
วิสัยทัศน์ชาติ

ยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ปี
ย. 3 ด้านการพัฒนาฯ

แผนฯ 12
ย.9 การพัฒนา ภาค เมือง และ พ้ืนท่ี

เศรษฐกิจ

ย.3 การสร้างความ เข้มแข็ง ทาง

เศรษฐกิจและ แข่งขันได้อย่าง

ย่ังยืน

ย.8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 

วิจัยและนวัตกรรม

แผนแม่บท
(23) การวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรม

ยุทธศาสตร์
จัดสรร งปม.

แผนงาน
2.5 แผนงานบูรณาการพัฒนา

พ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ

2.6 แผนงานบูรณาการเขต

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

2.7 แผนงานบูรณาการพัฒนา

ด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

2.9 แผนงานยุทธศาสตร์

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ดิจิทัล

2.10แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัย

และพัฒนานวัตกรรม

วิสัยทัศน์ 

ก.สธ.
ผลสัมฤทธ์ิ 

ก.สธ.

เป้าหมาย 

ก.สธ.

ยุทธศาสตร์ 

ก.สธ.

วิสัยทัศน์ 

กรม คร.
ผลสัมฤทธ์ิ 

กรม คร.

เป้าหมายการ

ให้บริการ 

กรม คร.

6. เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน

การด าเนินการภาครัฐ

ผลผลิต 

(17 ผลผลิต)

ผ.17 รายการค่าใช้จ่าย
บุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้าน
สาธารณสุขและสร้างเสริม

สุขภาพเชิงรุก

ผ.3 การเฝ้าระวังป้องกัน
ควบคุมโรคท่ีเป็นปัญหาส าคัญ

ผ.4 การบริการรักษาและฟ้ืนฟู
สภาพเฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อ
ส าคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ

ผ.5 โครงการเร่งรัดก าจัดโรคไข้
มาลาเรีย วัณโรค และยุติปัญหา

เอดส์

ผ.9 โครงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุม
โรคติดต่อโรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพท่ี

เช่ือมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ผ.10 โครงการพัฒนาการด าเนินงาน
การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจาก
การประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อม

ในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ผ.11 โครงการพัฒนาระบบบริการด้าน
การป้องกันควบคุมโรคเช่ือมโยงข้อมูล

กับผู้ประกอบการผ่านระบบ NSM

ผ.12 โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือรองรับการเฝ้าระวัง 
ป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ

ผ.13 โครงการวิจัยและพัฒนาด้านการป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ผ.15 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพของประชาชนและผู้

สัมผัสขยะ

ผ.16 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ

กิจกรรมหลัก 

(35 กิจกรรม)

ก 5.1 เร่งรัดก าจัดโรคไข้มาลาเรีย

ก 5.2 ควบคุมวัณโรค

ก 5.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์

โครงการตาม

แผนปฏิบัติ

ราชการ สคร.12

ปีงบประมาณ 

2563

1.พัฒนาศักยภาพการ

ด าเนินงานสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค

1.พัฒนาศักยภาพเครือข่าย

และแนวทางการด าเนินงาน
เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม
โรคติดต่อทางอาหารและน้ า

1.ขับเคล่ือนและพัฒนาการ

ด าเนินงานควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์และการบริโภค
ยาสูบ

1.สนับสนุนเครือข่ายใน

การป้องกันควบคุมโรคไม่
ติดต่อเร้ือรัง

1.งบบุคลากร 1.พัฒนาคุณภาพระบบ

บริหารจัดการภาครัฐ
และสร้างเสริมคุณธรรม
จริยธรรม

1.พัฒนาและ

ให้บริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารด้าน

การป้องกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพ

1.พัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกัน

 ควบคุมโรค และการจัดการ
ภาวะฉุกเฉินของโรคติดต่อน า
โดยยุงลาย

1.งบอุดหนุนผู้ป่วยโรคเร้ือน 1.การรักษาโรคมาลาเรียแบบกลุ่ม 1.พัฒนาช่องทาง เข้าออกประเทศตามกฎ

อนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 และ
พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558

1.บริหารแผนบูรณาการวิจัยและพัฒนา 

นวัตกรรมการป้องกันควบคุมโรคในพ้ืนท่ีภาคใต้

1.พัฒนากลไกและภาคีเครือข่ายเพ่ือเฝ้า

ระวังฯประชาชนกลุ่มเส่ียงและผู้ประกอบ
อาชีพสัมผัสขยะ

1.พัฒนาระบบ กลไกและเครือข่ายเพ่ือการ

เฝ้าระวังฯในพ้ืนท่ีเส่ียงมลพิษทางอากาศ
และหมอกควัน

2.พัฒนาศักยภาพและ
สนับสนุนการด าเนินงานเฝ้า
ระวังฯโรคติดต่อในเด็ก

2.พัฒนาศักยภาพเครือข่ายใน
การด าเนินงานเฝ้าระวังฯการ
ตกน้ า จมน้ า ในเด็กอายุต่ ากว่า

 15 ปี

2.ขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานด้านการ
ป้องกันฯ ภายใต้แผน

ยุทธศาสตร์ชาติ

2.จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์
การแพทย์เพ่ือการเฝ้าระวัง
ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย

สุขภาพ

2.การพัฒนาศักยภาพนักกีฏวิทยา
ชุมชน

2.พัฒนาทักษะ ความรู้ของบุคลากร เพ่ือ
การด าเนินงานในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ

2.ประสิทธิศักย์ของกับดักและแสงไฟในการดัก
จับยุงก้นปล่อง

3.พัฒนาระบบป้องกันโรค

ไข้หวัดใหญ่

3.บริหารจัดการเพ่ือ

สนับสนุนการเสริมสร้าง
ความมีส่วนร่วมของ
เครือข่าย

3.สนับสนุนเคมีภัณฑ์ในการ

ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

3.จัดซ้ือสารเคมีเพ่ือสนับสนุนการ

ป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรียใน
พ้ืนท่ีเส่ียง

3.บริหารจัดการหน่วยงาน เพ่ือรองรับเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

3.ประสิทธิศักย์ของสารสกัดจากพืชสมุนไพรส่ี

ชนิดท่ีมีฤทธ์ิฆ่าลูกน้ ายุงลายบ้าน และมีฤทธ์ิไล่
ยุงลายบ้านตัวเต็มวัย

4.เพ่ิมขีดความสามารถการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์
เด็กเล็กฯในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เอกชน

4.พัฒนาการป้องกัน
ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพ โดยกลไก

คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับพ้ืนท่ี

1.ส่งเสริมความรอบรู้ด้าน
สุขภาพและการส่ือสาร
สุขภาพผ่านช่องทางท่ี

เหมาะสม

4.งบอุดหนุนอบรมอาสาสมัคร
ประจ าหมู่บ้าน

4.พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการและระบบการ
จัดการภาวะฉุกเฉิน เพ่ือรองรับเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ

1.โครงการควบคุมวัณโรค 5.พัฒนาขับเคล่ือนและถ่ายทอด นวัตกรรม
 Advance Registic  on  for vehicle 
smartphone

1.บริการและเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

และโรคเอดส์

6.พัฒนาระบบการเฝ้าระวังป้องกันและ
ควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล และ

จัดการการด้ือยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ

2.การพัฒนาระบบ การด าเนินงาน/

 ติดตามเพ่ือการยุติปัญหาเอดส์

7.พัฒนาสมรรถนะจังหวัดสุขภาพ

ชายแดนตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ 
พ.ศ. 2548

3.พัฒนาศักยภาพการด าเนินงาน
ทางห้องปฏิบัติการสาธารณสุขท่ีมี

คุณภาพมาตรฐาน

8.พัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุม
โรคด้านเวชศาสตร์การเดินทางและ

ท่องเท่ียว

4.งบอุดหนุนสนับสนุนการ

ด าเนินงานขององค์กรพัฒนา

เอกชนด้านเอดส์

3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

(18) การสร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน(9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ

ย.4 การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืนย.1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ย.7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบโลจิสติกส์

(11) การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (7) โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล(13) การสร้างเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี

ย.5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม

ย.3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ประชาชนได้รับบริการสุขภาพการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพท่ี

เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
ระบบบริการสุขภาพมีศักยภาพในการแข่งขันประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดีและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพท่ีมีมาตรฐาน

1. อัตราการเสียชีวิตจากโรคส าคัญลดลง     2. ประชาชนแต่ละกลุ่มวัยมีสุขภาพดีตามเกณฑ์ท่ีก าหนด

เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ ท่ีรวมพลังสังคม เพ่ือประชาชนสุขภาพดี

2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดล้อม

3.5 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง ให้คนมีสุขภาวะท่ีดี
แผนงานบุคลากรภาครัฐ(ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)
3.7 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ประชาชนได้รับการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ระดับมาตรฐานสากล ภายในปี 2580

ก 8.6 สร้างความรอบรู้ด้านโรคและภัยสุขภาพเพ่ือป้อกงันและควบคุม

ปัจจัยเส่ียงท่ีคุกคามสุขภาวะ

ผ.7 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคตามแนวทางพระราชด าริ
และเฉลิมพระเกียรติ

ก 7.3 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในถ่ินทุรกันดารตาม
โครงการพระราชด าริฯ

ก 6.1 เฝ้าระวังสุขภาพประชาชนจากมลพิษส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ีเส่ียง

5.4แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและส่ิงแวดล้อม3.1 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ก 8.4 ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ

ประเทศมีความม่ันคง ม่ันค่ัง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ผ.8 โครงการเร่งรัดพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพให้ได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ

ก 8.1 พัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบ

วงจรและบูรณาการ

ก 8.2 ยกระดับสมรรถนะตามกฎอนามัยระหว่างประเทศและวาระความ
ม่ันคงด้านสุขภาพโลก

ก 8.3 พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัด
ชายแดน

แผนผัง 2  ผังความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ วิสัยทัศน์  เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการผลผลิต /กิจกรรม กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 กับแผนปฏิบัติราชการ สคร .12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ย.2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ระบบบริการสุขภาพและการบริหารจัดการเป็นเลิศ บริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพเป็นเลิศ บริการสุขภาพท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมเป็นเลิศ

ก 8.5 เร่งรัดก าจัดโรคหัดของประเทศไทยตามพันธะสัญญานานาชาติ

ก 2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการ

ด าเนินงานเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพ

ก 2.2 เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือ
และสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้า

ระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ก 2.3 ส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน และเสริมสร้างความโปร่งใส

ในการปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค

ผ.6 โครงการพัฒนาจัดระบบบริการอาชีวอนามัยและอนามับ
ส่ิงแวดล้อม

ผ.2 การสนับสนุนเสริมสร้าง ศักยภาพและความ
เข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน 

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ก 3.1 บริการเฝ้าระวังป้องกัน

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพท่ี
เป็นปัญหารุนแรงและ
กลุ่มเป้าหมายพิเศษ

ก 4.1 บริการรักษาและฟ้ืนฟูสภาพ

เฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อส าคัญ 
โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพของ

หน่วยงาน

ก 3.2 ถ่ายทอดความรู้ในการ
ดูแลสุขภาพ เฝ้าระวังป้องกัน 
ควบคุมโรคภัยสุขภาพ และ

การปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีมี
คุณภาพ

ก 2.4 พัฒนาและให้บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารด้านการป้องกันควบคุม

โรคและภัยสุขภาพ

ก 16.1 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษทาง
อากาศ

1. ประชาชนมีความรอบรู้ทางสุขภาพ (Health Literacy) สามารถป้องกัน ควบคุมโรคและปัจจัยเส่ียงท่ีคุกคามสุขภาวะ ลดการป่วย การตาย ความพิการจากโรคและภัย
ท่ีป้องกันได้

2. ระบบการป้องกันควบคุมโรคมีสมรรถนะตามมาตรฐานสากลท่ีองค์กรระดับนานาชาติเป็นผู้ก าหนดหรือสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายท่ีองค์กรนานาชาติก าหนด เช่น SDG หรือ IHR

ก 14.4 พัฒนาและสนับสนุนการด าเนินงานเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ และปัจจัยเส่ียง

ผ.1 ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ก 1.1 พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดท าผลิตภัณฑ์ และจัดการความรู้

ของหน่วยงานเพ่ือการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ก 1.2 จัดการความรู้ด้านป้องกันโรคและภัยสุขภาพ

ก 14.1 พัฒนาและสนับสนุนการด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ และสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

ก 14.2 พัฒนาและสนับสนุนการด าเนินงานเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เพ่ือเด็กไทยปลอดโรค ปลอดภัย

ก 9.1 พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออก

ระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดนเพ่ือ
รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ก 14.3 พัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือลดพฤติกรรมเส่ียง

ก 11.1 พัฒนาระบบบริการด้านการ

ป้องกันควบคุมโรคเช่ือมโยงข้อมูลกับ
ผู้ประกอบการผ่านระบบ NSW

ก 12.1 พัฒนาระบบสารสนเทศและ

การส่ือสารเพ่ือเช่ือมโยงข้อมูลในการ
เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัย

สุขภาพ

ก 13.1 ส่งเสริมสนับสนุน และยกระดับการ

วิจัยและพัฒนาด้านการป้องกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ

ก 7.1 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

ก 7.2 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ และ
มะเร็งท่อน้ าดี

ก 10.1 พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน

 ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพ้ืนท่ี
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ก 6.2 พัฒนาสถานท่ีท างานท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาวะท่ีดีปลอดโรค 
ปลอดภัย

2.พัฒนาเครือข่ายระบาดวิทยาและทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคล่ือนท่ีเร็ว 
(JIT)

ก 15.1 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชน
และผู้สัมผัสขยะ

ก 17.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรใน

การเฝ้าระวังป้องกันควบบคุม
โรคและภัยสุขภาพ

ผ.14 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพตลอดช่วงชีวิต

7. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนท่ีเส่ียงปัญหาขยะและมลพิษทางอากาศ

ได้รับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษ

ส่ิงแวดล้อม

5. ประชาชนเข้าถึงบริการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพท่ีท่ัวถึงและทันสถานการณ์
4. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนท่ีเฉพาะได้รับบริการเฝ้าระวัง 

ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพตามมาตรฐานสากล

2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถปฏิบัติตนในการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อส าคัญโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง โรคติดต่ออุบัติใหม่

และภัยสุขภาพท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
1. เครือข่ายเป้าหมายมีศักยภาพในการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ3. เครือข่ายเป้าหมายมีศักยภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพตลอดช่วงชีวิต

3.เตรียมความพร้อมด้านเวชภัณฑ์เพ่ือการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค

และตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯ

1.พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกฯตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ 
พ.ศ.2548 และพรบ.โรคติดต่อ 2558

1.พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและหวัดชายแดน

1.พัฒนาบุคลากรด้านระบาดวิทยาภาคสนาม (ศูนย์ฝึกอบรมนักระบาด
วิทยาภาคสนาม: FETC)

1.พัฒนาและสนับสนุนเพ่ือเพ่ิมคุณภาพงานวิจัย วิชาการ และนวัตกรรม

2.พัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพของผู้พักอาศัยในหมู่บ้านจัดสรร/ชุมชนแออัด

1.ขับเคล่ือนและพัฒนาเครือข่ายในการด าเนินงานตามมาตรฐาน

สถานท่ีท างานฯ

1.พัฒนารูปแบบและแนวทางร่วมกับเครือข่ายการด าเนินงานสัตว์

ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

1.พัฒนาเสริมสร้างและสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายและชุมชนใน
การป้องกันควบคุมโรคหนอนพยาธิตามพระราชด าริฯ

1.พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการและระบบการจัดการภาวะฉุกเฉิน ระดับเขตและ

จังหวัด



วิสัยทัศน์ชาติ

ยุทธศาสตร์ชาติ
 20 ปี ย.1 ความม่ันคง

แผนแม่บท 1. ความม่ันคง 6. การพัฒนาพ้ืนท่ี
และเมืองน่าอยู่
อัจฉริยะ

9. เขตพัฒนา
พิเศษภาค
ตะวันออก

23. การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม

แผนงานย่อย 1.2 ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความ

ม่ันคง (บ าบัดผู้เสพฯ
 )

6.2  SEZ 7.1 ระบบโลจิสติกส์
 (NSW)

7.3 โครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านดิจิทัล

9.1 โครงสร้าง
พ้ืนฐานฯ (EEC)

23.4 วิจัยและ
นวัตกรรม

โครงการตาม
แผนแม่บท 
(Flagship 

คร.)

1.2.1 คก.
ขับเคล่ือนบริการสธ.
 ด้านการ
บ าบัดรักษาผู้เสพ

6.2.1 คก.เฝ้าระวัง 
ใน SEZ

7.1.1 คก.บริการ
ผ่าน NSW

7.3.1 คก. พัฒนา
ระบบสารสนเทศ
เพ่ือรองรับการเฝ้า
ระวัง

9.11 คก.เฝ้าระวัง 
ใน EEC

23.4.1 คก. วิจัย
และพัฒนาด้าน
การป้องกัน

13.1.1 คก.พัฒนา
ข้อมูลและ
ระบบส่ือสารฯ โดย
ใช้การตลาดเชิง
สังคม

13.1.2 คก.พัฒนา
ระบบข่าวกรองและ
การตอบโต้ข่าวสาร
ด้านสุขภาพ ฯ

13.1.3 คก.ส่งเสริม
 HL และประเด็น
ความรู้หลักของทุก
กลุ่มวัย

13.1.4 คก.พัฒนา
ระบบหลักเพ่ือ
สนับสนุน HL

13.1.5 คก.พัฒนา
หน่วยปฏิบัติการฯ

13.2.1 คก.
ปรับปรุง Law เพ่ือ
สร้าง
สภาพแวดล้อมฯ

13.2.2 คก. พัฒนา
 มตฐ.สถานท่ี
ท างานฯ

13.2.3 คก.สร้าง
แรงจูงใจเพ่ือ
สนับสนุนสินค้าฯ

13.2.4 คก.พัฒนา
สมรรถนะชุมชน ใน
การวิเคราะห์ความ
เส่ียงสุขภาพฯ

13.2.5 คก. ส่งเสริม
กลไกระดับเขตและ
พ้ืนท่ี

13.3.1 คก.ยกระดับ
โครงสร้างพ้ืนฐาน
การวิจัยฯ

13.3.2 คก.พัฒนา
ระบบบันทึกสุขภาพ
ดิจิทัลฯ

13.4.1 ผง.ปฏิรูป
บริการ สธ. ระดับ
ปฐมภูมิ และ Long 
term care

13.4.2 ผง.พัฒนา
ก าลังคนและบุคลากร
ด้านสุขภาพ

13.5.1 คก. ส่ือสาร
ความเส่ียงฯ

13.5.2 คก. One
 Health

13.5.3 คก. พัฒนา
สมรรถนะตาม IHR

13.5.4 คก.พัฒนา
ระบบ EOC

18.4.1 คก.เฝ้าระวังฯผู้
สัมผัสขยะ

18.4.2 คก.เฝ้าระวังฯ มลพิศ
ทางอากาศ

แผนงานโรคไม่
ติดต่อ

แผนงานเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อน าโดยยุงลาย

แผนงานควบคุมโรควัณ
โรค

พัฒนาสมรรถนะ
ช่องทางเข้าออก
ระหว่างประเทศและ
จังหวัดชายแดนเพ่ือ
รองรับเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ

แผนงานพัฒนา
ความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ

แผนงานระบบเฝ้า
ระวังและระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ
ด้านระบาดวิทยา

แผนงานการ
ป้องกันการ
บาดเจ็บจาก
การจราจรทางถนน

แผนงานควบคุม
การบริโภค
เคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์

แผนงานป้องกัน
ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพจากการ
ประกอบอาชีพ

แผนงานโรคไม่
ติดต่อ

แผนงานพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับ

อ าเภอ

แผนพัฒนาแผนงาน 
ประเมินผล และ
ประสานความร่วมมือ
ด้านการป้องกัน
ควบคุมโรค กับภาคี
เครือข่ายระดับพ้ืนท่ี

แผนงานส่งเสริม
การพัฒนา
นวัตกรรมและวิจัย

แผนงานพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

แผนงานเฝ้าระวัง 
ป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อน าโดย
ยุงลาย

แผนงานพัฒนาองค์กร แผนงานพัฒนาการ
ส่ือสารความเส่ียง
(JEE/IHR2005)

แผนงานโรคพิษ
สุนัขบ้า

แผนพัฒนาสมรรถนะ
ช่องทางเข้าออก
ประเทศตามกฎอนามัย
 ระหว่างประเทศ พ.ศ. 
2548 (POE)

แผนงานตอบโต้
ภาวะฉุกเฉิน
ทางด้านสาธารณสุข

แผนพัฒนาระบบเฝ้า
ระวังโรคจากการ
ประกอบอาชีพและ
ส่ิงแวดล้อม

แผนงานป้องกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพจากมลพิษ
ส่ิงแวดล้อม

แผนงานป้องกัน
ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพในพ้ืนท่ีเขต

เมือง

แผนพัฒนา
ศักยภาพ ระบบ 
เครือข่ายทาง
ห้องปฏิบัติการทาง
สาธารณสุข

แผนงานเร่งรัดก าจัด
โรคไข้มาลาเรีย

แผนงานพัฒนา
ก าลังคน FETC

แผนงานโรคเลป
โตสไปโรสิส

ยกระดับระบบงาน
ระบาดวิทยาให้ได้
มาตรฐานตามกรอบ
ของกฎอนามัยระหว่าง
ประเทศ

แผนงานควบคุมโรค
วัณโรค

แผนงานโรค
ไข้หวัดใหญ่

แผนงานป้องกัน
ควบคุมโรคติดเช้ือใน
รพ. (IC)

แผนงานป้องกันและ
ควบคุมโรคเอดส์ 
และไวรัสตับอักเสบ

แผนงานเวชศาสตร์การ
เดินทางและท่องเท่ียว

แผนงานป้องกันและ
ควบคุมโรค STI

แผนงานควบคุมโรค
หนอนพยาธิ

แผนงานป้องกัน
ควบคุมโรคเท้าช้าง

แผนงานการป้องกัน
การจมน้ า

แผนงานควบคุมโรค
ท่ีป้องกันได้ด้วย
วัคซีน

แผนงานป้องกัน
ควบคุมโรคในเด็ก

แผนงานโรคติดต่อ
ทางอาหารและน้ า

ประเทศมีความม่ันคง ม่ันค่ัง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แผนงานลด
โรค/ภัยและ
เชิงระบบ

ระดับภาคใต้

แผนงานโรคพิษ
สุนัขบ้า

แผนงานลด
โรค/ภัยและ
เชิงระบบ

ระดับเขต 12

13.1 การสร้างความรอบรู้ฯ 13.2 การสร้างสภาพแวดล้อมฯ 13.3 พัฒนาระบบบริการสุขภาพฯ

แผนผัง 1 ผังเช่ือมโยงแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศ แผนงานลดโรค/ภัยและเชิงระบบระดับภาคใต้/เขต 12 กับโครงการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

13.4 การกระจายบริการ สธ. 13.5 พัฒนาและสร้างระบบรับมือ โรคอุบัติใหม่ฯ

ย.2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ย.5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ

 สวล.

7. โครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์ และ
ดิจิทัล

13. การสร้างเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 18. การสร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน

18.4 จัดการมลพิษท่ีมีผลกระทบต่อ สวล. (ขยะ/มลพิษ
อากาศ)


