
3.1 คก.
ยกระดับ
โครงสราง
พื้นฐานการ
วิจัยฯ

1. ความมั่นคง 2. การสรางความสามารถ

ในการแขงขัน
3. การพัฒนาและเสริมสรางศกัยภาพคน

5. การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตร

ตอสิ่งแวดลอม

1.2 ปองกัน
และแกไขปญหา

ความมั่นคง
(บําบัดผูเสพฯ )

6.2  SEZ
7.1 ระบบโลจสิติกส (NSW)
7.3 โครงสรางพื้นฐานดานดจิิทัล
9.1 โครงสรางพื้นฐานฯ (EEC)
23.4 วิจัยและนวัตกรรม

13.1 การสราง

ความรอบรูฯ

13.2 การ

สรางสภาพ

แวดลอมฯ

13.3 พัฒนา

ระบบบริการ

สุขภาพฯ

13.4 การ

กระจาย

บริการ สธ.

13.5 พัฒนา
และสรางระบบ
รับมือ โรคอุบัติ
ใหมฯ

18.4 จดัการมลพิษ

ที่มีผลกระทบตอ สวล

(ขยะ/มลพิษอากาศ).

1.1 คก.พัฒนาขอมูลและ
ระบบส่ือสารฯ โดยใชการตลาด
เชิงสงัคม
1.2 คก.พัฒนาระบบขาวกรอง
และการตอบโตขาวสารดาน
สุขภาพ ฯ
1.3 คก.สงเสริม HL และประเด็น
ความรูหลักของทุกกลุมวัย
1.4 คก.พัฒนาระบบหลักเพื่อ
สนับสนุน HL
1.5 คก.พัฒนาหนวยปฏิบัติการฯ 

2.1 คก.ปรับปรุง Law เพื่อ
สรางสภาพแวดลอมฯ
2.2 คก. พฒันา มตฐ.สถานที่
ทํางานฯ
2.3 คก.สรางแรงจูงใจเพ่ือ
สนับสนนุสินคาฯ
2.4 คก.พัฒนาสมรรถนะ
ชุมชน ในการวิเคราะหความ
เส่ียงสุขภาพฯ
2.5 คก. สงเสริมกลไกระดับ
เขตและพ้ืนที่

4.1 ผง.ปฏิรูป
บริการ สธ. 
ระดับปฐมภูมิ 
และ Long 
term care

5.1 คก. สื่อสาร
ความเส่ียงฯ

5.2 คก. One 
Health

5.3 คก. พัฒนา
สมรรถนะตาม 
IHR 

5.4 คก.พัฒนา
ระบบ EOC
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ยุทธ 20

แผน

แมบท

แผนงาน

ยอย

โครงการ

ตามแผน

แมบท 

( Flagship 

คร.)

คก.

ขับเคล่ือน

บริการ

สธ. ดาน

การบําบัด

รักษา

ผูเสพ

1 คก.เฝาระวัง ใน SEZ

2. คก.บริการผาน NSW

3. คก. พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือรองรับ
การเฝาระวัง

4. คก.เฝาระวัง ใน EEC

5. คก. วจิัยและพัฒนา
ดานการปองกัน

1. คก. 
เฝาระวงัฯ 
ผูสัมผัสขยะ

2. คก.
เฝาระวงัฯ 
มลพิศทาง
อากาศ

แผนผงั 1 ผังเช่ือมโยงแผนปฏิบตัิการดานการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศ แผนงานลดโรค/ภัยและเชิงระบบ 

กับโครงการตามแผนแมบทฯ ของศูนยสารสนเทศ  

3.2 คก.
พัฒนา
ระบบ
บันทึก
สุขภาพ
ดิจิทัลฯ

4.2 ผง.
พัฒนา
กําลังคนและ
บุคลากรดาน
สุขภาพฯ

1



แผนลดโรค/ภัย + เชิงระบบ 20 ป และ 2561-2565 ระดับประเทศ

1. ความมั่นคง 2. การสรางความสามารถ

ในการแขงขัน
3. การพัฒนาและเสริมสรางศกัยภาพคน

5. การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตร

ตอสิ่งแวดลอม

แผนงานยอยที่ 1 แผนงานยอยที่ 2 แผนงานยอยที่ 3 แผนงานยอยที่ 4 แผนงานยอยที่ 5

4.23.21.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1

3.2

4.1 5.1 5.2 5.3 5.4

โครงการ Flagship แผนแมบท 13 ที่เช่ือมโยงเปาหมาย/ผลลัพธ 

แผนปฏิบัติการดานการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) และระยะปฏิรปู (พ.ศ. 2561-2565)

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2565)

แผนผัง 1 (ตอ) ผังเช่ือมโยงแผนปฏิบตัิการดานการปองกนัควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศ แผนงานลดโรค/ภัยและ

เชิงระบบ แผนฯ ศูนยสารสนเทศ กับโครงการตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

11

22

33

2

ยุทธศาสตร 3 การยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานของระบบ

ปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

     ประเดน็ ระบบเฝาระวังและระบบขอมูลสุขภาพ

ยุทธศาสตร 5 พัฒนากําลังคนดานการปองกัน

ควบคุมโรคและสุขภาพ

1. โครงการวเิคราะหขอมูลขั้นสูงเพื่อการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

2. การพัฒนาเทคโนโลย ีInternet of Thing เพื่อการติดตามและ

ควบคุมโรค

3. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบปฏิบตัิการสาํหรับระบบคลาวด (พชอ.)

1. โครงการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และกําลังคน

ดานสารสนเทศ การวิเคราะหระดับสูงเพ่ือการควบคุมโรค

2. โครงการ Digital Literacy กรมควบคุมโรค



แผนผงั 2 (ร่าง 2) ผงัความเชือมโยงยทุธศาสตร ์แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที 12 ยทุธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณ วิสยัทศัน์ 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการผลผลิต/กิจกรรม กรมควบคมุโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิสยัทศัน์ชาติ ประเทศมีความมนัคง มนัคงั ยงัยืน เป็นประเทศพฒันาแล้ว ด้วยการพฒันาตามปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ขอ้มลู ณ 10 ตลุาคม62  กลุม่งบประมาณและแผนงาน กยผ.คร.

ก.9.1 

พฒันาสมรรถนะ

ช่องทางเขา้ออก

ระหว่างประเทศ

และจงัหวดั

ชายแดน

เพอืรองรบั

เขตพฒันา

เศรษฐกจิพเิศษ

ก.10.1 

พฒันาระบบ

เฝ้าระวงั ป้องกนั 

ควบคมุโรคและ

ภยัสขุภาพ

ในพนืทเีขต

พฒันาพเิศษ

ภาคตะวนัออก 

ก.12.1 

พฒันา

ระบบสารสนเทศ

และการสอืสาร

เพอืเชอืมโยง

ขอ้มูลในการ

เฝ้าระวงั ป้องกนั 

ควบคมุโรคและ

ภยัสขุภาพ

ก.13.1 

สง่เสรมิ 

สนับสนุน และ

ยกระดบั

การวจิยัและ

พฒันาดา้น

การป้องกนั 

ควบคมุโรคและ

ภยัสขุภาพ

ก.17.1 

คา่ใชจ่้าย

บุคลากร

ในการ

เฝ้าระวงั

ป้องกนั

ควบคมุโรค

และภยัสขุภาพ

ก.11.1 

พฒันาระบบ

บรกิารดา้น

การป้องกนั

ควบคมุโรค

เชอืมโยง

ขอ้มูลกบั

ผูป้ระกอบการ

ผ่านระบบ 

National Single 

Window (NSW)

ก.6.1 เฝ้าระวงั

สขุภาพ

ประชาชน

จากมลพษิ

สงิแวดลอ้มใน

พนืทเีสยีง

ก.6.2 พฒันา

สถานททีํางาน

ทเีออืต่อการ

มสีขุภาวะทดี ี

ปลอดโรค 

ปลอดภยั

ก.15.1 

สนับสนุน

การเฝ้าระวงั 

ป้องกนั ควบคมุ

โรคและ

ภยัสขุภาพของ

ประชาชนและ

ผูส้มัผสัขยะ 

ก.16.1 

สนับสนุน

การเฝ้าระวงั 

ป้องกนั ควบคมุ

โรคและ

ภยัสขุภาพ

จากมลพษิ

ทางอากาศ

ก.1.1 พฒันาและ

สนับสนุน

กระบวนการ

จดัทําผลติภณัฑ์

และจดัการความรู้

ของหน่วยงาน

เพอืการเฝ้าระวงั 

ป้องกนั ควบคมุ

โรคและภยัสขุภาพ

ก.1.2 จดัการ

ความรูด้า้น

ป้องกนัโรคและ

ภยัสขุภาพ

ก.2.1 พฒันาระบบบรหิารจดัการเพอื
สนับสนุนการดาํเนินงานเฝ้าระวงั 
ป้องกนั ควบคมุโรคและภยัสขุภาพ

ก.2.2 เสรมิสรา้งศกัยภาพ พฒันา
ความรว่มมอืและสรา้งการมี
สว่นรว่มของเครอืข่ายในการ
เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคมุโรคและ
ภยัสขุภาพ

ก.2.3 สง่เสรมิการปฏบิตัติาม
ประมวลจรยิธรรมขา้ราชการ
พลเรอืน และเสรมิสรา้งความ
โปรง่ใสในการปฏบิตัริาชการ
กรมควบคมุโรค

ก.2.4 พฒันาและให้บรกิาร
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสอืสารดา้นการป้องกนั 
ควบคมุโรคและภยัสขุภาพ 

ก.3.1 บรกิาร

เฝ้าระวงัป้องกนั 

ควบคมุโรคและ

ภยัสขุภาพทเีป็น

ปัญหารุนแรงและ

กลุ่มเป้าหมาย

พเิศษ

ก.3.2 ถ่ายทอด
ความรูใ้นการดแูล
สขุภาพ เฝ้าระวงั 
ป้องกนั ควบคมุโรค 
ภยัสขุภาพ และ
การปรบัเปลยีน
พฤตกิรรมทมีี
คณุภาพ

 

 ก.4.1 บรกิาร

รกัษาและ

ฟืนฟูสภาพ 

เฉพาะโรค

ในกลุ่ม

โรคตดิต่อสาํคญั 

โรคอุบตัใิหมแ่ละ

ภยัสขุภาพ

ของหน่วยงาน 

เพอืสรา้ง

มาตรฐาน

ระบบบรกิาร

ก.5.1 เร่งรดั

กําจดัโรคไข้

มาลาเรยี

ก.5.2 ควบคมุ

วณัโรค

ก.5.3 ป้องกนั

และแกไ้ข

ปัญหาเอดส ์

ก.14.1 พฒันาและสนับสนุน
การดาํเนินงานป้องกนั 
ควบคมุโรคตดิต่อและ
สรา้งเสรมิภูมคิุม้กนัโรค

ก.14.2 พฒันาและสนับสนุน
การดาํเนินงานเฝ้าระวงั 
ป้องกนั ควบคมุโรคและ
ภยัสขุภาพ เพอืเดก็ไทย 
ปลอดโรค ปลอดภยั

ก.14.3 พฒันาทกัษะชวีติ

เพอืลดพฤตกิรรมเสยีง

ก.14.4 พฒันาและสนับสนุน
การดาํเนินงานเฝ้าระวงั 
ป้องกนั ควบคมุโรคไม่ตดิต่อ
และปัจจยัเสยีง

ก.7.1  สนับสนุน

การเฝ้าระวงั ป้องกนั 

ควบคมุโรคพษิสนัุขบา้

ก.7.2 สนับสนุน

การเฝ้าระวงั ป้องกนั 

ควบคมุโรคพยาธใิบไมต้บั

และมะเรง็ท่อนําดี

ก.7.3 สนับสนุน

การเฝ้าระวงั ป้องกนั 

ควบคมุโรคใน

ถนิทุรกนัดาร ตาม

โครงการพระราชดาํรฯิ

ก.8.1 พฒันาระบบการจดัการ
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
อย่างครบวงจรและบูรณาการ 

ก. 8.3 พฒันาสมรรถนะ
ช่องทางเขา้ออกระหว่าง
ประเทศและจงัหวดัชายแดน

ก. 8.5 เร่งรดักาํจดัโรคหดัของ
ประเทศไทยตามพนัธะ
สญัญานานาชาติ

ก.8.2 ยกระดบัสมรรถนะตาม
กฎอนามยัระหว่างประเทศและ
วาระความมนัคงดา้นสุขภาพโลก

ก. 8.4 ผลติและพฒันากาํลงัคน
ดา้นการเฝ้าระวงั ป้องกนั 
ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ

ก.8.6 สร้างความรอบรู้ดา้นโรคและ
ภยัสุขภาพ เพอืป้องกนัและควบคุม
ปัจจยัเสยีงทคุีกคามสุขภาวะ

กิจกรรมหลกั

(35 กิจกรรม)

ยุทธศาตร ์(20 ก.)

บุคลากร (1 ก.)

พนืฐาน (9 ก.)

บรูณาการ (5 ก.)

ผ.14 โครงการพฒันา

ศกัยภาพเครือข่าย

ในการเฝ้าระวงั 

ป้องกนั ควบคมุโรค 

และภยัสขุภาพ

ตลอดช่วงชีวิต

ผ.2 การสนับสนุน 

เสริมสร้าง ศกัยภาพ

และความเขม้แขง็

ในการจดัการ

ระบบเฝ้าระวงั 

ป้องกนั ควบคมุโรค

และภยัสขุภาพ

ผ.3 การ

เฝ้าระวงั 

ป้องกนั 

ควบคมุโรค

ทีเป็นปัญหา

สาํคญั

ผ.7 โครงการ

เฝ้าระวงั ป้องกนั 

ควบคมุโรค 

ตามแนวทาง

พระราชดาํริและ

เฉลิมพระเกียรติ

ผ.8 โครงการเร่งรดั

พฒันาระบบเฝ้าระวงั 

ป้องกนั ควบคมุโรค

และภยัสขุภาพ 

ให้ได้ตามกฎอนามยั

ระหว่างประเทศ

ผ.1 ผลิตภณัฑ์

ด้านการ

เฝ้าระวงั 

ป้องกนั 

ควบคมุโรคและ

ภยัสขุภาพ

ผ.4 การบริการ

รกัษาและฟืนฟู

สภาพ เฉพาะ

โรคในกลุ่ม

โรคติดต่อสาํคญั 

โรคอุบติัใหม่และ

ภยัสขุภาพ

ผ.5 โครงการ

เร่งรดักาํจดั

โรคไขม้าลาเรีย 

วณัโรค และ

ยติุปัญหา

เอดส1์

ผ.6 โครงการ

พฒันา

จดัระบบ

บริการ

อาชีวอนามยั

และอนามยั

สิงแวดล้อม

ผ.17 รายการ

ค่าใช้จ่าย

บุคลากรภาครฐั 

พฒันาด้าน

สาธารณสขุ 

และสร้างเสริม

สขุภาพเชิงรกุ

ผ.9 โครงการ

เฝ้าระวงัป้องกนั 

ควบคมุโรคติดต่อ

โรคอบุติัใหม่ และ

ภยัสุขภาพที

เชือมโยงกบัเขต

เศรษฐกิจพิเศษ

 

ผ.10 โครงการ

พฒันาการดาํเนินงาน

การเฝ้าระวงัโรคและ

ภยัสุขภาพจาก

การประกอบอาชีพ

และสิงแวดล้อมใน

พืนทีเขตพฒันาพิเศษ

ภาคตะวนัออก

ผ. 11 โครงการ

พฒันาระบบ

บริการด้านการ

ป้องกนัควบคมุโรค

เชือมโยงข้อมูลกบั

ผู้ประกอบการ

ผ่านระบบ 

National Single 

Window (NSW) 

ผ.12 โครงการ

พฒันาระบบ

สารสนเทศเพอื

รองรบัการเฝ้า

ระวงั ป้องกนั 

ควบคมุโรค และ

ภยัสขุภาพ

ผ.13 โครงการ

วิจยัและ

พฒันาด้าน

การป้องกนั 

ควบคมุโรค

และภยัสขุภาพ

ผ.15 โครงการ

เฝ้าระวงั 

ป้องกนั 

ควบคมุโรคและ

ภยัสขุภาพของ

ประชาชนและ

ผูส้มัผสัขยะ

ผ.16 โครงการ

เฝ้าระวงั 

ป้องกนั 

ควบคมุโรคและ

ภยัสขุภาพ

จากมลพิษ

ทางอากาศ 

ผลผลิต 

(17 ผลผลิต)

3. เครือขา่ยเป้าหมาย
มีศกัยภาพในการเฝ้าระวงั 
ป้องกนั ควบคมุโรคและ
ภยัสขุภาพตลอดช่วงชีวิต

1.เครือขา่ยเป้าหมายมีศกัยภาพ

ในการเฝ้าระวงัป้องกนั ควบคมุโรคและ

ภยัสขุภาพอยา่งมีประสิทธิภาพ

2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถปฏิบติัตนในการป้องกนั ควบคมุโรคติดต่อสาํคญัโรคไม่ติดต่อเรอืรงั 

โรคติดต่ออุบติัใหม่และภยัสขุภาพ ทีมีคณุภาพตามมาตรฐานสากล

5. ประชาชนเขา้ถึงบริการเฝ้าระวงั ป้องกนัควบคมุโรค

และภยัสขุภาพทีทวัถึงและทนัสถานการณ์

6. เพือเป็น

ค่าใช้จ่ายในการ

ดาํเนินการภาครฐั

4. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพนืที
เฉพาะได้รบับริการเฝ้าระวงั 

ป้องกนั ควบคมุโรคและภยัสขุภาพ
ตามมาตรฐานสากล

7. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพนืทีเสียง
ปัญหาขยะและมลพิษทางอากาศ

ได้รบัการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคและ
ภยัสขุภาพจากมลพิษสิงแวดลอ้ม

เป้าหมาย
การให้บริการ

กรม คร.

ผลสมัฤทธิ

กรม คร.

1. ประชาชนมีความรอบรู้ทางสขุภาพ (Health Literacy) สามารถป้องกนั ควบคมุโรคและปัจจยัเสียงทีคกุคามสขุภาวะ 

ลดการป่วย การตาย ความพิการ จากโรคและภยัทีป้องกนัได้

2. ระบบการป้องกนัควบคมุโรคมีสมรรถนะตามมาตรฐานสากลทีองค์กรระดบันานาชาติเป็นผู้กาํหนดหรือสามารถปฏิบติังาน

 ได้ตามเป้าหมายทีองค์กรนานาชาติกาํหนด เช่น SDG หรือ IHR

ประชาชนได้รบัการป้องกนั ควบคมุโรคและภยัสุขภาพ ระดบัมาตรฐานสากล ภายในปี 2580วิสยัทศัน์
กรม คร.

เป้าหมาย
ก.สธ.

ยุทธศาสตร์
ก.สธ. ระบบบริการสขุภาพและการบริหารจดัการเป็นเลิศ บริการและผลิตภณัฑ์สขุภาพเป็นเลิศ

บริการสขุภาพทีเป็นมิตร

ต่อสิงแวดล้อมเป็นเลิศ

ประชาชนทุกกลุ่มวยัมีสขุภาพดีและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพทีมีมาตรฐาน ระบบบริการสขุภาพมีศกัยภาพในการแข่งขนั
ประชาชนได้รบับริการสขุภาพ 
การป้องกนั ควบคมุโรคและ

ภยัสขุภาพทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม

ผลสมัฤทธิ
ก.สธ. 1. อตัราการเสียชีวิตจากโรคสาํคญัลดลง       2. ประชาชนแต่ละกลุ่มวยัมีสขุภาพดีตามเกณฑ์ทีกาํหนด

เป็นองคก์รหลกัด้านสุขภาพ ทีรวมพลงัสงัคม เพือประชาชนสุขภาพดี
วิสยัทศัน์

ก.สธ.

 3.5 แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสร้าง ให้คนมีสขุภาวะทีดี 3.7 แผนงานพนืฐานด้านการพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์
5.4 แผนงานบูรณาการ

จดัการมลพิษและสิงแวดลอ้ม

2.7 แผนงาน
บูรณาการพฒันา
ด้านคมนาคมและ

ระบบโลจิสติกส์

 

3.1 แผนงานยทุธศาสตร์

พฒันาศกัยภาพคน

ตลอดช่วงชีวิต

แผนงานบุคลากรภาครฐั 
(ด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศกัยภาพ
ทรพัยากรมนุษย)์

2.5 แผนงาน
บูรณาการ

พฒันาพนืทีเขต
เศรษฐกิจพิเศษ

2.6 แผนงาน
บูรณการ

เขตพฒันาพิเศษ
ภาคตะวนัออก

2.9 แผนงาน
ยุทธศาสตร์

พฒันาเศรษฐกิจ
และสงัคมดิจิทลั

2.10 แผนงาน
ยุทธศาสตร์
การวิจยัและ

พฒันานวตักรรม

แผนงาน

ยุทธศาสตร์
จดัสรร งปม.

3. ยทุธศาสตรช์าติด้านการพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์ 2. ยทุธศาสตรช์าติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขนั
5. ยุทธศาสตรด้์านการสร้างการเติบโต

บนคุณภาพชีวิตทีเป็นมิตรต่อสิงแวดล้อม

(13) การสร้างเสริมให้คนไทยมีสขุภาวะทีดี
(18) การสร้างการเติบโต

อย่างยงัยืน
(7) โครงสร้างพืนฐาน ระบบ

โลจิสติกส ์และดิจิทลั

(11) การพฒันาคน

ตลอดช่วงชีวิต
(9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ

(23) การวิจยั
และพฒันา
นวตักรรม

ย.1 : การเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพทุนมนุษย์
ย.7 การพฒันาโครงสร้าง

พนืฐานและระบบโลจิสติกส์ 

ย.8 การพฒันา
วิทยาศาสตร ์

เทคโนโลยี วิจยั 
และนวตักรรม

ย.4  การเติบโตทีเป็นมิตรกบั
สิงแวดล้อมเพอืการพฒันา

อย่างยงัยืน

 ย.3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์ ย.2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขนั ย.5 ด้านการสร้างการเติบโตบน
คณุภาพชีวิตทีเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้ม

ยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ปี

แผนฯ 12

แผนแม่บท

ย.3 ด้าน
การพฒันาฯ

ย.9  การพฒันา

ภาค เมือง และ

พนืทีเศรษฐกิจ

ย.3  การสรา้งความ
เขม้แขง็

ทางเศรษฐกิจและ
แข่งขนัได้อยา่งยงัยืน



แผนผงั 2 ต่อ ผงัความเชือมโยงยทุธศาสตร ์แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที 12 ยทุธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณ วิสยัทศัน์ 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการผลผลิต/กิจกรรม กรมควบคมุโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กบัแผนปฏิบติัราชการของศนูยส์ารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ขอ้มลู ณ 10 ตลุาคม62  กลุม่งบประมาณและแผนงาน กยผ.คร.

ก.9.1 

พฒันาสมรรถนะ

ช่องทางเขา้ออก

ระหว่างประเทศ

และจงัหวดั

ชายแดน

เพอืรองรบั

เขตพฒันา

เศรษฐกจิพเิศษ

ก.10.1 

พฒันาระบบ

เฝ้าระวงั ป้องกนั 

ควบคมุโรคและ

ภยัสขุภาพ

ในพนืทเีขต

พฒันาพเิศษ

ภาคตะวนัออก 

ก.12.1 

พฒันา

ระบบสารสนเทศ

และการสอืสาร

เพอืเชอืมโยง

ขอ้มูลในการ

เฝ้าระวงั ป้องกนั 

ควบคมุโรคและ

ภยัสขุภาพ

ก.13.1 

สง่เสรมิ 

สนับสนุน และ

ยกระดบั

การวจิยัและ

พฒันาดา้น

การป้องกนั 

ควบคมุโรคและ

ภยัสขุภาพ

ก.17.1 

คา่ใชจ่้าย

บุคลากร

ในการ

เฝ้าระวงั

ป้องกนั

ควบคมุโรค

และภยัสขุภาพ

ก.11.1 

พฒันาระบบ

บรกิารดา้น

การป้องกนั

ควบคมุโรค

เชอืมโยง

ขอ้มูลกบั

ผูป้ระกอบการ

ผ่านระบบ 

National Single 

Window (NSW)

ก.6.1 เฝ้าระวงั

สขุภาพ

ประชาชน

จากมลพษิ

สงิแวดลอ้มใน

พนืทเีสยีง

ก.6.2 พฒันา

สถานททีํางาน

ทเีออืต่อการ

มสีขุภาวะทดี ี

ปลอดโรค 

ปลอดภยั

ก.15.1 

สนับสนุน

การเฝ้าระวงั 

ป้องกนั ควบคมุ

โรคและ

ภยัสขุภาพของ

ประชาชนและ

ผูส้มัผสัขยะ 

ก.16.1 

สนับสนุน

การเฝ้าระวงั 

ป้องกนั ควบคมุ

โรคและ

ภยัสขุภาพ

จากมลพษิ

ทางอากาศ

ก.1.1 พฒันาและ

สนับสนุน

กระบวนการ

จดัทําผลติภณัฑ์

และจดัการความรู้

ของหน่วยงาน

เพอืการเฝ้าระวงั 

ป้องกนั ควบคมุ

โรคและภยัสขุภาพ

ก.1.2 จดัการ

ความรูด้า้น

ป้องกนัโรคและ

ภยัสขุภาพ

ก.2.1 พฒันาระบบบรหิารจดัการเพอื
สนับสนุนการดาํเนินงานเฝ้าระวงั 
ป้องกนั ควบคมุโรคและภยัสขุภาพ

ก.2.2 เสรมิสรา้งศกัยภาพ พฒันา
ความรว่มมอืและสรา้งการมี
สว่นรว่มของเครอืข่ายในการ
เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคมุโรคและ
ภยัสขุภาพ

ก.2.3 สง่เสรมิการปฏบิตัติาม
ประมวลจรยิธรรมขา้ราชการ
พลเรอืน และเสรมิสรา้งความ
โปรง่ใสในการปฏบิตัริาชการ
กรมควบคมุโรค

ก.2.4 พฒันาและให้บรกิาร
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสอืสารดา้นการป้องกนั 
ควบคมุโรคและภยัสขุภาพ 

ก.3.1 บรกิาร

เฝ้าระวงัป้องกนั 

ควบคมุโรคและ

ภยัสขุภาพทเีป็น

ปัญหารุนแรงและ

กลุ่มเป้าหมาย

พเิศษ

ก.3.2 ถ่ายทอด
ความรูใ้นการดแูล
สขุภาพ เฝ้าระวงั 
ป้องกนั ควบคมุโรค 
ภยัสขุภาพ และ
การปรบัเปลยีน
พฤตกิรรมทมีี
คณุภาพ

 

 ก.4.1 บรกิาร

รกัษาและ

ฟืนฟูสภาพ 

เฉพาะโรค

ในกลุ่ม

โรคตดิต่อสาํคญั 

โรคอุบตัใิหมแ่ละ

ภยัสขุภาพ

ของหน่วยงาน 

เพอืสรา้ง

มาตรฐาน

ระบบบรกิาร

ก.5.1 เร่งรดั

กําจดัโรคไข้

มาลาเรยี

ก.5.2 ควบคมุ

วณัโรค

ก.5.3 ป้องกนั

และแกไ้ข

ปัญหาเอดส ์

ก.14.1 พฒันาและสนับสนุน
การดาํเนินงานป้องกนั 
ควบคมุโรคตดิต่อและ
สรา้งเสรมิภูมคิุม้กนัโรค

ก.14.2 พฒันาและสนับสนุน
การดาํเนินงานเฝ้าระวงั 
ป้องกนั ควบคมุโรคและ
ภยัสขุภาพ เพอืเดก็ไทย 
ปลอดโรค ปลอดภยั

ก.14.3 พฒันาทกัษะชวีติ

เพอืลดพฤตกิรรมเสยีง

ก.14.4 พฒันาและสนับสนุน
การดาํเนินงานเฝ้าระวงั 
ป้องกนั ควบคมุโรคไม่ตดิต่อ
และปัจจยัเสยีง

ก.7.1  สนับสนุน

การเฝ้าระวงั ป้องกนั 

ควบคมุโรคพษิสนัุขบา้

ก.7.2 สนับสนุน

การเฝ้าระวงั ป้องกนั 

ควบคมุโรคพยาธใิบไมต้บั

และมะเรง็ท่อนําดี

ก.7.3 สนับสนุน

การเฝ้าระวงั ป้องกนั 

ควบคมุโรคใน

ถนิทุรกนัดาร ตาม

โครงการพระราชดาํรฯิ

ก.8.1 พฒันาระบบการจดัการ
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
อย่างครบวงจรและบูรณาการ 

ก. 8.3 พฒันาสมรรถนะ
ช่องทางเขา้ออกระหว่าง
ประเทศและจงัหวดัชายแดน

ก. 8.5 เร่งรดักาํจดัโรคหดัของ
ประเทศไทยตามพนัธะ
สญัญานานาชาติ

ก.8.2 ยกระดบัสมรรถนะตาม
กฎอนามยัระหว่างประเทศและ
วาระความมนัคงดา้นสุขภาพโลก

ก. 8.4 ผลติและพฒันากาํลงัคน
ดา้นการเฝ้าระวงั ป้องกนั 
ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ

ก.8.6 สร้างความรอบรู้ดา้นโรคและ
ภยัสุขภาพ เพอืป้องกนัและควบคุม
ปัจจยัเสยีงทคุีกคามสุขภาวะ

กิจกรรมหลกั

(35 กิจกรรม)

ยุทธศาตร ์(20 ก.)

บุคลากร (1 ก.)

พนืฐาน (9 ก.)

บรูณาการ (5 ก.)

ผ.14 โครงการพฒันา

ศกัยภาพเครือข่าย

ในการเฝ้าระวงั 

ป้องกนั ควบคมุโรค 

และภยัสขุภาพ

ตลอดช่วงชีวิต

ผ.2 การสนับสนุน 

เสริมสร้าง ศกัยภาพ

และความเขม้แขง็

ในการจดัการ

ระบบเฝ้าระวงั 

ป้องกนั ควบคมุโรค

และภยัสขุภาพ

ผ.3 การ

เฝ้าระวงั 

ป้องกนั 

ควบคมุโรค

ทีเป็นปัญหา

สาํคญั

ผ.7 โครงการ

เฝ้าระวงั ป้องกนั 

ควบคมุโรค 

ตามแนวทาง

พระราชดาํริและ

เฉลิมพระเกียรติ

ผ.8 โครงการเร่งรดั

พฒันาระบบเฝ้าระวงั 

ป้องกนั ควบคมุโรค

และภยัสขุภาพ 

ให้ได้ตามกฎอนามยั

ระหว่างประเทศ

ผ.1 ผลิตภณัฑ์

ด้านการ

เฝ้าระวงั 

ป้องกนั 

ควบคมุโรคและ

ภยัสขุภาพ

ผ.4 การบริการ

รกัษาและฟืนฟู

สภาพ เฉพาะ

โรคในกลุ่ม

โรคติดต่อสาํคญั 

โรคอุบติัใหม่และ

ภยัสขุภาพ

ผ.5 โครงการ

เร่งรดักาํจดั

โรคไขม้าลาเรีย 

วณัโรค และ

ยติุปัญหา

เอดส1์

ผ.6 โครงการ

พฒันา

จดัระบบ

บริการ

อาชีวอนามยั

และอนามยั

สิงแวดล้อม

ผ.17 รายการ

ค่าใช้จ่าย

บุคลากรภาครฐั 

พฒันาด้าน

สาธารณสขุ 

และสร้างเสริม

สขุภาพเชิงรกุ

ผ.9 โครงการ

เฝ้าระวงัป้องกนั 

ควบคมุโรคติดต่อ

โรคอบุติัใหม่ และ

ภยัสุขภาพที

เชือมโยงกบัเขต

เศรษฐกิจพิเศษ

 

ผ.10 โครงการ

พฒันาการดาํเนินงาน

การเฝ้าระวงัโรคและ

ภยัสุขภาพจาก

การประกอบอาชีพ

และสิงแวดล้อมใน

พืนทีเขตพฒันาพิเศษ

ภาคตะวนัออก

ผ. 11 โครงการ

พฒันาระบบ

บริการด้านการ

ป้องกนัควบคมุโรค

เชือมโยงข้อมูลกบั

ผู้ประกอบการ

ผ่านระบบ 

National Single 

Window (NSW) 

ผ.12 โครงการ

พฒันาระบบ

สารสนเทศเพอื

รองรบัการเฝ้า

ระวงั ป้องกนั 

ควบคมุโรค และ

ภยัสขุภาพ

ผ.13 โครงการ

วิจยัและ

พฒันาด้าน

การป้องกนั 

ควบคมุโรค

และภยัสขุภาพ

ผ.15 โครงการ

เฝ้าระวงั 

ป้องกนั 

ควบคมุโรคและ

ภยัสขุภาพของ

ประชาชนและ

ผูส้มัผสัขยะ

ผ.16 โครงการ

เฝ้าระวงั 

ป้องกนั 

ควบคมุโรคและ

ภยัสขุภาพ

จากมลพิษ

ทางอากาศ 

ผลผลิต 

(17 ผลผลิต)

3. เครือขา่ยเป้าหมาย
มีศกัยภาพในการเฝ้าระวงั 
ป้องกนั ควบคมุโรคและ
ภยัสขุภาพตลอดช่วงชีวิต

1.เครือขา่ยเป้าหมายมีศกัยภาพ

ในการเฝ้าระวงัป้องกนั ควบคมุโรคและ

ภยัสขุภาพอยา่งมีประสิทธิภาพ

2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถปฏิบติัตนในการป้องกนั ควบคมุโรคติดต่อสาํคญัโรคไม่ติดต่อเรอืรงั 

โรคติดต่ออุบติัใหม่และภยัสขุภาพ ทีมีคณุภาพตามมาตรฐานสากล

5. ประชาชนเขา้ถึงบริการเฝ้าระวงั ป้องกนัควบคมุโรค

และภยัสขุภาพทีทวัถึงและทนัสถานการณ์

6. เพือเป็น

ค่าใช้จ่ายในการ

ดาํเนินการภาครฐั

4. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพนืที
เฉพาะได้รบับริการเฝ้าระวงั 

ป้องกนั ควบคมุโรคและภยัสขุภาพ
ตามมาตรฐานสากล

7. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพนืทีเสียง
ปัญหาขยะและมลพิษทางอากาศ

ได้รบัการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคและ
ภยัสขุภาพจากมลพิษสิงแวดลอ้ม

เป้าหมาย
การให้บริการ

กรม คร.

ผลสมัฤทธิ

กรม คร.

1. ประชาชนมีความรอบรู้ทางสขุภาพ (Health Literacy) สามารถป้องกนั ควบคมุโรคและปัจจยัเสียงทีคกุคามสขุภาวะ 

ลดการป่วย การตาย ความพิการ จากโรคและภยัทีป้องกนัได้

2. ระบบการป้องกนัควบคมุโรคมีสมรรถนะตามมาตรฐานสากลทีองค์กรระดบันานาชาติเป็นผู้กาํหนดหรือสามารถปฏิบติังาน

 ได้ตามเป้าหมายทีองค์กรนานาชาติกาํหนด เช่น SDG หรือ IHR

ประชาชนได้รบัการป้องกนั ควบคมุโรคและภยัสุขภาพ ระดบัมาตรฐานสากล ภายในปี 2580วิสยัทศัน์
กรม คร.

ระบบบริการสขุภาพและการบริหารจดัการเป็นเลิศ บริการและผลิตภณัฑ์สขุภาพเป็นเลิศ
บริการสขุภาพทีเป็นมิตร

ต่อสิงแวดล้อมเป็นเลิศ

โครงการ

ตาม

แผนปฏิบติั

ศนูย์

สารสนเทศ
1. โครงการวิเคราะหขอมูลขั้นสูงเพ่ือการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบปฏิบัติการสําหรับระบบคลาวด

3. โครงการพัฒนาเทคโนโลยี Internet of Thing เพ่ือการติดตามและควบคุมโรค

4. โครงการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และกําลังคนดานสารสนเทศ การวิเคราะหระดับสูงเพ่ือการควบคุมโรค

5. โครงการบํารุงรักษาระบบเครือขายคอมพวิเตอร กรมควบคุมโรค

6. โครงการบํารุงรักษาระบบเครือขายคอมพวิเตอร กรมควบคุมโรค

7. โครงการตออายุลิขสิทธ์ิบํารุงรักษาโปรแกรมการเขาใชงานระบบ Dashboard รวมประสานขอมลูเพ่ือรายงานสถานการณในภาวะฉุกเฉนิ

ดานสาธารณสุข

8. โครงการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือขายคอมพิวเตอร กรมควบคุมโรค

9. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสํารองและกูคนืขอมูลสารสนเทศ กรมควบคุมโรค

10. โครงการพัฒนาระบบติดตาม เฝาระวัง และปองกันควบคุมโรคของดานควบคมุโรคติดตอระหวางประเทศในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

11. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเครือขายการติดตาม กํากับ และดูแลทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กรม

ควบคุมโรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

12. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพเคร่ืองคอมพิวเตอร

13. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรศูนยสารสนเทศเพ่ือปฏิบัติงานศูนยปฏบิตัิการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

14. โครงการติดต้ังสายสัญญาณและระบบเครือขายอินเตอรเน็ต กรมควบคุมโรค

15. โครงการจัดหาชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร

16. โครงการพัฒนาการจัดทํากระบวนการ รูปแบบการทํางานดานบริหาร (DDC Smart Workflow)

1. บํารงุรักษาระบบ

สารสนเทศเพ่ือรองรับ

การเฝาระวัง ปองกัน 

ควบคุมโรคและภัย

สุขภาพ

1. โครงการบริหารทรัพยากรศูนยสารสนเทศ ปงบประมาณ พ.ศ.2563

2. โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัตริาชการศูนยสารสนเทศ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2563
ก.12.1ก.2.1

ก.2.4

โครงการ Flagship แผนแมบท 13 


