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข

 - ระบุรายละเอียดตามแผนฯ ในกรณีท่ีเป็นรายการตามแผนฯ ให้ระบุรายละเอียดว่ารายการท่ีเสนอขออยู่ในแผนใด ด้านใด เช่น แผนงาน
พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ด้านโรคติดต่ออันตราย และโรคติดต่ออุบัติใหม่ 
เป็นต้น

 - รายการนอกแผนแผนฯ รายการท่ีอยู่นอกแผนยกระดับความม่ันคงและความเป็นเลิศด้านควบคุมโรคของประเทศ ฉบับปรับปรุง พ .ศ. 
2563 - 2565 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

(15) ทดแทน รายการครุภัณฑ์ท่ีขอน้ัน เป็นรายการครุภัณฑ์ท่ีในปัจจุบันท่ีช ารุด เสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้

 - จ านวน จ านวน ท่ีหน่วยงานขอครุภัณฑ์มาทดแทนครุภัณฑ์เดิมท่ีช ารุด

 - หมายเลขครุภัณฑ์เดิม เลขของครุภัณฑ์ท่ีช ารุด ท่ีหน่วยงานน ามาเสนอต้ังค าขอ

(16) เพ่ิมประสิทธิภำพ รายการครุภัณฑ์ท่ีขอน้ัน เป็นรายการครุภัณฑ์ท่ีในปัจจุบันท่ีขาด เพ่ือให้ครบตามกรอบความต้องการ

(17) เหตุผลควำมจ่ำเป็น ค าช้ีแจงความจ าเป็นในการท่ีหน่วยงานขอครุภัณฑ์ ดังน้ี 
1. เหตผล - ความจ าเป็น และผลกระทบท่ีคาดว่าจะได้รับต่อการไม่ได้ครุภัณฑ์
2. ประชาชนหรือหน่วยงานได้รับประโยชน์อย่างไร
3. กรณีขอทดแทน ให้ระบุหมายเลขครุภัณฑ์เดิม / อายุการใช้งาน และปีท่ีจัดซ้ือ
4. กรณีขอเพ่ิมประสิทธิภาพ ไม่ต้องระบุเลขท่ีครุภัณฑ์ / อายุการใช้งาน และปีท่ีจัดซ้ือ

(18) รำยละเอียดคุณลักษณะ (SPEC) รายละเอียดคุณลักษณะ ของครุภัณฑ์ท่ีขอ
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หน่วยงำน ...........................................................................

ประกอบครุภัณฑ์รำยกำรล่ำดับท่ี .................... (เช่ือมโยงกับคอลัมน์ท่ี 1 (ล่ำดับท่ี) ในตำรำงสรุป
ควำมส่ำคัญของรำยกำรน้ีจัดเป็นอันดับท่ี .......................  เช่ือมโยงกับคอลัมน์ท่ี 9 (ล่ำดับควำมส่ำคัญ) ในตำรำงสรุป                               

1.  ช่ือรำยกำรครุภัณฑ์

(ช่ือภาษาไทย )       ......................................................................................................................................................

(ช่ือภาษาอังกฤษ )  ......................................................................................................................................................

     จ านวน ...........……….  หน่วยนับ.........................  

     ราคาต่อหน่วย (บาท) .......................

  ราคาดังกล่าวเป็น   ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ (ฉบับล่าสุด www.bb.go.th )      ราคาตลาด      ราคาอ่ืนๆ ระบุ...............

     รวมเป็นเงินท้ังส้ิน (บาท) .......................

2.  เปรียบเทียบรำคำ

      หน่วยงานเคยซ้ือเม่ือปี พ.ศ. ...........................    ราคาต่อหน่วย......................................บาท

      สืบราคาจาก .........................................................ราคาต่อหน่วย ......................................บาท

      เคยมีหน่วยงานอ่ืนจัดซ้ือไว้ใช้ในราชการหรือไม่

                   ไม่มี
                   มี  คือ  กอง/ส านัก/สถาบัน/สคร. ...................................................................................................................
                                 ซ้ือเม่ือปี .................................................... ราคาต่อหน่วย ........................................บาท     

3.  รำยกำรครุภัณฑ์ท่ีขอต้ังน้ี  จะต้องมีกำรก่อสร้ำงโรงเก็บด้วยหรือไม่

                   ไม่มี
                  ต้องก่อสร้าง     โดยจะขอเบิกจ่ายจาก    เงินงบประมาณ..........................  บาท   เงินบ ารุง  เป็นเงิน ...................... บาท

ประเภทครุภัณฑ์หมวด

...........................

แบบค่ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ่ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์) ของหน่วยงำนในสังกัดกรมควบคุมโรค (ให้กรอกรำยละเอียดให้ครบทุกช่อง)
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4.  รำยละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ (Specification)  ท่ีต้องกำรจัดหำ ห้ำมระบุว่ำ “ตำมมำตรฐำนท่ีทำงรำชกำรก่ำหนดหรือตำมมำตรฐำนส่ำนักงบประมำณ”

        ....................................................................................................................................................................................................................................

        ....................................................................................................................................................................................................................................
5.  ครุภัณฑ์  1  หน่วย  ประกอบด้วย

     5.1  ................................................................................................................................................................................................................................

     5.2  ...............................................................................................................................................................................................................................

     5.3  ...............................................................................................................................................................................................................................

6.  เหตุผลประกอบกำรขอต้ังงบประมำณคร้ังน้ี (ต้องระบุให้ชัดเจนเพ่ือใช้ประกอบกำรช้ีแจง)

      ......................................................................................................................................................................................................................................

      ......................................................................................................................................................................................................................................

      ......................................................................................................................................................................................................................................

7.  ครุภัณฑ์ท่ีขอต้ังน้ีใช้กับ

     7.1  งานประเภท ...........................................................................................................................................................................................

     7.2  ปัจจุบันจ านวนผู้รับบริการจากครุภัณฑ์น้ี ........................................ราย/วัน 

     7.3  ครุภัณฑ์  1  หน่วย  สามารถให้บริการได้ ......................................  ราย/วัน 

8.  บุคลำกรท่ีสำมำรถใช้ครุภัณฑ์น้ีได้  คือ       แพทย์ ....................  คน       เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการ ................... คน

      อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ) ............................................................................................................................................................................................................

9.  วัตถุประสงค์ในกำรจัดหำคร้ังน้ี  (ต้องระบุให้ชัดเจนเพ่ือใช้ประกอบกำรช้ีแจง)

      เพ่ือทดแทนของเดิม (เพ่ือรักษาปริมาณผลผลิต) มีอายุการใช้งานมานาน ............. ปี  (จัดซ้ือเม่ือปี พ.ศ. .....................)

              สภาพปัจจุบัน (พร้อมแนบรูปถ่าย) ........................................................................................................................หมายเลขครุภัณฑ์เดิม................................................................

         ขอจัดหาเพ่ิมเติม   เพ่ือ   1) เพ่ิมปริมาณเป้าหมายผลผลิต    2)เพ่ิมประสิทธิภาพ/คุณภาพผลผลิต     3) เพ่ิมผลผลิตใหม่

             เน่ืองจากมีความต้องการใช้ท้ังส้ินจ านวน  ..................................................................... 

 แต่ขณะน้ีมีเพียง…….....................................…………………    ยังขาดอีก ........................................................................................
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10. ประโยชน์ท่ีได้จำกครุภัณฑ์รำยกำรน้ี  (ต้องระบุให้ชัดเจนเพ่ือใช้ประกอบกำรช้ีแจง)

      ......................................................................................................................................................................................................................................

      ......................................................................................................................................................................................................................................

      ......................................................................................................................................................................................................................................

      ......................................................................................................................................................................................................................................

หมำยเหตุ  : 1.  กรณีต้ังค่ำขอเคร่ืองปรับอำกำศให้กรอกรำยละเอียดเพ่ิมเติม  ดังน้ี

                            -  ใช้กับห้องขนาด .......................................................... ตารางเมตร

                            -  ส่งแผนผังโดยย่อ  1  ชุด

               2. กรณีเป็นไปตำมรำคำกลำงให้แนบใบเสนอรำคำ 1 บริษัท/ร้ำนค้ำ และกรณีไม่เป็นตำมรำคำกลำงให้แนบใบเสนอรำคำอย่ำงน้อย 3 บริษัท/ร้ำนค้ำ เพ่ือประกอบกำร

พิจำรณำ (จ่ำเป็นมำก)

ผู้ช้ีแจง  ................................................................................  ต่ำแหน่ง ................................................................................................

งำน/ฝ่ำย/กลุ่มงำน ................................................................... โทร ............................................ โทรสำร ............................................   
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ระบุจ านวน
ก่อสร้างเม่ือ

 ปี พ.ศ.
อายุการใช้

งาน

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (15) (16) (17)

รวมงบประมำณท้ังส้ิน 2         -                72,519,500      

1 ศูนย์เฝ้าระวังและกักกัน (Quarantine Center) ผู้สัมผัสใกล้ชิด
ผู้ป่วยโรคติดต่ออุบัติใหม่ และโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง สถาบัน
บ าราศนราดูร ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี

สถาบัน
บ าราศนราดูร

ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 1 0 0 1 1 Kด หลัง 1          71,929,500       71,929,500       16 10725+
ข.464/
ต.ค./59

720 3,908 P P P P P ด้านโรคติดต่ออันตราย และ
โรคติดต่ออุบัติใหม่

1 * กรณีเป็นรายการผูกพันเดิมให้
หน่วยงาน ระบุเลขท่ีสัญญา....ผู้
รับจ้าง...และความก้าวหน้าของ
การก่อสร้าง/การเบิกจ่าย

2 ปรับปรุงอาคารอ านวยการ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 7 
จังหวัดขอนแก่น ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น

สคร.7 
ขอนแก่น

ในเมือง เมือง
ขอนแก่น

ขอนแก่น 1 0 0 1 3 Kป แห่ง           1            590,000            590,000 1  26/2561 60 112 P P P P P 1 เพ่ือให้เหมาะสมกับการใช้งาน 
เน่ืองจากอาคารท่ีจะปรับปรุงมี
ลักษณะเป็นห้องเรียน ซ่ึงไม่เอ้ือต่อ
การจัดเป็นห้องส านักงาน

1. เลขท่ีแบบแปลน 26/2561 
2. พ้ืนท่ีด าเนินการปรับปรุง รวม 
112 ตารางเมตร  
3. ระยะเวลาก่อสร้าง จ านวน 60 
วัน จ านวนงวดงาน 1 งวดงาน

3 รายการ ..................................................... -       -                   -                   

4 รายการ ..................................................... -       -                   -                   

5 รายการ ..................................................... -       -                   -                   

.............................................................................…......ผู้รับผิดชอบค่ำของบลงทุน .............................................................................…......ผู้อ่ำนวยกำรหน่วยงำน

( …..................................................................................) ( …..................................................................................)

วัน/เดือน/ปี : วัน/เดือน/ปี : 

หมำยเหตุ

1. ให้หน่วยงานกรอกรายละเอียดในตารางให้ครบถ้วนทุกช่อง

2. แบบสรุปค าของบประมาณปี 2565 งบลงทุน ค่าส่ิงก่อสร้าง ให้หน่วยงานน าข้อมูลจากแบบ FM_ค าขอ_302_1 มาใส่

3. กรณีรายการผูกพันเดิมให้หน่วยงาน ระบุเลขท่ีสัญญา....ผู้รับจ้าง...และความก้าวหน้าของการก่อสร้าง/การเบิกจ่าย) 

*4. ระบุรหัสหมวดส่ิงก่อสร้ำง ดังน้ี

Kด = ส่ิงก่อสร้างผูกพันเดิม

Kม = ส่ิงก่อสร้างผูกพันใหม่

Kก = ส่ิงก่อสร้างปีเดียว

Kป = ปรับปรุงส่ิงก่อสร้าง

แบบเลขท่ี ระยะเวลา
ก่อสร้าง

(วัน)

พ้ืนท่ี
ใช้สอย
(ตร.ม.)

อ่ืน ๆ BOQ ล่ำดับ

รำยกำรส่ิงก่อสร้ำง กรอบ
ควำม

ต้องกำร

จ่ำนวน
ท่ีมีอยู่

จ่ำนวน
ท่ีช่ำรุด/
ทรุดโทรม

จ่ำนวน
ท่ียังขำด

จังหวัด
หน่วยนับ

งบประมำณ ปี 2565

 จ่ำนวน  รำคำต่อหน่วย  รวมงบประมำณ

* รหัส
หมวด

ส่ิงก่อสร้ำง ค่ำช้ีแจง / เหตุผลควำมจ่ำเป็น
รำยละเอียดของส่ิงก่อสร้ำง /

ลักษณะอำคำรช่ือครุภัณฑ์
หน่วยงำน
ท่ีต้ังครุภัณ์

ต่ำบล อ่ำเภอ
 แบบ
แปลน

รูปถ่าย

ทดแทน

ล่ำดับ
ควำม
ส่ำคัญ

รำยละเอียด / ควำมพร้อมของส่ิงก่อสร้ำง

(11)

ควำมเหมำะสมของรำคำของวงเงินท่ีเสนอ

ราคากลาง
ของกองแบบ

แผน

ราคากลางของ
 ส านัก

งบประมาณ

เพ่ิมประสิทธิภำพ
(ระบุจ านวน)

ในแผนฯ นอกแผนฯ

ถ้าอยุในแผนฯ ให้ระบุว่าอยู่ใน
แผน/ด้านใด เช่น 

EOC,Lab,AIDs,TB เป็นต้น

งวดงาน 
- งวดเงิน

แบบสรุปค่ำของบลงทุน (ค่ำส่ิงก่อสร้ำง) ประจ่ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงำนในสังกัดกรมควบคุมโรค

(13)

หน่วยงำน : …..................................................................................................

หน่วย : บำท

(14)(2) (10) (12)

แผนยกระดับควำมม่ันคงฯ 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 – 2565 

ตัวอย่าง
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ข้อมูล ณ วันท่ี 9 ตุลาคม 2563

ข้อท่ี หัวข้อ ค่ำอธิบำย

หน่วยงำน หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

(1) ล่ำดับ ล าดับตามรายการส่ิงก่อสร้างท่ีอยู่ในแบบฟอร์ม

(2) รำยกำรส่ิงก่อสร้ำง

 - ช่ือส่ิงก่อสร้าง ช่ือส่ิงก่อสร้าง ตามรายการของใบประมาณการราคา งวดงาน - งวดเงิน

 - หน่วยงาน หน่วยงานท่ีต้ังของรายการส่ิงก่อสร้าง เช่น ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 1 จังหวัดเชียงใหม่, ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน า
โดยแมลงท่ี 5.3 ประจวบคีรีขันธ์, ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานดอนเมือง

 - ต าบล ต าบลท่ีต้ังของรายการส่ิงก่อสร้าง

 - อ าเภอ อ าเภอท่ีต้ังของรายการส่ิงก่อสร้าง

 - จังหวัด จังหวัดท่ีต้ังของรายการส่ิงก่อสร้าง

(3) กรอบควำมต้องกำร จ านวนของส่ิงก่อสร้างท่ีหน่วยงานควรจะมี

(4) จ่ำนวนท่ีมีอยู่ จ านวนส่ิงก่อสร้างปัจจุบันท่ีหน่วยงานมีท้ังหมด (รวมท่ีใช้ได้และท่ีช ารุด)

(5) จ่ำนวนท่ีช่ำรุด/ทรุดโทรม จ านวนส่ิงก่อสร้างปัจจุบันท่ีช ารุด เสียหาย ใช้งานไม่ได้

(6) จ่ำนวนท่ียังขำด จ านวนส่ิงก่อสร้างปัจจุบันท่ียังขาด เพ่ือให้ครบตามกรอบความต้องการ

(7) ล่ำดับควำม ส่ำคัญ ล าดับความส าคัญ ความจ าเป็นของหน่วยงาน

(8) รหัสหมวดส่ิงก่อสร้ำง ก าหนดให้ ดังน้ี

Kด = ส่ิงก่อสร้างผูกพันเดิม

Kม = ส่ิงก่อสร้างผูกพันใหม่

Kก = ส่ิงก่อสร้างปีเดียว

Kป = ปรับปรุงส่ิงก่อสร้าง

(9) หน่วยนับ หน่วยนับตามรายการส่ิงก่อสร้าง

(10) งบประมำณปี 2565

 - จ านวน จ านวนของส่ิงก่อสร้างท่ีหน่วยงานเสนอของบประมาณ

 - ราคาต่อหน่วย ราคาของค่าส่ิงก่อสร้างจ านวน 1 ท่ี

 - รวมเบิกจ่าย งบประมาณของค่าส่ิงก่อสร้างท้ังหมด คือ จ านวน * ราคาต่อหน่วย (ขอให้หน่วยงานใส่สูตร เพ่ือป้องกันความคาดเคล่ือน)

(11) รำยละเอียด / ควำมพร้อมของส่ิงก่อสร้ำง

 - งวดงาน - งวดเงิน ระบุงวดงาน-งวดเงินของรายการส่ิงก่อสร้าง

 - แบบเลขท่ี ระบุแบบเลขท่ีของรายการส่ิงก่อสร้าง

 - ระยะเวลาก่อสร้าง ระบุระยะเวลาก่อสร้างของรายการส่ิงก่อสร้าง

 - พ้ืนท่ีใช้สอย ระบุพ้ืนท่ีใช้สอยของรายการส่ิงก่อสร้าง

 - ใบประมาณการราคา(BOQ) ท าเคร่ืองหมายลงในช่องตาราง ในกรณีท่ีมีใบประมาณการราคา (BOQ) ท่ีแสดงราคากลางในการก่อสร้างท่ีใช้ในข้ันตอน

การหาผู้รับเหมาก่อนท่ีจะท าการก่อสร้าง รายละเอียดด้านในจะเป็นรายการท่ีแสดงปริมาณงานและราคาวัสดุก่อสร้างท่ี

ถอดมาจากแบบก่อสร้างท้ังหมด

 - แบบแปลน ท าเคร่ืองหมายลงในช่องตาราง ในกรณีท่ีมีแบบแปลน แสดงส่วนประกอบของพ้ืนท่ีการก่อสร้าง

 - รูปถ่าย ท าเคร่ืองหมายลงในช่องตาราง ในกรณีท่ีมีรูปถ่าย แสดงสภาพของพ้ืนท่ีส่ิงก่อสร้างในปัจจุบัน

ค่ำอธิบำย : แบบสรุปค่ำของบลงทุน (ค่ำส่ิงก่อสร้ำง) ประจ่ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงำนในสังกัดกรมควบคุมโรค
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ข้อมูล ณ วันท่ี 9 ตุลาคม 2563

ข้อท่ี หัวข้อ ค่ำอธิบำย

ค่ำอธิบำย : แบบสรุปค่ำของบลงทุน (ค่ำส่ิงก่อสร้ำง) ประจ่ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงำนในสังกัดกรมควบคุมโรค

(12) ควำมเหมำะสมของรำคำ

ของวงเงินท่ีเสนอ

ให้ท าเคร่ืองหมายลงในช่องตาราง ในกรณีท่ีรายการค าขอน้ันต้ังราคา ตามกรณีดังต่อไปน้ี

 - ราคากลางของกองแบบแผน ราคาท่ีหน่วยงานเคยจัดซ้ือคร้ังหลังสุดภายใน 2 ปีงบประมาณ

 - ราคากลางของส านัก
งบประมาณ

บัญชีราคามาตรฐานส่ิงก่อสร้างของส านักงบประมาณ

 - อ่ืน ๆ ราคากลางท่ีนอกเหนืองจากของ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข และของส านัก

งบประมาณ เช่น หน่วยงานบริษัทเอกชน กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นต้น

(13) แผนยกระดับควำมม่ันคงฯ  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 – 2565 

ให้ท าเคร่ืองหมายลงในช่องตาราง ในกรณีดังต่อไปน้ี

 - รายการในแผนฯ รายการตามแผนยกระดับความม่ันคงและความเป็นเลิศด้านควบคุมโรคของประเทศ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 - 2565 

กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข

 - ระบุรายละเอียดตามแผนฯ ในกรณีท่ีเป็นรายการตามแผนฯ ให้ระบุรายละเอียดว่ารายการท่ีเสนอขออยู่ในแผนใด ด้านใด เช่น แผนงานพัฒนาศูนย์
ความเป็นเลิศด้านป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ด้านโรคติดต่ออันตราย และโรคติดต่ออุบัติใหม่ เป็นต้น

 - รายการนอกแผนแผนฯ รายการท่ีอยู่นอกแผนยกระดับความม่ันคงและความเป็นเลิศด้านควบคุมโรคของประเทศ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 - 
2565 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

(14) ทดแทน รายการส่ิงก่อสร้างท่ีขอน้ัน เป็นรายการส่ิงก่อสร้างท่ีในปัจจุบันท่ีได้รับความเสียหาย ช ารุด

 - ระบุจ านวน จ านวน ท่ีหน่วยงานขอส่ิงก่อสร้างมาทดแทนส่ิงก่อสร้างเดิมท่ีช ารุด

 - ก่อสร้างเม่ือ ปี พ.ศ. ระบุปี พ.ศ. ของส่ิงก่อสร้างท่ีเร่ิมก่อสร้าง

 - อายุการใช้งาน ระบุอายุการใช้งานของอาคารส่ิงก่อสร้างต้ังแต่เร่ิมก่อสร้างจนถึงปัจจุบัน

(15) เพ่ิมประสิทธิภำพ รายการส่ิงก่อสร้างท่ีขอน้ัน เป็นรายการส่ิงก่อสร้างท่ีในปัจจุบันท่ีไม่มีอยู่

(16) ค่ำช้ีแจง / เหตุผลควำม
จ่ำเป็น

ค าช้ีแจงความจ าเป็นในการท่ีหน่วยงานขอรายการส่ิงก่อสร้าง ได้แก่ เหตผล - ความจ าเป็น และผลกระทบท่ีคาดว่าจะ
ได้รับต่อการไม่ได้รับจัดสรรรายการส่ิงก่อสร้าง

(17) รำยละเอียดของส่ิงก่อสร้ำง /
ลักษณะอำคำร

รายละเอียดของอาคารส่ิงก่อสร้าง เช่น ลักษณะของอาคาร พ้ืนท่ีใช้สอยแต่ละช้ัน เป็นต้น
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แบบค่ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ่ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน (ค่ำส่ิงก่อสร้ำง) ของหน่วยงำนในสังกัดกรมควบคุมโรค (ให้กรอกรำยละเอียดให้ครบทุกช่อง)

หน่วยงำน ................................................................................
ประกอบส่ิงก่อสร้ำงรำยกำรล่ำดับท่ี .................... (เช่ือมโยงกับคอลัมน์ท่ี 1 (ล่ำดับท่ี) ในตำรำงสรุป
ควำมส่ำคัญของรำยกำรน้ีจัดเป็นอันดับท่ี .......................  เช่ือมโยงกับคอลัมน์ท่ี 7 (ล่ำดับควำมส่ำคัญ) ในตำรำงสรุป                               

1.  ช่ือส่ิงก่อสร้ำง   ………………………………………………………………..................................................................................  จ านวน  ………………………………. รายการ

     ราคาต่อหน่วย ............................................................................  บาท       รวมเป็นเงินท้ังส้ิน ....................................................... บาท                              

     พ้ืนท่ีใช้สอยของส่ิงก่อสร้าง  ...............................................................................................................................................................................................

     ลักษณะของส่ิงก่อสร้าง .....................................................................................................................................................................................................

     ……...……………………….....................................................................................................................................................................................................

2.  เลขท่ีแบบแปลน  ..........................................ขนาด..................ช้ัน..........................................   ราคากลาง .........................................................  บาท

    ระยะเวลำก่อสร้ำง เดือน............................................ จ่ำนวนวัน........................ จ่ำนวนงวดงำน ............................................

3. ท่ีมำของท่ีดิน ......................................................................................................................................................................................................

4.  ภำยในอำคำรประกอบด้วย

  ครุภัณฑ์  (โปรดระบุรายการครุภัณฑ์)...................................................................................................................................................................

                        1.  ................................................................................................................................................................................................................

                        2.  ................................................................................................................................................................................................................

  ระบบเรียกพยาบาล ………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ระบบเรียกไฟฟ้า  ……………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ระบบอ่ืน ๆ  (โปรดระบุ) ……………….………………………..........................................................................................................................................

5.  เหตุผลควำมจ่ำเป็นในกำรก่อสร้ำงคร้ังน้ี

      .....................................................................................................................................................................................................................................

      .....................................................................................................................................................................................................................................
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6.  วัตถุประสงค์ในกำรขอก่อสร้ำง

           ทดแทนของเดิมท่ีมีอายุการใช้งานมานาน............................................ปี (ก่อสร้างเม่ือปี พ.ศ.........................................................)

  สภาพของเดิมเป็นอย่างไร.......................................................................................................................................................................................
      .....................................................................................................................................................................................................................................

        ได้แนบรูปถ่ายสภาพอาคารเดิมมาด้วยแล้ว .....................................................................................ภาพ

        ก่อสร้างเพ่ิมเติม  เน่ืองจากของเดิมไม่เพียงพออย่างไร  (ให้เปรียบเทียบปริมาณการใช้การอาคารเดิมท่ีมีอยู่ และต้องมีแผนการขยายหรือเพ่ิมปริมาณกลุ่มเป้าหมายหรือปริมาณเป็นเอกสารประกอบ
อย่างชัดเจน)
             ................................................................................................................................................................................................................................

       เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการรักษาหรือใช้งาน  (โปรดระบุประสิทธิภาพท่ีจะได้รับเพ่ิมเติม)

1.  .................................................................................................................................................... ...................................................................

2.  ......................................................................................................................................................................... ...................................................................

7.  เปรียบเทียบรำคำ  

       หน่วยงานเคยก่อสร้างเม่ือปี................................................. ราคาต่อหลัง  ..............................................บาท

       เคยมีหน่วยงานอ่ืนก่อสร้างแล้ว  คือ .................................................................................................................

             ก่อสร้างเม่ือปี  ......................................................................... ราคาต่อหลัง................................................บาท

8.  เหตุผลหรือรำยละเอียดประกอบอ่ืน ๆ  (ถ้ำมี) 

      1. .............................................................................................................................................................................................................................

      2. ……………………………….............................................................................................................................................................................................

      3. ..............................................................................................................................................................................................................................

หมำยเหตุ  :

  1. กรณีขอก่อสร้ำงใหม่ให้แนบแบบแปลน/แบบรูปรำยกำร (ขนำด A4) แบบสรุปผลกำรประมำณรำคำค่ำก่อสร้ำง (BOQ) และงวดงำน-งวดเงิน จ่ำนวน 1 ชุด (จ่ำเป็นมำก)

  2. กรณีขอปรับปรุงหรือซ่อมแซมให้แนบรูปถ่ำยมำด้วย  (จ่ำเป็นมำก)

  3. โปรดวำงแผนรำยกำรส่ิงก่อสร้ำงให้ครบท้ัง 4 ปี

ผู้ช้ีแจง  .........................................................................................................  ต่ำแหน่ง ...............................................................................................

งำน/ฝ่ำย/กลุ่มงำน .................................................................................... โทร ............................................. โทรสำร ....................................................   
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แนวทางการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กรมควบคุมโรค 
งบเงินอุดหนุน 

1. คำอธิบาย 

งบเงินอุดหนุน  หมายถึง  รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเป็นค่าบำรุงหรือเพื่อช่วยเหลือ  สนับสนุนการ
ดำเนินงานของหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือหน่วยงานของรัฐซึ ่งมิใช ่ราชการส่วนกลางตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  หน่วยงานในกำกับของรัฐ  องค์การมหาชน  รัฐวิสาหกิจ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สภาตำบล  องค์การระหว่างประเทศ  นิติบุคคล  เอกชนหรือกิจการอันเป็น
สาธารณประโยชน์  รวมถึง  เงินอุดหนุนงบพระมหากษัตริย์  เงินอุดหนุนการศาสนา  และรายจ่ายที่  
สำนักงบประมาณกำหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ งบเงินอุดหนุนมี  2  ประเภท  ได้แก่   

1)  เงินอุดหนุนทั่วไป  หมายถึง  เงินที่กำหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ ไดแ้ก่ 
 - เงินอุดหนุนสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อน : ค่ายังชีพแก่ผู้ป่วยโรคเรื้อนทั่วประเทศ ที่ไม่ได้รับเงิน

สงเคราะห์ช่วยเหลืออ่ืน 
 - เงินอุดหนุนค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อน : ค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อน 

อัตรารายละ 2,500 บาท 
 - เงินอุดหนุนค่าสังคมสงเคราะห์ : ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยที่มารับบริการ ซึ่งเป็นผู้ยากไร้ ที่

ป่วยเป็นโรคติดต่อเรื้อรังและเป็นผู้ว่างงาน 
 - ค่าใช้จ่ายในการอบรม อมม. : ค่าฝึกอบรมอาสาสมัครมาลาเรีย ทหารพราน เจ้าหน้าที่

อุทยานแห่งชาติและประชาชนผู ้มีพฤติกรรม เสี ่ยงต่อไข้มาลาเรียมีความรู้ ความเข้าใจที ่ถูกต้องเรื ่อง 
โรคมาลาเรียและมีพฤติกรรมที่ถูกต้อง  ในการป้องกันโรคมาลาเรีย 

 - เงินอุดหนุนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ : 
สนับสนุนให้เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมการป้องกันนและแก้ไขปัญหาเอดส์ 
โดยมุ่งสู่ประชาชน 

 - เงินอุดหนุนทุนการศึกษา กรมควบคุมโรค : สนับสนุนบุคลากรกรมควบคุมโรค ศึกษาต่อ
ระดับปริญญาโท และเอก ในต่างประเทศ ในสาขาต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นในเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อผลักดัน  
การดำเนินงานตามภารกิจกรมฯ (สาขาด้านระบาดวิทยา และการป้องกันควบคุมโรค) โดยศึกษา 
ในต่างประเทศเท่านั้น อัตราเป็นไปตามท่ี สำนักงาน ก.พ. กำหนด 

2)  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  หมายถึง  เงินที่กำหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์  ได้แก่ เงินอุดหนุน
ค่าอาหารผู้ป่วยโรคเรื้อน  

2. ขั้นตอนการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอของบประมาณปี 2565 

2.1 หน่วยงาน ทบทวนข้อมูลตามเงื่อนไข คือ การของบอุดหนุนให้ผู้ป่วยโรคเรื้อน ขอได้ตามอัตรา
ในระเบียบที่กำหนดไว้และให้ตามจำนวนผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนจริง และกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มให้
ครบถ้วน  ทั้งคำชี้แจงเหตุผลและอัตราที่ใช้ในการคำนวณงบประมาณ 

2.2 จัดทำรายละเอียดตามแบบฟอร์ม Fm_คำขอ_401 ส่งให้กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ภายใน 
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ทาง E – mail: budgetddc@ddc.mail.go.th  

------------------------------------------------------------------------------------ 
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Fm_ค ำขอ_401_สรุปงบอุดหนุน

หน่วย : บาท 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวมท้ังส้ิน  (1 + 2)            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -               -   

1. สรุปรำยจ่ำยท่ีจ ำเป็น            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -               -   
1.1 รวมค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับงบอุดหนุน            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -               -   

 1. เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเร้ือน              -   (พร้อมระบุเหตุผลท่ีเพ่ิม - ลดจากปี 64)

 2. ค่าอาหารผู้ป่วยโรคเร้ือน              -   (พร้อมระบุเหตุผลท่ีเพ่ิม - ลดจากปี 64)

 3. ค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเร้ือน              -   (พร้อมระบุเหตุผลท่ีเพ่ิม - ลดจากปี 64)

 4. ค่าสังคมสงเคราะห์              -   (พร้อมระบุเหตุผลท่ีเพ่ิม - ลดจากปี 64)
 5. ค่าฝึกอบรมอาสาสมัครมาลาเรีย              -   (พร้อมระบุเหตุผลท่ีเพ่ิม - ลดจากปี 64)
 6. เงินอุดหนุนทุนการศึกษากรมควบคุมโรค             -   (พร้อมระบุเหตุผลท่ีเพ่ิม - ลดจากปี 64)

 7 .เงินอุดหนุนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ในการ

ด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์

             -   (พร้อมระบุเหตุผลท่ีเพ่ิม - ลดจากปี 64)

สรุปงบประมำณรำยจ่ำยงบเงินอุดหนุน  ปีงบประมำณ พ .ศ. 2565

หน่วยงำน …………………………..

ไตรมำสท่ี 1 ไตรมำสท่ี 2 ไตรมำสท่ี 3 ไตรมำสท่ี 4

ค ำของบประมำณ ปี 2565

รวมท้ังส้ินรำยกำร

ค ำช้ีแจง 

(โปรดระบุให้ครบถ้วน)

92



Fm_ค ำขอ_401_1

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

รวมท้ังส้ิน            -                       -              -                   -             -               -             -               -             -                     -   

สถำบัน -         -                   -         -               -         -           -         -           -         -                

สถาบันบ าราศนราดูร* เฉพาะรายการค่าสังคมสงเคราะห์

สถาบันราชประชาสมาสัย -                    -                -            -            รับการสงเคราะห์ท่ีสถาบันราชประชาสมาสัย จ านวน  ............คน

รับการสงเคราะห์ในชุมชน จังหวัด............ จ านวน........คน

สปคม. สคร.1 - 12 -         -                   -         -               -         -           -         -           -         -                

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง -                  ผู้ป่วยโรคเร้ือนชุมชน...............จังหวัด......  จ านวน ............  คน

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 1
1. นิคมแม่ลาว จังหวัดเชียงราย จ านวน  .......  คน 

2. นิคมแม่ทะ จังหวัดล าปาง จ านวน  ........  คน

3. นิคมฝายแก้ว จังหวัดแพร่ จ านวน  .........  คน

       (รวมผู้ป่วยโรคเร้ือนในชุมชนแล้ว) 

4. สถาบันแมคเคน  ......  คน (คิดเฉพาะค่าอาหารฯ)

5. ศูนย์โรคเร้ือน  ......  คน (คิดเฉพาะค่าสังคมสงเคราะห์) 

6. ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลง จ.แพร่  จ านวน ...... คน

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 2 1. นิคมบ้านกร่าง จังหวัดพิษณุโลก จ านวน  .......  คน

    ชุมชนบ้านกร่าง จังหวัดพิษณุโลก  จ านวน ....... คน

2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม อมม.  

    จังหวัดพิษณุโลก จ านวน ....... .คน

    จังหวัดเพชรบูรณ์ .จ านวน .......... คน

    จังหวัดตาก จ านวน ......... คน

ค่ำฝึกอบรมอำสำสมัครมำลำเรีย

(150 บำท x 3 วัน x รำย)

รำยละเอียดแนบค ำของบประมำณงบเงินอุดหนุน  ประจ ำปีงบประมำณปี พ.ศ.2565

รำยกำร : เงินอุดหนุนส ำหรับผู้ป่วยโรคเร้ือน และกำรฝึกอบรมอำสำสมัครมำลำเรีย

หน่วยงำน

รำยกำรงบอุดหนุน
หมำยเหตุค ำช้ีแจง

(ทุกหน่วยงานโปรดระบุช่ือนิคม / ช่ือชุมชน / ช่ือจังหวัด และจ านวนผู้ป่วยโรค

เร้ือนท่ีรับการสงเคราะห์ในรายการต่าง ๆ ด้วย พร้อมท้ังระบุจังหวัดและจ านวนผู้

เข้ารับการฝึกอบรมอาสาสมัครมาลาเรีย)

เงินสงเครำะห์ผู้ป่วยโรคเร้ือน
 (1,300 บำท x 12 เดือน x รำย)

ค่ำอำหำรผู้ป่วยโรคเร้ือน
(100 บำท x 365 วัน x รำย)

ค่ำฌำปนกิจสงเครำะห์

ผู้ป่วยโรคเร้ือน

(2,500 บำท x รำย)

ค่ำสังคมสงเครำะห์*

(250 บำท x รำย)
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Fm_ค ำขอ_401_1

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

ค่ำฝึกอบรมอำสำสมัครมำลำเรีย

(150 บำท x 3 วัน x รำย)

รำยละเอียดแนบค ำของบประมำณงบเงินอุดหนุน  ประจ ำปีงบประมำณปี พ.ศ.2565

รำยกำร : เงินอุดหนุนส ำหรับผู้ป่วยโรคเร้ือน และกำรฝึกอบรมอำสำสมัครมำลำเรีย

หน่วยงำน

รำยกำรงบอุดหนุน
หมำยเหตุค ำช้ีแจง

(ทุกหน่วยงานโปรดระบุช่ือนิคม / ช่ือชุมชน / ช่ือจังหวัด และจ านวนผู้ป่วยโรค

เร้ือนท่ีรับการสงเคราะห์ในรายการต่าง ๆ ด้วย พร้อมท้ังระบุจังหวัดและจ านวนผู้

เข้ารับการฝึกอบรมอาสาสมัครมาลาเรีย)

เงินสงเครำะห์ผู้ป่วยโรคเร้ือน
 (1,300 บำท x 12 เดือน x รำย)

ค่ำอำหำรผู้ป่วยโรคเร้ือน
(100 บำท x 365 วัน x รำย)

ค่ำฌำปนกิจสงเครำะห์

ผู้ป่วยโรคเร้ือน

(2,500 บำท x รำย)

ค่ำสังคมสงเครำะห์*

(250 บำท x รำย)

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 3 -                  ผู้ป่วยโรคเร้ือนในชุมชน รวม .....  จังหวัด  จ านวน  ....  คน

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 4
-                  

1. ชุมชน.จังหวัดสระบุรี(.....คน) /ลพบุรี(....คน)/สิงห์บุรี(..........คน)/ชัยนาท(...........

คน)/อ่างทอง(............คน) รวม........... คน

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 5 -                    -                -            -            -                  1. ชุมชน.........จังหวัด........ จ านวน........คน

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 6

-                    -                -            -            -                  
1. นิคมดงทับ จังหวัดจันทบุรี จ านวน  ..........คน  

    นิคมแพร่งขาหย่ัง จังหวัดจันทบุรี จ านวน  ......... คน  

    ชุมชน.........จังหวัด........ จ านวน........คน

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 7

-                    -                -            -            -                  

1. นิคมโนนสมบูรณ์ จังหวัดขอนแก่น  จ านวน  ....... คน

    นิคมบ้านหัน จังหวัดมหาสารคาม จ านวน  ........ คน

    นิคมเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน  ........  คน

    ชุมชน.........จังหวัด........ จ านวน........คน

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 9 1. นิคมปราสาท จังหวัดสุรินทร์ จ านวน  .....  คน 

    ชุมชน......จังหวัด.ชย./บร./นม./สร... จ านวน..........คน

2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม อมม.  

    จังหวัด....ชัยภูมิ.....จ านวน............คน / จังหวัด....บุรีรัมย์...จ านวน............คน 

    จังหวัด..นครราชสีมา..จ านวน........คน /จังหวัด..สุรินทร์....จ านวน............คน

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 10 1. นิคมอ านาจเจริญ จังหวัดอ านาจเจริญ จ านวน ....... คน

    ชุมชน......จังหวัด..อ านาจเจริญ....... จ านวน........คน

2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม อมม.  

    จังหวัด..อุบลราชธานี....จ านวน......คน / จังหวัด....มุกดาหาร..จ านวน..........คน
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Fm_ค ำขอ_401_1

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

ค่ำฝึกอบรมอำสำสมัครมำลำเรีย

(150 บำท x 3 วัน x รำย)

รำยละเอียดแนบค ำของบประมำณงบเงินอุดหนุน  ประจ ำปีงบประมำณปี พ.ศ.2565

รำยกำร : เงินอุดหนุนส ำหรับผู้ป่วยโรคเร้ือน และกำรฝึกอบรมอำสำสมัครมำลำเรีย

หน่วยงำน

รำยกำรงบอุดหนุน
หมำยเหตุค ำช้ีแจง

(ทุกหน่วยงานโปรดระบุช่ือนิคม / ช่ือชุมชน / ช่ือจังหวัด และจ านวนผู้ป่วยโรค

เร้ือนท่ีรับการสงเคราะห์ในรายการต่าง ๆ ด้วย พร้อมท้ังระบุจังหวัดและจ านวนผู้

เข้ารับการฝึกอบรมอาสาสมัครมาลาเรีย)

เงินสงเครำะห์ผู้ป่วยโรคเร้ือน
 (1,300 บำท x 12 เดือน x รำย)

ค่ำอำหำรผู้ป่วยโรคเร้ือน
(100 บำท x 365 วัน x รำย)

ค่ำฌำปนกิจสงเครำะห์

ผู้ป่วยโรคเร้ือน

(2,500 บำท x รำย)

ค่ำสังคมสงเครำะห์*

(250 บำท x รำย)

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 11
 1. นิคมพุดหง จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน .......  คน 

    ชุมชน......คน....รวม….....คน

2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม อมม.  

 -   จังหวัดพังงา         จ านวน  ..... คน 

-   จังหวัดนครศรีรธรรมราช         จ านวน  ..... คน 

-   จังหวัดกระบ่ี         จ านวน  ..... คน 

-   จังหวัดสุราษฎร์ธานี         จ านวน  ..... คน

-   จังหวัดฃุมพร         จ านวน  ...... คน 

-   จังหวัดระนอง         จ านวน  ........ คน

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 12 1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม อมม.  

    ศตม.ท่ี 12.1 ยะลา    จ านวน  ....... คน

    ศตม.ท่ี 12.2 สงขลา    จ านวน  ............. คน

   ศตม.ท่ี 12.3 ตรัง    จ านวน  .............. คน  

  ศตม.ท่ี 12.4  นราธิวาส    จ านวน ............  คน

หมำยเหตุ  :

1. มอบหมาย สถาบันราชประชาสมาสัย รวบรวมข้อมูลและจัดท าค าของบประมาณ ปี 2564 ในรายการเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเร้ือน ค่าอาหารผู้ป่วยโรคเร้ือน ค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเร้ือน ค่าสังคมสงเคราะห์

   โดยเฉพำะค่ำสังคมให้ประสำนข้อมูลกับสถำบันบ ำรำศนรำดูรด้วย (สถำบันบ ำรำศนรำดูร ค่ำสังคมสงเครำะห์ 500 บำท / รำย)

2. มอบหมายกองโรคติดต่อน าโดยแมลง รวบรวมข้อมูลและจัดท าค าของบประมาณ ปี 2564 ในรายการค่าฝึกอบรมอาสาสมัครมาลาเรีย
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งบส ำหรับ

โครงกำรพ้ืนฐำน

งบส ำหรับโครงกำรใหม่

ท่ีมีควำมส ำคัญสูง

รวมงบประมำณ

ค ำของบเงินอุดหนุน ปี 2565

1 ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคท่ี 1 2 -                           -                               -                                 

1.องค์กร A ตัวอย่าง 1 -                                  -                                       -                                         

2.องค์กร B ตัวอย่าง 1 -                                  -                                       -                                         

2 ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคท่ี 2

3 ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคท่ี 3

4 ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคท่ี 4

5 ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคท่ี 5

6 ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคท่ี 6

7 ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคท่ี 7
8 ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคท่ี 8
9 ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคท่ี 9

10 ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคท่ี 10

11 ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคท่ี 11

12 ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคท่ี 12

12 สถำบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

13 กองโรคเอดส์ และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์

รวมท้ังส้ิน 2 -                           -                               -                                 

รำยละเอียดแนบค ำของบประมำณงบเงินอุดหนุน  ประจ ำปีงบประมำณปี พ.ศ. 2565

รำยกำร : เงินอุดหนุนองค์กรเอกชนสำธำรณประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำเอดส์

(เป้ำหมำย…………......องค์กร งบประมำณ……………………...... บำท)

ล ำดับ หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ/ช่ือองค์กร

ค ำขอปีงบประมำณ 2565

จ ำนวนองค์กร

เป้ำหมำย

งบประมำณท่ีจะจัดสรรให้กับหน่วยงำน

ข้อมูล ณ วันท่ี..................ช่ือผู้ให้ข้อมูล...................................หน่วยงำน…กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์........เบอร์โทรติดต่อ................

ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 

ปี 2563

ได้รับจัดสรร 

ปี 2564
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 ผลกำรเบิกจ่ำย 

ปี 2563

 ได้รับจัดสรร 

ปี 2564

ทุนท่ี 1 เข้ำศึกษำต่อปีท่ี ..............ช่ือ........................

ระดับปริญญำ.................สำขำ .........................,

มหำวิทยำลัย ..............................

ประเทศ............................

รวมค่ำใช้จ่ำย   = ......................................... บำท

                -   

1. ค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายก่อนเดินทาง  

2. ค่าพาหนะเดินทางโดยเคร่ืองบินไป-กลับ 

3. ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา 

4. ค่าใช้จ่ายรายเดือน 

5. ค่าเล่าเรียนต่อปี (Tuition) 

6. ค่าประกันสุขภาพ 

7. เงินชดเชยค่าใช้จ่ายในการดูแลนักเรียน  

8. ค่าซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์  

9. ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 

รวมค่ำใช้จ่ำย .............ทุน
หมำยเหตุ : มอบหมำยส ำนักระบำดวิทยำ

1. จัดท าประมาณการค าของบประมาณ ปี 2564 รายการเงินอุดหนุนทุนการศึกษากรมควบคุมโรค พร้อมระบุเหตุผลความจ าเป็นในการด าเนินงานโครงการ

2.ค่าใช้จ่าย ใน 4 รายการ ได้แก่ 1.ค่าเล่าเรียนต่อปี (Tuition)  2.ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา 3.ค่าประกันสุขภาพ 4.ค่าเงินชดเชยค่าใช้จ่ายในการดูแลนักเรียน  

คิดตามมหาวิทยาลัยท่ีศึกษาก าหนดมา

3.หากระบุตัวบุคคลผู้รับทุนได้ ควรระบุด้วย และหากมีการปรับเปล่ียนค่าใช้จ่ายรายการใด โปรดระบุเหตุผลการปรับเปล่ียนด้วย

รำยละเอียดแนบค ำของบประมำณงบเงินอุดหนุน  ประจ ำปีงบประมำณปี พ.ศ. 2565

รำยกำร : เงินอุดหนุนทุนกำรศึกษำกรมควบคุมโรค

ข้อมูล ณ วันท่ี..................ช่ือผู้ให้ข้อมูล...................................หน่วยงำน……………...........เบอร์โทรติดต่อ................

รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย  

รำยกำรเงินอุดหนุนทุนกำรศึกษำกรมควบคุมโรค

ปีงบประมำณ
 ค ำของบประมำณ 

ปี 2565

ระบุควำมจ ำเป็นและเหตุผล

ท่ีเพ่ิม - ลด จำกปี 64

97



2.9  การจัดทำคำของบรายจ่ายอื่น 
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แนวทางการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กรมควบคุมโรค 
งบรายจ่ายอ่ืน 

 

1. คำอธิบาย 
งบรายจ่ายอื่น  หมายถึง  รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดงบรายจ่ายหนึ่ง  หรือ

รายจ่ายที่สำนักงบประมาณกำหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ ได้แก่   
1)  ค่าใช้จ่ายในการวิจัย พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับแนวทางบูรณาการวิจัย 

ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมควบคุมโรคตั้งที่กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตาม
กฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ตาม พ.ร.บ. การส่งเสริม
วิทยาศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 

2)  ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน / ประชุม / อบรม ณ ต่างประเทศ ให้เป็นไปตามแนวทางหลักเกณฑ์
การตั้งงบประมาณของสำนักงบประมาณอย่างเคร่งครัด 

2. ขั้นตอนการจัดทำรายละเอียดเพ่ือเสนอของบประมาณปี 2565 
2.1 สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ประสานหน่วยงาน ทบทวนข้อมูลตามเกณฑ์การจัดตั้ง

งบประมาณ โดยให้คำนึงถึงบทบาทภารกิจของหน่วยงานและกรมควบคุมโรค  เพื่อเสนอตั้งค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาดูงาน / ประชุม / อบรม ณ ต่างประเทศ 

2.2 สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ จัดทำรายละเอียดตามแบบฟอร์ม Fm_คำขอ_501  
ส่งให้กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ทาง E – mail: budgetddc@ddc.mail.go.th  

 
------------------------------------------------------------------------------------ 
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ล ำดับ

ท่ี

ปี 2562 

จ่ำยจริง

ปี 2563

ได้รับจัดสรร

ปี 2564

ค ำขอ
เร่ืองประชุม/ โครงกำร/ กิจกรรม ประเทศ จ ำนวนคน ระยะเวลำ  จ ำนวนเงิน  หมำยเหตุ ประเภทของโครงกำร

1 ประชุมปรึกษาหารือ

2 ประชุม/สัมมนา

-             

3 ประชุมปรึกษาหารือ

4 การฝึกอบรม

5 ประชุม/สัมมนา

-             

-             

ค ำขอแผนงำนและวงเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศช่ัวครำว ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
 กรมควบคุมโรค  กระทรวงสำธำรณสุข

ผลผลิตท่ี 2 : กำรสนับสนุน เสริมสร้ำงศักยภำพและควำมเข้มแข็งในกำรจัดกำรระบบเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภำพ

รวมท้ังส้ิน.......................  โครงกำร               

 รวมเป็นเงินท้ังส้ิน

รวมผลผลิตท่ี 2              เป็นเงิน

ผลผลิตท่ี 1 : ผลิตภัณฑ์ด้ำนกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภำพท่ีได้มำตรฐำน 

รวมผลผลิตท่ี 1    เป็นเงิน
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วันละ 

(บาท)

จ านวน

 (วัน)

รวมเงิน 

(บาท)

วันละ 

(บาท)

จ านวน

 (วัน)

รวมเงิน 

(บาท)

1

2

รวมค่ำใช้จ่ำย  -    -    -    -    -    -   

งบประมำณหมวดงบรำยจ่ำยอ่ืน ส ำหรับค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศช่ัวครำว

รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศ เร่ือง …………………………………….

ณ   ประเทศ…………………….. ประมำณเดือน……………………………. (รวมระยะเวลำเดินทำงประมำณ  …………………………...วัน)

ช่ือหน่วยงำน   ส ำนักงำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ  กรมควบคุมโรค 
1. เหตุผลควำมจ ำเป็น 

2. วัตถุประสงค์   

3. ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ 

ค่าท่ีพัก (ประเภท ก)
ค่าเคร่ือง

แต่งตัว

ค่ำพำหนะ

ในประเทศ 

(บำท)

ค่าโดยสาร

เคร่ืองบิน
ค่ำพำหนะใน

ต่ำงประเทศ
รวมค่าใช้จ่าย

ล าดับท่ี
รายช่ือ/ต าแหน่ง/ระดับ

ของผู้เดินทาง

รายการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ (บาท)

ค าช้ีแจงค่ำภำษี

สนำมบิน

ต่ำงประเทศ

ค่าเบ้ียเล้ียง
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กรมควบคุมโรค

หน่วยงำน...

-           บำท  เสนอปรับลด -                 บำท คงเหลือ -        บำท
     - งบด าเนินงาน -            บาท -                  บาท -         บาท
     - งบเงินอุดหนุน -            บาท -                  บาท -         บาท
     - งบรายจ่ายอ่ืน -            บาท -                  บาท -         บาท

หน่วย : บาท

 ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย  จ ำนวน (คน)

 สรุปค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศช่ัวครำวและค่ำใช้จ่ำยในกำรเจรจำและประชุมนำนำชำติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

 งบประมำณค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง

ไปรำชกำรต่ำงประเทศฯ ท้ังส้ิน

 กลุ่มเป้ำหมำย  รวมจ ำนวน

โครงกำร
 รวมงบประมำณ  ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ  วิธีกำรวัดผลโครงกำร

รวมท้ังส้ิน
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กรมควบคุมโรค

หน่วยงำน...  หน่วย : บาท 

มี ไม่มี ประเทศ
กลุ่มประเทศ

(ก/ข/ค/ง/จ)

รวมท้ังส้ิน

ยุทธศำสตร์...

แผนงำนยุทธศำสตร์...

ผลผลิต/โครงกำร ...

กิจกรรม ...

งบรำยจ่ำย ...

1. รายการ... วัตถุประสงค์

    - ค่าเบ้ียเล้ียง (ระบุต าแหน่ง...) กลุ่มเป้าหมาย

    - ค่าท่ีพัก (ระบุต าแหน่ง...) ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ

    - ค่าพาหนะ 

           - ค่าโดยสารเคร่ืองบิน (ระบุต าแหน่ง...)

           - ค่าธรรมเนียม

           - ค่าแท็กซ่ี

           - อ่ืนๆ (ระบุ)...

    - ค่าเคร่ืองแต่งตัว (ระบุต าแหน่ง...)

    - อ่ืน ๆ … (โปรดระบุรายละเอียด)
...

หมำยเหตุ 1. รายละเอียดโครงการให้แนบท้ายแบบฟอร์มน้ี (โดยแสดงเหตุผลความจ าเป็นและประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับอย่างชัดเจน)

2. ประเภทการประชุม ให้ระบุประเภทการประชุม เช่น  ประชุมสัมมนา / เจรจาธุรกิจ / ปรึกษาหารือ / ดูงาน / ตรวจบัญชี เป็นต้น และให้ระบุด้วยว่าเป็น กรณีท่ีมีพันธกรณีข้อตกลงกับองค์กรระหว่างประเทศ   หรือกรณีท่ีไม่มีพันธกรณีข้อตกลง

3. กลุ่มประเทศ ให้ระบุว่าเป็น ประเภท ก   ประเภท ข   ประเภท ค   ประเภท ง   ประเภท จ

4. ค่าโดยสารเคร่ืองบิน ให้ระบุข้อมูลประกอบการพิจารณาความเหมาะสมของอัตราค่าโดยสารเคร่ืองบินท่ีเสนอต้ัง 

   4.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ณ เมือง/รัฐ............ประเทศ................... 

   4.2 ท่ีมาของข้อมูลค่าใช้จ่าย  เช่น   (1) อ้างอิงจากสายการบิน....................ณ วันท่ี.......................................          (2) ข้อมูลการใช้จริง ณ ช่วงเวลาระหว่างวันท่ี...............................ถึงวันท่ี..................................  

พันธกรณีข้อตกลง ประเทศ / กลุ่มประเทศ

(ระบุ)(ใส่เคร่ืองหมาย )

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศช่ัวครำวและค่ำใช้จ่ำยในกำรเจรจำและประชุมนำนำชำติ  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

ยุทธศำสตร์/แผนงำน/ผลผลิต/โครงกำร/

กิจกรรม/งบรำยจ่ำย/รำยกำร

งบประมาณปี 2562 งบประมาณปี 2563 รายละเอียดงบประมาณปี 2564

ค ำช้ีแจง 

(เหตุผลควำมจ ำเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)
จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร

เบิกจ่ำย

(ณ .................)
คร้ัง/รุ่น

จ านวน

คน

จ านวน

วัน
อัตราท่ีต้ัง รวมเงิน

*ประเภทการ

ประชุม

(โปรดระบุ)
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นโยบายทีเ่กี่ยวข้องกับการจดัทำแผนปฏิบตัิราชการ  
กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. แผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) 

รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580  ซึ่งเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะยาว ที่เป็นการแก้ไข
จุดอ่อนของประเทศที ่มีการเปลี ่ยนแปลงนโยบายและรัฐบาลบ่อย ทำให้พัฒนาประเทศไม่ต ่อเน ื ่อง  
ดังนั้นยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว 20 ปี จึงเป็นทางออกสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยพัฒนาอย่างต่อเนื ่อง 
และยั ่งย ืน ประกอบกับร ัฐธรรมน ูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 65 กำหนดไว ้ว่า  
“รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็น
กรอบในการจัดทำแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย
ดังกล่าว” โดยมีประเด็นสำคัญในการขับเคลื ่อนคือการพัฒนาประเทศไทยให้เป็น “ประเทศไทย 4.0”  
คือเปลี่ยนแปลงจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยอุตสาหกรรมหนัก เป็นการขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม  
ยึดหลักการ ทำน้อยได้มาก เพื่อยกระดับประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางตอนบน  
ไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง และก้าวไปสู่ในโลกที่ 1 และเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” นำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี รายได้สูง การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว สังคมมีความมั่นคงในทุกมิติ มีความเสมอภาค 
และเป็นธรรม ประเทศมีความสามารถการแข่งข ันได้ในระบบเศรษฐกิจที ่ เป ็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม  
โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 6 ด้าน ดังนี้ 1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าทียมกันทางสังคม 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ  

2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นส่วนสำคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์  

ชาติลงสู่แผนระดับต่าง ๆ ซึ่งได้คำนึงถึงประเด็นร่วมหรือประเด็นตัดข้ามยุทธศาสตร์ และการประสานเชื่อมโยง
เป้าหมายของแต่ละแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติให้มีความสอดคล้องไปใน ทิศทางเดียวกัน โดยแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติจะประกอบด้วย สถานการณ์และแนวโน้มที่เกี่ยวข้อง  ของแผนแม่บท เป้าหมายและ
ตัวชี้วัดในการด าเนินการซึ่งแบ่งช่วงเวลาออกเป็น 4 ช่วง ช่วงละ 5 ปี รวมทั้ง กำหนดแนวทางการพัฒนา และ
แผนงาน/โครงการที่สำคัญของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินการของหน่วยงานที่
เกี ่ยวข้องให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศที่กำหนดไว้ใน ยุทธศาสตร์ชาติว่า “ประเทศชาติมั ่นคง 
ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื ่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั ่งยืน”  
โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและ ในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง  
และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที ่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
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แผนแม่บทภายใต้ย ุทธศาสตร ์ชาต ิ ม ีจำนวนรวม 23 ฉบับ ประกอบด้วย (1) ความมั ่นคง  
(2) การ ต่างประเทศ (3) การเกษตร (4) อุตสาหกรรรมและบริการแห่งอนาคต (5) การท่องเที ่ยว  
(6) พื้นที่และเมือง น่าอยู่อัจฉริยะ (7) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล (8) ผู้ประกอบการ 
และวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมยุคใหม่ (9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม 
(11) ศักยภาพ คนตลอดช่วงชีวิต (12) การพัฒนาการเรียนรู้ (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี  
(14) ศักยภาพการ กีฬา (15) พลังทางสังคม (16) เศรษฐกิจฐานราก (17) ความเสมอภาคและหลักประกันทาง
สังคม (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน (19) การบริหารจัดการน้ าทั ้งระบบ (20) การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
และ (23) การวิจัย และพัฒนานวัตกรรม  

ซ่ึงแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้บรรลุตาม
เป้าหมายตามที่กำหนดไว้ ซึ่งจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น 
รวมทั้งการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนแม่บท ซึ่งจะนำไปสู่การปฏิบัติ
เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลาดังกล่าว 

3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 – 2564 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป็นเครื่องมือหรือกลไกที ่สำคัญที่สุดในการ

ถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่เป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ สู่การปฏิบัติในช่วง 5 ปีแรกอย่าง
เป็นรูปธรรม เพื่อมุ่งสู ่การบรรลุเป้าหมายระยาวในที่สุด การพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้ยึด
หลักการในการพัฒนาคือ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา วิสัยทัศน์ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ำ และหลักการนำไปสู่การปฏิบัติ
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง  ให้ความสำคัญกับการใช้กลไกประชารัฐที่เป็นการรวมพลังขับเคลื่อนจากทั้ ง
ภาครัฐ เอกชน และประชาชน โดยมีจุดเปลี่ยนที่สำคัญคือ การกำหนดแผนงาน โครงการสำคัญ เพื่อเป็นการ
แปลงแผนสู่การปฏิบัติให้มีกรอบและทิศทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้น  แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีจุดเน้นและประเด็นการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับกรมควบคุมโรคคือ “การเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพ
ของประชากรในทุกช่วงวัย” มุ่งเน้นการพัฒนาคนให้เป็นทุนมนุษย์ศักยภาพสูงรองรับการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรสังคมผู้สูงวัยสมบูรณ์ โดยการสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ทางสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ สร้างกลไกลการจัดทำนโยบายสาธารณะที่คำนึงถึงผลกระทบทาง
สุขภาพที่จะนำไปสู่การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี และ “การสร้างความเป็นธรรมลดความ
เหลื่อมล้ำ” มุ้งเน้นการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาและ
สาธารณสุข 
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สำหรับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ถูก

กำหนดไว้ 10 ยุทธศาสตร์ โดยที่ 6 ยุทธศาสตร์หลักถูกถ่ายทอดมาจากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และได้เพ่ิม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่สนับสนุนการพัฒนาในช่วง5 ปีแรก ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อล้ำของสังคม  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

 
  

เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดชีวิต กรมควบคุมโรคจึงเป็นกำลังสำคัญหลักในยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ โดยที่จะต้องดำเนินงานในทุกมิติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน
ไทยให้มีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์กล่าวคือ “มีวินัย ทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม 
มีความเป็นพลเมืองตื่นรู ้ มีความสามารถปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบและทำ
ประโยชน์เพื่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตพอเพียง มีความ
เป็นไทย” 
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4. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) 

ความมั่นคงของชาติเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าและคนในสังคม 
อยู ่ด ีมีส ุข ตลอดจนมีภูมิคุ ้มกันพร้อมที ่จะเผชิญและสามารถบริหารจัดการปัญหาที ่เกิดขึ ้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 เห็นชอบนโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) ตามที่สภาความมั่นคงแห่งชาติ เสนอเพื่อเป็นแผนหลักของ
ชาติที่เป็นกรอบทิศทางการดำเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคามเพื่อธำรงไว้ โดย
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ  ประกอบด้วย 16 ประเด็นนโยบาย และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ อีก 19 แผน  

ภาพรวมของการขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) 
เป็นกรอบทิศทางหลักที ่ทุกส่วนราชการที ่เกี ่ยวข้องนำไปกำหนดหรือบูรณาการให้สอดคล้องกับนโยบาย/ 
แผนยุทธศาสตร์ของกระทรวง/กรม รวมถึงการกำหนดนโยบาย/ยุทธศาสตร์เฉพาะเรื่อง/แนวทาง/มาตรการ  
ในกรณีที่มีความสำคัญรองรับการดำเนินการตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติตลอดจน
การจัดทำแผนงานโครงการรองรับ โดยสภาความมั่นคงแห่งชาติซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเป็นกลไกหลัก  
ในการอำนวยการและขับเคลื่อนในระดับชาติ คณะกรรมการภายใต้สภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นกลไกสนับสนุนใน
การกำกับ ติดตาม บูรณาการและขับเคลื่อนเชิงนโยบาย และสำนักงานสภาความมั ่นคงแห่งชาติรับผิดชอบ
ภาพรวมในการอำนวยการ กำกับ ติดตามและขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
ให้ประสานสอดคล้องกัน โดยมีการประเมินสถานการณ์และประเมินผลการดำเนินการ ทั้งนี้ กองอำนวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.)  
ทำหน้าที ่ร่วมประสานการปฏิบัติตามนโยบายและแผนระดับชาติว ่าด้วยความมั ่นคงแห่งชาติซึ ่งแนวทาง  
การขับเคลื่อนดังกล่าว จะสอดรับและเป็นไปในแนวทางการดำเนินขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นความมัน่คงด้วย 

5. นโยบายรัฐบาล 
นโยบายรัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติใน

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 มีทั้งสิ้น 12 ด้าน ประกอบด้วย 
1) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2) การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
3) การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
4) การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
5) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
6) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
7) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
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9) การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
10) การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
11) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
12) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 

นโยบายหลักทั้ง 12 ด้านของรัฐบาลที่กล่าวมาข้างต้น จะเป็นทิศทาง การบริหารราชการแผ่นดินของ
รัฐบาลในช่วง 4 ปีข้างหน้า ซึ่งจากสถานการณ์และปัญหา ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็น
ปัญหาปากท้องของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ สถานการณ์เศรษฐกิจโลกและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อ
ระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ รัฐบาลได้กำหนดเรื ่องเร่งด่วนที ่ต้องดำเนินการ เพื ่อบรรเทาปัญหาและ 
ลดผลกระทบกับประชาชน และระบบเศรษฐกิจ ตามนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ดังนี้  

1) การแก้ไขปัญหาในการดํารงชีวิตของประชาชน 
2) การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชวีตของประชาชน 
3) มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 
4) การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 
5) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 
6) การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 
7) การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
8) การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจํา 
9) การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ 
10) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
11) การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย 
12) การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการดำเนินการเพ่ือ

แก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนญ 

6. แผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข 

การปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขมีความสอดคล้องกับร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  (พ.ศ. 2561 – 2580) 
ใน 4 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยการพัฒนาสาขาบริการที่
ไทยมีศักยภาพที่สอดคล้องกับบริบทโลกในอนาคต ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ครอบคลุมการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาพ การสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี และการส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพื้นที่ 
ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยการสร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุม
เหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย และยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ โดยทบทวน
บทบาทภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีความเหมาะสม รวมทั้งถ่ายโอนภารกิจที่สำคัญเพื่อกระจายอำนาจสู่
ท้องถิ่น ปรับโครงสร้างและระบบบริหารงานราชการใหม่ในรูปแบบของหน่วยงานพิเศษที่ต้องอาศัยการ
ดำเนินงานที่มีความยืดหยุ่น คล่องตัว ไม่ยึดติดกับโครงสร้างและระบบราชการแบบเดิม และพัฒนา ปรับระบบ
วิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย รวมถึงเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการอย่างเหมาะสม 
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แผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ดำเนินการภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญที ่กำหนดไว้ โดย  
ปรับระบบหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนได้รับสิทธิและประโยชน์จากการบริหารจัดการและการเข้าถึง
บริการที่มีคุณภาพและสะดวกทัดเทียมกัน และให้มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
ดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม รวมถึงได้พิจารณาประเด็นอื่นที่นำสู่การออกแบบนโยบายและระบบที่
สมบูรณ์ สนับสนุนให้การขับเคลื่อนประเด็นปฏิรูปด้านสาธารณสุขเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีโอกาสทัดเทียมกัน และประเทศมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลง
ปัจจัยทั้งภายนอกและภายในที่จะส่งผลถึงการสาธารณสุขของประเทศ และความสอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาประเทศท้ังในระยะยาว และระยะกลาง 

การกำหนดประเด็นการปฏิรูปฯ ได้คำนึงถึงองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านระบบบริหารจัดการ
ด้านสุขภาพ ที่ให้ความสำคัญกับการมีกลไกในการกำหนดนโยบายสุขภาพแห่งชาติที่มีความเป็นเอกภาค การ
กระจายอำนาจในการบริหารจัดการไปยังเขตสุขภาพ การมีระบบสารสนเทศสุขภาพ และการวางแผนกำลังคน
สุขภาพ (2) ด้านระบบบริการสาธารณสุข มุ่งพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ การแพทย์แผนไทย การแพทย์ฉุกเฉิน 
และการสร้างเสริมป้องกันและควบคุมโรค (3) ด้านการคุ้มครองผุ้บริโภคและบุคลากรด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข ให้ความสำคัญในการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับประชาชน รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภค  
(4) ด้านความยั่งยืนและเพียงพอด้านการเงินการคลังสุขภาพ โดยการปฏิรูประบบหลักประกันสุ ขภาพภาครัฐ
ทุกระบบให้มีประสิทธิภาพ มีความเป็นธรรม และยั่งยืน  

7. แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข พ.ศ. 2561 – 2580 
เพื่อพัฒนาบริบทสุขภาพของคนไทย กระทรวงสาธารณสุข มีอำนาจหน้าที่เกี ่ยวกับการสร้างเสริม

สุขภาพอนามัย การป้องกัน ควบคุม การรักษาโรคภัยและการฟื้นฟูสมรรถภาพของประชาชนและเพื่อให้สอด
รับกับนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว เพื่อให้เป็นกรอบแนวทางในการ
พัฒนาประเทศ สู่ ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน จึงได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข 
โดยมีกรอบการวิเคราะห์จาก สาเหตุการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร (Premature Mortality) ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผล
ต่ออายุคาดเฉลี่ยของคนไทยโดยปัจจุบันอายุคาดเฉลี่ยของคนไทยอยู่ที่ 74.7 ปี ในขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว 
อย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นอยู่ที่ 85 ปี 

กระทรวงสาธารณสุข ได้สร้างภาพอนาคตในปี 2580 (Future Scenarios) ไว้ว่า “ประชาชนทุกกลุ่ม
วัยได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการป้องกันโรคภัยด้วยตนเองและใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ ยกระดับ ระบบบริการ
โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในการให้บริการด้านสุขภาพก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ และ
ประเทศไทยมีระบบสุขภาพที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็น 1 ใน 3 ของเอเชีย”แผนยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ได้วางวิสัยทัศน์ไว้ดังนี้ “เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ ที่รวมพลังสังคม เพ่ือ
ประชาชนสุขภาพดี” ในขณะที่พันธกิจของกระทรวงสาธารณสุขก็คือ “พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพอย่างมี
ส่วนร่วมและยั่งยืน” เพราะสุขภาพเป็นของทุกคน ทุกองค์กร ดังนั้นทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน ผลักดันให้
นโยบายด้านสุขภาพต่างๆ ดีขึ้น เป็นการรวมพลังสังคมเพื่อประชาชนสุขภาพดีและได้กำหนดเป้าหมายระยะ 
20 ปี ไว้ 3 ประเด็นดังนี้“ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”1. เป้าหมายประชาชน
สุขภาพดี คือ ประชาชนต้องมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (LE) ไม่น้อยกว่า 85 ปีและมีอายุคาดเฉลี่ยของการมี
สุขภาพดี (HALE) ไม่น้อยกว่า 75 ปีด้วยการลดอัตราการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร (Premature Mortality)  
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ทั้งปัจจัยภายนอกที่ทำให้เกิดการเสียชีวิต (External Cause) และโรคเรื้อรัง (Chronic Diseases)การลดปัจจัย
เสี ่ยงที ่ส่งผลกระทบให้เจ็บป่วย รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพคนไทย 2. เป้าหมายเจ้าหน้าที ่มีความสุข 
เจ้าหน้ากระทรวงสาธารณสุขต้องมี ดัชนีความสุขด้วยตนเองของคนในองค์กร (Happy Work Life Index) 
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 และดัชนีสุขภาวะองค์กร (Happy Work Place Index) มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 57 3. เป้าหมายระบบสุขภาพยั่งยืนคือ เป็นระบบสุขภาพที่มีความสามารถในการเข้าถึงครอบคลุม มี
ค ุณภาพและมีธรรมมาภิบาล (Access-Coverage-Quality-Governance)ข ับเคล ื ่อนงานทั ้งกระทรวง
สาธารณสุข โดยใช้ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน และนำไปสู่การปฏิบัติใน 16 แผนงาน ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (P&P Excellence)ได้แก่การพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ การ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 

2. ยุทธศาสตร์บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)ไดแ้ก่ การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ การพัฒนาคุณภาพ
หน่วยงานบริการด้านสุขภาพ การพัฒนาตามโครงการพระราชดำริและพ้ืนที่เฉพาะ ประเทศไทย 4.0 ด้านสาธารณสุข 

3. ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) ได้แก่ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
กำลังคนด้านสุขภาพ 

4. ยุทธศาสตร์บริหารจัดการด้วยธรรมาภิบาลเป็นเลิศ (Governance Excellence) ได้แก่  
การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้าน
สุขภาพ การพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ด้านสุขภาพ การปรับโครงสร้างและพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ 

โดยแบ่งระยะการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ออกเป็น 4 ระยะ เพื่อให้สอดคล้องการขับเคลื่อน 
ยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้ ระยะที่ 1 ปฏิรูประบบ (2561 - 2565) ระยะที่ 2 การสร้างความเข้มแข็ง (2566 - 2570)
ระยะที่ 3 สู่ความยั่งยืน (2571 – 2575) และระยะท่ี 4 เป็น 1 ใน 3 ของเอเชีย (2576 – 2580) 

การดำเนินงานบูรณาการผสานอยู่ในภายในตัวบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข
ทุกระดับต้องร่วมกันขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร “MOPH”ให้เกิดขึ้นจริงโดยมีแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้ 1. M: Master หมายถึง เป็นนายตนเอง สามารถบังคับตนเองได้ ต่อความ
โลภ โกรธ หลง ทำเพื่อผู้อื่นสร้างภาวะผู้นำ 2. O: Originality หมายถึง เร่งสร้างสิ่งใหม่ 
เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของของการสร้างนวัตกรรม 3. P: People centered หมายถึง ใส่ใจ
ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ไม่ว่าจะดำเนินการสิ่งใดต้องนึกถึงประชาชน
ก่อน และให้ถามตัวเองเสมอว่าประชาชนได้ประโยชน์อะไร 4. H: Humility หมายถึง ถ่อมตนอ่อนน้อม จะทำ
ให้บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขเข้าได้กับทุกๆสถานการณ์ สถานที่ และทุกๆคน เปรียบเสมือนน้ำที่สามารถ
แทรกซึมได้ทุกที่ หากบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ยึดปฏิบัติค่านิยม “MOPH” จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองคก์ร 
ก็จะสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างแน่นอนเพราะเป็นการสร้างความเข็มแข็งจากภายในและแสดงออกมา
ซึ่งศักยภาพเพ่ือผลประโยชน์ของประชาชน  
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ในบทบาทหน้าที่ของกรมควบคุมโรคที่เกี่ยวข้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข 
คือการเป็นกำลังสำคัญหลักในยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (P&P Excellence) เพื่อบรรลุ 
เป้าหมายประชาชนสุขภาพดี จะต้องเน้นการลดอัตราการตายก่อนวัยควร ที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอก เช่น 
การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน การเสียชีวิตจากการจมน้ำ  และสาเหตุการเสียชีวิตจากโรคเรื้อรัง เช่น 
โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจขาดเลือด โรคเอดส์ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และวัณโรค รวมทั้งการลด
ปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ แอลกอฮอล์ บุหรี่ และการส่งเสริมให้คนไทยมีความฉลาดรอบรู้ด้านสุขภาพ เพ่ือการ
ป้องกันควบคุมโรคที่เข้มแข็ง เป็นเอกภาพและยั่งยืน ภายในปี 2580 

8. แผนพัฒนาด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 

จากกการเปลี ่ยนแปลงกระแสสังคมโลก (Globalization) เข้าสู ่ยุคดิจิทัลในศตวรรษที ่ 21การ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการก้าวเข้าสู่ส ังคม

ผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดเวลาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในด้านระบบป้องกัน

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพก็เช่นกัน ก้าวเข้าสู่ยุคที่ 5 คือ ยุคสุขภาพโลก (Global Health) เป็นยุคสุขภาพที่

โรคภัยไร้พรมแดนและซับซ้อนขึ้น ยากแก่การป้องกันควบคุม 

 ดังนั้นการสร้างระบบควบคุมโรคและภัยสุขภาพให้เข้มแข็งจึงเป็นสิ่งสำคัญ ปกป้องมิให้ประชาชนคน
ไทยและประเทศไม่ตกเป็นเหยื่อถูกโจมตีจากโรคภัยได้ง่าย เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงใหม่ที่มากมายมีผลต่อ
สุขภาพ จากสถานการณ์ “การเปลี่ยนผ่าน” ทั้งโครงสร้างทางประชากร (Demographic structure) และทาง
ระบาดวิทยา (Epidemiological profile) ของการเกดิโรคและภัยสุขภาพ ปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่ส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพของประชาชน ประเทศไทยยังต้องเผชิญกับปัญหาโรคทั้งโรคติดต่อที่มีอยู่เดิม และต้องรับมือกับ
โรคติดต่ออุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นและระบาดอย่างรวดเร็วทั่วโลก  
 กรมควบคุมโรคในฐานะที่เป็นองค์กรหลักในการอภิบาลระบบการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพของประเทศ มีแนวทางการดำเนินงานมุ่งเน้นให้ประชาชนคนไทยมีสุขภาพดี ปลอดโรค ปลอดภัย  มี
พฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม ไม่เป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ สามารถจัดการควบคุมและแก้ไขปัญหาโรคและ
ภัยสุขภาพท่ีสำคัญให้ลดจนถึงระดับที่ไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป   
 ดังนั้นกรมควบคุมโรคจึงได้จัดวางกรอบยุทธศาสตร์ระยะยาว 20 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข “เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพที่รวม
พลังสังคมเพื่อประชาชนสุขภาพดี” โดยได้ทบทวนสถานการณ์และวางวิสัยทัศน์ระยะ 20 ปีไว้ว่า “ประชาชน
ได้รับการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ระดับมาตรฐานสากล ภายในปี 2580 ” โดยผ่านการประชุม
คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์และการพิจารณาการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอให้อธิบดีพิจารณา  
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 สำหรับกรอบการวางแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
(Excellence in Disease Prevention and Control) ได้วางแนวทางการจัดทำไว้โดยการทบทวนเป้าหมาย
แผนยุทธศาสตร์ แนวคิด แนวทางมาตรฐานสากลการควบคุมโรคที่เกี่ยวข้องเป็นปัจจัยนำเข้าเป็นกรอบการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ยุทธศาสตร์ /รูปแบบ/แนวทางการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในอนาคต ได้แก่  
UN’s Sustainable Development Goals, IHR, GHSA และ  
Joint External Evaluation, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12, แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 
20 ปี ด้านสาธารณสุข, ภาพอนาคตของระบบการป้องกันควบคุมโรคของประเทศไทย, แผนยกระดับความ
มั่นคงและความเป็นเลิศ ด้านควบคุมโรค แนวคิดการพัฒนาแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม
โรคติดต่อหรือโรคระบาด พ.ศ. 2559-2561 เป็นต้น 
 จากการผลการประเมินสมรรถนะระบบป้องกันควบคุมโรคของประเทศไทย ตาม JEE-IHR (2005) ซึ่ง
เป็นกรอบเครื่องมือการติดตามและประเมินผลภายนอกที่ 
WHO ร ่วมกับห ุ ้นส ่วนดำเน ินการพัฒนา  the Joint 
External Evaluation (JEE) ภายใต ้the Global Health 
Security Agenda (GHSA) ท ี ่ เป ็นส ่วนหนึ ่งของ IHR 
(2005) พบว่า ม ีระบบการจ ัดการภาวะฉุกเฉ ินทาง
สาธารณสุข ระบบเฝ้าระวัง ระบบห้องปฏิบัติการ ช่อง
ทางเข้าออกและการประสานงาน ในบางหัวข้อย ังมี
สมรรถนะระดับปานกลาง และข้อ R.1.2 การลำดับ
ความสำคัญความเสี่ยงทางสาธารณสุข และแผนการใช้ทรัพยากรในการ
จัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ยังมีสมรรถนะในระดับท่ีจำกัด  

ดังนั้นกรมควบคุมโรค จึงได้วางกรอบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ดังนี้คือ กำหนดกรอบและเป้าหมาย
ระยะยาว 20 ปี ทบทวนกรอบและจัดทำแผนระยะ 5 ปี โดยแบ่งเป็น 4 ระยะตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
ด้านสาธารณสุข ได้แก่ ระยะที่ 1 ปฏิรูประบบ พ.ศ. 2561 – 2565  ระยะที่ 2 สร้างความเข้มแข็ง พ.ศ. 2566 - 2570 
ระยะที่ 3 สู่ความยั่งยืนพ.ศ. 2571 – 2575  และระยะท่ี 4 เป็น 1 ใน 3 ของเอเชีย พ.ศ. 2576 – 2580 ภายใต้
วิสัยทัศน์ 20 ปีของกรมควบคุมโรคดังนี้ “ประชาชนได้รับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับ
มาตรฐานสากล ภายในปี 2580”และมีพันธกิจ อภิบาลระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของ
ประเทศ 

แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี เพื ่อพัฒนาระบบป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติได้กำหนดเป้าหมาย คือ 

“ประชาชนมีสุขภาพดี (ลดปัจจัยเสี่ยง ลดป่วย ลดตาย) มีระบบป้องกันควบคุมโรคที่ได้มาตรฐาน มีเอกภาพ

การขับเคลื่อนทุกภาคส่วน” และ ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่  
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนานโยบาย มาตรการ และบริการด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับปรุงระบบบริหารจัดการและการพัฒนาความร่วมมือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนากำลังคนด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

โดยใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนระบบป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพเพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายการลดโรคและภัย

สุขภาพในโรคหรือกลุ่มโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ 

 

------------------------------------------------------------ 
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(ร่าง) นโยบายการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 
โดย  นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค  

วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 

ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 อธิบดีกรมควบคุมโรค ได้มีหลักในการทำงาน โดยขอให้ท่านรองอธิบดี ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการ 
และบุคลากรกรมควบคุมโรค ยึดมั่นในการทำงานเป็นทีม (Teamwork) ด้วยความเชื่อใจ สร้างความน่าเชื่อถือและ
ความเชื ่อมั ่นให้ก ับสังคม (trust) เน้นการทำงานแบบมืออาชีพ (Professional) ควบคู ่ก ับการสนับสนุน  
ผู้มีพรสวรรค์ (Talent) ทั้งนี้ ได้กำหนดจุดมุ่งเน้นที่สำคัญในการดำเนินการให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ดังนี้ 

1. ให้ความสำคัญสูงสุดต่อการพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ
รวมทั้งโครงการที่เกี ่ยวกับพระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจนโครงการถวายเป็นพระราชกุศล  เพื่อเทิดพระเกียรติ 
พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค ์

2. ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 9 ประเด็นสำคัญ เพื่อนำไปสู่
การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นในประเด็นการเพิ่มศักยภาพความมั่นคงทางสุขภาพในการจัดการกับ
โรคโควิด 19 และใช้เป็นโอกาสในการจัดการกับโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 

3. การเตรียมความพร้อมรับมือต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ เป้าหมายที่สำคัญคือ 
สร้างความสมดุลระหว่างมิติด้านสาธารณสุข กับมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง จิตวิทยา รวมถึงลดความตื่น
ตระหนก และคืนวิถีชีวิตที่เป็นปกติให้แก่ประชาชนโดยเร็วที่สุด โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 

3.1 ใช้กลไกของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรมควบคุมโรค (EOC กรมควบคุมโรค) 
เป็นจุดประสานการทำงานที่เชื ่อมโยงและสอดคล้องกับศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 
(ศปก.ศบค.) และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด - 19 (ศปก.สธ.) 
พร้อมนำสู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนที่อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีสำนักงานป้องกันควบคุมโรค ดำเนินการร่วมกับผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงสาธารณสุข ในการบริหารจัดการโรงพยาบาลให้มีศักยภาพเตรียมความพร้อมรับมือการระบาด
ระลอกใหม ่

3.2 เตรียมความพร้อมกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ การพัฒนาและปรับปรุง
กฎหมายโรคติดต่อ การจัดทำและซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับมือ 

3.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของกำลังคนในการบริหารจัดการโรคโควิด 19 ได้แก่ การพัฒนาหน่วย
ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU) ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) 
รวมถึงการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ให้มีศักยภาพสามารถดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรค 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ให้ทดลองการทำงานของ อสม. ในพ้ืนที่ชายแดนพม่า เป็นพื้นที่นำร่อง 
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3.4 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการทำงานควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร เช่นการพัฒนานักระบาดวิทยา (FETP) การใช้เทคโนโลยีติดตามผู้สัมผัส (Contact Tracing) การหา
ทางเลือกกักตัว (Quarantine) ในจำนวนวันที่เหมาะสม รวมถึงการใช้ประโยชน์จากหลักพันธุศาสตร์ (genetic) 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 

4. เร่งรัดการทำงานตามข้อกำหนดหรือพันธะสัญญาระหว่างประเทศ ด้วยแผนงานลดโรคและภัยสุขภาพ
ที่สำคัญ ได้แก่ การยุติปัญหาวัณโรค การป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน การต่อสู้กับโรคไม่ติดต่อ และ
การขับเคลื่อนงานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  
 

****************************************************** 
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(ร่าง) แผนงาน/โครงการด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เพื่อรองรับนโยบายสำคัญด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โดย กรมควบคุมโรค  วันที่ 5 ตุลาคม ๒๕๖3 

ประเด็นนโยบาย สธ. แผนงาน/โครงการ กรมควบคุมโรค  
๑. โครงการพระราชดำริ   

โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการ
ที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานวุงศ์  

1. โครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อสำคัญในเรือนจำ ภายใต้แผนปฏิบัติการโครงการ
ราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

2. โครงการเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายในปี ค.ศ. 2020 (ตามพระปณิธาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี 

3. โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคหนอนพยาธิ ในนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่ถิ่นทุรกันดารและพื้นที่แผนภูฟ้าพัฒนาตามพระราชดำริ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

4. โครงการพัฒนาการเฝ้าระวังและเสริมสร้างศักยภาพเพื่อกำจัดโรคไข้มาลาเรีย ในพื้นที่โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดา ตาม
พระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

5. โครงการสนับสนุนพระภารกิจพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถมาตุ ในฐานะทูตสันถวไมตรี 
6. โครงการกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

พร้อมทั้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา 
7. โครงการยกระดับศักยภาพจิตอาสาในการค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ในชุมชนด้วยนวัตกรรมแอพพลิเคชั่นไลน์แอด เฉลิมพระเกียรติเนื่องใน

โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
8. โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"  

๒. การสร้างระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง โครงการพัฒนามาตรการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพด้วยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพืน้ที่ 
และพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการและบุคลากรในระบบสุขภาพฐมภูมิ โดยสนบัสนุนทัง้ด้านวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรม และวัสดอุุปกรณ์ ดังนี้ 
๑. การป้องกันโรค เน้นการให้วัคซีนป้องกันโรคในเด็กและผู้ใหญ่  
๒. การเฝ้าระวัง ค้นหา และคัดกรองโรคที่สำคัญเชิงรุก เช่น โรคโควิด วัณโรค โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
๓. การพัฒนาอสม. เชี่ยวชาญดา้นการควบคุมโรค (ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑-๒ คนต่อตำบล) 

๓. เศรษฐกิจสุขภาพ 1. โครงการพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในนักเดินทางและท่องเที่ยวเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
โดย สนับสนุนคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว เพื่อดูแลผู้เดินทางและการใช้มาตรการที่เก่ียวข้อง 

2. โครงการพัฒนากฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดย ควบคุมการดำเนินการตามพรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์. เพื่อไม่ก่อให้เกิด
ผลข้างเคียง 

๔. ผลักดัน สมนุไพร กัญชา กัญชง ๑. พัฒนาคลนิิกกัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบนั สถาบนับำราศนราดูร กรมควบคุมโรค 
๕. ส่งเสริมการมีสุขภาพดีวิถีใหม่ ๑. โครงการพัฒนาคุณภาพ NCD Clinic Plus  

๒. โครงการเพิ่มการเข้าถึงการวัดความดันโลหิตในทีส่าธารณะ  
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ประเด็นนโยบาย สธ. แผนงาน/โครงการ กรมควบคุมโรค  
๓. โครงการพัฒนาความรอบรู้ทางสุขภาพ ด้านโรคไม่ติดต่อ 
๔. โครงการป้องกันควบคุมโรคไม่ตดิต่อเรื้อรัง โดยใช้ชุมชนเปน็ฐาน (CBI NCDs) 

๖. การเพิ่มศักยภาพในการจัดการโรคโค
วิด 19 

๑. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของหน่วยงานระดับชาติ  
๒. โครงการพัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉิน ด้านแผนรับมือภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข  
๓. โครงการพัฒนาระบบตระหนักรู้สถานการณ์ในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข  
๔. โครงการพัฒนาการเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการคลงัเวชภัณฑ์ทรัพยากร และส่งกำลังบำรุง  

เพื่อรองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข  
๕. พัฒนาระบบเฝ้าระวงัและป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่อุบตัิซ้ำภายใต้แนวทางสุขภาพหนึ่งเดียว โดยสนบัสนุนให้มีการจัดการดูแล

สถานทีท่่องเที่ยว ตามมาตรการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19   
๗. หน่วยบริการก้าวหนา้ ๑. การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเฝ้าระวังตอบโต้ภาวะฉุกเฉินสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

๒. การพัฒนาระบบติดตามผู้ปว่ยผา่นแดนระหว่างประเทศ (Cross Border Disease Control : CBDC) 
๓. โครงการระบบเฝา้ระวังและสอบสวนโรคอัจฉริยะ Smart Surveillance & Investigation 

๘. การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม มุ่งเน้น
การดูแลในกลุ่มเด็กปฐมวัย และ
ผู้สูงอาย ุ

๑. การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็กปฐมวัย 
๒. การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อในกลุ่มเด็กปฐมวัยและป้องกันโรคจากแม่สู่ลูกโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ 
๓. ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและป้องกันควบคุมการบาดเจ็บและการจมนำ้ในเด็ก 
๔. การสื่อสารความเสี่ยงและเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพ ประเด็น การพลัดตกหกล้มและความรุนแรง รวมถึงโรคอุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ 

๙. บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล ๑. โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสง่เสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต  
๒. โครงการสง่เสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
โดยมีเป้าหมายด้านธรรมาภิบาล ประกอบด้วย ทุกหน่วยงานสงักัดกรมควบคุมโรค เป็นองค์กรคุณธรรม ร้อยละ 100 และ 
กรมควบคุมโรคผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) เป้าหมายระดบัประเทศ ร้อยละ 90 

๑๐. องค์กรแห่งความสุข ๑. โครงการพัฒนาและปฏิรูปองค์กรตามการบริหารจัดการองค์กรแนวใหม่  
๒. โครงการพัฒนาระบบราชการกรมควบคุมโรค 
๓. โครงการพัฒนาโปรแกรมพี่เลี้ยง mentoring program ในกรมควบคุมโรค 
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แผนงานรองรับนโยบายส าคัญ 2564
ประเด็นการเพิ่มศกัยภาพความมั่นคงทางสุขภาพ กรมควบคุมโรค
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ลําดับ รายการโครงการสําคัญ หน่วยงาน

รหัส ชื่อเป้าหมาย

1 โครงการ“สร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” กรมการพัฒนาชุมชน

2 การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐผ่านกลไกหมู่บ้าน กรมการปกครอง

3 โครงการขับเคลื่อนแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในบทบาทของฝ่ายปกครอง(เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา

การค้ามนุษย์)

กรมการปกครอง

4 ฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาและติดตามงานความมั่นคง สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

5 โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมเทิดพระเกียรติสําหรับอําเภอที่ตั้งตามพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์พระนามพระบรมวงศานุวงศ์

และอําเภอเฉลิมพระเกียรติ12อําเภอ

กรมการปกครอง

6 โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้งโดยแนวทางสันติวิธี สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

7 โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดําริ(RDPBCamp) สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ(สํานักงานกปร.)

8 โครงการการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าและพระ

ราชวงศ์

สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

9 โครงการส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนเอกชนในโครงการตามพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีให้มีคุณภาพ

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

10 โครงการพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการตามแนวทางแผนภูฟ้าพัฒนาตามพระราชดําริ กรมการปกครอง

010103 การเมืองมีเสถียรภาพ และธรรมาภิบาลสูงขึ้น 11 โครงการศึกษาวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเร่งด่วนภายใต้แผนส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้

สังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทยพ.ศ.2561–2564

สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

(01)  ประเด็น  ความมั่นคง

เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย

โครงการสําคัญประจําปีงบประมาณ 2565 ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

010101 ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

010102 คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธํารงรักษาไว้ซึ่ง

สถาบันหลักของชาติ สถาบันศาสนาเป็นที่เคารพ ยึดเหนี่ยว

จิตใจของคนไทยสูงขึ้น

หน้า 1
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ลําดับ รายการโครงการสําคัญ หน่วยงาน

รหัส ชื่อเป้าหมาย

เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย

12 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทําประมงผิดกฎหมาย กรมประมง

13 โครงการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง กรมประมง

14 โครงการพัฒนาระบบการควบคุมตัวยาสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ที่เป็นวัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

15 โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน(โครงการD.A.R.E.ประเทศไทย) สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

16 โครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน

17 โครงการเพิ่มขีดความสามารถระบบบริหารจัดการด้านไซเบอร์ของประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐิจและสังคม

18 โครงการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

19 ศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม(Anti-FakeNews) สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐิจและสังคม

20 โครงการตําบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมการข้าว

21 โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในการใช้ระบบเทคโนโลยีตรวจสอบบุคคลและเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติกองการ

ต่างประเทศสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

22 การบูรณาการด้านการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาฟอกเงินร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

23 ป้องกันและปราบปรามคดีฟอกเงินทางอาญาที่มีลักษณะเป็นคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

24 “โครงการ/การดําเนินการ:โครงการจัดซื้อระบบติดตามเป้าหมายทางโทรศัพท์มือถือ”(ปอท.) สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐิจและสังคม

25 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานรักษาความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์เพือการตรวจตราและเฝ้าระวังภัย(บ.ตร.) สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

26 “จัดทําศูนย์การสืบสวนติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี”

(ปอท)

สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐิจและสังคม

27 โครงการพัฒนาระบบตรวจพิสูจน์บุคคลโดยเทคโนโลยีBiometrics(ลายพิมพ์นิ้วมือและภาพถ่ายใบหน้า)ให้เป็นระบบหลักในการ

ตรวจคนเข้าเมืองOneSystem(สตม.)

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

28 โครงการศูนย์ประสานแรงงานประมง กรมการจัดหางาน

ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด 

ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขดี

ขึ้นจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ

010201
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29 การกํากับตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วย

การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูงของผู้

มีหน้าที่รายงานการทําธุรกรรม

สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

30 การสร้างพื้นที่หลากหลายทางสังคมเพื่อการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

31 โครงการการสลายโครงสร้างเครือข่ายผู้มีอิทธิพลและกลุ่มชาติพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

32 โครงการตํารวจประสานโรงเรียน(1ตํารวจ1โรงเรียน)(บช.ปส.) สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

33 พัฒนาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(ScienceandMathematicsProgram:SMP)และห้องเรียนแกนนํานักธุรกิจ

รุ่นเยาว์(YoungBusinessLeadersProgram:YBLP)ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญเพื่อเพิ่มโอกาสและคุณภาพ

การศึกษาเสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

34 ศูนย์บูรณาการฐานข้อมูลด้านการต่อต้านการทุจริตในจังหวัดชายแดนใต้. สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ในภาครัฐ(ป.ป.ท.)

35 บูรณาการสอบสวนคดีด้านความมั่นคงในจังหวัดชายแดนใต้โดยใช้กลไกการสอบสวนตามพ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษพ.ศ.2547 กรมสอบสวนคดีพิเศษ

36 พัฒนาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(ScienceandMathematicsProgram:SMP)เพื่อสร้างโอกาสและคุณภาพ

การศึกษาเสริมสร้างความมั่นคงในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญในจังหวัดปัตตานี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

37 พัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

38 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพศูนย์ข่าวในภูมิภาคและสนับสนุนการปฏิบัติงานศูนย์ข่าวระดับจังหวัด/อําเภอ กรมการปกครอง

39 โครงการเพิ่มขีดความสามารถงานข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรอง สํานักข่าวกรองแห่งชาติ

40 การพัฒนาฐานข้อมูลการข่าวเพื่อสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนและป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลต่อความมั่นคง กรมสอบสวนคดีพิเศษ

41 แผนงานยกระดับการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินของสํานักงานปปง. สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

010401 ประเทศไทยมีความมั่นคงและสามารถรับมือกับความท้าทาย

จากภายนอกได้ทุกรูปแบบสูงขึ้น

42 โครงการศึกษาวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ความมั่นคงประเทศรอบบ้าน สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

010501 กลไกการบริหารจัดการความมั่นคงมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 43 โครงการกํากับและติดตามการขับเคลื่อนการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

010202 ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็นมากขึ้น

010301 หน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรองทํางานอย่างมี

ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติมีความ

ทันสมัยและปฏิบัติได้จริง
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020202 ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนกับต่างประเทศ 

เพื่อร่วมกันบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก

44 โครงการเผยแพร่และขยายตลาดแรงงานในต่างประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

020301 ประเทศไทยมีการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในทุก

มิติและสามารถมีบทบาทเชิงรุกในการร่วมกําหนด

มาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น

45 โครงการพัฒนามาตรฐานงานตํารวจไทยสู่มาตรฐานสากล(วจ.) สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

020401 ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ อํานาจต่อรอง และได้รับการยอมรับ

ในสากลมากขึ้น

46 โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดําเนินงานตามพันธกรณีอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมและ

ทางธรรมชาติ

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

020501 ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างมี

เอกภาพ และไทยเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือกับต่างประเทศใน

ทุกมิติมากขึ้น

47 โครงการส่งเสริมบทบาทการประมงของไทยในเวทีโลก กรมประมง

 (02) ประเด็น การต่างประเทศ
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48 โครงการผลิตพันธุ์หม่อนและไข่ไหมพันธุ์ดีระบบSeedAreaปี2565 กรมหม่อนไหม

49 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์และสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ กรมประมง

50 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นและสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพด้าน

การเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น)

กรมส่งเสริมการเกษตร

51 โครงการยกระดับและเพิ่มมูลค่าการพัฒนากระบวนการผลิตสิ่งทอพื้นเมือง สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(พว.)

52 โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น กรมปศุสัตว์

53 โครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์และสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ด้านหม่อนไหมปี2565 กรมหม่อนไหม

54 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นและสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ด้านหม่อนไหมปี2565 กรมหม่อนไหม

55 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร กรมการข้าว

56 โครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์และสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ กรมทรัพยส์ินทางปัญญา

57 โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นสู่ตลาดยุคใหม่ด้านหม่อนไหมปี2565 กรมหม่อนไหม

58 โครงการ“ส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือตอนบนด้วยกลไกประชารัฐ” กรมการพัฒนาชุมชน

59 โครงการ“ส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรปลอดภัยภาคเหนือตอนล่างด้วยกลไกประชารัฐ” กรมการพัฒนาชุมชน

60 การสร้างแพลตฟอร์มเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารเกษตรและการแปรรูปให้มีมาตรฐานและปลอดภัยและการพัฒนาอาชีพใน

ท้องถิ่น(FromFarmtoCustomer)

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(พว.)

61 ขยายผลเพื่อใช้เปปไทด์ต้านจุลชีพ(antimicrobialpeptide)ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เพื่อลดการใช้ยาปฏิชีวนะ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(พว.)

62 โครงการพัฒนาแหล่งผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ําในชุมชน กรมประมง

63 การนําร่องขยายผลการพัฒนาชุดตรวจสารเคมีปนเปื้อนในอาหารอย่างรวดเร็วสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารปลอดภัย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(พว.)

64 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กรมประมง

 (03) ประเด็น การเกษตร

030101 สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

030201 สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
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65 โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพบนฐานความรู้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

66 การนําร่องเพื่อการใช้ชีวภัณฑ์ผสมผสานแบบบูรณาการสําหรับพืชผักเศรษฐกิจและไม้ผลมูลค่าสูง สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(พว.)

67 การพัฒนาสารชีวภัณฑ์สารชีวภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อควบคุมและกําจัดแมลงศัตรูพืชโรคพืชและวัชพืช สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(พว.)

68 การยกระดับผักและผลไม้ไทยด้วยThaiGAP/GlobalGAP:โอกาสสําหรับพัฒนาเกษตรกรรมสู่ความยั่งยืน สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(พว.)

69 โครงการสร้างความเชื่อมั่นสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ กรมประมง

70 โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์และระบบตรวจสอบย้อนกลับกิจกรรม

เตรียมความพร้อมเกษตรเข้าสู่ระบบรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัยและการตรวจรับรองมาตรฐาน

สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

71 การจัดตั้งหน่วยทดสอบคุณประโยชน์และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรสําหรับอุตสาหกรรมอาหารและสมุนไพร

ไทย

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(พว.)

72 โครงการสร้างความเชื่อมั่นสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยสู่ผู้บริโภค/กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพสําหรับ

การทดสอบทางกายภาพเคมีและชีวภาพเพื่อความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์การเกษตรและอาหาร

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ(มว.)

73 โครงการจัดทําฐานข้อมูลและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรชีวภาพ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

74 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรเศรษฐกิจชีวภาพตามความต้องการของตลาด(พืชสมุนไพรแมลงเศรษฐกิจและไม้มีค่า)กิจกรรม

ส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรด้วยโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ําในเขตปฏิรูปที่ดิน

สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

75 โครงการจุลินทรีย์เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา กรมประมง

76 โครงการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรชีวภาพสู่เชิงพาณิชย์ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

77 โครงการศึกษาวิเคราะห์เชิงเศรษฐกิจของการนําผลพลอยได้และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องและ

พลังงานทางเลือก

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

78 โครงการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรชีวภาพสู่เชิงพาณิชย์กิจกรรมการแปรรูปวัตถุดิบพืชสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน กรมวิชาการเกษตร

030302 วิสาหกิจการเกษตรจากฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นมี

การจัดตั้งในทุกตําบลเพิ่มขึ้น

79 โครงการส่งเสริมการปลูกและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพร สถาบันวิทยาลัยชุมชน

030202 ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รับการยอมรับด้าน

คุณภาพความปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น

030301 สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

หน้า 6
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ลําดับ รายการโครงการสําคัญ หน่วยงาน

รหัส ชื่อเป้าหมาย

เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย

80 โครงการเพิ่มผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

81 การพัฒนานวัตกรรมกระบวนการผลิตยางและน้ํายาง สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(พว.)

82 ขยายตลาดข้าวอินทรีย์และข้าวสีในต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ

83 โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์เพื่อยกระดับสหกรณ์ที่ดําเนินธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

กาแฟและน้ํานมดิบปีงบประมาณพ.ศ.2565

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

84 โครงการส่งเสริมการทําเกษตรผสมผสานปลูกโกโก้แซมมยางพาราและการแปรรูปโกโก้รองรับอุตสาหกรรมโกโก้ในอนาคต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

85 โครงการการพัฒนายางพาราทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

86 โครงการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

87 โครงการต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ(มว.)

88 โครงการต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ(กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ) กรมส่งเสริมการเกษตร

89 โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรกลทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ(มว.)

90 โครงการพัฒนาระบบอัจฉริยะเพื่อการดูแลรักษาไม้ผล สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

91 โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรกลทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง การยางแห่งประเทศไทย

92 โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรกลทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร(กิจกรรมการส่งเสริมการ

ใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร)

กรมส่งเสริมการเกษตร

93 โครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และระบบอัจฉริยะในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําตลอดห่วงโซ่อุปทาน กรมประมง

030501 สินค้าที่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

030401 สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

หน้า 7
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ลําดับ รายการโครงการสําคัญ หน่วยงาน

รหัส ชื่อเป้าหมาย

เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย

94 โครงการสนับสนุนการผลิตพันธุ์ดี(พืชประมงปศุสัตว์)ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้แก่เกษตรกรกิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีเกษตร

อัจฉริยะ

กรมวิชาการเกษตร

95 โครงการส่งเสริมอ้อยพันธุ์ดีของสํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทรายสู่เกษตรชาวไร่อ้อย สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย

96 โครงการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงการผลิตพืช กรมการข้าว

97 โครงการการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยเทคโนโลยีsmartfarmผู้ปลูกไม้ผลในพื้นที่ภาคตะวันออก สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(พว.)

98 โครงการสนับสนุนระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กรมปศุสัตว์

99 โครงการเตือนภัยเศรษฐกิจการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

100 โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

101 โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก(ZoningbyAgri-Map)ปี2565 กรมหม่อนไหม

102 โครงการพัฒนาเครื่องมือเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้นโยบาย/มาตรการทางการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

103 โครงการเชื่อมโยงและขยายช่องทางการตลาดสินค้าเกษตร(กิจกรรมการพัฒนาระบบตลาดภายในสําหรับสินค้าเกษตร(ตลาด

เกษตรกร))

กรมส่งเสริมการเกษตร

104 โครงการสนับสนุนระบบการผลิตเกษตรแบบแปลงใหญ่(กิจกรรมการส่งเสริมการทําเกษตรแบบแปลงใหญ่) การยางแห่งประเทศไทย

105 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ปีงบประมาณพ.ศ.2565 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

106 โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก(Agri-Map)ปีงบประมาณพ.ศ.2565 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

107 โครงการ“จัดทําฐานข้อมูลยางพารา(BigDataCenter)” การยางแห่งประเทศไทย

108 โครงการสนับสนุนระบบการผลิตเกษตรแบบแปลงใหญ่ กรมประมง

109 โครงการความร่วมมือพัฒนาตําบล(Smarttumbon) กรมพัฒนาที่ดิน

110 โครงการธนาคารหม่อนไหมปี2565 กรมหม่อนไหม

030502 ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยี

สมัยใหม่/อัจฉริยะเพิ่มขึ้น

030601 ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัว

เพิ่มขึ้น

หน้า 8

139



ลําดับ รายการโครงการสําคัญ หน่วยงาน

รหัส ชื่อเป้าหมาย

เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย

111 โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ กรมพัฒนาที่ดิน

112 โครงการการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มภาคเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

113 ติดตามประเมินผลโครงการสําคัญภายใต้แผนแม่บทด้านการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

114 โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรปีงบประมาณพ.ศ.2565(กิจกรรมยกระดับศักยภาพ

เกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชน)

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

115 โครงการพัฒนาศักยภาพการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรและธุรกิจชุมชน กรมส่งเสริมสหกรณ์

116 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ กรมส่งเสริมสหกรณ์

117 โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสําหรับสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์

118 โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจยาง การยางแห่งประเทศไทย

119 โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร กรมประมง

120 โครงการยกระดับความสามารถด้านการเงินการบัญชีเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และสถาบันเกษตรกรประจําปี

งบประมาณ2565

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

030602 สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย)

 ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความเข้มแข็ง

ในระดับมาตรฐานเพิ่มขึ้น

หน้า 9
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ลําดับ รายการโครงการสําคัญ หน่วยงาน

รหัส ชื่อเป้าหมาย

เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย

121 โครงการพัฒนาการผลิตภัณฑ์น้ําตาลสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง(HightValue) สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย

122 โครงการการขับเคลื่อนกัญชากัญชงกระท่อมทางการแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือกและการแพทย์พื้นบ้านไทย(เฉพาะกัญชง) กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

123 เพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ตั้งต้นสําหรับอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอ

รีอย่างยั่งยืน

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.)

124 สร้างอุตสาหกรรมการแพทย์ใหม่บนฐานการก้าวกระโดดของเทคโนโลยีด้านชีววิทยาศาสตร์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน) 

(ศลช.)

125 การพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์การแพทย์ไทยโดยการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ(TechnologyLocalization) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.)

126 โครงการยกระดับขีดความสามารถในการทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของเครื่องมือแพทย์ด้วยระบบคุณภาพ

OECDGLP

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.)

127 การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรสําหรับการใช้ประโยชน์ทางสุขภาพและการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

128 โครงการ“พัฒนาการผลิตเซลล์มาตรฐานลักษณะเฉพาะ (highly selected) สําหรับใช้ในห้องปฏิบัติการธนาคารเลือดทั่ว

ประเทศ”

สภากาชาดไทย

129 โครงการสร้างศักยภาพการแข่งขันอุตสากรรมทางการแพทย์ Medical Hub ในระดับภูมิภาคด้วยมาตรฐานสากล สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.)

130 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมดิจิทัลและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

131 โครงการยกระดับนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ Smart Electronics (SD) สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

132 โครงการพัฒนาระบบ Thailand Smart Electronics Platform สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

040101 อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

040201 อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

(04) ประเด็น อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

040301 อุตสาหกรรมและบริการเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และ

ปัญญาประดิษฐ์มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
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133 โครงการยกระดับทักษะดิจิทัลสําหรับผู้สูงวัยและผู้ด้อยโอกาส สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

134 โครงการสร้างทักษะใหม่บุคลากรและกําลังคนดิจิทัล สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

040401 ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการซ่อมบํารุงอากาศยานในภูมิภาค

โดยเฉพาะอากาศยานรุ่นใหม่

135 โครงการยกระดับมาตรฐานการทดสอบและรับรองการซ่อมบํารุงชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมการบินและระบบอิเล็กทรอนิกส์ใน

สนามบิน

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.)

040402 ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานสูงขึ้น 

(Tier)

136 โครงการศูนย์ทดสอบมาตรฐานชิ้นส่วนอากาศยานและดาวเทียม สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

(องค์การมหาชน)

137 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการทดสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานในภารกิจตํารวจ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.)

138 โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านความมั่นคงตามมาตรฐานสากลเพื่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการ

ป้องกันประเทศ

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.)

139 โครงการการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทย สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

140 ส่งเสริมแรงงานคุณภาพผ่านระบบการรับรองความรู้ความสามารถ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

141 จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทําระบบประกันคุณภาพการรับรองความรู้ความสามารถ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

142 พัฒนาศักยภาพช่างเชื่อมไทยสู่มาตรฐานสากล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

143 โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมและธุรกิจสู่เศรษฐกิจดิจิทัล สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

144 โครงการพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแขันของภาคอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

040501 อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

040601 แรงงานไทยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

040602 ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล ในด้าน

ความพร้อมในอนาคตดีขึ้น

ความสามารถในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยดีขึ้น040302
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145 โครงการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ผ่านตลาดมูลค่าสูง องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว

อย่างยั่งยืน(องค์การมหาชน)

146 เพิ่มการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)

147 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

148 ส่งเสริมกิจกรรมระดับนานาชาติ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)

149 ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวสัมผัสประสบการณ์จังหวัด สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

150 โครงการ“สร้างสรรค์นวัตกรรมและเพิ่มมูลค่าวิถีไทย” การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)

151 โครงพัฒนาเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว

อย่างยั่งยืน(องค์การมหาชน)

152 การเล่าเรื่องท่องเที่ยวให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืนตามแนวทางการเพิ่มมูลค่าทุนวัฒนธรรมท้องถิ่นและ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

153 โครงการพัฒนาอัตลักษณ์เมืองเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ กรมการท่องเที่ยว

154 โครงการSmartTourismVillage กรมการท่องเที่ยว

050103 สินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมได้รับการขึ้น

ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น

155 พัฒนาต่อยอดสินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมด้วยทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา

156 โครงการ“สํารวจเครื่องชี้วัดภาวะเศรษฐกิจด้านการกีฬาและจัดทําบัญชีประชาชาติด้านการกีฬา

(SportSatelliteAccounts:SSA)นําร่อง”

สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

157 โครงการส่งเสริมการสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักร กรมการท่องเที่ยว

158 โครงการแนะนําศักยภาพความพร้อมในการเป็นแหล่งถ่ายทําภาพยนตร์ของประเทศไทยให้แก่ผู้ถ่ายทําภาพยนตร์ต่างประเทศ

(InboundRoadshow)

กรมการท่องเที่ยว

050101 รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น

เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น

050102

050201 รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ เพิ่มขึ้น

(05) ประเด็น การท่องเที่ยว
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159 ขยายตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มสุขภาพ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)

160 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กรมการท่องเที่ยว

161 โครงการการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกครบวงจร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

162 โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวน้ําพุร้อน กรมการท่องเที่ยว

163 โครงการอาบน้ําพุร้อนมาก่อน เมืองท่องเที่ยววิถีใหม่ใส่ใจสุขภาพจังหวัดระนอง กรมการท่องเที่ยว

050303 สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบริการ

ทางการแพทย์ได้รับมาตรฐานเพิ่มขึ้น

164 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและส่งเสริมการพัฒนาสมุนไพรในเครื่องสําอางให้เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์สุขภาพ

นานาชาติในระดับสากลประจําปีงบประมาณ2565

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

050401 รายได้การท่องเที่ยวสําราญทางน้ําเพิ่มขึ้น 165 ขยายฐานตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มนิยมความหรูหรา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)

050601 นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น 166 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลเพื่อความปลอดภัยและยั่งยืนภายใต้นโยบายด้านความปลอดภัย

และการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน(PromotetheEco-TourismforSafety&Sustainability)

สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

167 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพเพื่อการบังคับใช้กฎหมายในการพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว(วจ.) สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

168 โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก(Microgrid)บนพื้นที่เกาะพะลวยจังหวัดสุราษฎร์ธานี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

169 การบริหารจัดการการท่องเที่ยวพื้นที่เกาะอย่างยั่งยืน:กรณีศึกษาหมู่เกาะฝั่งทะเลตะวันออกและเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(พว.)

170 กระจายพื้นที่และช่วงเวลาท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)

171 ขยายตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มความสนใจพิเศษ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)

172 กระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)

050301 รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผน

ไทย เพิ่มขึ้น

050602 โครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวมีคุณภาพและ

มาตรฐานดีขึ้น

050603 การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ดีขึ้น
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173 โครงการพัฒนาเมืองใหม่อัจฉริยะ สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

174 โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่(เมืองเดิม) สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

175 แพลตฟอร์มเมืองอัจฉริยะ(SmartCityPlatform) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(พว.)

176 การวิเคราะห์ปัจจัยและคาดการณ์ปริมาณการเกิดขยะอาหารของประเทศไทยจากพฤติกรรมการบริโภคของชุมชนเมืองโรงเรียน

และมหาวิทยาลัยและชุมชนชนบท

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(พว.)

177 โครงการพัฒนาโครงข่ายทางการค้าภาคตะวันออก สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

178 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนภาคใต้ สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

179 โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองใต้เชื่อมโยงการค้าโลก สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

180 โครงการเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจฐานรากภาคกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

181 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างมูลค่าเชื่อมโยงการค้าอนุภูมิภาคภาคเหนือ สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

182 โครงการยกระดับการค้าภาคอีสานสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ําโขง สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

183 ขยายผลเทคโนโลยีรับมือภัยพิบัติทางน้ําและอากาศเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมของเมือง

(InnovationforGreenandSmartCity)

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(พว.)

184 โครงการ“วางและจัดทําแผนเมืองอัจฉริยะระดับพื้นที่และแนวทางบริหารจัดการอย่างยั่งยืนสําหรับเมืองขนาดกลางใน

กรุงเทพมหานครกรณีศูนย์กลางเมืองบางกะปิ4ตารางกิโลเมตร”

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

060201 เมืองมีระบบจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่มีประสิทธิภาพ 

ครอบคลุมและได้มาตรฐาน

185 โครงการส่งเสริมการจัดการเมืองและชุมชนสู่เมืองน่าอยู่ กรมอนามัย

186 โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืนตามภูมินิเวศ:การจัดทําผังพื้นที่อนุรักษ์แหล่งศิลปกรรมราย

ประเภทและการจัดทําผังภูมินิเวศแหล่งธรรมชาติรายประเภทในพื้นที่ภาคเหนือ(ตอนล่าง)

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

187 โครงการศึกษาและจัดทํามาตรการการสร้างแรงจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

060101 เมืองในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา เพื่อกระจายความ

เจริญและลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ

060202 ความยั่งยืนทางภูมินิเวศ ภูมิสังคม และภูมิวัฒนธรรม

(06) ประเด็น พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
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188 โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมปศุสัตว์

189 การพัฒนาขีดความสามารถในการทดสอบผลิตภัณฑ์ด้านป้องกันการระเบิดและปะทุไฟตามมาตรฐานIECExและATEXสําหรับ

อุตสาหกรรมปิโตรเคมี

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(พว.)

190 โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางการสอบเทียบผลกระทบสัญญาณรบกวน(Noise)ความถี่สูงต่อสมรรถนะการสื่อสาร/และ

การสื่อสารของรถยนต์ในอนาคต

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ(มว.)

191 โครงการพัฒนามาตรฐานการวัดด้านความเข้ากันได้ของอุปกรณ์(EMC)และด้านคลื่นรบกวนความถี่สูงมิลลิมิเตอร์เวปเพื่อรองรับ

การพัฒนาระบบราง(ในตัวตึกราง)

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ(มว.)

192 โครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม กรมการขนส่งทางบก

193 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าทางถนนให้มีความปลอดภัยด้วยระบบมาตรฐาน กรมการขนส่งทางบก

194 การพัฒนาและปรับปรุงศูนย์รวมข้อมูลการขนส่งด้วยรถบรรทุกเพื่อส่งเสริมการขนส่งด้วยรถบรรทุกให้มีประสิทธิภาพปลอดภัย

และได้มาตรฐาน(TDSC)

กรมการขนส่งทางบก

070104 การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองเพิ่มขึ้น 195 โครงการพัฒนาระบบนําทางการเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะเพื่อเชื่อมโยงไปสู่ภูมิภาค สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

196 โครงการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาการตายในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ใช้รถจักรยานยนต์” กรมควบคุมโรค

197 โครงการ“พัฒนามาตรฐานผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับต้น(Inspector)ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

198 โครงการ“การบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน(CommunityBasedonRoadSafetyManagement)” กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

199 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการประเมินศักยภาพเชื้อเพลิงธรรมชาติเพื่อการกํากับดูแลการสํารวจและผลิต

ปิโตรเลียมและการเตรียมการเปิดให้ยื่นขอสิทธิสํารวจและผลิตปิโตรเลียม(ปีงบประมาณ2565)

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

200 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และแผนงาน(ระยะที่2) สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

201 เพิ่มประสิทธิภาพการบูรณการการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างสํานักงานพลังงานจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

ผู้ประกอบการในพื้นที่

สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

070202 การใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น 202 การสร้างต้นแบบระบบเก็บกักพลังงานแบตเตอรี่เพื่อชดเชยคุณภาพไฟฟ้าสําหรับอาคารที่มีลักษณะโหลดการใช้ไฟฟ้าแบบพิเศษ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(พว.)

070102 ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของประเทศไทย

ดีขึ้น

070105 ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง

070201 การใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าลดลง

070101 ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน

ประเทศลดลง

(07) ประเด็น โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล
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203 โครงการ“จัดทําแผนการพัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟ้าสําหรับยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อรองรับเป้าหมายการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของ

ประเทศ”

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

204 โครงการยกระดับระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศของห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงแบบ4.0ระยะที่2 กรมธุรกิจพลังงาน

070204 การปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศให้มี

ประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด

205 โครงการ“ศึกษาเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตระบบกักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่” สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

206 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

207 โครงการบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชนประจําปีงบประมาณพ.ศ.2565 สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ

070203 ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศเพิ่มขึ้น

070301 ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากขึ้น

หน้า 16

147



ลําดับ รายการโครงการสําคัญ หน่วยงาน

รหัส ชื่อเป้าหมาย

เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย

208 เร่งการจัดตั้งและขยายธุรกิจของผู้ประกอบการอัจฉริยะ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

209 โครงการ“เสริมสร้างรากฐานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยสู่ตลาดความงามโลก”(THAILAND SMEs Step up to 

World Beauty Market)

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

210 โครงการประเทศไทยก้าวไกลสร้างอาชีพเชื่อมตลาดเพิ่มรายได้เพื่อชุมชนมืออาชีพยั่งยืนด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน)

211 โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการเริ่มต้นธุรกิจ สํานักงานปลัดกระทรวง(สป.อว.)

212 การยกระดับสินค้าและบริการโอทอป (OTOP) ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.)

213 พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

214 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจไทยด้วยดิจิทัล (Digital for SME) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

215 สนับสนุนสินเชื่อ SMEs เชื่อมไทยเชื่อมโลกด้วยการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย

216 โครงการค้ําประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs (โครงการและงบประมาณจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก

ครม.โดยขณะนี้ยังไม่ได้ผ่านความเห็นชอบจากครม.ซึ่งจะมีการปรับปรุงรายละเอียดโครงการในภายหลัง)

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

217 ปรับตัวสู้วิกฤตด้วย E-Commerce ชุมชนอัจฉริยะออนไลน์ (Digita lVillage by DBD) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

218 เพิ่มโอกาสการค้าด้วย e-Commerce กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

219 โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางการตลาด กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

220 โครงการสร้างแบรนด์ประเทศไทยในด้านการค้าและบริการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

221 โครงการส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาดและการทําธุรกิจระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

080303 การขยายตัวการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมเพิ่มขึ้น

222 โครงการส่งเสริมเกษตรกรผู้ประกอบการไทยเร่งต่อยอดใช้ประโยชน์ FTA กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

080401 อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการ

ด้านการสนับสนุนและความสอดคล้องของนโยบายดีขึ้น

223 โครงการ SME Access เพื่อส่งเสริม SME เข้าสู่การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

080302 ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของ

ประเทศไทยดีขึ้น

080102 ความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและ

เทคโนโลยีดิจิทัลดีขึ้น

080201 สินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่เฉลี่ยต่อปีเพิ่มขึ้น

080301 มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศเพิ่มขึ้น

080101 การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทยเพิ่มขึ้น

(08) ประเด็น ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
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090101 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออกเพิ่มขึ้น

224 พัฒนาทักษะแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกEEC กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

225 โครงการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนด้วยนวัตกรรมอวกาศและภูมิสารสนเทศ สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

(องค์การมหาชน)(สทอภ.)

226 การพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EECi) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(พว.)

227 โรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรีมาตรฐานGMP/Non-GMP สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(พว.)

228 พัฒนาทักษะที่พึงประสงค์ในการทํางานรองรับการเติบโตในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

090201 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ

ภาคใต้เพิ่มขึ้น

229 พัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการท่องเที่ยวและบริการให้มีมูลค่าสูง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

090203 เมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น

เมืองน่าอยู่มากขึ้น

230 โครงการจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ กรมอนามัย

090302 การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้น 231 โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ สถาบันวิทยาลัยชุมชน

090303 เมืองในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่ได้รับการ

พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น

232 โครงการจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจชายแดน กรมอนามัย

090102 การลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

(09) ประเด็น เขตเศรษฐกิจพิเศษ
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233 โครงการครอบครัวคุณธรรมพลังบวก ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)

234 โครงการสร้างความตระหนักให้ประชาชนมีจิตสํานึกในการบริจาคโลหิต สภากาชาดไทย

235 โครงการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา กรมการศาสนา

236 โครงการสมัชชาคุณธรรม ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)

237 โครงการนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)

238 โครงการส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรม สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

239 โรงเรียนคุณธรรมสพฐ. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

240 โครงการสร้างผู้นําการเปลี่ยนแปลงของชุมชน สถาบันวิทยาลัยชุมชน

241 ส่งเสริมบุคคลและองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)

242 การสร้างการรับรู้ พ.ร.บ.ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน กรมประชาสัมพันธ์

243 จัดทํามาตรฐานดูแลสื่อออนไลน์ กรมประชาสัมพันธ์

244 ปฏิรูปสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย(NBT)เพื่อยกระดับการสื่อสารของรัฐประชาชนและสาธารณะประโยชน์ กรมประชาสัมพันธ์

245 โครงการจัดทําและเตรียมการบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน กรมประชาสัมพันธ์

246 โครงการสร้างและพัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์เพื่อสาธารณประโยชน์ กรมประชาสัมพันธ์

247 โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชน กรมประชาสัมพันธ์

100301 สื่อในสังคมไทยมีความเข้มแข็ง สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่

ประชาชนในสังคม ทําให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ปลอดภัย 

และสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น

100101 คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตาม

มาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติปัญญาคุณธรรมจริยธรรม มีจิต

วิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับ

สภาพแวดล้อมดีขึ้น

(10) ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
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248 ThaiFamilyPlatformเพื่อการเรียนรู้สําหรับสตรีและครอบครัว กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

249 พัฒนาศักยภาพครอบครัว กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

250 สื่อสารองค์กรเพื่อเสริมสร้างพลังด้านสตรีและครอบครัวสู่สังคม กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

251 ขับเคลื่อนงานตามมาตรการด้านสตรีกับการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคง กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

252 โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า กรมสุขภาพจิต

253 โครงการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมกรตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็กพ.ศ.2560 กรมอนามัย

254 โครงการส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ กรมอนามัย

255 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย กรมกิจการเด็กและเยาวชน

256 โครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กอายุ2-6ปี กรมอนามัย

257 โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน กรมสุขภาพจิต

258 โครงการการเสริมสร้างสุขภาพเด็กวัยเรียน/วัยรุ่นนอกเขตชุมชนเมืองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

259 โครงการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ(HealthLiterateSchool) กรมอนามัย

260 การพัฒนานักศึกษาและกําลังคนสู่การเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม(innovativeentrepreneur)ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อาหารฟังก์ชัน(functionalfood)และอาหารเป็นยา(nutraceutical)เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

261 การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับประถมศึกษาในยุคการศึกษา4.0 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

262 โครงการผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียน กรมอนามัย

263 โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น กรมสุขภาพจิต

264 โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่21 กรมกิจการเด็กและเยาวชน

265 โครงการสืบสานฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยสู่นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

266 การพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนรู้และของเล่นวิทยาศาสตร์ต้นแบบเพื่อศตวรรษที่21 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพ.)

267 โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วัยเรียน / วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน

 รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสํานึกพลเมือง มีความกล้า

หาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว 

สื่อสาร และทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอด

ชีวิตดีขึ้น

110301

110101 ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมีจิตสํานึกความเป็นไทย 

ดํารงชีวิตแบบพอเพียงมากขึ้น

110201 เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึง

บริการที่มีคุณภาพมากขึ้น

(11) ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
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268 การยกศักยภาพการผลิตการเกษตรอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารควบคู่กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

269 โครงการการพัฒนาเด็กและเยาวชนดีเพื่อสังคม กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

270 พัฒนาหลักสูตรที่มีทักษะอาชีพสูงตามความต้องการของตลาดงาน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

271 โครงการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนเพื่อเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

272 โครงการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนเพื่อเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่Startup มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

273 พัฒนาศักยภาพของเยาวชนเพื่อเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่Startup มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

274 พัฒนาศักยภาพของเยาวชนเพื่อเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

275 โครงการการสร้างความเข้มแข็งกําลังคนและชุมชนท้องถิ่นด้วยมาตรฐานอาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาการชีพ (องค์การมหาชน)

276 โครงการขับเคลื่อนนโยบายดูแลสุขภาพผู้ประกอบอาชีพในช่วงชีวิตวิถีใหม่(NewNormal)และพัฒนาระบบเฝ้าระวังควบคุมโรค

จากการประกอบอาชีพ

กรมควบคุมโรค

277 โครงการ“การพัฒนากําลังคนด้านการแพทย์แผนไทยและสปาเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการ

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC)”

มหาวิทยาลัยบูรพา

278 ส่งเสริมแรงงานคุณภาพให้ได้รับค่าจ้างตามระดับความรู้ความสามารถผ่านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

279 โครงการพัฒนาสุขภาพความปลอดภัยของวัยแรงงานเพื่อเพิ่มผลผลิตของประเทศ กรมการแพทย์

280 โครงการเตรียมความพร้อมแก่กําลังแรงงาน กรมการจัดหางาน

281 ส่งเสริมการลดความสูญเสียเพิ่มความปลอดภัยผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

282 พัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

283 โครงการเสริมสร้างความรอบรู้วัยทํางานสุขภาพดีในสถานประกอบการ กรมอนามัย

284 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทบทวนความจําเป็นและความเหมาะสมของกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

285 โครงการพัฒนากัญชงสู่พืชเศรษฐกิจใหม่จังหวัดขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

286 โครงการIGJD-educenterการพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้วยIntegratede-LearningPlatformOpenOnlineCourse มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

110401 แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง 

ตระหนักในความสําคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ 

สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้าง

อาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น
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287 นวัตกรรมการจัดการศึกษาออนไลน์ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพด้านทักษะแรงงานฝีมือและทักษะการเป็นผู้ประกอบการด้าน

เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมก่อสร้าง

มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

288 พัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

110402 มีคนไทยที่มีความสามารถและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ เข้ามา

ทําวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในอุตสาหกรรม

เป้าหมายเพิ่มขึ้น

289 เสริมสมรรถนะแรงงานด้วยเทคโนโลยีรองรับการทํางานในศตวรรษที่21 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

290 โครงการการพัฒนาชุมชนต้นแบบสําหรับผู้สูงอายุในภาคใต้(โครงการนําร่องชุมชนในจังหวัดตรังสตูลและกระบี่) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

291 โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ กรมอนามัย

292 โครงการส่งเสริมการมีงานทําของผู้สูงอายุ สถาบันวิทยาลัยชุมชน

293 โครงการ“การพัฒนาและประยุกต์ใช้ActiveAgeingIndex(AAI)เพื่อการออกแบบระบบการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว

(LongTermCares:LTCs)”

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

294 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

295 โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเป็นผู้ดูแลเด็กเล็กเชื่อมสัมพันธ์สองรุ่นสร้างคุณค่าชีวิตตามแนวคิด:ศูนย์ดูแลคนสองวัย

(IntergenerationcareCenter)

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

296 โครงการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถการทํางานและการเป็นผู้สูงอายุที่มีพลัง(ActiveAgeing) กรมกิจการผู้สูงอายุ

297 โครงการโปรแกรมฝึกสมรรถภาพสมองของผู้สูงอายุด้วยการบริหารนิ้วมือร่วมกับดนตรีบําบัดและเกมส์บําบัด มหาวิทยาลัยบูรพา

298 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

299 โครงการพัฒนาระบบการดูแลแบบองค์รวมต่อเนื่องและอัจฉริยะด้วยแนวคิดครอบครัวภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อรองรับ

สังคมสูงวัย:กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

300 โครงการเสริมสร้างสุขภาวะทางใจเตรียมพร้อมสู่สังคมสูงวัย กรมสุขภาพจิต

301 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

302 โครงการการสํารวจภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดที่อยู่ในกลุ่มภาคกลางตอนบนเพื่อเสริมสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุกรณีศึกษาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาสระบุรีและลพบุรี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

110501 ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการ

ดํารงชีวิต เรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม

 สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคมเพิ่มขึ้น
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303 โครงการพัฒนาหลักสูตรสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาและกระตุ้นให้เกิดและใช้ความคิด

สร้างสรรค์และสามารถนําไปใช้ได้จริง

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)

304 โครงการส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์(Coding) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)

305 แพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์ที่เข้าถึงโดยสะดวกถ้วนหน้าสําหรับนักเรียนพิการทุกประเภท สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(พว.)

306 โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ตามทักษะศตวรรษที่21 สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

307 โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สําหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่21 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)

308 โครงการพัฒนากําลังคนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่(CoastalTourism) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

309 โครงการพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนโครงการพระราชดําริ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)

310 โครงการพัฒนาทักษะกําลังคนของประเทศ(Reskill/Upskill/NewSkill) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)

311 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่ายเพื่อขยายการให้บริการหลักสูตรสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ของสสวท. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)

312 EECสู่ประตูนวัตกรรม:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกกับการพัฒนาผู้ประกอบการที่สําเร็จการศึกษาผ่านการ

ยกระดับทักษะความชํานาญการริเริ่มระบบนิเวศและโปรแกรมความเป็นผู้นําระดับนานาชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

313 โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผล สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

314 โครงการการยกระดับความเป็นเลิศด้านดิจิทัลสําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศและ

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

315 โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องตามระดับคุณภาพของมาตรฐานวิชาชีพ

MOOCsforTeachers(M4T)

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา

316 งานพัฒนาและเชื่อมโยงห้องสมุดออนไลน์แห่งชาติ สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

317 โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้สาธารณะออนไลน์ของประเทศไทยPublicLearningPortal สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

120101 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการ

เรียนรู้ และทักษะที่จําเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถ

เข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น

(12) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้
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318 โครงการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ตามแผนการปฏิรูป

ประเทศด้านการศึกษา

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

319 โครงการสร้างสรรค์เมืองแห่งการอ่านและการเรียนรู้ สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

320 ส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทํารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา

และอุดมศึกษา

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

321 โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่2 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)

322 โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนสําหรับศตวรรษที่21 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

323 โครงการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนของครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษาตามแนวทางสสวท. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)

324 โครงการพัฒนาระบบการเทียบโอนประสบการณ์การทํางานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน)

325 โครงการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการระบบการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ของหน่วยงานด้านการศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

326 โครงการวิจัยวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีระดับประเทศและระดับ

นานาชาติ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)

327 (ร่าง)โครงการ“สร้างความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)สู่

การเป็นCenterofExcellence:COE”

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)

328 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)

329 ศูนย์การเรียนรู้เพื่อชุมชนพหุปัญญา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

330 โครงการขยายฐานการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่แผนการพัฒนากําลังคนตามนโยบาย

ประเทศไทย4.0

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)

331 โครงการพัฒนาระบบการส่งเสริมพหุปัญญาเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

332 โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลสารสนเทศสําหรับการประเมินผลและการวางแผนการศึกษาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ

ตามพหุปัญญา

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

120201 ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ

ตามพหุปัญญา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการ

พัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพิ่มขึ้น
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เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย

333 โครงการพัฒนาการสื่อสารความรอบรู้เรื่องโรคเอดส์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี กรมควบคุมโรค

334 โครงการพัฒนาและส่งเสริมความรอบรู้ด้านการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพที่ถูกต้องสําหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ กรมการแพทย์

335 โครงการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพทุกช่วงวัย กรมอนามัย

336 โครงการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก(ChildInjury) กรมควบคุมโรค

337 โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ กรมอนามัย

338 การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนด้วยการแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือกและสมุนไพร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

339 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลรองรับระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

340 พัฒนากลไกจุดจัดการ(node)นําร่องระดับพื้นที่เพื่อขยายผลชุดความรู้สุขภาวะ:ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะปี2564-2565 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

341 โครงการการป้องกันการจมน้ําโดยใช้ชุมชนเป็นฐานภายใต้ยุทธศาสตร์ผู้ก่อการดี(MERITMAKER) กรมควบคุมโรค

342 โครงการการพัฒนารูปแบบการแจ้งเตือนการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ(falldetectionalarm)ระดับชุมชนในบริบทของประเทศ

ไทย

กรมควบคุมโรค

343 โครงการขับเคลื่อนการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพด้วยศักยภาพพชอ./พชข. กรมควบคุมโรค

344 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรห้องปฏิบัติการด่านอาหารและยาและห้องปฏิบัติการด่านอาหารและยาเพื่อขยายขอบข่ายการ

รับรองตามมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ปีงบประมาณ2565

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

345 โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ กรมสุขภาพจิต

346 โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการบําบัดทางจิตสังคมสําหรับผู้ป่วยโรคติดสุราที่มีภาวะพร่องการรู้คิด กรมสุขภาพจิต

130201 จํานวนชุมชนสุขภาพดีเพิ่มขึ้น

130301 มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึง

ได้ดีขึ้น

130101 ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพ มี

พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และสามารถป้องกันและลด

โรคที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะจิตสํานึกการมี

สุขภาพดีสูงขึ้น

(13) ประเด็น การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
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เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย

347 พัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอําเภอ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

348 โครงการพัฒนาบริการการแพทย์แผนไทยในหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

349 โครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบสุขภาพปฐมภูมิ กรมสุขภาพจิต

350 โครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

351 แพลตฟอร์มการเฝ้าระวังสถานการณ์ของโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ําหรือโรคติดต่ออันตรายแบบบูรณาการ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(พว.)

352 โครงการพัฒนาขีดความสามารถและความรอบรู้ของชุมชนในการปรับตัวด้านสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรมอนามัย

353 โครงการยกระดับระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ําโรคระบาดให้พร้อมรับมือ กรมควบคุมโรค

354 โครงการพัฒนากลไกความร่วมมือเครือข่ายทั้งระดับชาติและนานาชาติเพื่อยกระดับระบบเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคและภัย

สุขภาพ

กรมควบคุมโรค

130501 ประชาชนมีความรู้สุขภาพ เรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ําที่

เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมากขึ้น

130401 การเข้าถึงบริการสาธารณสุขมีความเหลื่อมล้ําลดลง
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เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย

355 “โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการประมวลผลข้อมูลกิจกรรมทางกายการออกกําลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชน

(CALORIES CREDIT CHALLENGE)”

สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

356 โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการเล่นกีฬาการออกกําลังกายร่วมกันแบบเสมือนจริง(Virtual Sport Project) สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

357 โครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย

358 ส่งเสริมการออกกําลังกายและกีฬาเพื่อมวลชน“Calories credit challenge” กรมพลศึกษา

359 ส่งเสริมการออกกําลังกายและเล่นกีฬาหมู่บ้าน (1 ตําบล 1ชนิดกีฬา) กรมพลศึกษา

360 การเตรียมและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย

361 การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ(SportsHero) การกีฬาแห่งประเทศไทย

362 โครงการจัดทําหลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

363 โครงการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

140101 คนไทยออกกําลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่าง

สม่ําเสมอเพิ่มขึ้น

140201 นักกีฬาไทยประสบความสําเร็จในการแข่งขันระดับนานาชาติ

140301 บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการมีคุณภาพและมาตรฐาน

เพิ่มขึ้น

(14) ประเด็น ศักยภาพการกีฬา

หน้า 27

158



ลําดับ รายการโครงการสําคัญ หน่วยงาน

รหัส ชื่อเป้าหมาย
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364 โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคมสู่การเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาประเทศ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

365 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุทุกมิติ กรมกิจการผู้สูงอายุ

366 ตามรอยครูภูมิปัญญาล้านนาเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

367 โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้นํา3วัยเพื่อพัฒนาเครือข่ายในชุมชนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

368 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นําท้องถิ่นเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัยในจังหวัดชัยนาท มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

369 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนําเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัยในจังหวัดอุดรธานีหนองคายหนองบัวลําภูและบึงกาฬ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

370 โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้นํา3วัยเพื่อพัฒนาเครือข่ายในชุมชนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

371 สร้างเสริมศักยภาพผู้นํา3วัยเพื่อพัฒนาเครือข่ายในชุมชนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

372 โครงการ“การพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทํางานในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน” มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

373 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นําชุมชนเพื่อความมั่นคงทางสังคมในจังหวัดลพบุรีสระบุรีและสิงห์บุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

374 การพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทํางานในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

375 2565:การพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทํางานในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

376 การพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทํางานในรูปภาคีเครือข่ายชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

377 การพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทํางานในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

378 การพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทํางานในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

379 โครงการส่งเสริมอาสาสมัครเกษตรปีงบประมาณพ.ศ.2565 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

380 โครงการการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทํางานในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน(โครงการร่วมมหาวิทยาลัยราชภัฏ38แห่ง) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

(15) ประเด็น พลังทางสังคม

150101 ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง
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381 การพัฒนาศักยภาพผู้นําเด็กและเยาวชนผ่านกลไกกระบวนการเรียนรู้ของภาคีเครือข่ายสามจังหวัดชายแดนภายใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

382 การพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทํางานในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

383 การพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทํางานในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

384 การพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทํางานในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

385 โครงการนวัตกรรมการบริหารจัดการภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

386 โครงการ“การพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทํางานในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน” มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

387 นวัตกรรมการบริหารจัดการภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

388 นวัตกรรมการบริหารจัดการภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

389 โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทํางานในรูปแบบภาคีเครือข่ายชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

390 เสริมสร้างการใช้ชีวิตครอบครัวที่มั่นคงของหญิงไทยกับชาวต่างชาติ(ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

391 สื่อสร้างสรรค์สังคมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

392 โครงการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพเพื่อรองรับสังคมสูงวัย กรมอนามัย

393 โครงการเสริมสร้างพัฒนากลไกเครือข่ายสร้างความมั่นคงทางสังคมเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ

394 พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุเพื่อรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

395 โครงการเครือข่ายพลังทางสังคมสูงวัยเชิงรุก(ครอบครัวแหว่งกลาง) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

396 โครงการคืนกําไรวัยเกษียณยกระดับศักยภาพการเตรียมความพร้อมก่อนวัยสูงอายุในทุกมิติ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

150201 ประชากรไทยมีการเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพื่อให้สูงวัย

อย่างมีคุณภาพเพิ่มขึ้น
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397 พลังสังคมสร้างการเตรียมพร้อมและชุมชนที่เอื้อต่อผู้มีอาการสมองเสื่อม สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(พว.)

398 โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมของผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ

399 โครงการ“ศูนย์ที่พักอาศัยสําหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร”(SeniorComplex) กรมธนารักษ์

400 พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการด้านชีววิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

(ศลช.)
401 โครงการพัฒนาระบบการป้องกันโรคระดับทุติยภูมิเพื่อดูแลรักษากลุ่มอาการหรือโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ กรมการแพทย์

402 โครงการขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวแบบบูรณาการ กรมอนามัย

403 โครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรกรสูงวัย กรมส่งเสริมการเกษตร

404 2565:พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงวัยสู่คนรุ่นหลังด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดียในชุมชนจังหวัดราชบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

405 ขยายผลการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมบริการในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุระยะที่2 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(พว.)

406 การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่ความเป็นพลเมืองดิจิทัลด้านความสร้างสรรค์ทางดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพสําหรับ

ผู้สูงอายุ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

407 ระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุแบบบูรณาการการทํางานร่วมกันของ6กระทรวงหลักและทุกภาคส่วน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง150202
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408 โครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากผ่านการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว

อย่างยั่งยืน(องค์การมหาชน)
409 โครงการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นด้านการผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อการแปรรูปผลผลิตและการเพิ่มประสิทธิภาพการ

ผลิตผลผลิตทางการเกษตร

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

410 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนปี2565 สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

411 โครงการยกระดับศักยภาพกลุ่มเกษตรกรสู่ผู้ประกอบธุรกิจผลิตและแปรรูปสมุนไพรChampionเพื่อความมั่งคงด้านอาหารและ

ยาของจังหวัดชัยภูมิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

412  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสําหรับผู้สูงอายุผู้มีรายได้น้อยบนพื้นฐานการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาสากล

ของชุมชนต้นแบบในพื้นที่จังหวัดน่าน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

413 เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรชีวภาพพืชและเห็ดประจําท้องถิ่นแต่ละภูมิภาคสร้างความมั่นคงทางรายได้ของชุมชน สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(พว.)

414 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กรมประมง

415 โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง กรมประมง

416 โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

417 โครงการยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถเศรษฐกิจฐานรากตามอัตลักษณ์พื้นที่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม(โครงการ

ร่วมมหาวิทยาลัยราชภัฏ38แห่ง)

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

418 โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้วยวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม สํานักงานปลัดกระทรวง(สป.วท.)

419 เพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่SME4.0 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

420 โครงการยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถของเกษตรกรฐานรากสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรสร้างมูลค่าเพิ่มด้วย

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

421 โครงการยกระดับเกษตรกรและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

422 โครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากผ่านระบบSMARTCBT องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว

อย่างยั่งยืน(องค์การมหาชน)
423 โครงการเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสาผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

424 การใช้ประโยชน์ของวัตถุดิบพื้นถิ่นอย่างคุ้มค่าและต่อยอดพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

160101 ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น

(16) ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก

160201 ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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425 โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสําหรับสินค้าเกษตร กรมการข้าว

426 โครงการจัดการองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจฐานราก สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

427 โครงการ“พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยภาคีเครือข่าย” กรมการพัฒนาชุมชน

160202 กลุ่มประชากรรายได้ต่ําสุดร้อยละ 40 มีความสามารถในการ

บริหารจัดการหนี้สินได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

428 โครงการ“แก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนของประชาชนโดยศูนย์จัดการกองทุนชุมชน” กรมการพัฒนาชุมชน
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429 โครงการสวัสดิการลดความเหลื่อมล้ํา” กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

430 โครงการคุ้มครองสวัสดิภาพและจัดบริการสวัสดิการในบ้านพักเด็กและครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน

431 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและผลิตภาพแรงงาน(โครงการส่งเสริมสวัสดิการแรงงานแบบยืดหยุ่น กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

432 โครงการพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการและให้บริการสวัสดิการแก่เด็กเยาวชนและครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน

433 โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

434 โครงการคุ้มครองสวัสดิภาพคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

435 โครงการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)

436 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบคุ้มครองทางสังคมสําหรับกลุ่มเปราะบาง มหาวิทยาลัยพะเยา

437 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

438 โครงการการดําเนินงานสถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและแรงงานได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงาน

(ปีงบประมาณ2565)

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

439 โครงการ “พัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือคุ้มครองผู้ประสบปัญหาทางสังคม” สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนษย์
440 โครงการตําบลสร้างเสริมสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

441 โครงการส่งเสริมการเข้าถึงหลักประกันทางสังคม กรมกิจการผู้สูงอายุ

(17) ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม

170101 คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง

ได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น

170201 มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่

ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
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442 ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนตามแนวคิด BCG สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม(ราชการบริหาร

ส่วนกลาง)

443 โครงการจัดทําดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

444 โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้เข้าสู่มาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

445 เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถของเครือข่ายภาคประชาชนในการตรวจสอบเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการทําเหมืองแร่และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

446 โครงการ“เพิ่มประสิทธิภาพและขยายเชื่อมต่อเครือข่ายคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย” สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

447 โครงการ“การจัดการทรัพยากรของป่าชายเลนในพื้นที่เปราะบางและพื้นที่สําคัญด้านความหลากหลายทางชีวภาพ" กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

448 โครงการเพิ่มศักยภาพของประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติด้วยแนวคิดการประเมินพื้นที่สีเขียวและคุณค่าของระบบนิเวศเชิง

พื้นที่

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

(องค์การมหาชน)(สทอภ.)

449 โครงการเพาะกล้าพันธุ์นักสืบเพื่อการป้องกันปราบปรามและสืบสวนสอบสวนการกระทําความผิดที่เกี่ยวข้องกับการค้าสัตว์ป่า

และพันธุ์พืชที่ผิดกฎหมาย(วจ.)

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

450 โครงการพัฒนาระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้อัจฉริยะสําหรับสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

451 โครงการเพิ่มขีดความสามารถของกลยุทธ์ในการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับการกระทําผิดด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม (วจ.)

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

452 โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า กรมป่าไม้

453 โครงการพัฒนาพื้นที่เชื่อมต่อระบบนิเวศฟื้นฟูแหล่งน้ําและแหล่งอาหารสัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

454 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมงทะเลอย่างยั่งยืน กรมประมง

455 โครงการบริหารจัดการชายฝั่งทะเลและการป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างเป็นระบบ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

456 โครงการวิจัยการกักเก็บคาร์บอนในหญ้าทะเลเพื่อรองรับการรปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

457 โครงการ“การประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมจากการดําเนินมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้ยุทธศาสตร์ระยะ

ยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ําของประเทศ”

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

180102 พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น

180201 ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพิ่มขึ้น

180301 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง

(18) ประเด็น การเติบโตอย่างยั่งยืน

180101 การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูงขึ้น
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458 โครงการศึกษาและวิเคราะห์แนวทางของการรายงานข้อมูลผลการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อพัฒนาระบบรวมรวมและเชื่อมโยง

ข้อมูลจากทุกภาคส่วนสําหรับการรายงานตามกรอบความโปร่งใสภายใต้ความตกลงปารีส

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

459 โครงการรายงานและติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกภาคอุตสาหกรรมปีที่2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม

460 เสริมสร้างความตระหนักรู้และเสริมศักยภาพด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

180401 คุณภาพน้ําในแหล่งน้ําผิวดิน แหล่งน้ําใต้ดินและแหล่งน้ํา

ทะเลมีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์

461 โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําทะเลพร้อมติดตั้งระบบเฝ้าระวังเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

อย่างยั่งยืน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

462 โครงการเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ กรมอนามัย

463 โครงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมลพิษอากาศ กรมควบคุมโรค

464 โครงการบริหารจัดการขยะทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

465 โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีรีไซเคิลเพื่อพัฒนาต้นแบบการจัดการแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าใช้งานแล้วในประเทศไทย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

466 โครงการ“การเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่การเติบโต

อย่างยั่งยืน”

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

467 โครงการประยุกต์ใช้นวัตกรรมอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อยกระดับกระบวนทัศน์ในการเติบโตอย่างยั่งยืน สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

(องค์การมหาชน)(สทอภ.)

180402 คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยู่ระดับ

มาตรฐานของประเทศไทย

180403 การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตราย 

สารเคมีในภาคการเกษตรและการอุตสาหกรรมมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

180501 คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้าน

สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี
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190101 ระดับความมั่นคงด้านน้ําอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น จากระดับ 3 

ให้เป็นระดับ 4 (สูงสุดที่ระดับ5)

468 โครงการจัดการคุณภาพระบบประปาบาดาลให้ได้มาตรฐานน้ําประปาดื่มได้ทั่วประเทศ กรมทรัพยากรน้ําบาดาล

469 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเตือนภัยของประเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

470 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารและเพิ่มศักยภาพการจัดการสาธารณภัยด้านน้ําของ

ประเทศ

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล

471 โครงการพัฒนาแหล่งน้ําบาดาลขนาดใหญ่ริมแม่น้ํา(RiverbankFiltration) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

472 พัฒนาน้ําบาดาลเพื่อเป็นต้นแบบศูนย์การเรียนรู้ด้านน้ําบาดาลประจําตําบล สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ

473 โครงการวิเคราะห์การใช้น้ําบาดาลเชิงพื้นที่เพื่อนําบ่อน้ําบาดาลเข้าสู่ระบบตามพระราชบัญญัติน้ําบาดาลพ.ศ.2520 กรมทรัพยากรน้ําบาดาล

474 ส่งเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ําบาดาลพ.ศ.2520เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบกิจการน้ําบาดาล กรมทรัพยากรน้ําบาดาล

475 โครงการระบบติดตามเฝ้าระวังระดับน้ําบาดาลและคุณภาพน้ําบาดาลทั่วประเทศ กรมทรัพยากรน้ําบาดาล

476 โครงการสํารวจและประเมินศักยภาพน้ําบาดาลในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่พัฒนาเขตเมืองหลัก กรมทรัพยากรน้ําบาดาล

477 โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรของอปท.ภาคเอกชนผู้ประกอบวิชาชีพน้ําบาดาลและองค์กรผู้ใช้น้ําให้มีการบริหาร

จัดการตามหลักวิชาการด้านน้ําบาดาล

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล

478 โครงการวิเคราะห์เชิงพื้นที่เพื่อจัดทําแผนที่เสี่ยงผลกระทบต่อศักยภาพน้ําบาดาลสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเพื่อการอนุญาต

ประกอบกิจการน้ําบาดาล

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล

479 โครงการทบทวนปรับปรุงแก้ไขและพัฒนากฎหมายว่าด้วยน้ําบาดาล กรมทรัพยากรน้ําบาดาล

480 โครงการสํารวจและผลิตน้ําบาดาลสําหรับภาคอุตสาหกรรม(IndustrialGroundwaterWell-field) กรมทรัพยากรน้ําบาดาล

481 โครงการบริหารจัดการน้ําพัฒนาแหล่งน้ําและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน กรมชลประทาน

190203 ผลิตภาพจากการใช้น้ําเพิ่มขึ้น 482 โครงการพัฒนาระบบกระจายนําฎบาดาลเพื่อการเกษตร กรมทรัพยากรน้ําบาดาล

190301 แม่น้ําลําคลองและแหล่งน้ําธรรมชาติทั่วประเทศมีระบบนิเวศ

และทัศนียภาพที่ดี มีคุณภาพได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

483 การดําเนินงานบริหารจัดการเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรน้ําสาธารณะแบบมีส่วนร่วม(ค่าใช้จ่ายในการรองรับการ

ดําเนินงานตามแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ํา20ปีด้านที่4การอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ําลําคลองและแหล่งน้ําธรรมชาติทั่ว

ประเทศ)

กรมทรัพยากรน้ํา

190102 ระดับการรับมือกับพิบัติภัยด้านน้ําเพิ่มขึ้น

190103 ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน้ําเพิ่มขึ้นจาก

ปัจจุบัน 64 คะแนน ให้เป็น 80 คะแนน

190202 ระดับความมั่นคงด้านน้ําเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น

(19) ประเด็น การบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ
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484 โครงการสนับสนุนและให้บริการโครงสร้างพื้นฐานสําคัญเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

485 โครงการยกระดับระบบบริหารจัดการกรมการแพทย์แนวใหม่ด้วยระบบดิจิทัล(DigitalDMSNewManagementSystem) กรมการแพทย์

486 โครงการพัฒนาด้านความมั่นคงของโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐ(DG-Link) สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

487 พัฒนาระบบตรวจสอบถิ่นกําเนิดสินค้าแบบไร้กระดาษ กรมการค้าต่างประเทศ

488 โครงการพัฒนาศูนย์บริการครบวงจรแบบเบ็ดเสร็จ(ภาคธุรกิจและภาคประชาชน) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

489 ยกระดับการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าด้วยนวัตกรรมดิจิทัล(DFTSMARTCertificateofOrigin(C/O)) กรมการค้าต่างประเทศ

490 โครงการยกระดับการให้บริการด้านสิทธิประโยชน์ผ่านระบบดิจิทัลของสํานักงานประกันสังคมแก่ลูกจ้างและผู้ประกันตน สํานักงานประกันสังคม

491 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่และระบบการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนองค์กรเป็น

ดิจิทัล

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

492 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลกลางกรมอนามัย(DoHDataCenter)และระบบDoHDashboardเพื่อสนับสนุนงาน

ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

กรมอนามัย

493 โครงการพัฒนาระบบกลางด้านกฏหมาย สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

494 โครงการระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย์(UnifiedCommunication) สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

495 พัฒนาการสืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตรไทยด้วยปัญญาประดิษฐ์(AI)และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้วยระบบให้คําปรึกษา

ทางไกล(Tele-ConsultingSystem)

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

496 พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางเพศในสังคม กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

497 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศติดตามสถานะร่างพ.ร.บ.กระทู้ถามและข้อปรึกษาหารือส.ส./ส.ว. สํานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

498 เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

499 โครงการประชาคมเข้มแข็งอย่างยั่งยืน สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

200101 งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น

200201 หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ

200301 เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการ

สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม

(20) ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
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500 ยกระดับการมีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

200302 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีสมรรถนะและสร้างความ

ทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ

501 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระยะที่2 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

502 โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลกรมพัฒนาที่ดินเข้าสู่ระบบราชการ4.0 กรมพัฒนาที่ดิน

503 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนกระบวนงานด้านนิติบัญญัติ

recheck กระบวนการทํางานของเขา

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

504 โครงการการให้บริการตรวจวิเคราะห์สินค้าด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ชนิดพกพาแก่หน่วยงานภายในกรมศุลกากรทั้งในและ

นอกสถานที่

กรมศุลกากร

505 โครงการพัฒนามาตรฐานการให้บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยนวัตกรรมบริการแบบมีส่วนร่วม สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

506 โครงการ“การพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลกลางด้านการท่องเที่ยวของประเทศเพื่อการวิเคราะห์คาดการณ์อนาคตวางแผนและ

ตัดสินใจเชิงนโยบาย”

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

507 โครงการบูรณาการฐานข้อมูลด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์(ProductSafety)เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชน สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

508 โครงการพัฒนาบริการข้อมูลการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพสําหรับประชาชนบนระบบออนไลน์ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

509 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานเพื่อรองรับการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์การอํานวยความสะดวกและการบริการ

ประชาชน

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความ

คล่องตัว
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510 โครงการเครือข่ายป.ป.ท.เฝ้าระวังการทุจริต"PACCConnect" สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ในภาครัฐ(ป.ป.ท.)

511 โครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมด้านการศึกษาเพื่อต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยใช้เครือข่ายครูภูมิปัญญา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

512 ขับเคลื่ฎอนระบบเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ในภาครัฐ(ป.ป.ท.)

513 โครงการ“พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินคดีทุจริตในภาครัฐ”

เสร็จใน65?

สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ในภาครัฐ(ป.ป.ท.)

210101 ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรม

ซื่อสัตย์สุจริต

210102 คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง

(21) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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514 โครงการพัฒนากฎหมายและกลไกกํากับดูแลธุรกิจดิจิทัล สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

515 โครงการพัฒนาระบบแจ้งเตือนในระบบกลางด้านกฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

516 บูรณาการความร่วมมือเครือข่ายด้านการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

517 พัฒนาระบบบูรณาการฐานข้อมูลให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

518 การพัฒนาระบบบริหารคดีพิเศษด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศระยะที่ 3 กรมสอบสวนคดีพิเศษ

220103 ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย 519 โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามหลักนิติธรรม สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

520 โครงการพัฒนาระบบการแก้ไขบําบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

521 โครงการอัยการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค สํานักงานอัยการสูงสุด

522 โครงการเร่งรัดผลักดันทรัพย์สินเพื่อเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ กรมบังคับคดี

523 โครงการเสริมสร้างความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง การบังคับคดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ และกฎหมายใน

ชีวิตประจําวัน

กรมบังคับคดี

220101 กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชน

อยู่ภายใต้กรอบกฎหมายที่มุ่งให้ประชาชนในวงกว้างได้รับ

ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดยทั่วถึง

220102 การปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมายมีความคุ้มค่าทาง

เศรษฐกิจ ทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัติและเป็นธรรม

220201 การอํานวยความยุติธรรมมีความโปร่งใสสะดวก รวดเร็ว เสมอ

ภาค ทั่วถึง เป็นธรรม และปราศจากการเลือกปฏิบัติ

(22) ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
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524 ชุดโครงการอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ

525 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Innovative House สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ

526 อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ

527 โครงการ“พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง(Deep-techSector)” สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน)(สนช.)

528 การพัฒนาแพลตฟอร์มหุ่นยนต์เคลื่อนที่แบบอัตโนมัติและโมดูลการใช้งานภาคเกษตรและอาหารสุขภาพและการแพทย์การผลิต

และบริการสาธารณะ

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(พว.)

529 โครงการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมวัตถุดิบร่วมกับผู้ผลิตวัตถุดิบเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

530 การวิจัยและพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยโรคในสัตว์น้ํา สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(พว.)

531 โครงการจัดทําฐานข้อมูลวิจัยและนวัตกรรมวัตถุดิบเพื่อรองรับความต้องการภาคอุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

532 โครงการ“ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

533 “...โครงการพัฒนาศูนย์กลางรวบรวมและกระจายสินค้ามาตรฐานเกษตรอินทรีย์และเชื่อมโยงตลาดระดับชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

(ChiangmaiOrganicHub)มุ่งสู่ตลาดระดับชาติและสากล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

534 โครงการพัฒนาและยกระดับวิสาหกิจฐานนวัตกรรมให้เข้มแข็งและเติบโตอย่างก้าวกระโดด สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน)(สนช.)

535 โครงการ“พัฒนาและเพิ่มการใช้ประโยชน์พื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรม/อุทยานวิทยาศาสตร์/ระเบียงนวัตกรรมภาคตะวันออก

(EECi)/เมืองนวัตกรรมอาหาร(FoodInnopolis)/ย่านนวัตกรรม(InnovationDistrict)”(ผ่านกองทุนววน.P11.2)

สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน)(สนช.)

536 นวัตกรรมการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าท้องถิ่นเสริมเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดนราธิวาส มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

537 วิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ

230101 ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น

จากการวิจัยและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพิ่มขึ้น

จากปัจจุบัน

230102 วิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกิจที่มีนวัตกรรมเพิ่มขึ้น

(23) ประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
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538 ขับเคลื่อนองค์ความรู้และนวัตกรรมจากงานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์:การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อยกระดับ

วิสาหกิจชุมชนและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของกลุ่มล้านนาตะวันออก

มหาวิทยาลัยพะเยา

539 การเพิ่มขีดความสามารถผ่านกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยสู่วิสาหกิจชุมชนแบบมีส่วนร่วม

ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

540 โครงการจัดตั้งศูนย์การแพทย์แม่นยําแห่งชาติ(NationalPrecisionMedicineCenter) กรมการแพทย์

541 การวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตชุมชน สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ

542 ประเทศไทยในอนาคต(FutureThailand) สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ

543 การพัฒนาต้นแบบชุมชนนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการตนเองอย่างยั่งยืนและยกระดับเศรษฐกิจชุมชน

ฐานรากบนฐานทุนทรัพยากรในพื้นที่20จังหวัดที่วิทยาลัยชุมชนตั้งอยู่

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

544 โครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบนพื้นที่สูง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

545 นวัตกรรมการแพทย์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ

546 โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน)(สนช.)

547 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนเพื่อยกระดับชุมชนฐานรากในเชิงพื้นที่บนเส้นทาง LIMEC สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ

548 การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อชุมชนสังคม (Research and Innovation Utilization for Community) สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ

230201 คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาค

ทางสังคมได้รับการยกระดับเพิ่มขึ้น จากผลการวิจัยและ

พัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม
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549 สถานีอัดประจุยานพาหนะไฟฟ้าแบบเคลื่อนย้ายได้โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

550 โครงการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการการประมงปลาจิ้มฟันจระเข้ยักษ์ในทะเลสาบสงขลาเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

อย่างยั่งยืน

กรมประมง

551 โครงการการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและอัตราการรอดของปลาตะเพียนต่างประชากรที่มีความแตกต่างทางพันธุกรรมใน

แหล่งน้ําธรรมชาติ

กรมประมง

552 การสร้างนักวิจัยระดับแนวหน้าด้านนาโนเทคโนโลยีจากบุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

553 การพัฒนาระบบตรวจจับและวิเคราะห์พื้นที่เผาไหม้จากภาพถ่ายดาวเทียมด้วยเทคโนโลยีการเรียนรู้เชิงลึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การวางแผนจัดการป่าไม้และความเสี่ยงของไฟป่า

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

554 โครงการพัฒนาดาวเทียมและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์อวกาศ(Thailand Space Consortium) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)(สดร.)

555 ความเป็นเลิศด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและวัตกรรมจากวัสดุอนุพันธ์กราฟีนขั้นแนวหน้าสําหรับอุตสาหกรรมสมัยใหม่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

556 โครงการวิจัยและพัฒนาด้านดาราศาสตร์อวกาศและวิทยาศาสตร์บรรยากาศ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)(สดร.)

557 โครงการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ(ปส.)

558 การพัฒนาวัสดุฉลาดด้วยนาโนเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

559 การพัฒนาข้าวพิษณุโลก2ที่มียีนต้านทานโรคขอบใบแห้งแบบยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีชีวภาพขั้นแนวหน้า มหาวิทยาลัยนเรศวร

560 โครงการวิจัยและพัฒนาการวัดด้านมาตรฐานปฐมภูมิอุณหภูมิของประเทศเพื่อสอดคล้องกับระบบหน่วยระหว่างประเทศ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ(มว.)

561 โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านการวัดการสั่นสะเทือนชนิดเลเซอร์แบบอะเรย์เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องบิน

เล็ก

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ(มว.)

562 โครงการสถาปนาความสามารถการวัดสภาพนําความร้อนปฐมภูมิของประเทศสําหรับวัสดุอัจฉริยะ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ(มว.)

563 โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการเฝ้าระวังเตรียมความพร้อมระงับและบรรเทาผลกระทบจากภัยคุกคามทางนิวเคลียร์และรังสี

ข้ามพรมแดน

สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ(ปส.)

230301 การประยุกต์ใช้ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่ม

มูลค่าของเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืนเพิ่มขึ้น

230401 ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ด้าน

ทัดเทียมประเทศที่ก้าวหน้าในเอเชีย

230501 จํานวนโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่

ที่จําเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น
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564 โครงการพัฒนา Integrated Metrologyเพื่อสร้างการสอบกลับได้ในระบบการวัดแบบ In-line measurement อย่างครบวงจร สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ(มว.)

565 โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางการวัดเพื่อส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมหลอดไฟแอลอีดี สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ(มว.)

566 ยกระดับโรงงานอาหารสัตว์น้ําต้นแบบเพื่อการเรียนรู้และการวิจัยเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารสัตว์น้ําไทย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

567 โครงการพัฒนามาตรฐานวิธีการสอบเทียบเครื่องวัดเสียงสําหรับapplicationในมือถือตามมาตรฐานIEC61672:2013เพื่อรองรับ

การใช้งานด้านกฎหมายและป้องกันสุขภาพในโรงงานอุตสาหกรรม

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ(มว.)

568 ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์(ThaiMicroelectronicsCenter:TMEC) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(พว.)

569 โครงการสร้างและพัฒนามาตรฐานระบบการวัดฝุ่นPM2.5ของประเทศไทยเพื่อความปลอดภัยของประชาชนภายในประเทศจาก

ฝุ่นละอองภายในอากาศ

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ(มว.)

570 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสําหรับให้บริการแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน)(สซ.)

230502 สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐ

เพิ่มขึ้น

571 การพัฒนากลไกการกํากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศในสถานการณ์วิกฤติร่วมกันระหว่างภาครัฐสถาบันวิจัย

มหาวิทยาลัยภาคเอกชนและภาคประชาสังคม

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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ข้อมูล ณ วันท่ี 7 ตุลาคม 2563

4,220,725,600    4,044,239,700    

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 1,951,214,400    1,984,851,500    

แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์) 1,951,214,400    1,984,851,500    

ผลผลิตท่ี 13 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก 1,951,214,400    1,984,851,500    

กิจกรรมหลักท่ี 13.1 ค่าใช้จ่าย

บุคลากรในการเฝ้าระวังป้องกัน

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

 - เงินเดือน (เงินอ่ืนๆ ท่ีจ่ายควบกับเงินเดือน) ค่าจ้างประจ า 

 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

 - ค่าตอบแทน (เฉพาะท่ีจ่ายให้ในลักษณะเงินเดือนหรือจ่ายควบกับเงินเดือน)

 - เงินสมบทบกองทุนประกันสังคม

     1,951,214,400      1,984,851,500 • การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรในการเฝ้าระวัง ป้องกัน  ควบคุมโรคและภัย

สุขภาพ จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรของกรมควบคุมโรค ท้ังท่ีเบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วน

ภูมิภาคเป็นตัววัดประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายเงิน ท้ังน้ีไม่รวมเงินงบประมาณรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรในการเฝ้าระวัง ป้องกัน 

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพท่ีได้รับการจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิก จ่ายจากระบบการบริหาร

การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

 •  การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรใน การเฝ้าระวัง ป้องกัน 

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 เทียบกับวงเงินงบประมาณรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรในการเฝ้าระวัง ป้องกัน

 ควบคุมโรคและภัยสุขภาพท่ีกรมควบคุมโรคได้รับในปีงบประมาณ 2564

แผนงานพ้ืนฐาน 1,330,942,500    1,240,740,100    

3.7 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 1,330,942,500    1,240,740,100    

ผลผลิตท่ี 1 : ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 289,569,500       208,476,500       

กิจกรรมหลักท่ี 1.1 พัฒนาและ

สนับสนุนกระบวนการจัดท า

ผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของ

หน่วยงานเพ่ือการเฝ้าระวัง 

ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย

สุขภาพ

 - พัฒนารูปแบบ / เทคโนโลยี / มาตรฐาน / มาตรการ / แนวทาง ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและ

ภัยสุขภาพ 

 - พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์กฎหมาย และมาตรการท่ีเอ้ือต่อการป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ

 - ประเมินผลการด าเนินงานท่ีได้รับการยอมรับตามมาตรฐาน

 - จัดการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยี การพัฒนาวิชาการและสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการแพทย์

และสาธารณสุข

 - ผลิตและเผยแพร่ส่ือ / คู่มือ / วารสารวิชาการ / แนวทาง /มาตรฐาน 

 - พัฒนาศักยภาพบุคคลากรเพ่ือสนับสนุนการสร้างผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวังฯ

        282,626,800         203,269,500 ตัวช้ีวัด : จ านวนผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (36 เร่ือง)  

  - ผลิตภัณฑ์ของกรมควบคุมโรคมีวิธีการได้มาจากบุคลากรภายในกรม และจากผู้เช่ียวชาญภายนอกกรมซ่ึงหน่วยงานจัดหามาเพ่ือ

พัฒนาหรือสนับสนุนในการจัดท าผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ แบ่งเป็น

1. ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ คู่มือ/ แนวทางหลักสูตร /  มาตรการ / กฎหมาย 

2. ผลิตภัณฑ์ทางวิชาการ ได้แก่ การประเมิน 

3. ผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ได้แก่ องค์ความรู้ / รูปแบบ / อ่ืน ๆ 

กิจกรรมหลักท่ี 1.2 จัดการ

ความรู้ด้านป้องกันโรคและภัย

สุขภาพ

การจัดการความรู้ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ผลงานวิชาการของการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคและหน่วยงานเครือข่าย

           6,942,700            5,207,000 ตัวช้ีวัด : จ านวนองค์ความรู้และนวัตกรรมท่ีด าเนินการแล้วเสร็จตามแผน (86 เร่ือง)

1. ความรู้  หมายถึง  ส่ิงท่ีส่ังสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้าหรือประสบการณ์ รวมท้ังความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะ 

ความเข้าใจ หรือสารสนเทศท่ีได้รับมาจากประสบการณ์ ส่ิงท่ีได้รับมาจากการได้ยิน ได้ฟัง การคิดหรือปฏิบัติองค์วิชาในแต่ละสาขา 

(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542)

2. นวัตกรรม (Innovation) (อ้างอิงจากส านักนวัตกรรมแห่งชาติ) หมายถึง แนวคิด กระบวนการ หรือผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นส่ิงใหม่ เกิด

จากการใช้ความรู้  ความคิดสร้างสรรค์  ส่ิงใหม่ในท่ีน้ีคือไม่เคยมีผู้ใดท ามาก่อน หรือเคยท ามาแล้วในอดีต แต่น ามาพัฒนาจากของ

เก่าท่ีมีอยู่เดิม ช่วยให้การท างานน้ันได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม แต่ต้องไม่ใช่เกิดจากการลอกเลียนแบบหรือ

การท าซ้ า

ยอดรวมท้ังส้ิน

ค าอธิบายกิจกรรมการด าเนินงาน กิจกรรมหลัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกรมควบคุมโรค

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / 

ตัวช้ีวัด / กิจกรรม
ค าอธิบายลักษณะกิจกรรม

 วงเงิน 

พ.ร.บ. 63

 วงเงิน 

พ.ร.บ. 64
เป้าหมาย ปี 64 / ค าอธิบาย
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แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / 

ตัวช้ีวัด / กิจกรรม
ค าอธิบายลักษณะกิจกรรม

 วงเงิน 

พ.ร.บ. 63

 วงเงิน 

พ.ร.บ. 64
เป้าหมาย ปี 64 / ค าอธิบาย

ผลผลิตท่ี 2 : การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 409,734,800       477,625,800       

กิจกรรมหลักท่ี 2.1 พัฒนา

ระบบบริหารจัดการเพ่ือ

สนับสนุนการด าเนินงานเฝ้าระวัง

 ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย

สุขภาพ

 - การพัฒนากระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน การจัดสรรทรัพยากรหรืองบประมาณในการด าเนินงาน และการ

พัฒนาระบบสนับสนุนอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง เช่น ระบบพัสดุ ระบบการขนส่ง เป็นต้น

        117,319,200         259,586,600 ตัวช้ีวัด : ร้อยละของหน่วยงานภายในกรมควบคุมโรคท่ีด าเนินการบริหารจัดการภาครัฐได้ตามเกณฑ์ท่ีกรมฯ ก าหนด (ร้อยละ 90) 

การน าเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐท่ีส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด ในการประเมินองค์การด้วยตนเอง (Self-Assessment) 

และเป็นบรรทัดฐานการติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการของส่วนราชการ โดยนับหน่วยงานภายในกรมท่ีมีคะแนนการ

บริหารจัดการภาครัฐ 4.0000 ข้ึนไป

กิจกรรมหลักท่ี 2.2 เสริมสร้าง

ศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือ

และสร้างการมีส่วนร่วมของ

เครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน

 ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

 - เสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภายในประเทศและระดับพ้ืนท่ี

 - ขับเคล่ือนกฎหมายเก่ียวกับเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และยาสูบ

 -  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ ด าเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคระหว่างประเทศ 

*ยกเว้นชายแดนภูมิภาคอาเซียน 

 - พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือสนับสนุนการเสริมสร้างความมีส่วนร่วมของเครือข่าย

 - พัฒนาระบบคุณภาพองค์กร เพ่ือสนับสนุนการเสริมสร้างความมีส่วนร่วมของเครือข่าย

 - บริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการเสริมสร้างความมีส่วนร่วมของเครือข่าย

        250,111,300         198,805,100 จ านวนเครือข่ายเป้าหมายท่ีได้รับการสนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม

โรคและภัยสุขภาพ (2,202 หน่วยงาน)
เครือข่ายเป้าหมาย หมายถึง กลุ่มบุคคล คณะบุคคล/คณะกรรมการ/คณะท างาน องค์กร สถาบัน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรระหว่าง

ประเทศ ท้ังภายในและภายนอกภาคสาธารณสุข ภายนอกกรมควบคุมโรค ท่ีด าเนินการ ร่วมด าเนินการ ควบคุม/ก ากับ หรือส่งเสริม 

สนับสนุน พัฒนาการด าเนินการเพ่ือขับเคล่ือนระบบหรืองานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ตามบทบาท ภารกิจ หรือความสนใจของ

ภาคีเครือข่าย  โดยนับจากจ านวนหน่วยเครือข่าย ในแต่ละประเภทเครือข่าย ซ่ึงแบ่งประเภทเครือข่าย ได้แก่ 

   1) องค์กรระหว่างประเทศ (Ministry of Health ประเทศสมาชิกอาเซียน  ประเทศ / เครือข่ายการท างานด้าน HIV / AIDS ใน

ภูมิภาคอาเซียน /ASEAN Task Force / ASEAN  Risk Communication/  WHO/ FAO/ USCDC/ USAID (EID) 25 หน่วยงาน

   2) สสจ. 76 หน่วยงาน   3) สสอ. 878 หน่วยงาน  4) กทม. 1 หน่วยงาน

   5) หน่วยงานราชการ (กระทรวง / กรมวิชาการ/ กอง / ส านัก / สถาบัน) 677 หน่วยงาน

   6) รพศ. / รพท. / รพช. / รพ. 133 หน่วยงาน   7) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  9 หน่วยงาน   

   8) สถานศึกษา 363 หน่วยงาน    9) มูลนิธิ/ชมรม/สมาคม/ชุมชน 40 หน่วยงาน

กิจกรรมหลักท่ี 2.3 ส่งเสริมการ

ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

ข้าราชการพลเรือน และเสริมสร้าง

ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

กรมควบคุมโรค

 - ส่งเสริมให้เกิดระบบการป้องกันการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

 - เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดระบบเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

           1,498,800            1,307,600 ตัวช้ีวัด : ร้อยละของคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของกรมควบคุมโรค (ร้อยละ 88)

กิจกรรมหลักท่ี 2.4 พัฒนาและ

ให้บริการด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารด้าน

การป้องกัน ควบคุมโรคและภัย

สุขภาพ

 - ปรับเปล่ียนโครงสร้างพ้ืนฐาน ICT ให้ทันสมัย (Infrature/ เครือข่าย/Network)

 - สร้างกลไกเช่ือมโยงเพ่ือน าไปสู่รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (National ICT Integration)

 - การสร้างนวัตกรรมบริการรูปแบบใหม่ ทางด้านสาธารณสุข ท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกัน ควบคุมโรค และภัย

สุขภาพ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

 - การพัฒนาบุคลากร Smart People มีความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้สารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ มี

วิจารณญาณและรู้เท่าทัน (Information Literacy) รวมท้ังพัฒนาบุคลากร ICT ท่ีมีความรู้ความสามารถและ

ความเช่ียวชาญระดับมาตรฐานสากล (ICT Professional /ICT User/Disability & Elderly and Vulnerable)

 - การจัดท าระบบฐานข้อมูล ปรับปรุงระบบและการสืบค้นข้อมูลท่ีส าคัญด้านบริหารและวิชาการ

 - การควบคุม ดูแล และบ ารุงรักษาเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์

         40,805,500          17,926,500 ตัวช้ีวัด : ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคท่ีมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือสนับสนุนหรือ

ด าเนินการด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (ร้อยละ 80)

หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคท่ีมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือสนับสนุนหรือด าเนินการด้านการ

ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

งานสนับสนุน = การด าเนินงานสนับสนุนงานภารกิจหลัก ในด้านการบริหารทรัพยากรของหน่วยงาน (ทรัยากรบุคคล งบประมาณ 

การเงิน การบริหารจัดการท่ัวไป)

งานภารกิจหลัก = การด าเนินงานการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
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แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / 

ตัวช้ีวัด / กิจกรรม
ค าอธิบายลักษณะกิจกรรม

 วงเงิน 

พ.ร.บ. 63

 วงเงิน 

พ.ร.บ. 64
เป้าหมาย ปี 64 / ค าอธิบาย

ผลผลิตท่ี 3 : การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคท่ีเป็นปัญหาส าคัญ 155,788,100       132,708,600       

กิจกรรมหลักท่ี 3.1 บริการเฝ้า

ระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและ

ภัยสุขภาพท่ีเป็นปัญหารุนแรง

และกลุ่มเป้าหมายพิเศษ

บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค หมายถึง บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ได้แก่

 - พ่นสารเคมี  ไข้เลือดออก ก าจัดลูกน้ ายุงลาย

 - ตรวจวินิจฉัยโรคเท้าช้าง และโรคติดต่ออุบัติใหม่ (จัดเป็นบริการเพ่ือการเฝ้าระวัง ควบคุม) 

 - การตรวจวินิจฉัยและยืนยันทางห้องปฏิบัติการ

 - ให้วัคซีนป้องกันโรคและตรวจคัดกรองผู้เดินทางระหว่างประเทศ

 - บริการอ่ืนๆ เช่น การสอบสวนโรค การควบคุมโรค และสนับสนุนเวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ให้กับประชาชนใน

กรณีเกิดโรคอุบัติใหม่/ อุบัติซ้ าในพ้ืนท่ีหรือเกิดโรคระบาดรุนแรงท่ีก าหนดต้องสอบสวนโรค

        106,361,600          98,386,500 ตัวช้ีวัด : จ านวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคท่ีเป็นปัญหาส าคัญ (4,102,300 ราย)

จ านวนประชาชนท่ีได้รับบริการโดยตรงจากหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ได้แก่

1) กลุ่มประชาชนไทยท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีเป้าหมายการเร่งรัดลดปัญหาโรคติดต่อท่ีส าคัญเป็นปัญหาเฉพาะหรือประชาชนกลุ่มเส่ียง เช่น โรคเท้าช้าง

 โรคไข้เลือดออก และโรคท่ีป้องกันได้ด้วยวัคซีน

2) กลุ่มประชาชนไทยท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีชายแดน พ้ืนท่ีท่องเท่ียว รวมท้ังพ้ืนท่ีรอบเขตพระราชฐาน

3) กลุ่มผู้เดินทางระหว่างประเทศ เช่น ประชาชนคนไทยท่ีเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ แรงงานไทยท่ีเดินทางไปท างานต่างประเทศ 

และนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางระหว่างประเทศท่ีเป็นเขตติดโรค

4) กลุ่มประชากรต่างด้าว / แรงงานต่างด้าว ท่ีเส่ียงต่อการเป็นพาหะและการแพร่กระจายของโรค

5) ประชาชนท่ีรับบริการจากหน่วยงานท่ีกรมฯ สนับสนุนวัสดุ/เวชภัณฑ์

กิจกรรมหลักท่ี 3.2 ถ่ายทอด

ความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้า

ระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัย

สุขภาพ และการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมท่ีมีคุณภาพ

 - การเฝ้าระวังและตอบโต้ข้อมูลข่าวสารเร่ืองโรคและภัยสุขภาพ และพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์

 - พัฒนารูปแบบการส่ือสารความเส่ียงเพ่ือเอ้ือต่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ

 - รณรงค์และการส่ือสารความเส่ียงโรค ภัยสุขภาพ และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์

 - สร้างและพัฒนาเครือข่ายส่ือสารความเส่ียงโรค ภัยสุขภาพ และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ ให้ครอบคลุมพ้ืนท่ี

รับผิดชอบ

         49,426,500          34,322,100 ตัวช้ีวัด : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้เร่ืองโรคและภัยสุขภาพท่ีส าคัญของกรมควบคุมโรค (ร้อยละ 80)

ผลผลิตท่ี 4 : การบริการรักษาและฟ้ืนฟูสภาพ เฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อส าคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ 475,850,100       421,929,200       

กิจกรรมหลักท่ี 4.1 บริการรักษา

และฟ้ืนฟูสภาพ เฉพาะโรคใน

กลุ่มโรคติดต่อส าคัญ โรคอุบัติ

ใหม่และภัยสุขภาพของ

หน่วยงาน เพ่ือสร้างมาตรฐาน

ระบบบริการ

 - การตรวจรักษาผู้ป่วยและการตรวจรักษาและยืนยันทางห้องปฏิบัติการในสถานบริการของสถาบันบ าราศ

นราดูร  สถาบันราชประชาสมาสัย

 - พัฒนาระบบคุณภาพองค์กร เพ่ือสนับสนุนบริการรักษาและฟ้ืนฟูสภาพเฉพาะโรค ในกลุ่มโรคติดต่อส าคัญ

โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ

 - บริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนบริการรักษาและฟ้ืนฟูสภาพเฉพาะโรค ในกลุ่มโรคติดต่อส าคัญ โรคอุบัติใหม่ 

และภัยสุขภาพ

        475,850,100         421,929,200 ตัวช้ีวัด : จ านวนประชาชนท่ีได้รับการบริการรักษาฟ้ืนฟูสภาพ เฉพาะโรคติดต่อส าคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพของหน่วยงาน

เพ่ือสร้างมาตรฐาน  (261,000 ราย)

จ านวนผู้ท่ีได้รับการตรวจรักษาผู้ป่วยและการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการในสถานบริการของสถาบันบ าราศนราดูร และสถาบัน

ราชประชาสมาสัย

แผนงานยุทธศาสตร์ 844,392,300       768,743,600       

3.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะท่ีดี 844,392,300       768,743,600       

โครงการท่ี 5 : โครงการเร่งรัดก าจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และยุติปัญหาเอดส์ 279,040,300       245,182,200       จ านวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในการเร่งรัดก าจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรคและยุติปัญหา

เอดส์  (1,330,352 ราย)  ไข้มาลาเรีย 765,816 ราย  /  วัณโรค 90,800 ราย  /  เอดส์ 473,736 ราย

กิจกรรมหลักท่ี 5.1 เร่งรัดก าจัด

โรคไข้มาลาเรีย

 - ให้บริการและปฏิบัติการเสริมประสิทธิผลการป้องกัน ควบคุมโรคไข้มาลาเรีย

 - บริการรักษาและฟ้ืนฟูสภาพเฉพาะโรคไข้มาลาเรีย

 - การสอบสวนโรคและสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเพ่ือหาสาเหตุการเกิดโรค

 - พัฒนากลไกและเคร่ืองมือสนับสนุนระบบบริการ และการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้มาลาเรีย

 - เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาความร่วมมือของเครือข่ายระดับพ้ืนท่ี ระดับชาติและนานาชาติในการป้องกัน

 ควบคุมโรคไข้มาลาเรีย

         51,755,700          43,224,500 ตัวช้ีวัด : จ านวนอ าเภอไม่มีการระบาดของโรคไข้มาลาเรีย (882 อ าเภอ)

ค่าเป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์ก าจัดกวาดล้างโรคมาลาเรีย 2560-2569
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กิจกรรมหลักท่ี 5.2 ควบคุมวัณ

โรค

 - การให้บริการและปฏิบัติการเสริมประสิทธิผลการป้องกัน ควบคุมวัณโรค

 - การตรวจรักษาผู้ป่วยและการตรวจรักษาและยืนยันทางห้องปฏิบัติการ

 - การสอบสวนโรคและสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเพ่ือหาสาเหตุการเกิดโรค

 - พัฒนากลไกและเคร่ืองมือสนับสนุนระบบบริการ และการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมวัณโรค

 - เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาความร่วมมือของเครือข่ายระดับพ้ืนท่ี ระดับชาติและนานาชาติในการป้องกัน

 ควบคุมวัณโรค

        113,577,800          92,270,000 ตัวช้ีวัด : อัตราผลส าเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ าทุกประเภท (ร้อยละ 90)

ค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการระดับชาติ ด้านการต่อต้านวัณโรค พ.ศ. 2560-2564

กิจกรรมหลักท่ี 5.3 ป้องกันและ

แก้ไขปัญหาเอดส์

 - ให้บริการและปฏิบัติการเสริมประสิทธิผลการป้องกัน ควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

 - การตรวจรักษาผู้ป่วยและการตรวจรักษาและยืนยันทางห้องปฏิบัติการในสถานบริการของกองโรคเอดส์

 - การสอบสวนโรคและสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเพ่ือหาสาเหตุการเกิดโรค

 - พัฒนาระบบบริการรักษาฟ้ืนฟูสภาพเฉพาะโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของหน่วยงานภายใน

กรมควบคุมโรค

 - พัฒนากลไกและเคร่ืองมือสนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

 - เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาความร่วมมือของเครือข่ายระดับพ้ืนท่ี ระดับชาติและนานาชาติในการป้องกัน

 ควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

 - บริการรักษาและฟ้ืนฟูสภาพเฉพาะโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

        113,706,800         109,687,700 ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้ติดเช้ือเอชไอวีท่ีได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสฯ (390,000 ราย)

ค่าเป้าหมายของจ านวนผู้ติดเช้ือเอชไอวีท่ีได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสฯ คือ ค่าคาดประมาณจ านวนผู้ติดเช้ือเอชไอวีท่ีได้รับการ

รักษาด้วยยาต้านไวรัสฯ สะสม

โครงการท่ี 6 : โครงการพัฒนาจัดระบบบริการอาชีวอนามัยและอนามัยส่ิงแวดล้อม 72,526,500        44,727,000        

กิจกรรมหลักท่ี 6.1 เฝ้าระวัง

สุขภาพประชาชนจากมลพิษ

ส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ีเส่ียง

 - การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อมจาก

มลพิษขยะและมลพิษส่ิงแวดล้อม

 - พัฒนาหน่วยงานเครือข่ายให้มีความรู้ ระบบข้อมูลการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ

และส่ิงแวดล้อมจากมลพิษขยะและมลพิษส่ิงแวดล้อม 

 - พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการในการด าเนินงานรองรับเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ

และส่ิงแวดล้อมจากมลพิษขยะและมลพิษส่ิงแวดล้อม

ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ การคุ้มครองสุขภาพประชาชนในพ้ืนท่ีเส่ียงมลพิษส่ิงแวดล้อม กรณีเฝ้าระวัง

สุขภาพประชาชน จากปัญหามลพิษส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง

         53,382,900          32,354,100 ตัวช้ีวัด : จังหวัดพ้ืนท่ีเส่ียงปัญหามลพิษส่ิงแวดล้อม มีระบบข้อมูลพ้ืนฐานด้านอาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม (Occupational and 

Environmental Health Profile : OEHP) ในการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพประเด็นส าคัญ (24 เร่ือง)

กิจกรรมหลักท่ี 6.2 พัฒนา

สถานท่ีท างานท่ีเอ้ือต่อการมีสุข

ภาวะท่ีดี ปลอดโรค ปลอดภัย

 - พัฒนามาตรฐานสถานท่ีท างานในด้านแนวปฏิบัติด้านการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการป้องกันโรค 

อุบัติเหตุ ภัยสุขภาพ และการมีสุขภาวะท่ีดี ในกลุ่มเป้าหมายส าคัญแบบบูรณาการ

 - ขับเคล่ือนการด าเนินงานเชิงบูรณาการในการน ามาตรฐานสถานท่ีท างานสู่การปฏิบัติในสถานท่ีท างาน

เป้าหมาย และน าไปสู่การขยายผลการน ามาตรฐานไปใช้  โดยน าร่องและทดสอบมาตรฐานสถานท่ีท างานฯ 

พร้อมท้ังพัฒนาศักยภาพหน่วยงานต้นแบบ/น าร่องผู้ใช้มาตรฐาน ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และน ามาตรฐาน

ไปปฏิบัติในองค์กรได้อย่างถูกต้อง

         19,143,600          12,372,900 ตัวช้ีวัด : ร้อยละของจ านวนกลุ่มเป้าหมายท่ีน ามาตรฐานสถานท่ีท างานท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาวะท่ีดี ปลอดโรค ปลอดภัยไปใช้งาน 

(ร้อยละ 60)
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โครงการท่ี 7 : โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ตามแนวทางพระราชด าริและเฉลิมพระเกียรติ 71,307,500        71,482,900        

กิจกรรมหลักท่ี 7.1 สนับสนุน

การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม

โรคพิษสุนัขบ้า

การสนับสนุน ส่งเสริม ผลักดัน การด าเนินการก าจัดโรคพิษสุนัขบ้า โดยด าเนินการ ดังน้ี

1) ถ่ายทอดองค์ความรู้สนับสนุนข้อมูลวิชาการแก่เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข ภาคีเครือข่าย 

2) ติดตามผู้สัมผัสโรคจากสัตว์ท่ีตรวจพบเช้ือพิษสุนัขบ้าให้ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกรายตาม

แนวทางเวชปฏิบัติ 

3) ประชาสัมพันธ์และส่ือสารความเส่ียงแจ้งเตือนประชาชนในการป้องกันและปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง

4) สนับสนุนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบล่วงหน้าส าหรับกลุ่มเส่ียง

         38,803,500          23,315,000 ตัวช้ีวัด : จ านวนอ าเภอเส่ียงท่ีด าเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในคน (440 อ าเภอ) 

ด าเนินการทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานคร

กิจกรรมหลักท่ี 7.2 สนับสนุน

การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม

โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อ

น้ าดี

 - เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี ในพ้ืนท่ีด าเนินการ 29 จังหวัด

 - พัฒนาความรู้เพ่ือการมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดีในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี ในพ้ืนท่ี 29 

จังหวัดพ้ืนท่ีเส่ียง 

 - ติดตามผู้ติดเช้ือซ้ าพยาธิใบไม้ตับในประชาชนอายุ 15 ปี ข้ึนไปด้วยการตรวจอุจจาระ ให้การรักษา 

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ

         13,050,000          13,050,000 ตัวช้ีวัด : จ านวนต าบลท่ีมีการคัดกรองพยาธิใบไม้ตับในประชาชนอายุ 15 ปีข้ึนไป เม่ือพบผู้ติดพยาธิให้การรักษาและปรับเปล่ียน

พฤติกรรมสุขภาพ (962 ต าบล)

กิจกรรมหลักท่ี 7.3 สนับสนุน

การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค

ในถ่ินทุรกันดาร ตามโครงการ

พระราชด าริฯ

 - ขับเคล่ือนการด าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคหนอนพยาธิในนักเรียนและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร

และพ้ืนท่ีในแผนภูฟ้าพัฒนาตามพระราชด าริฯ

 - สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคหนอนพยาธิในชุมชนแบบมีส่วนร่วมทุกภาค

ส่วนอย่างจริงจัง

           6,500,000            6,500,000 ตัวช้ีวัด : จ านวนโรงเรียนท่ีมีการด าเนินการตรวจค้นหา รักษา ปรับเปล่ียนพฤติกรรมโรคหนอนพยาธิในนักเรียน (914 โรงเรียน)

พ้ืนท่ี โรงเรียนในพ้ืนท่ีตามแผนการพ ฒนานักเรียนและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาน 55 จังหวัด

กิจกรรมหลักท่ี 7.4 สนับสนุน

การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม

โรคภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปัน

สุข ท าความ ดี เพ่ือชาติ ศาสน์ 

กษัตริย์

การสนับสนุนเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคตามโครงการราชทัณฑ์ปัณสุข ท าความ ดี เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มี

เป้าหมายการด าเนินงาน คือ 1) วัณโรค 2) โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 3) โรคไข้หวัดใหญ่ 4) โรค

หัด ครอบคลุมทุกเรือนจ าภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปัณสุขฯ มีการด าเนินงานตรวจ ค้นหา คัดกรอง รณรงค์ฉีด

วัคซีน เฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคในกลุ่มผู้ต้องขังและเจ้าหน้าท่ีในเรือนจ า

         12,954,000          28,617,900 ตัวช้ีวัด : จ านวนกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับบริการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรค ภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปัณสุข ท าความ ดี เพ่ือชาติ 

ศาสน์ กษัตริย์ (567,993 ราย)

วัณโรค 367,993 ราย / โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 50,000 ราย / ไข้หวัดใหญ่ 100,000 ราย / โรคหัด 50,000 ราย
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แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / 

ตัวช้ีวัด / กิจกรรม
ค าอธิบายลักษณะกิจกรรม

 วงเงิน 

พ.ร.บ. 63

 วงเงิน 

พ.ร.บ. 64
เป้าหมาย ปี 64 / ค าอธิบาย

โครงการท่ี 8 : โครงการเร่งรัดพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้ได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ 367,914,800       369,332,400       

กิจกรรมหลักท่ี 8.1 พัฒนาระบบ

การจัดการภาวะฉุกเฉินทาง

สาธารณสุขอย่างครบวงจรและ

บูรณาการ

 - พัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินพร้อมรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ าและภัยสุขภาพท่ีเกิด

จากการเปล่ียน แปลงภูมิอากาศของหน่วยงานระดับชาติ

 - พัฒนาสมรรถนะเครือข่ายในการจัดการภาวะฉุกเฉินพร้อมรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ าและภัย

สุขภาพท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศของหน่วยงานระดับพ้ืนท่ี

        156,589,600         171,536,500 ตัวช้ีวัด : ระดับความส าเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ของหน่วยงาน (ระดับ 5) 

 - ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center, EOC) หมายถึง ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค ท่ี

ประกอบด้วย 1) โครงสร้างการบริหารส่ังการในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 2) ระบบสารสนเทศท่ีสามารถส่งต่อข้อมูลการเฝ้าระวังโรค

และภัยทางสาธารณสุขท่ีได้รับการวิเคราะห์ประมวลผลแล้วไปยัง EOC เพ่ือแจ้งเตือนผู้บริหารและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในส่วนกลาง 

และเพ่ือใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจส่ังการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจนสามารถควบคุมโรคและภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 - Incident Command System (ICS) หมายถึง ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุข ของกรมควบคุมโรค ได้แก่ 

โครงสร้างการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉิน รวมท้ังบทบาทหน้าท่ีของหน่วยงานภายใต้ ICS, แนวทางการประสานงาน, การส่งต่อข้อมูล,

 และสายการบัญชาการ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของ Emergency Operation Center (EOC) กรมควบคุมโรค

กิจกรรมหลักท่ี 8.2 ยกระดับ

สมรรถนะตามกฎอนามัย

ระหว่างประเทศและวาระความ

ม่ันคงด้านสุขภาพโลก

 - พัฒนาระบบเพ่ือการส่งเสริมการพัฒนาความรอบรู้ด้านโรคติดเช้ือและเช้ือด้ือยาจุลชีพ ในโรงพยาบาล

 - สร้างเสริมความเข้มแข็งของทีมปฏิบัติการสอบสวนโรค (JIT) ในการลงพ้ืนท่ีด าเนินการควบคุมโรคระบาด

 - ขับเคล่ือนการด าเนินงานเพ่ือการเฝ้าระวัง ป้องกัน ตรวจจับ และตอบโต้โรคติดต่อของประเทศ ตาม

พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

 - พัฒนาศักยภาพ และกลไกการด าเนินงานตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับ

โลก

 - พัฒนาระบบบริการใบรับรองแหล่งผลิตแหล่งก าเนิดอาหารปลอดโรค (Pinkforms)  ผ่านระบบ National 

Single Window (NSW)

         48,111,800          37,400,300 ตัวช้ีวัด : จ านวนตัวช้ีวัดการด าเนินงานตามกฎอนามัยระหว่างประเทศผ่านการประเมินสมรรถนะในระดับท่ี 4 (44 ตัวช้ีวัด จาก 48 

ตัวช้ีวัด)

ระดับ 4 หมายถึง มีสมรรถนะและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ผลเป็นท่ีประจักษ์ กรณี มีผู้ประเมินภายนอกมาประเมินให้ใช้ผลการ

ประเมินจากภายนอก หากไม่มีผู้ประเมินภายนอกให้ใช้ผลการประเมินตนเอง ในปี 65-59 วัดตัวช้ีวัดท่ีผ่านระดับ 5
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แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / 

ตัวช้ีวัด / กิจกรรม
ค าอธิบายลักษณะกิจกรรม

 วงเงิน 

พ.ร.บ. 63
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พ.ร.บ. 64
เป้าหมาย ปี 64 / ค าอธิบาย

กิจกรรมหลักท่ี 8.3 พัฒนา

สมรรถนะช่องทางเข้าออก

ระหว่างประเทศและจังหวัด

ชายแดน

 - พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศตามแนวทางกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 

(จ านวน 42  แห่ง)

 - จังหวัดชายแดนและจังหวัดคู่ขนานกับประเทศเพ่ือนบ้านมีระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรค

อุบัติใหม่และภัยสุขภาพ

 - ขับเคล่ือน IHR ผ่านเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด

 - พัฒนาคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเท่ียว และพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และทางการ

สาธารณสุข แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเท่ียว

 - การสอน / การฝึกอบรมแพทย์ผู้เช่ียวชาญเฉพาะทางระบาดวิทยาและหลักสูตรระบาดวิทยาภาคสนาม

ส าหรับนักวิชาการสาธารณสุข

         58,260,000          64,740,900 ตัวช้ีวัด : จ านวนช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศได้รับการพัฒนาตามแนวทางกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 (42 แห่ง)

ตัวช้ีวัด : จ านวนจังหวัดชายแดนได้รับการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติ ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ (Joint External Evaluation

 Tools : JEE) (21 จังหวัด)

กิจกรรมหลักท่ี 8.4 ผลิตและ

พัฒนาก าลังคนด้านการเฝ้าระวัง

 ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย

สุขภาพ

 - การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกรมฯ ให้มีสมรรถนะเพ่ือสนับสนุน

การปฏิบัติภารกิจด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพและการบริหารจัดการองค์กร 

 - การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะเพ่ือการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  (ทุนปริญญาโท/ 

เอก) ในต่างประเทศ

 - การพัฒนาก าลังคนด้านการป้องกันควบคุมโรค เช่น แผนพัฒนาก าลังคนด้านระบาดวิทยาภาคสนามของ

ประเทศไทย

         26,127,000          21,470,500 ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้ได้รับทุนการศึกษาต่อเน่ืองในต่างประเทศโดยทุนอุดหนุน ( 8 ทุน)

กิจกรรมหลักท่ี 8.5 เร่งรัดก าจัด

กวาดล้างโรคตามพันธสัญญา

 - เร่งรัดก าจัดกวาดล้างโรคตามพันธสัญญา (หัด, โปลิโอ)          68,826,400          65,844,200 ตัวช้ีวัด : ประเทศไทยมีอุบัติการณ์เกิดโรคหัด ต่อประชากรล้านคน ไม่เกิน (1 ราย)

กิจกรรมหลักท่ี 8.6 สร้างความ

รอบรู้ด้านโรคและภัยสุขภาพ 

เพ่ือป้องกันและควบคุมปัจจัย

เส่ียงท่ีคุกคามสุขภาวะ

 - พัฒนาข้อมูลและระบบส่ือสารความเส่ียงเร่ืองโรคและภัยสุขภาพ ผ่านช่องทางท่ีเหมาะสม กับประชากร

เป้าหมาย โดยใช้การตลาดเชิงสังคม (Social Marketing)

 - พัฒนาระบบข่าวกรองด้านสุขภาพ และระบบการตอบโต้ข่าวสารด้านโรคและภัยสุขภาพ

 - สร้างการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายด้านป้องกันควบคุมโรคเพ่ือยกระดับความรอบรู้ทุกกลุ่มวัย

 - พัฒนาระบบหลักเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ

 - พัฒนาระบบเสริมสร้างความรอบรู้ โดยใช้การส่ือสารความเส่ียงเพ่ือรองรับภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข 

(Public Health Emergency)

         10,000,000            8,340,000 ตัวช้ีวัด : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรอบรู้ด้านโรคและภัยสุขภาพสามารถป้องกันและควบคุมปัจจัยเสียงท่ีคุกคามสุข

ภาวะได้ (ร้อยละ 40)
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ตัวช้ีวัด / กิจกรรม
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53,603,200        38,019,100        จ านวนเครือข่ายเป้าหมายท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนการด าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ตลอดช่วงชีวิต  (35,653 หน่วยงาน)

กิจกรรมหลักท่ี 9.1 พัฒนาและ

สนับสนุนการด าเนินงานป้องกัน

 ควบคุมโรคติดต่อและสร้าง

เสริมภูมิคุ้มกันโรค

 - พัฒนากลไกและเคร่ืองมือสนับสนุนระบบบริการการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพกลุ่มวัยเด็ก

 - การพัฒนาองค์ความรู้ รายงานการสังเคราะห์องค์ความรู้ท่ีได้จากการประชุมวิชาการนวัตกรรม เทคโนโลยี

 - รณรงค์และการส่ือสารความเส่ียงโรค ภัยสุขภาพ และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์

           9,757,100            7,332,800 ตัวช้ีวัด : จ านวนเครือข่ายเป้าหมายท่ีได้รับการพัฒนาและสนับสนุนการด าเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน

โรคในกลุ่มวัยเด็ก (77 จังหวัด)

1. ปัจจุบันได้มีการบูรณาการความร่วมมือและมาตรฐานต่างๆท่ีเก่ียวข้องดับเด็กปฐมวัย ภายใต้แผนบูรณาการกลุ่มเด็กปฐมวัย ให้

เป็นมาตรฐานเดียวกัน คือ มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  ซ่ึงประกอบด้วย 4 กระทรวงหลัก ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข

 กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ โดยการขับเคล่ือนการด าเนินงานต่างๆ 

ท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยผ่านกลไกในระดับจังหวัด คือ คณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด/

กทม.ประกอบด้วย สสจ. พมจ. ท้องถ่ินจังหวัด และศึกษาธิการจังหวัด

2. กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ซ่ึงเป็นเจ้าภาพหลักในการด าเนินงาน ได้จัดท าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ การ

พัฒนาเด็กปฐมวัย ตามมาตรฐานชาติ ท าให้การติดตามผลการด าเนินงานด้านการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็กยังไม่ครอบคลุมทุก

พ้ืนท่ี

กิจกรรมหลักท่ี 9.2 พัฒนาและ

สนับสนุนการด าเนินงานเฝ้าระวัง

 ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย

สุขภาพ เพ่ือเด็กไทย ปลอดโรค 

ปลอดภัย

 - พัฒนากลไกและเคร่ืองมือสนับสนุนระบบบริการการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพกลุ่มวัยเรียน

 - พัฒนาองค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

 - รณรงค์และการส่ือสารความเส่ียงโรค ภัยสุขภาพ และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์

           4,812,500            3,831,200 ตัวช้ีวัด : จ านวนเครือข่ายเป้าหมายท่ีได้รับการพัฒนาและสนับสนุนการด าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและพัฒนาทักษะ

ชีวิตพฤติกรรมสุขภาพ (150 หน่วยงาน)

ค่าเป้าหมายรายปี 150 เครือข่าย ท่ีร่วมด าเนินงานป้องกันเด็กจมน้ า ภายใต้โครงการด าเนินงานป้องกันเด็กจมน้ าเชิงบูรณาการ 

ต้ังแต่ ปี 2563 ได้แก่ สสจ. รพ/รพ.สต/.อปท./อสม./ปภ.

ในปี 64 เป็นเครือข่ายเป้าหมายท่ีจะด าเนินงานป้องกันการจมน้ า ซ่ึงมีเครือข่ายเป้าหมายภายในคือ สคร. และเครือข่ายเป้าหมาย

ภายนอก ได้แก่ สสจ., รพศ./รพท., รพช., รพ.สต., อปท., สพฐ., ปภ., อสม., แกนน าชุมชน, จิตอาสา รวมจ านวน 150 เครือข่าย

กิจกรรมหลักท่ี 9.3 พัฒนา

ทักษะชีวิตเพ่ือลดพฤติกรรมเส่ียง

 - พัฒนากลไกและเคร่ืองมือสนับสนุนระบบบริการการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพกลุ่มวัยรุ่น

 - พัฒนาองค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

 - รณรงค์และการส่ือสารความเส่ียงโรค ภัยสุขภาพ และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์

           5,117,800            3,620,000 ตัวช้ีวัด : จ านวนเครือข่ายเป้าหมายท่ีได้รับการพัฒนาและสนับสนุนการด าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและพัฒนาทักษะ

ชีวิตเพ่ือลดพฤติกรรมเส่ียง  (2,432 หน่วยงาน)

1. โรงเรียนสังกัด สพม. เข้าร่วมด าเนินงาน"โรงเรียนปลอดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และยาสูบ 1,800 หน่วยงาน 

2. โรงเรียนเข้าร่วมด าเนินงาน"โรงเรียนปลอดบุหร่ี"ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  - ระดับมัธยมศึกษา(สังกัดสพฐ.) 555 แห่ง

3. 77 เครือข่ายระดับจังหวัด เครือข่ายระดับจังหวัด หมายถึง องค์กรหรือหน่วยงานทุกภาคส่วน ท่ีมีเป้าหมายร่วมกัน ในการ

ขับเคล่ือนด าเนินงานเพ่ือป้องกัน ควบคุมปัจจัย/พฤติกรรมเส่ียงในกลุ่มวัยรุ่นท้ังหมดในจังหวัด

กิจกรรมหลักท่ี 9.4 พัฒนาและ

สนับสนุนการด าเนินงานเฝ้าระวัง

 ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ

และปัจจัยเส่ียง

 - พัฒนากลไกและเคร่ืองมือสนับสนุนระบบบริการการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพกลุ่มวัยท างาน

 - พัฒนาองค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

 - รณรงค์และการส่ือสารความเส่ียงโรค ภัยสุขภาพ และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์

 - การขับเคล่ือนการด าเนินงาน ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง

         33,915,800          23,235,100 ตัวช้ีวัด : จ านวนเครือข่ายเป้าหมายท่ีได้รับการพัฒนาและสนับสนุนการด าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพใน

กลุ่มวัยท างาน  (478 หน่วยงาน) 
 กิจกรรมท่ี 1 ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มวัยท างาน ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ เพ่ิมผลิตภาพวัยท างาน (77 จังหวัด)

กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาและสนับสนุนการด าเนินงานเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บในกลุ่มวัยท างาน (77 จังหวัด)

กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาการจัดระบบบริการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มโรคในผู้ใหญ่ (77 จังหวัด)

กิจกรรมท่ี 4 พัฒนาและขับเคล่ือนการบังคับใช้กฎหมายควบคุมผลิตถัณฑ์ยาสูบ (170 หน่วยงาน) 

กิจกรรมท่ี 5 พัฒนาศักยภาพและระบบริการบ าบัดโรคเสพติดยาสูบในสถานบริการสุขภาพและสถานประกอบการเพ่ือให้วัยท างานมีพฤติกรรมสุขภาพ

ท่ีพึงประสงค์ (77 จังหวัด)

โครงการท่ี 9 : โครงการพัฒนาเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพผ่านกลไกระดับชุมชนท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาวะท่ีดี
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แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / 

ตัวช้ีวัด / กิจกรรม
ค าอธิบายลักษณะกิจกรรม

 วงเงิน 

พ.ร.บ. 63

 วงเงิน 

พ.ร.บ. 64
เป้าหมาย ปี 64 / ค าอธิบาย

แผนงานบูรณาการ 74,110,400        49,904,500        

2.10 แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 33,130,800        20,702,700        

โครงการท่ี 10 : โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพท่ีเช่ือมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 33,130,800        20,702,700        

กิจกรรมหลักท่ี 10.1 พัฒนา

สมรรถนะช่องทางเข้าออก

ระหว่างประเทศและจังหวัด

ชายแดนเพ่ือรองรับเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ

 - พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศเพ่ือรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามแนวทางกฎ

อนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 (จ านวน 27 แห่ง อยู่ในจังหวัด ตาก สงขลา มุกดาหาร สระแก้ว ตราด 

เชียงราย กาญจนบุรี หนองคาย นครพนม และ นราธิวาส)

 - การพัฒนาจังหวัดชายแดนท่ีรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้มีศักยภาพตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ

 - การพัฒนาเครือข่ายการด าเนินงานด้านการป้องกันควบคุมโรค ระหว่างจังหวัดชายแดน และจังหวัดคู่ขนาน

ประเทศเพ่ือนบ้าน

 - การพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยข้ามแดนเมืองคู่ขนานจังหวัดในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

 - การพัฒนาคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเท่ียวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

         33,130,800          20,702,700 ตัวช้ีวัด : 1. จ านวนช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศท่ีรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนาตามแนวทางกฎอนามัย

ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548  (International Health Regulations  - Joint External Evaluation Tool : IHR – JEE)  (27 แห่ง)

ตัวช้ีวัด : 2. จ านวนจังหวัดชายแดนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะการปฏิบัติตามกฎอนามัยระหว่าง

ประเทศ  (International Health Regulations  - Joint External Evaluation Tool : IHR – JEE)  (10 จังหวัด)

พ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัด ได้แก่ ตาก มุกดาหาร สระแก้ว ตราด สงขลา กาญจนบุรี เชียงราย หนองคาย นครพนม  และ

นราธิวาสแบ่งเป็น ท่าอากาศยาน 4 แห่ง ท่าเรือ 2 แห่ง และพรมแดน 21 แห่ง รวมท้ังส้ิน 27 แห่ง

2.11 แผนงานบูรณการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 12,306,000        8,301,800          

ผลผลิตท่ี 11 : โครงการพัฒนาการด าเนินงานการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 12,306,000        8,301,800          

กิจกรรมหลักท่ี 11.1 พัฒนา

ระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม

โรคและภัยสุขภาพในพ้ืนท่ีเขต

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

 - พัฒนารูปแบบ / เทคโนโลยี / มาตรฐาน / มาตรการ / แนวทาง ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและ

ภัยสุขภาพ

 - สนับสนุนการด าเนินงานและเพ่ิมศักยภาพเครือข่ายด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพใน

พ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

 - ถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ

         12,306,000            8,301,800 ตัวช้ีวัด : จ านวนระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อมรายบุคคล (EEC Personal Health 

Record) ในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (1 ระบบ)

นิยาม :  EEC Personal Health Record เป็นการน าเทคโนโลยีมาสนับสนุนด้านการจัดท าระบบบันทึกข้อมูลสุขภาพของประชาชนท่ีสัมผัสส่ิงคุกคาม

สุขภาพจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อม ให้เกิดประสิทธิภาพและจัดการปัญหาด้านผลกระทบด้านโรคและภัยสุขภาพท่ีเกิดกับประชาชนในพ้ืนท่ี 

ช่วยบริหารและจัดการสนับสนุนการเช่ือมโยงข้อมูลด้านสุขภาพด้วยมาตรฐานท่ีแลกเปล่ียนกันได้แบบทันที มีความถูกต้อง รวดเร็ว ประชาชนสามารถ

เข้าถึงได้ทุกท่ีทุกเวลา

6.2  แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล 28,673,600        20,900,000        

โครงการท่ี 12 : โครงการพัฒนาบริการเพ่ือเช่ือมโยงแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ 28,673,600        20,900,000        

กิจกรรมหลักท่ี 12.1 พัฒนา

บริการเพ่ือเช่ือมโยงแพลตฟอร์ม

ดิจิทัลของรัฐ

 - พัฒนามาตรฐานความพร้อมรับภัยพิบัติ (Disaster) และโรคระบาดระดับประเทศ (หน่วยงาน/ระบบ)

 - ปรับเปล่ียนโครงสร้างพ้ืนฐาน ICT ให้ทันสมัย

 - สร้างกลไกเช่ือมโยงเพ่ือน าไปสู่รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (National ICT Integration)

 - ขับเคล่ือนให้เป็น คร.4.0 ตามนโยบายการพัฒนาประเทศ

         28,673,600          20,900,000 ตัวช้ีวัด :  จ านวนกระบวนงานท่ีปรับเปล่ียนเป็นดิจิทัลได้ตามมาตรฐาน (10 กระบวนงาน)

 - ตามหลักการระบาดวิทยา หากเกิดภาวะฉุกเฉินด้านการระบาดของโรคและภัยสุขภาพใดใด การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจะเร่ิมจากการ

เตรียมทรัพยากร 4 ด้าน ได้แก่
    1) ด้านบุคลากรท่ีเก่ียวข้องโดยเฉพาะผู้เชียวชาญเฉพาะทาง ทีมสอบสวนโรค ทีมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

    2) ด้านการเงิน งบประมาณท่ีจ าเป็นในการใช้จ่ายเม่ือลงพ้ืนท่ี

    3) ด้านวัสุดอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น เช่นวัสดุในการเก็บตัวอย่างเพ่ือส่งตรวจไปยังห้องปฏิบัติการ

    4) ด้านสารสนเทศในการเก็บข้อมูล ระบบสารสนเทศด้านการเฝ้าระวังและสอบสวนโรค   

 - ข้อมูลจากระบบการเช่ือมโยงข้อมูลระบบการท างานราชการท่ีเป็น real time  จะเป็นข้อมูลด้านทรัพยากรท่ีส าคัญท้ัง 4 ด้านเพ่ือผู้บริหารจะใช้เป็น

ข้อมูลท่ีใช้ในการวางแผน จัดสรร และเตรียมความพร้อม เพ่ือการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินท่ีมีประสิทธิภาพ

2.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 2,000,000          -                   
ผลผลิตท่ี 11 : โครงการพัฒนาระบบบริการด้านการป้องกันควบคุมโรคเช่ือมโยงข้อมูลกับผู้ประกอบการผ่านระบบ National Single Window (NSW)  2,000,000          -                   

           2,000,000                      -   ย้ายไปอยู่ในยุทธศาสตร์ เสริมสร้างสุขภาพท่ีดี

2.10 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 18,066,000        -                   

โครงการท่ี 13 : โครงการวิจัยและพัฒนาด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 18,066,000        -                   

         18,066,000                      -   ย้ายไปบรรจุในงบกองทุนฯ

กิจกรรมหลักท่ี 11.1 พัฒนาระบบบริการด้านการป้องกันควบคุมโรคเช่ือมโยงข้อมูลกับผู้ประกอบการผ่านระบบ National Single Window (NSW)

กิจกรรมหลักท่ี 13.1 ส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับการวิจัยและพัฒนาด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
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ค ำอธิบำย

1 เงินเพ่ิมพิเศษส ำหรับแพทย์ 

ทันตแพทย์และเภสัชกรท่ีไม่ท ำเวชปฏิบัติ

ส่วนตัว

เงินเพ่ิมพิเศษส ำหรับแพทย์ และทันตแพทย์ ท่ีปฏิบัติงำนในสถำนบริกำรสำธำรณสุข และไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือ

โรงพยำบำลเอกชน นอกเวลำรำชกำร 

  - ส ำหรับแพทย์ และทันตแพทย์ จ ำนวน 10,000 บำทต่อเดือน 

  - ส ำหรับเภสัชกร จ ำนวน 5,000 บำทต่อเดือน

2 เงินเพ่ิมพิเศษส ำหรับต ำแหน่ง

ท่ีมีเหตุพิเศษ  (พตส.)

เงินเพ่ิมส ำหรับต ำแหนงท่ีมีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงำนด้ำนกำรสำธำรณสุข โดยกำรท ำงำนท่ีมีสภำพกำรท ำงำนเส่ียงอันตรำย

ต่อชีวิต ร่ำงกำย อำจมีผลกระทบต่อร่ำงกำย หรือเป็นกำรท ำงำนท่ีต้องใช้ควำมรู้ ควำมช ำนำญ ประสบกำรณ์สูง ซ่ึงเป็น

สำขำท่ีขำดแคลน 

   - แพทย์ กลุ่ม 1 - 2 -3 อัตรำเดือนละ 5,000 - 10,000 - 15,000

   - ทันตแพทย์ กลุ่ม 1 - 2 -3 อัตรำเดือนละ 5,000 - 7,500 - 10,000

   - เภสัชกร กลุ่ม 1 - 2 อัตรำเดือนละ 1,500 - 3,000

   - พยำบำลวิชำชีพ กลุ่ม 1 - 2 -3 อัตรำเดือนละ 1,000 - 1,500 - 2,000 และ

   - สหสำขำวิชำชีพ อัตรำเดือนละ 1,000

3 เงินตอบแทนกำรลงพ้ืนท่ี 

สอบสวนโรค

ค่ำตอบแทนเส่ียงภัยส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีลงพ้ืนท่ีสอบสวนโรคแบบสหวิชำชีพ (Joint Investigation Team) ซ่ึงมีหลำย

หน่วยงำนเข้ำมำร่วมกันในกำรออกสอบสวนโรค ค่ำตอบแทน ดังน้ี

   - วันรำชกำร ส ำหรับแพทย์/สัตวแพทย์ วันละ 550 บำท  / นักวิชำกำรสำธำรณสุขและเจ้ำหน้ำท่ีอ่ืน วันละ 300 บำท / 

พนักงำนขับรถยนต์ในกำรปฏิบัตินอกหน่วยบริกำร วันละ 150 บำท

   - วันหยุดรำชกำร ส ำหรับแพทย์/สัตวแพทย์ วันละ 1,100 บำท / นักวิชำกำรสำธำรณสุขและเจ้ำหน้ำท่ีอ่ืน วันละ 600 

บำท / พนักงำนขับรถยนต์ในกำรปฏิบัตินอกหน่วยบริกำร วันละ 300 บำท

4 ค่ำตอบแทนพิเศษภำคใต้ข้ำรำชกำร

ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนรำชกำร

นอกเหนือ สปพ.

ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำ ท่ีปฏิบัติงำนในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ (จังหวัดยะลำ จังหวัดปัตตำนี และจังหวัด

นรำธิวำส) และ 4 อ ำเภอในจังหวัดสงขลำ (อ ำเภอจะนะ อ ำเภอเทพำ อ ำเภอนำทวี และอ ำเภอสะบ้ำย้อย)

5 ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนเวรบ่ำยและ

เวรดึกของพยำบำล (ประจ ำ)

ค่ำตอบแทนส ำหรับพยำบำลท่ีข้ึนเวรผลัดบ่ำย/ดึกท่ีไม่ใช่เวร OT ได้รับค่ำตอบแทน คือ 

   - พยำบำลวิชำชีพ คนละ 240 บำท

   - พยำบำลเทคนิค คนละ 180 บำท และ

   - เจ้ำหน้ำท่ีพยำบำล คนละ 145 บำท

6 ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติงำนให้รำชกำร 

(ประจ ำ สรปส. )

บุคคลท่ีเป็นโรคเร้ือนหรือผู้ท่ีเคยเป็นโรคเร้ือนหรือบุคคลอ่ืนซ่ึงได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นผู้ปฏิบัติงำนให้แก่ทำงรำชกำร แบ่ง

ประเภท คือ คนงำนช้ัน 1 (6,500 - 7,590 บำท/เดือน) / คนงำนช้ัน 2 (7,500 บำท/เดือน) และหัวหน้ำผู้ป่วย (7,500 บำท/

เดือน) ปฏิบัติงำนท่ี สรปส. และ สคร 1, 2, 6, 7, 10 และ 11 ซ่ึงหน่วยงำนท่ีจะจัดจ้ำงผู้ปฏิบัติงำนให้แก่ทำงรำชกำรต้อง

ได้รับอนุมัติจำกกรมบัญชีกลำงหรือกระทรวงกำรคลังผู้ท่ีจะเป็นผู้ปฏิบัติงำนให้แก่ทำงรำชกำรจะต้องได้รับกำรพิจำรณำ

คัดเลือกจำกคณะกรรมกำรคัดเลือกของหน่วยงำนน้ันๆและได้รับอนุมัติกำรจ้ำงจำกอธิบดีหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมำย

7 เงินอุดหนุนสงเครำะห์ผู้ป่วยโรคเร้ือน ค่ำยังชีพแก่ผู้ป่วยโรคเร้ือนท่ัวประเทศ ท่ีไม่ได้รับเงินสงเครำะห์ช่วยเหลืออ่ืน

8 เงินอุดหนุนค่ำฌำปนกิจสงเครำะห์ผู้ป่วย

โรคเร้ือน

ค่ำฌำปนกิจสงเครำะห์ผู้ป่วยโรคเร้ือน อัตรำรำยละ 2,500 บำท

9 เงินอุดหนุนค่ำสังคมสงเครำะห์ ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับผู้ป่วยท่ีมำรับบริกำร ซ่ึงเป็นผู้ยำกไร้ ท่ีป่วยเป็นโรคติดต่อเร้ือรังและเป็นผู้ว่ำงงำน ดังน้ี

  - ค่ำพำหนะเดินทำง ไป - กลับ ภูมิล ำเนำ

  - ค่ำรักษำพยำบำลของผู้ป่วย

   - ค่ำอุปโภค - บริโภคท่ีจ ำเป็น

  - อุปกรณ์ป้องกันควำมพิกำร/ กำยอุปกรณ์ เช่น ค่ำอุปกรณ์ท ำรองเท้ำ , แว่นตำ , ไม้เท้ำ เป็นต้น

10 เงินอุดหนุนค่ำอำหำรผู้ป่วยโรคเร้ือน ค่ำอำหำรส ำหรับผู้ป่วยโรคเร้ือน อัตรำวันละ 105 บำท/ วัน/ คน

รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย ท่ีส ำคัญของกรมควบคุมโรค

รำยกำรค่ำใช้จ่ำย
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ค ำอธิบำยรำยกำรค่ำใช้จ่ำย

11 ค่ำจ้ำงเหมำพนักงำนสนับสนุนปฏิบัติกำร 

(ชค)

ค่ำจ้ำงเหมำทดแทน ส ำหรับปฏิบัติงำนประจ ำส ำนักงำนลักษณะงำนธุรกำร และงำนควบคุมโรค รวมถึงจ้ำงพนักงำนส ำหรับ

กำรพ่นและชุบมุ้ง ในพ้ืนท่ี

12 ค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรม อมม. ค่ำฝึกอบรมอำสำสมัครมำลำเรีย ทหำรพรำน เจ้ำหน้ำท่ีอุทยำนแห่งชำติและประชำชนผู้มีพฤติกรรม เส่ียงต่อไข้มำลำเรียมี

ควำมรู้ควำมเข้ำใจท่ีถูกต้องเร่ืองโรคมำลำเรียและมีพฤติกรรมท่ีถูกต้อง  ในกำรป้องกันโรคมำลำเรีย จ ำนวน 3 วัน โดยแบ่ง

จัดในระดับเขต ค่ำใช้จ่ำย 150 บำท/รำย/วัน

13 เงินอุดหนุนองค์กรเอกชน

สำธำรณประโยชน์ในกำรด ำเนินกำร

ป้องกันและแก้ไขปัญหำเอดส์

สนับสนุนให้เครือข่ำยองค์กรพัฒนำเอกชนมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกิจกรรมกำรป้อกงันและแก้ไขปัญหำเอดส์ โดยมุ่งสู่

ประชำชน จ ำนวน 200 องค์กร

14 เงินอุดหนุนทุนกำรศึกษำ

กรมควบคุมโรค

สนับสนุนบุคลำกรกรมควบคุมโรค ศึกษำต่อระดับปริญญำโท และเอก ในต่ำงประเทศ ในสำขำต่ำง ๆ ท่ีมีควำมจ ำเป็นในเชิง

ยุทธศำสตร์ เพ่ือผลักดันกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจกรมฯ (สำขำด้ำนระบำดวิทยำ และกำรป้องกันควบคุมโรค) โดยศึกษำใน

ต่ำงประเทศเท่ำน้ัน อ้ตรำเป็นไปตำมท่ี ส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนด

15 กำรผลิตและพัฒนำแพทย์และสัตวแพทย์

ผู้เช่ียวชำญด้ำนระบำดวิทยำภำคสนำม

ค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนกำรลงฝึกปฏิบัติในพ้ืนท่ี ส ำหรับหลักสูตรผลิตแพทย์และผู้เช่ียวชำญด้ำนระบำดวิทยำภำคสนำม (2

 ปี) และผลิตนักวิชำกำรสำธำรณสุขด้ำนระบำดวิทยำภำคสนำม (หลักสูตร 13 เดือน)

16 ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม ประชุม และ

สัมมนำ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดอบรม ประชุม และสัมมนำ ซ่ึงประกอบด้วย ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำเช่ำท่ีพัก ค่ำ

พำหนะ ค่ำวิทยำกร ค่ำเอกสำร  ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนท่ีจ ำเป็นในกำรฝึกอบรม

17 ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมวิชำกำรป้องกัน

ควบคุมโรคแห่งชำติประจ ำปี

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรควำมรู้ ได้แก่ ถอดบทเรียน น ำเสนอผลงำนวิชำกำร ตีพิมพ์งำนวิชำกำร ค่ำใช้จ่ำยในกำรแปลผลงำน

วิชำกำร

18 ค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำน

ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพ

ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับกำรสนับสนุนให้กับหน่วยงำน  เช่น สถำนศึกษำ  ทัณฑสถำน หรือหน่วยงำนภำคเอกชน  สถำน

ประกอบกำร  ชุมชน เช่น วัด  มัสยิด อสม. ด ำเนินกำรหรือจัดกิจกรรมในกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค โดยให้ค ำนวณ

ค่ำใช้จ่ำยเป็นค่ำเฉล่ียต่อหน่วยงำน

เช่น กำรเฝ้ำระวังด้ำนสุขำภิบำล ตรวจควำมสะอำด จัดกำรสุขำภิบำลส่ิงแวดล้ม (น้ ำ อำหำร ขยะ ฯลฯ) / ตรวจคัดกรองโรค

และภัยสุขภำพ รวมถึงกำรส่งต่อผู้ป่วย / กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนสถำนท่ี ส ำรองวัสดุ อุปกรณ์ ป้องกันกำรติดเช้ือ / 

ประสำนควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง ซ้อมแผน / วิเครำะห์จัดท ำแผนเฝ้ำระวัง

19 ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำเครือข่ำย

หน่วยงำนเฝ้ำระวัง  ป้องกัน ควบคุมโรค

ค่ำใช้จ่ำยในกำรประสำนงำน ช้ีแจงจัดท ำข้อตกลง  กำรร่วมก ำหนดนโยบำยวำงแผน  รวมท้ังกำรพัฒนำทักษะของเครือข่ำย

 กำรช้ีแจงถ่ำยทอดแนวทำงปฏิบัติในกำรด ำเนินงำนให้กับหน่วยงำนเครือข่ำยโดยให้ค ำนวณเป็นค่ำใช้จ่ำยต่อหน่วยงำนและ

ระบุกลุ่มเป้ำหมำยให้ชัดเจน

20 ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำองค์ควำมรู้และ

จัดกำรควำมรู้

ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับกำรประสำนผู้เก่ียวข้อง รวมท้ังกำรชักชวนหน่วยงำนท่ีมีภำระงำนคล้ำยกันมำร่วมวงท ำงำนให้บรรลุผล

ร่วมกัน กำรจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีได้จำกกำรปฏิบัติงำนด้ำนต่ำงๆ รวมถึง กำรจัดตลำดนัดควำมรู้เพ่ือเผยแพร่และ

แลกเปล่ียนผลกำรปฏิบัติงำนท่ีดี ตลอดจนกำรร่วมกันถ่ำยทอดบทเรียนจำกกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนและเครือข่ำยหรือ

จำกผู้เช่ียวชำญ

21 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรม ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมเพ่ือเผยแพร่ข่ำวสำรควำมรู้ด้ำนกำรป้องกัน ควบคุมโรคแก่ประชำชน เช่น กำรรณรงค์ กำรจัด

นิทรรศกำร ฯลฯ

22 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุมรำชกำร ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมปรึกษำหำรือภำยในหน่วยงำนหรือระหว่ำงหน่วยงำน เพ่ือรับทรำบนโยบำยในกำรท ำงำน ช้ีแจงงำน 

หลักเกณฑ์ต่ำงๆ หรือจัดท ำแผนงำน  ติดตำมควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินงำน ประชุมรับทรำบและรับฟังปัญหำอุปสรรค 

ซ่ึงไม่รวมถึงกำรประชุม อบรม สัมมนำ

23 ค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำ เงินท่ีจ่ำยตอบแทนให้แก่ผู้ท่ีปฏิบัติงำนให้ทำงรำชกำรตำมท่ีกระทรวงกำรคลังก ำหนด 

(ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทนฯนอกเวลำรำชกำร พ.ศ. 2550 

  - วันท ำกำรปกติ วันละไม่เกิน 200 บำท/คน (4 ช่ัวโมงๆ ละ 50 บำท ) 

  - วันหยุดเสำร์ - อำทิตย์ - นักขัตฤกษ์ วันละไม่เกิน 420 บำท/คน (7 ช่ัวโมงละๆ  60 บำท))

24 นิเทศ/ ติดตำม /ลงพ้ืนท่ีด ำเนินกำร

ควบคุมโรคระบำด

ค่ำใช้จ่ำยในกำรปฏิบัติงำนในพ้ืนท่ีเป้ำหมำย เพ่ือรวบรวมข้อมูลในกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค
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ค ำอธิบำยรำยกำรค่ำใช้จ่ำย

25 ค่ำประชำสัมพันธ์ ค่ำใช้จ่ำยในกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ และจัดท ำส่ือเผยแพร่ประชำสัมพันธ์

26 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของกรมฯ ได้แก่ ค่ำจ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด / รักษำควำมปลอดภัย / เจ้ำหน้ำท่ีปฏิบัติงำน / ดูแล

บ ำรุงรักษำเคร่ืองปรับอำกำศ / ดูแลบ ำรุงรักษำสนำมหญ้ำ - สวนหย่อม / ดูแล บ ำรุงรักษำลิฟต์ / ดูแลก ำจัดปลวก / 

ปรับปรุงซ่อมแซมส่ิงก่อสร้ำง / บ ำรุงรักษำและพัฒนำระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และโทรคมนำคม / ผลิตเอกสำรวิชำกำร /

 คู่มือ / มำตรฐำน / แนวทำงกำรปฏิบัติงำน / ทบทวนเอกสำรและวิเครำะห์ข้อมูล / ส ำรวจข้อมูลและตรวจวิเครำะห์ทำง

ห้องปฏิบัติกำร / บริกำรซ่อมแซมครุภัณฑ์และดูแลรักษำเคร่ืองมือแพทย์รวมบริกำรซักผู้ป่วย และบริกำรระบบคลัง

เวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ (VMI)

27 ค่ำใช้จ่ำยในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ

เอดส์แห่งชำติ

ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรด ำเนินงำนเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหำเอดส์ และยุติปัญหำเอดส์ ประกอบด้วย ส่ือสำรสำธำรณะเพ่ือ

กำรพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพ / กำรสร้ำงควำมร่วมมือและสนับสนุนภำคีเครือข่ำย / ส่งเสริมกำรใช้และพัฒนำระบบกำร

จัดกำรอุปกรณ์ป้องกันกำรติดเช้ือ / กำรพัฒนำองค์ควำมรู้ / พัฒนำ ขับเคล่ือนกลไกกำรประเมินผลเพ่ือกำรยุติปัญหำเอดส์

ประเทศไทย / ส่งเสริมควบคุมโรคเอดส์ในเรือนจ ำ รวมท้ังกำรพัฒนำระบบขัอมูล

28 ค่ำใช้จ่ำยในกำรควบคุมวัณโรค ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรด ำเนินงำนเพ่ือควบคุมวัณโรค ประกอบด้วย เร่งรัดกำรค้นหำกลุ่มเส่ียงและพัฒนำคุณภำพกำรดูแล

รักษำวัณโรค / ก ำกับและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ และพัฒนำศักยภำพและขีดควำมสำมำรถของ

เครือข่ำยห้องปฏิบัติกำรชันสูตรวัณโรคแห่งชำติ

29 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเร่งรัดก ำจัด

โรคมำลำเรีย

ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรด ำเนินงำนเพ่ือเร่งรัดก ำจัดโรคไข้มำลำเรีย ประกอบด้วย เฝ้ำระวังป้องกันควบคุมและก ำจัดโรคไข้

มำลำเรียในพ้ืนท่ี / พัฒนำควำมเป็นเลิศทำงห้องปฎิบัติกำร และพัฒนำศัยภำพบุคลำกรของสคร. และ ศตม.

30 ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำศักยภำพและ

ยกระดับอำสำสมัครประจ ำหมู่บ้ำน (อส

ม.) ด้ำนกำรป้องกัน ควบคุมโรคและภัย

สุขภำพ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำ อสม. ในสำมำถ

 1. ต่อยอดศักยภำพ อสม. ให้มีควำมรู้ด้ำนกำรป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพ โดยฉพำะโรคท่ีเป็นปัญหำส ำคัญ 

 2. พัฒนำให้ อสม. ใช้เทคโนโลยีทำงกำรแพทย์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรป้องกันควบคุมโรคและสุขภำพ 

 3. สนับสนุนกำรด ำเนินงำนป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพ ได้แก่ กำรคัดกรอง เป็นพ่ีเล้ียงให้ค ำแนะน ำด้ำนสุขภำพ 

ติดตำมกลุ่มเป้ำหมำยและส่งข้อมูลให้แก้เจ้ำหน้ำท่ีสำธำรณสุข

31 ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำศักยภำพเจ้ำหน้ำท่ี

โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ด้ำน

กำรป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภำพ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำศักยภำพเจ้ำหน้ำท่ี รพ.สต. ให้มีควำมรู้ด้ำนกำรป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพ โดยฉพำะโรคท่ี

เป็นปัญหำส ำคัญ รวมท้ังติดตำมกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพ ได้แก่ กำรคัดกรอง กำรรักษำ กำร

ให้ค ำแนะน ำกำรปรับเปล่ียนวิถีชีวิตและพฤติกรรมเส่ียง กำรป้องกันภำวะแทรกซ้อน และกำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูลเพ่ือกำร

แก้ไขปัญหำในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ รพ.สต.

32 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขับเคล่ิอน

พระรำชบัญญัติควบคุมโรคจำกกำร

ประกอบอำชีพและโรคจำกส่ิงแวดล้อม 

พ.ศ. 2562

 - พัฒนำกฎหมำยล ำดับรองภำยใต้ พ.ร.บ.ควบคุมโรคจำกกำรประกอบอำชีพและโรคจำกส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2562

 - พัฒนำและยกระดับระบบกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคจำกกำรประกอบอำชีพและโรคจำกส่ิงแวดล้อม โดยกำร

พัฒนำหลักสูตรฯ ส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมกฎหมำย / กำรสอบสวนโรค / จัดท ำคู่มือประชำสัมพันธ์ รวมถึงกำรเย่ียมเสริม

พลังในกำรด ำเนินงำนในพ้ืนท่ี
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ประชาชนได้รบัการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ระดับมาตรฐานสากล ภายในปี 2580

กองยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ อ าเภอเมืองนนทบุร ีจงัหวดันนทบุร ี11000

Website : https://ddc.moph.go.th/dsp




