
 

แผนการด าเนินงานรอบ 3 เดือน  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

( ตุลาคม – ธันวาคม 2563 )  

หน่วยงานภายใต้สังกัด กรมควบคุมโรค 

ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2563 



สารบัญ 
        

ล าดับ   
อักษรย่อ  หน้า 

ของหน่วยงาน 
1 ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม สลก. 1 
2 กองบริหำรทรัพยำกรบุคคล บค. 2 
3 กองบริหำรกำรคลัง กค. 3 
4 กองยุทธศำสตร์และแผนงำน และ 

ส ำนักงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรโครงกำรพระรำชด ำริ  
โครงกำรเฉลิมพระเกียรติและโครงกำรที่เกี่ยวเนื่องกับ 
พระบรมวงศำนุวงศ์ 

กยผ. 
สลค. 

4 

5 กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร กพร. 5  
6 กลุ่มตรวจสอบภำยใน กตส. 6 
7 กองกฎหมำย กม. 7 
8 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ สทว.  9 
9 กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม กคจ. 10 
10 กองโรคติดต่อทั่วไป  กรต. 12 
11 กองโรคติดต่อน ำโดยแมลง กตม. 13 
12 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ กอพ. 14 
13 กองวัณโรค กวร. 15 
14 กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน   กรว. 16 
15 กองโรคไม่ติดต่อ  กรม. 17 
16 กองป้องกันการบาดเจ็บ กปบจ. 19 
17 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สคอ. 21 
18 กองงำนคณะกรรมกำรควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบ กคส. 22 
19 กองโรคจำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม  กปส. 23 
20 ศูนย์พัฒนำวิชำกำรอำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปรำกำร ศอชส. 25 
21 กองระบำดวิทยำ กรบ. 26 
22 กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ครฉ. 27 
23 กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ กรด 29 
24 ส ำนักสื่อสำรควำมเสี่ยงและพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพ สสพ. 30 
25 ศูนย์สำรสนเทศ ศสท. 32 
26 ส ำนักงำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ  สรป. 33 



ล าดับ   อักษรย่อ  หน้า 

  ของหน่วยงาน  
27 กองนวัตกรรมและวิจัย กนว. 35 
28 ศูนย์นวัตกรรมด้านสุขภาพและป้องกันควบคุมโรค ศนคร. 36 
29 สถำบันเวชศำสตร์ป้องกันศึกษำ   สวปศ. 38 
30 ส ำนักงำนโครงกำรศึกษำวัคซีนเอดส์ สวอ. 39 
31 สถำบันบ ำรำศนรำดูร ส.บ ำรำศ 40 
32 สถำบันรำชประชำสมำสัย สรส. 42 
33 สถำบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง   สปคม. 43 
34 ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 1  จังหวัดเชียงใหม่        สคร. 1 45 
35 ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 2  จังหวัดพิษณุโลก              สคร. 2 46 
36 ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 3  จังหวัดนครสวรรค์         สคร. 3 47 
37 ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 4  จังหวัดสระบุรี                  สคร. 4 48 
38 ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 5  จังหวัดรำชบุรี                 สคร. 5 49 
39 ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 6  จังหวัดชลบุร ี                  สคร. 6 50 
40 ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 7  จังหวัดขอนแก่น               สคร. 7 51 
41 ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8  จังหวัดอุดรธำนี              สคร. 8 52 
42 ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 9  จังหวัดนครรำชสีมำ             สคร. 9 53 
43 ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลรำชธำนี           สคร. 10 54 
44 ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมรำช        สคร. 11 55 
45 ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลำ                 สคร. 12 56 
46 ส ำนักงำนบริหำรโครงกำรกองทุนโลก สกล. - 

 





แผนงานกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
ปีงบประมาณพ.ศ. 2564 รอบ 3 เดือน

กองบริหารทรัพยากรบุคคล



แผนงานกองบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 3 เดือน

เป้าหมาย
ก าลังคน

ด้านการป้องกันควบคุมโรคมีสมรรถนะ
เพียงพอต่อการป้องกันควบคุมโรค

โครงการพัฒนาและบริหารจัดการเพือ่สนับสนุนการด าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ 
ปี 2564 (กองบริหารทรัพยากรบุคคล) รอบ 3 เดือน งบประมาณ 1,506,180 บาท  

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของก าลังคนด้านการป้องกัน
ควบคุมโรคมีสมรรถนะเพียงพอต่อการ
ป้องกันควบคุมโรค (ร้อยละ 85)
2. ร้อยละของบุคลากรกรมควบคุมโรค
มีสมรรถนะที่จ าเป็นตามภารกิจกรม
ควบคุมโรค (functional Competency)
(ร้อยละ 85)
3. จ านวนฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร
จัดการก าลังคนฯ และสนับสนุนการ
ด าเนินงานป้องกันควบคุมโรค (1 ฐานข้อมูล)

มาตรการ SMALL SUCCESS

มาตรการที่ 1 พัฒนาระบบ
และกลไกการขับเคลื่อนงาน
ก าลังคนให้มีประสิทธิภาพ

• HR Strategy
- ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

• Competency Mapping
- สรุปรายชื่อสมรรถนะ

• Job Rotation
- แนวทางการหมุนเวียนงานของทุกหน่วยงาน

• Mentoring Program
- Knowledge Map / Subject Matter / คู่ Mentor & Mentee / อบรม Mentor ที่ดี

• SMART HR DDC
- วิเคราะห์ความต้องการของผู้รบับริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

มาตรการที่ 2 พัฒนาก าลังคน
ด้านป้องกันควบคุมโรคให้เพียงพอ
และมีคุณภาพ

• พัฒนาสมรรถนะทางการบริหารงานป้องกันควบคุมโรค (EDC/MDC/LDC)
- ออกแบบหลักสูตร และเตรียมแนวทางการอบรม

• พัฒนาทักษะดิจิทัล
- วิเคราะห์และส่ือสารแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัล

มาตรการที่ 3 บริหารก าลังคน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดดึงดูดและ
ธ ารงรักษา

• เสริมสร้างความสุขและความผูกพัน
- วิเคราะห์และส่ือสารแนวทางการเสริมสร้างความสุขและความผูกพัน

• พัฒนาระบบ PMS ให้โปร่งใสเป็นธรรม
- หลักเกณฑ์การประเมินฯ และแนวทางการพัฒนาระบบ

บทบาทหน้าที่

1. บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กรมควบคุมโรค 

2. พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ





แผนงานและเป้าหมาย ไตรมาสที่ 1 ปี 2564

การขบัเคลือ่นงานภายใตยุ้ทธศาสตร ์20 ปี

 ประชมุถา่ยทอดนโยบาย เขตและพืน้ที ่(19-20 ต.ค. 63)

 เอกสารทศิทางฯ 64 (ธ.ค. 63)

 แผนโรค&ภยัฯ เชงิระบบ 65 (ต.ค.-พ.ย. 63)

การตดิตามและประเมนิผล

 Annual Report 63 (ธ.ค. 63) 

 แนวทางการนิเทศงาน 64 (พ.ย. 63)

 สถติคิา่เป้าหมายและผลการด าเนินงาน 63 (ต.ค. 63)

 แผนการตรวจราชการ สว่นของกรมฯ 64 (ธ.ค. 63) 

ระบบขอ้มูลสารสนเทศดา้นยุทธศาสตร ์

 ขอ้เสนอการพฒันาและปรบัระบบโปรแกรม ESM ( ธ.ค. 63)

 เพิม่ Content และพฒันาระบบ e-Learning กรม คร.

(DDC Academy) (ธ.ค. 63)

การขบัเคลือ่นแผนสู่การปฏบิตัิ

 แนวทางบรหิาร งปม. 63 พลางกอ่น (9 ต.ค. 63)

 แผนปฏบิตักิาร 64 ฉบบักระทรวง (4 พ.ย. 63)

 แนวทางจดัท า งปม. 62 (9 ต.ค. 63)

 กรอบจดุเนน้&กรอบด าเนินงานกรมฯ 65 (9 ต.ค. 63)

 ขอ้เสนอ ของขวญัปีใหม่ (ธ.ค. 63)

โครงการพระราชด าริ โครงการเฉลมิพระเกียรติ และโครงการท่ีเกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์
• ประชุมพิจารณาแผนการขับเคล่ือนโครงการพระราชด าริฯ 64 โดย คกก.โครงการพระราชด าริฯ 2 ครั้ง 
• จัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการพระราชด าริฯ 63

COVID-19
ประสานและร่วมจัดท า House Model / Template 

และก ากับติดตาม พร้อมรายงานผล

Non COVID-19
ภารกิจหลักของ                         

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชด าริ โครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ กรมควบคุมโรค



แผนปฏิบัติราชการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จัดสรรงวดแรก : 740,100 บาท
แผนการด าเนินงาน : ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 63)

โครงการรม่ใหญ่ : โครงการพัฒนาและบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานเฝ้าระวัง                  

ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

โครงการย่อย

1. การพัฒนาและปฏิรูปองค์กรตามการบริหารจัดการองค์กรแนวใหม่
2. การพัฒนาระบบราชการกรมควบคุมโรค
3. การพัฒนาศกัยภาพบุคลากรกลุ่มพัฒนาองค์กร กรมควบคุมโรค
4. การบริหารจัดการทรัพยากรกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กิจกรรม รอบ 3 เดือน

1. พัฒนาเครื่องมือการบริหารจัดการภาครัฐ (โปรแกรม PMQA 4.0) จ านวน 200,000 บาท
2. ชี้แจงเกณฑ์และแนวทางการสมัครรางวัลคุณภาพ ประจ าปี พ.ศ. 2564 จ านวน 107,020 บาท
3. จัดท าเครื่องมือการตรวจติดตาม และประเมินผลค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน (Check Sheet) จ านวน 57,000 บาท
4. ชี้แจงแนวทางการปฏิรูป Retreat Rethink Redesign ภายใต้การเตรียมความพร้อมรับมือการระบาดของโรคฯ 

และแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0 จ านวน  300,000 บาท
5. บริหารจัดการทรัพยากรของหน่วยงาน จ านวน 76,080 บาท

Small Success รอบ 3 เดือน

1. หน่วยงานในสังกัดกรมฯ มีเครื่องมือการบริหารจัดการภาครัฐด้วยโปรแกรม PMQA 4.0 ท่ีทนัสมยั
2. จ านวนผลงานคุณภาพที่ส่งสมัครรางวัล ไม่น้อยกว่า 10 ผลงาน
3. กรอบค ารับรอง และรายละเอียดตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงานกรมควบคุมโรค 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
4. หน่วยงานมีเครื่องมือในการตรวจติดตาม และประเมินผลค ารับรองฯ หน่วยงาน (Check Sheet)
5. เครือข่ายพัฒนาองค์กร มีความพร้อมในการด าเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปองค์กร และแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐ 

PMQA 4.0 ของหน่วยงาน
6. หน่วยงานมีการบริหารจัดการทรัพยากร และสนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

งบประมาณโครงการทั้งสิ้น : 1,601,600 บาท

จัดสรรงวดแรก : 740,100 บาท  





1. พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อให้ทันต่อสถานการณ์ของโรค
2.  พัฒนาศักยภาพจพต. ให้สามารถใช้กฎหมายแก้ไขปัญหาสถานการณ์

โรค Covid-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. จัดท าคู่มือในการบังคับใช้กฎหมาย

1.  จัดท าอนุบัญญัติตามพ.ร.บ. Env-Occ
2.  พัฒนาศักยภาพ พนง.จนท. ให้สามารถบังคับใช้กฎหมาย Env-Occ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.  จัดท าคู่มือในการบังคับใช้กฎหมาย

1. ครม. อนุมัติในหลักการของ
ร่าง พ.ร.บ. โรคติดต่อ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....

2. มีคู่มือในการบังคับใช้กฎหมาย 1 เรื่อง 

1.  ได้อนุบัญญัติท่ีมีผลใช้บังคับแล้ว 
อย่างน้อย 3 ฉบับ

2.  ได้ร่างอนุบัญญัติที่ผ่านความเห็นชอบ
ของคกก. Env-Occ อย่างน้อย 3 ฉบับ

3.  มีคู่มือในการบังคับใช้กฎหมาย 1 เรื่อง 

COVID-19 NON COVID-19

Small Success Small Success

1. กฎหมายโรคติดต่อ 2. กฎหมายควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม

แผนการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564
กองกฎหมาย กรมควบคุมโรค



1. พัฒนาศักยภาพ พนง.จนท. ในหน่วยปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และผลิตภัณฑ์ยาสูบ (Alcohol and Tobacco Control Operation  
Unit : ATCU ให้สามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ผลักดันให้มีการจัดตั้งหน่วย ATCU ในระดับจังหวัด 
อย่างน้อย 1 หน่วย/จังหวัด

3. ลงพื้นที่บังคับใช้กฎหมาย กรณีท้าทาย/ซ้ าซาก

1. มีแนวทางการจัดตั้งหน่วย ATCU ระดับประเทศ เขต จังหวัด 
และอ าเภอ

2. มีการพัฒนาศักยภาพ พนง.จนท. หน่วย ATCU
- หลักสูตร Basic 10 รุ่น จ านวน 736 คน
- หลักสูตร Advance 5 รุ่น จ านวน 329 คน

3. มีคู่มือบังคับใช้กฎหมาย

3. กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
และกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

มีการจัดต้ังหน่วย ATCU ในระดับจังหวัด อย่างน้อย 15 จังหวัด

Small Success

NON COVID-19 ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาในปี 62 - 63

ท าค าให้การเพิ่มเติมแก้ค าคัดค้านค าให้การ จ านวน 8 คดี 
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีศาลก าหนด

1.  ตรวจร่างสัญญาที่อยู่ในอ านาจของอธิบดี/รองอธิบดี
2.  เข้าร่วมเป็น คกก. การจัดซื้อจัดจ้างของกรมควบคุมโรค

4.1 งานคดีและกฎหมายทั่วไป

4.2 งานนิติกรรมสัญญา

4. งานประจ า/ภารกิจหลัก

แผนการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564
กองกฎหมาย กรมควบคุมโรค

สาธารณสุข

ต ารวจ

ท้องถิ่นสรรพสามิต

ปกครอง



กิจกรรมสนับสนุน COVID-19

มีข้อเสนอในการปรับเปลี่ยนมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม COVID-19

4. โครงการพัฒนามาตรการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่มีประสิทธิผลด้วยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่

ข้อเสนอมาตรการในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพท่ีมีประสิทธิผล 4 เรื่อง 
(NCD  RTI อาหารปลอดภัย(สารเคมีก าจัดศัตรูพืช) และการจัดการขยะ)

เป้าหมาย

กิจกรรม

1. ประชุมแลกเปลี่ยนกับผู้เชี่ยวชาญที่เก่ียวข้อง
2. พัฒนาเครื่องมือจัดเก็บข้อมูล
3. ประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูล

ผลผลิต

กิจกรรม

แผนการด าเนินงาน 3 เดือน (ต.ค – ธ.ค 63)
ส านักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

1.โครงการขับเคลื่อนการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพด้วยศักยภาพ พชอ./พชข.

เป้าหมาย

กิจกรรม

เป้าหมาย

กิจกรรม

3. โครงการพัฒนาความร่วมมือเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในเรือนจ า

2.โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการสาธารณสุขด้านป้องกันควบคุมโรค (Public Health Laboratory)

เป้าหมาย

กิจกรรม

อ าเภอมีกลไกการจัดการโรคและภัยสุขภาพอย่างบูรณาการ จ านวน 278 อ าเภอ

ประชุมวิเคราะห์จัดท าสถานการณ์เฝ้าระวังในเรือนจ า

1. ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ/คณะท างาน
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายระดับเขต/จังหวัด จ านวน 200 คน

มีระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในเรือนจ า 3 เรื่อง

ห้องปฏิบัติการกรมควบคุมโรค ผ่านมาตรฐาน ISO 15189 จ านวน 4 ห้องปฏิบัติการ 
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดท าแผนปิด GAP เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการหน่วยงานภายในกรม 
จ านวน  19 ห้องปฏิบัติการ
2. ประชุมคณะกรรมการ (STAG) / ประชุมคณะท างาน PHL 

สนับสนุนการเป็นที่ปรึกษายุทธศาสตร์และวิชาการ (STAG)

- ประชุม STAG 
- สนับสนุนด้านวิชาการในการป้องกันควบคุมโรค เช่น การตอบกระทู้ในสภา การเป็นวิทยากร
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นต้น

กิจกรรมตามแผนปฏิบัตริาชการ ปีงบประมาณ 2564



“คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับอ าเภอ (พชอ.)” 
เครื่องมือส าคญัในการพฒันาคุณภาพชวีิตประชาชนในระดับพื้นที่

การพัฒนางานเชิงระบบ 
(System Development)

เป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ.

2563 2564 2565
1. กลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ มีกระบวนการจัดการโรค/ภัย
สุขภาพอย่างบูรณาการร่วมกับเครือข่าย 

ร้อยละ 10 
97 อ าเภอ 

ร้อยละ 30 
278  อ าเภอ

ร้อยละ 60
553  อ าเภอ

2. โรค/ภัยสุขภาพ/ปัจจัยเสี่ยงที่เป็นปญัหาสุขภาพของพื้นที่ได้รับการแก้ไข 97 โครงการ 278 โครงการ 533 โครงการ

แผนงานขับเคลื่อนการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพด้วยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ (พชอ./พชข.)

มาตรการสนับสนุนเชิงนโยบาย 
1.ขับเคลื่อนกลไก พชอ./พชข.โดยคณะกรรมการระดับเขต เพื่อ

ร่วมวิเคราะห์และวางแผนในการแกไ้ขปัญหาโรคและภยัสุขภาพ  
รวมถึงการติดตาม ประเมินผล
2.จัดกระบวนการสนบัสนุนวิชาการของสคร.1-12/สปคม. แก่

ผู้รับผิดชอบ พัฒนากลไก พชอ./พชข.ของจังหวัด/กทม. 

มาตรการสือ่สารและสร้างแรงจงูใจเชิงรุก 
1.สื่อสาร/ส่งเสริมโครงการตน้แบบ เพื่อสมัครรางวัล“คุณภาพแห่งชาติการ
ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 4.0 โดยกลไกพชพ.”

2. ร่วมติดตามผลลัพธ์และแนวทางการโครงการตน้แบบการแก้ไขปัญหา
โรคภัยสุขภาพ เพื่อนํามาขยายผลและปรบัปรุงการดาํเนินงานของพื้นที่
ต่อไป

มาตรการพัฒนาสมรรถนะบุคคลากร 
1.อบรมพัฒนาศักยภาพทีมระดบัจงัหวัด เพื่อร่วมเป็นพี่เลี้ยง 
ขับเคลื่อนกระบวนการ 
2.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การทํางาน ถอดบทเรียน
และขยายผลโครงการต้นแบบ (Best practice)

“นโยบายเข้มแข็ง   เสริมแรงความรู้    เชิดชูขยายผล”
การขับเคลือ่นการดาํเนินงานระดบัพืน้ที ่ประจําปี 2564



Step 2 

Organization Strategic 

 

Step 3 

Individual Moral 

Step 4 

Organization Moral 
Step 5 

Ultimate Moral 

กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม 

Step 1 

Organization Role 

แผนงานโครงการปี 2564 

งานถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ 

งานรณรงค์, การเยี่ยมเสริมพลัง 

คก.จริยธรรม, คทง. ITA 

,เสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรม 

ยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณธรรม  

จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต 2564 

งานประเมินคุณธรรมและ 

ความโปร่งใส (ITA) 

งานส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รักษามาตรฐาน 

การสร้างความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
งานด้านคุณธรรมในกรมควบคุมโรค 

มาตรฐานคุณธรรม 7 ประการ 
ยึดมั่นในสถาบันหลกัของประเทศ, ซื่อสัตย์สุจริต 

มีจิตส านึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่,  
กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งทีถู่กตอ้ง, 

คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน, 
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน,เป็นธรรม 

และเป็นแบบอย่างที่ดี 

(ปีงบประมาณ 2563 กรมควบคุมโรค ได้รับรางวัล 
องค์กรต้นแบบดีเด่นด้านสิทธิมนุษยชนภาครัฐ) (สรุปภาพรวม ปี 2563 ผลร้อยละ 86.81) 

(ปีงบประมาณ 2563 มีค่าคะแนน ITA 88.05) 
ปีงบประมาณ 2564 ตั้งเป้าหมายคะแนน ITA 95 

ทุกหน่วยงานในกรมควบคุมโรคเป็นองค์กรคุณธรรมร้อยละ 100 

มาตรวัดคุณธรรมเฉพาะบุคคล 
บุคลากรคุณธรรม 

บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม 

งานป้องกันและแก้ไข 
การล่วงละเมิดทางเพศในการท างาน 

ตอบสนองนโยบาย
ด้านธรรมาภบิาล 

แนวทางวิจัยและวิชาการด้านคุณธรรม 
ประมวลจริยธรรม 



แผนปฏิบัตกิาร กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม ช่วง ตุลาคม ถงึ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม วันท่ีด าเนินการ เป้าหมาย งบประมาณ หมายเหตุ 
การถ่ายทอดแผน
ยทุธศาสตร์คณุธรรม
จริยธรรม 

๒๙-๓๑ ตลุาคม 
๒๕๖๓ 

ผู้บริหาร ผู้ปฏิบตังิาน
คณุธรรม ทกุ
หนว่ยงานประมาณ 
๑๐๐ คน 

๔๐๐,๐๐๐ 
บาท 

ณ โรงแรมรอยลัฮิลล์ 
นครนายก 

ประชมุคณะกรรมการ
จริยธรรม กรมควบคมุ
โรค 

กลางเดือน
พฤศจิกายน 
๒๕๖๓ 

คณะกรรมการ
จริยธรรม กรม
ควบคมุโรค 

๑๑,๐๗๕ บาท ณ กรมควบคมุโรค 

ประชมุคณะกรรมการ 

ITA กรมควบคมุโรค 

ปลายเดือน
พฤศจิกายน 
๒๕๖๓ 

คณะกรรมการ ITA 

กรมควบคมุโรค 

๕,๑๐๐ บาท ณ กรมควบคมุโรค 

การประกาศเจตนารมย์ 
โดยอธิบดีกรมควบคมุ
โรคและบนัทกึข้อตกลง
ระหวา่ง กรมควบคมุโรค
กบัทกุหนว่ยงาน 

การประชมุหวัหน้า
สว่นราชการกรม
ควบคมุโรคชว่ง
เดือนตลุาคม 
พฤศจิกายน 
๒๕๖๓ 

ผู้บริหารกรมควบคมุ
โรค 

ไมใ่ช้
งบประมาณ 

ณ กรมควบคมุโรค ห้า
เร่ือง คณุธรรม ตอ่ต้าน
ทจุริต สิทธิมนษุยชน การ
ลว่งละเมิดทางเพศ และ
ความโปร่งใสของราชการ 

การจดักิจกรรมรณรงค์ 
ห้าเร่ือง 

ปลายเดือน
พฤศจิกายน 
๒๕๖๓ 

ผู้บริหาร ผู้ปฏิบตังิาน
คณุธรรม ร่วมกบั
ภาครัฐและเอกชน
ประมาณ ๑๐๐ คน 

๔๐๐,๐๐๐ 
บาท 

ณ กรมควบคมุโรค ห้า
เร่ือง คณุธรรม ตอ่ต้าน
ทจุริต สิทธิมนษุยชน การ
ลว่งละเมิดทางเพศ และ
ความโปร่งใสของราชการ 

 









สนบัสนุนวชิาการในการตรวจคน้หาและรกัษาวณัโรคในเรอืนจ า

Small success

1. ผูป้ระเมนิ QTB/ QTBP ระดบัเขต มีทกัษะในการประเมิน รอ้ยละ 100
2. ผูป้ว่ยวณัโรคดือ้ยาไดร้บัยา Shorter Regimen เพ่ิมขึน้ตามมาตรฐานการรกัษา
3. หน่วยบรกิารนอก สธ. และเอกชนขึน้ทะเบยีนการรกัษาผูป้ว่ยวณัโรค ในโปรแกรม NTIP เพิม่ขึน้
4. หอ้งปฏบิตักิารระดบัเขต สามารถ ด าเนินงานตรวจ IGRAไม่น้อยกว่า รอ้ยละ 80

แผนปฏิบติัราชการกองวณัโรคประจ าปีงบประมาณ 2564

รอบ 3 เดือน (ต.ค. - ธ.ค. 2563)

1

กิจกรรมส าคญั

สนบัสนุนแบบฟอรม์การคดักรองวณัโรคใหแ้ก่เรอืนจ าทัว่ประเทศ

2 เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนนิงานของเครือขา่ย

อบรมผูร้บัผดิชอบงานใหม ่ผูป้ระเมนิQTB/QTBPและเจา้หน้าทีห่อ้งชนัสูตร ระดบัเขต

สนบัสนุนการด าเนินงานคณะกรรมการผูเ้ชีย่วชาญวณัโรค ระดบัเขต
เสรมิสรา้งศกัยภาพเครอืขา่ยการด าเนินงานวณัโรคในพืน้ทีเ่มอืงใหญ่

3 ขบัเคลื่อนนโยบาย

ประเมนิแผนปฏบิตักิารระดบัชาต ิดา้นการต่อตา้นวณัโรค พ.ศ. 2560 - 2564

พฒันาหอ้งปฏบิตักิารวณัโรคระดบัเขต ในการด าเนินงานตรวจ IGRA

4 สนบัสนนุการด าเนนิงาน

สนบัสนุนเอกสาร แนวทาง คูม่อืการด าเนินงานวณัโรค 

เฝ้าระวงัวณัโรคดือ้ยา XDR-TB ดว้ย Whole genome sequencing 
ในการถอดรหสัพนัธุกรรมของเชือ้วณัโรค

สนบัสนนุการด าเนนิงานตามโครงการพระราชด าริ

ทบทวนแผนงานวณัโรคของประเทศไทย โดยคณะผูเ้ชีย่วชาญวณัโรค

ประชุมคณะอนุกรรมการเรง่รดัยตุวิณัโรค ครัง้ที1่/2564

เตรยีมการส ารวจความชุกวณัโรคของประเทศไทย



แผนงานโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน (กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน)  

ไตรมาส2-4/64ธ.ค. 63พ.ย. 63ต.ค. 63

จัดเตรียมความพร้อมการด าเนินงาน
- เตรียมการประชุมชี้แจงด าเนินงาน ปี 2564
- จัดเตรียมระบบออนไลน์รองรับการ

ด าเนินงาน (ส ารวจกลุ่มเป้าหมายการให้
วัคซีน / รายงานผลการด าเนินงาน)

- จัดท าแนวทางการให้บริการวัคซีน
- เตรียมกระบวนการจัดซื้อตามแผนจัดซื้อยา 

วัคซีนฯ
- จัดท าแผนการจัดส่งวัคซีนให้หน่วยบริการ

ประชุมชี้แจงการด าเนินงาน ปี 2564
- ปรับอายุการให้วัคซีน MMR จาก 2 ปี

ครึ่ง เป็น 1 ปีคร่ึง
- วัคซีนผู้ใหญ่ : ให้วัคซีน HB ใน HCW
ฯลฯ

จัดเตรียมความพร้อมการน าร่องให้วัคซีน PCV
- คัดเลือกพื้นที่และประสานการด าเนินงาน
- เตรียมการประชุมชี้แจงใน จ. น าร่อง
- จัดเตรียมความพร้อมการด าเนินงาน เช่น ระบบ

ออนไลน์ / แนวทางการให้บริการวัคซีน / แผนการ
จัดส่งวัคซีนให้หน่วยบริการ ฯลฯ

รณรงค์ใหว้ัคซีน (ไตรมาส 3)
- วัคซีนโรคหัดในผู้ใหญ่ 
(ค่ายทหาร / เรือนจ า / HCW)
- รณรงค์ให้วัคซีนโรคโปลิโอ 
(4 จ. ชายแดนใต้ และ 4 จ. ชายแดนพม่า

ซักซ้อมแผนรองรับสถานการณ์
การระบาดของโรคโปลิโอใน จ.
ชายแดนใต้ (ไตรมาส 2)

เร่ิมให้บริการวัคซีน
- ปรับอายุให้วัคซีน MMR เข็ม 2

(ม.ค.64)
- วัคซีน HB ใน HCW (ไตรมาส 2)
- วัคซีน PCV จ.น าร่อง (ไตรมาส 3)



แผนงานโรคไม่ติดต่อ (DM HT) ปี  2564
เป้าหมาย 2564

P 1

• ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ลด
การบริโภคเกลือและโซเดียม 
พ.ศ. 2559-2568

• ขับเคลื่อนแผนการป้องกัน
และควบคุมโรคไม่ติดต่อ     
5 ปี พ.ศ.2560-2564

• พัฒนารูปแบบการลดการ
บริโภคเกลือหรือโซเดียมเกิน
ระดับจังหวัด (พะเยา 
ศรีษะเกษ สุราษฎร์ธานี)

• แลกเปลี่ยนการจัดการ
นโยบายสาธารณะ         
โรคไม่ติดต่อ

P 2 S 1
S 2

• สื่อสารประชาสัมพันธ์เพ่ือ
ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง 

• Health Literacy 
ด้านโรคไม่ติดต่อ 

• NCD Forum 2021
• เพ่ิมการเข้าถึงการวัดความ

ดันโลหิตในที่สาธารณะ 
(Public BP)

• ชุมชนวิถีใหม่ ห่างไกล 
NCDs

• อบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.
เรือนจ า

• พัฒนาคุณภาพการบริการ 
ในผู้ป่วย DM และ HT

• พัฒนาคุณภาพ NCD Clinic 
Plus

• พัฒนาศักยภาพบุคลกรและ
เครือข่าย NCDs 4.0

• พัฒนา NCD System 
Management team 
ระดับจังหวัด

• พัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศโรคไม่ติดต่อ

• ติดตามประเมินผล

S 2

จุดเน้น 2564 1. นโยบายเร่งรัดการจัดการปัญหา DM HT  2. ชุมชนวิถีใหม่ ห่างไกล NCDs

• ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสยัป่วยโรค DM (ร้อยละ 60)
• ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสยัป่วยโรค HT (ร้อยละ 70) 
• จ านวนของชุมชนผ่านเกณฑ์การด าเนินงาน “ชุมชนวิถีใหม่ ห่างไกล NCDs ” (อย่างน้อย 76 ชุมชน)

Promotion and Risk ReductionPolicy and Advocacy Strengthem Health System Surveillance and M&E

กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
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 จ านวนชุมชนผ่านเกณฑ์ด าเนินงาน  
“ชุมชนวิถีใหม่ ห่างไกล NCDs ” (อย่างน้อย 76 ชุมชน)  

 

ชุมชนวิถีใหม่ ห่างไกล NCDs

 

P1 

1. 

2. 

 

 ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรค DM (ร้อยละ 60)  
 ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรค HT (ร้อยละ 70)  

 

 

 

 

 

กองโรคไม่ติดต่อ 
กรมควบคุมโรค 

 

Surveillance  
and M&E 

Strengthen  
Health System 

Promotion and  
Risk Reduction 

Policy and Advocacy 
 



เป้าหมาย 2564

ด้านข้อมูล
•ข้อมูล 3 ฐาน Plus ( สธ. ตร.         บ.
กลาง ชันสูตร ทร4/1 ITEMs 43file IS) 
เชื่อมโยงจังหวัด
•IS online ขยายให้ครอบคลุม      รพ.
ระดับ A S M1
•พัฒนาระบบคลังข้อมูลการสอบสวน
การบาดเจ็บจากการจราจรของประเทศ
ด้านการป้องกัน
•ขับเคลื่อนกลไกในระดับอ าเภอ (พชอ./
ศปถ./ D-RTI/City-RTI)
•ผลักดันนโยบายและขับเคลื่อนป้องกัน
การบาดเจ็บจากการจราจรในเด็กและ
เยาวชน
•สื่อสารความเสี่ยง เพื่อสร้างค่านิยม 
วัฒนธรรมความปลอดภัย 
•แก้ไขปัญหาการดื่มแล้วขับ“ขับข่ี
ปลอดภัย มั่นใจไร้แอลกอฮอล์”

P 2 S 1

แผนงานโรคไม่ติดต่อ (DM HT) ปี  2564

S 2

จุดเน้น 2564 ขับเคลื่อนการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนใน กลุ่มเด็กและเยาวชน

• อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน (ไม่เกิน 18.7 ต่อประชากรแสนคน)
• อัตราการเสียชีวิตจากการจมน ้าของเด็ก อายุน้อยกว่า 15 ปี < 3.0
• อัตราป่วยของผู้ป่วยในจากพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ในพื นที่ น้าร่อง ลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 5

งานป้องกันบาดเจ็บจาก
การจราจรทางถนน

งานป้องกันการจมน ้า

1. ขยายเครือข่าย เสริมพลังทีมผู้ก่อการดี 
(MERIT MAKER) ป้องกันการจมน  า 
2.ขับเคลื่อนนโยบาย และติดตาม
ประเมินผล
•พัฒนาศักยภาพผู้จัดการแผนงานปอ้งกัน
การจมน  า ผ่านระบบ e-Learning 
•การใช้คอกกั นเด็ก/พื นที่เล่นที่ปลอดภัย 
(Playpen) ครัวเรือนที่มีเด็กอายุ 0-2 ปี 
•การเรียนการสอนว่ายน  าเพื่อเอาชีวิตรอด
ในโรงเรียน
•การปฐมพยาบาล (CPR) ช่วยคนจมน  า 
3. ระบบเฝ้าระวังการตกน ้าจมน ้า (ระบบ
รายงานผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการ    
ตกน  า จมน  า online)
4. สื่อสารความเสี่ยง : virtual Reality 
เทคโนโลยีเสมือนจริง วิธีช่วยคนตกน  าเพื่อ
ป้องกันการจมน  า

แผนงานป้องกันการบาดเจ็บ ปี 2564

• สื่อสารความเสี่ยงและสร้างเสริม
ความรอบรู้ เช่น คลิปวีดีโอ แบบ
Interactive Motion สื่อการ
เรียนรู้ทักษะป้องกันการบาดเจ็บ
ในเด็ก

งานป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก

1. ขยายเครือข่าย

•บูรณาการการป้องกันพลัดตก   หกล้ม
ในผู้สูงอายุกับเครือข่ายในระดับประเทศ 
และพื นที่          
•พัฒนาศักยภาพและสนับสนุนการ
ด าเนินงานของเครือข่าย
2. ส่งเสริมความรอบรู้ด้านป้องกันการ
พลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ

งานป้องกันการพลัดตกหกล้ม

• สื่อสารความเสี่ยงและสร้างเสริม
ความรอบรู้การป้องกันตนเองจาก
ความรุนแรง เช่น ในรูปแบบ
บอร์ดเกม “รักนะตัวเอง” 

งานป้องกันการบาดเจ็บ
จากความรุนแรง

กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค



 

 

  เป้าหมาย 

แผนงานป้องกันการบาดเจ็บ ปี 2564 
• อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน (ไม่เกิน 18.7 ต่อประชากรแสนคน) 

• อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็ก อายุน้อยกว่า 15 ปี (< 3.0) 

• อัตราป่วยของผู้ป่วยในจากการพลัดตกหกลม้ในผู้สูงอายุในพื้นที่  ลดลง จากปีที่ผ่านมา (ร้อยละ 5) 

จุดเน้น 2564 ขับเคล่ือนการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนใน กลุ่มเด็กและเยาวชน 
(การบาดเจ็บ และเสียชีวิตในพื้นที่นำร่อง 24 อำเภอ ลดลงอย่างน้อย 5%) 

กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค 



 



กองงานคณะกรรมการควบคมุผลติภณัฑ์ยาสบู

แผนการด าเนนิงานในปี 2564 (ไตรมาส 1)

การด าเนนิงานปี 2563

4
พัฒนาระบบบริการเลิกบุหร่ีแบบ

ครบวงจรในผู้ประกันตน
(พัฒนาศกัยภาพ จนท. ในสถานบริการ/
พัฒนาระบบการรายงาน Clinic ฟ้าใส)

จัดท าคู่มือแนวทางการ
สถานศึกษาปลอดบุหร่ี2

ก าหนดมาตรการเชิงรุกในการ
บังคับใช้กฎหมาย เพ่ือป้องกัน

โควิด 19 (ขนส่ง,ตลาด)
1

ประเมินแผนยุทธศาสตร์ฯ 
ฉบับที่สอง และ จัดท า (ร่าง) 
แผนปฏิบัติการด้านการ
ควบคุมยาสูบ ฉบับที่สาม 
พ.ศ. 2565 -2570

3

อัตราการบรโิภคยาสบู

(อายุ 15 ปีขึน้ไป) (วัยรุ่น) (ควันบุหร่ีมือสอง)

19.1% 9.7% 61.8%

(ส านักงานสถิติแห่งชาติปี 2560)

วัยรุ่นมีแนวโน้มการสูบบุหร่ี
เพิม่ขึน้ โดยเขตที่เกินค่าเฉลี่ย
ประเทศ (9.7%) คือเขต 6,9,11

ผู้สูบบุหร่ีที่เลิกบุหร่ีส าเร็จ 
6 เดือนขึน้ไป ร้อยละ 7.92

(HDC,2562)

อัตราการบรโิภคยาสบูรายเขตสขุภาพ
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19.1%

“แนวโน้มลดลง ยกเว้นเขตสุขภาพท่ี 4 มีแนวโน้มเพิม่สูงขึน้ 
จากร้อยละ 18.2 (2554) เป็นร้อยละ 18.4 (2560)”

ตุลาคม 2563

พฤศจกิายน 2563

ธันวาคม 2563

▪ พัฒนาศกัยภาพบุคลากรด้านการคัดกรองและให้ค าปรึกษาเพ่ือเลิกบุหร่ี
ในสถานประกอบการ จ านวน 2 รุ่น

▪ เปิดตัวโครงการสนับสนุนการเข้าถึงระบบบริการเลิกบุหร่ีแบบครบวงจร 
และยาเลิกบุหร่ีส าหรับผู้ประกันตน

▪ ลงพืน้ที่ ตรวจเตือน/บังคับใช้กฎหมาย ตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบ พ.ศ. 2560

▪ ประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายฯ 

▪ ประชุมคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ 
▪ ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบการด าเนินงาน

ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
▪ ประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายฯ 
▪ ลงพืน้ที่ ตรวจเตือน/บังคับใช้กฎหมาย ตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์

ยาสูบ พ.ศ. 2560
▪ พัฒนากลไกการขับเคลื่อนงานควบคุมยาสูบระดับพืน้ที่ (สคร./สสจ.)
▪ ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานเพ่ือพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังควบคุมยาสูบ

▪ ประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายฯ
▪ ถ่ายทอดนโยบาย/มาตรการ การด าเนินงานควบคุมยาสูบ ใน อปท.
▪ ลงพืน้ที่ ตรวจเตือน/บังคับใช้กฎหมาย ตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์

ยาสูบ พ.ศ. 2560
▪ ประชุมคณะท างานบริหารจัดการโครงการยาเลิกบุหร่ี
▪ ประชุมคณะอนุกรรมการด้านบ าบัดรักษาผู้เสพติดผลิตภัณฑ์ยาสูบ



จดุเนน้ การพฒันาระบบและขอ้มลูเพือ่เฝ้าระวงัโรค EnvOcc ตามทีก่ าหนดใน พ.ร.บ

OCC

➢ จดุเนน้ การขบัเคลือ่นนโยบายดแูล

สขุภาพผูป้ระกอบอาชพีในชว่งชวีติ

วถิใีหม ่(New Normal)

➢ ลดโรคจากการประกอบอาชพี

ENV

➢ ขับเคลือ่นเชงินโยบายเพือ่ลดการรับ

สมัผัสสารตะกัว่ในเด็ก

➢ เฝ้าระวงัสขุภาพประชาชนรอบเหมอืง

ทองค า พืน้ทีเ่สีย่งฝุ่ น PM 2.5 และ EEC

เป้าหมาย ตาม รา่งแผนการควบคมุโรคจากการประกอบอาชพีและโรคจากสิง่แวดลอ้มของประเทศไทยปี 2563-2580  

15 โรค ใน 15 ปี ตามมาตรา 18 (1)ใน พ.ร.บ. EnvOcc

เริม่จาก 7 โรค ตามทีก่ าหนด ใน พ.ร.บ. EnvOcc พ.ศ.2562

เป้าหมาย ปี 2564

3

➢ ระบบเฝ้าระวงัโรคจากการประกอบอาชพี ภายใตพ้.ร.บ. EnvOcc พ.ศ. 2562 

มาตรา 7 (1)

➢ พืน้ทีเ่สีย่งมลพษิสิง่แวดลอ้ม มกีารน าขอ้มลูจากOEHP เสนอผา่น คกก.ควบคมุโรคฯ

จังหวดัและพชอ.เพือ่แกไ้ขปัญหา

โรค Silicosis โรค Asbestosis โรคจากตะกัว่(จากการท างาน)   โรคจากภาวะทีอ่บัอากาศ  โรคพษิจากสารเคมกี าจัดศัตรูพชื 

โรคจากตะกัว่ (สิง่แวดลอ้ม)      โรคทีเ่กีย่วเนือ่งจากฝุ่ น PM 2.5

ตวัชีว้ดักระทรวงสาธารณสขุ ปี 2564

1.  จังหวดัมกีารขับเคลือ่น
มาตรการลดโรคและภัยสขุภาพ
จากการประกอบอาชพีและสิง่แวดลอ้ม
ตามกฎหมายและปัญหาส าคัญในพืน้ที่
(กรม คร.) 

2. จังหวดัมรีะบบจัดการปัจจัยเสีย่งดา้น
สิง่แวดลอ้มทีส่ง่ผลกระทบตอ่สขุภาพ
(กรม คร.รว่มกบั กรม อ.) 

การด าเนนิงานทีส่ าคญั กองโรคจากการประกอบอาชพีและสิง่แวดลอ้ม



แผนงาน/ผลผลิต ไตรมาส 1 กอง

1. พฒันาระบบ กลไก
และข้อมลูเพ่ือ
เฝ้าระวงัโรค

พ.ร.บ. Env Occ

3. ขบัเคล่ือนนโยบาย
ดแูลสขุภาพ ฯ 
(New Normal) 

2. เฝ้าระวงัฯ 
ภยัสขุภาพจาก

มลพิษส่ิงแวดล้อม

1.1 รปูแบบการเฝ้าระวงั
เชงิรุกในผูส้มัผสัปัจจยั
เสีย่ง 5 กลุ่มโรค

1.2 (ร่าง) แนวทางการแจง้ 
และการรายงานโรค

1.3 มหีลกัสตูร และอบรม 
พนง.เจา้หน้าที ่ตาม 
พ.ร.บ. EnvOcc
- หน่วยปฏบิตักิาร
ดา้นการสอบสวนโรค

- การจดัการภาวะฉุกเฉิน
ดา้นสาธารณสุข กรณี
อุบตัภิยัสารเคมแีละ
วสัดุกมัมนัตรงัสี

2.1 แนวปฏบิตักิารเกบ็
และวเิคราะหต์วัอย่าง 
ทางชวีภาพ ส าหรบั
เหมอืงแร่

2.2 แนวปฏบิตัใินการ
วเิคราะหข์อ้มลูการ
ตรวจดชันีชวีภาพ
ประชาชนในพืน้ที่
ประกอบกจิการเหมอืง
แร่ทองค าโดยโปรแกรม R

2.3 แนวทาง OEHP Online
2.4 ขอ้มลูระดบัสารตะกัว่ใน

เลอืดของเดก็เลก็ทีม่ี
ความบกพร่องในการ
เรยีนรู ้(LD)

3.1 พฒันาศกัยภาพบุคลากร
สถานประกอบการ 
(Worker Health Leader) 
ในช่วงชวีติวถิใีหม่ 
New normal 

3.2 พฒันามาตรฐานส าหรบั
สถานประกอบการ/สถานที่
ท างาน 3 กลุ่มเป้าหมาย 
- Health Care Worker 
- สถานประกอบการ 
- แรงงานอสิระ

ภารกิจงานสนับสนุน COVID-19

1. BCP 
2. การส่งข้าราชการเข้าอบรม CDCU
3. การส่งข้าราชการเข้าเวร State quarantine 
4. การเข้าเวร SAT
5. มาตรการปฏิบติังานเพ่ือความปลอดภยัของบคุลากรสาธารณสขุ

(2P Safety)

ENV.OCC.
ภารกิจส าคญั



ศูนย์พฒันาวชิาการอาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม จงัหวดัสมุทรปราการ
ตัวช้ีวดัการด าเนินงาน ปี 2564

ตัวช้ีวดัที ่2.4 (หน่วยบริการสุขภาพ)  ระดบัความส าเร็จของการเฝ้าระวงัสุขภาพ
ของผูป้ระกอบอาชีพและประชาชนตามฐานชีวติวถีิใหม่ (New Normal)

ตัวช้ีวดั SDA0620 (หน่วยบริการสุขภาพ) จ านวนมาตรฐานสถานท่ีท างาน
ในการป้องกนัโรค อุบติัเหตุ และภยัสุขภาพอ่ืนๆ
ตัวช้ีวดั SDA0621 (หน่วยบริการสุขภาพ) ร้อยละความพึงพอใจ
ในการน ามาตรฐานสถานท่ีท างานไปใชเ้พื่อสร้างสภาพแวดลอ้ม
ท่ีเอ้ือต่อการป้องกนัโรคและภยัสุขภาพ และการมีสุขภาวะท่ีดี 
ตัวช้ีวดั SDA_act 6_2 (หน่วยบริการสุขภาพ) ร้อยละของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายท่ีน ามาตรฐานสถานท่ีท างานท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาวะท่ีดี ปลอดโรค 
ปลอดภยัไปใชง้าน

เงินนอกงบประมาณ (เงินสนบัสนุนจากส านกังานประกนัสังคม)
- การพฒันาคลินิกโรคจากการท างานของโรงพยาบาล
- โครงการเฝ้าระวงัสุขภาพลูกจา้งท่ีท างานสัมผสัสารเคมี

ตัวช้ีวดัที่ SDA0622 (เชิงเวลา) ร้อยละของโครงการพฒันาจดัระบบบริการ
อาชีวอนามยัและอนามยัส่ิงแวดลอ้มด าเนินการแลว้เสร็จตามเวลาท่ีก าหนด

ตัวช้ีวดัที่ SDA_act6_1_02 ร้อยละของหน่วยบริการสุขภาพสังกดัส านกังาน
ปลดักระทรวงสาธารณสุข  (รพศ./รพท.รพช.m2) มีการจดับริการอาชีวอนามยั
และเวชกรรมส่ิงแวดลอ้มไดต้ามมาตรฐานท่ีกรมควบคุมโรคก าหนด 
ตัวช้ีวดัที่ SDA_act6_1_03 ร้อยละของหน่วยบริการสุขภาพสังกดัส านกังาน
ปลดักระทรวงสาธารณสุข  (รพ.สต.) มีการจดับริการอาชีวอนามยั
และเวชกรรมส่ิงแวดลอ้มไดต้ามมาตรฐานท่ีกรมควบคุมโรคก าหนด



MONDAY

สอบสวนโรค
และภัยสุขภาพ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร 

เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน
เฝ้าระวัง ควบคุมโรค 

กองระบาดวิทยา ปี 2564 (พ.ย.63)

อบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรระบาดวิทยา

และการบริหารจัดการทีม 
สําหรับแพทย์หัวหน้าทีม

และผู้สอบสวนหลัก รุ่นที่ 16 
(ครั้งที่ 1) (พ.ย.63)

ประชุมเชิงปฏิบัติการฟื้ นฟูความรู้
ด้านการสอบสวนควบคุมโรคติดต่อ

และภัยสุขภาพ ที่มีความสําคัญ 
สําหรับนักระบาดวิทยา

ภาคสนามระดับกลาง ปี 2564 
(ธ.ค. 63) 21-23 ธ.ค.

พัฒนาศักยภาพการฝึกอบรมระบาดวิทยา
ภาคสนามในทุกระดับ (Quality of training) - 

ส่งแพทย์และนักวิชาการ ไปฝึกปฏิบัติ 
8 สัปดาห์ (placement) ณ ศูนย์ฝึก FETC 

8 สัปดาห์ (5 ต.ค.-29 พ.ย. 63)

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านระบาดวิทยาภาคสนาม ปี 2564 
หลักสูตรแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาภาคสนาม (FETP)
     - การประชุมเชิงปฏิบัติการ   
       การพยากรณ์โรคและการประเมินความเสี่ยง
       ในงานระบาดวิทยา 
       (Time series analysis and Risk Assessment) พ.ย. 63
     - อบรมการเขียนบทความเพ่ือลงพิมพ์ในวารสารวิชาการ (ธ.ค. 63)
     - อบรมการใช้โปรแกรมในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) (ธ.ค. 63)
     - การประชุมเชิงปฏิบัติการ
       การประเมินผลการเรียนการสอนหลักสูตรฯ (ธ.ค. 63)

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาระบบเฝ้าระวัง
ผลกระทบต่อสุขภาพ
จากมลพิษอากาศ
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) 
ในกรุงเทพมหานคร
และพ้ืนที่เสี่ยง (พ.ย. 63)

อบรมทีมปฏิบัติการสอบสวน
ควบคุมโรคติดต่ออันตราย 
(JIT โรคติดต่ออันตราย) 
ระดับส่วนกลางและเขต ปี 2564 
(26-30 ต.ค. 63)

การพัฒนาบุคลากรเครือข่าย
ระดับเขตและส่วนกลาง
เพ่ือการเฝ้าระวังและสอบสวน
เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ (พ.ย. 63)

การประชุมวิชาการ
และบรรยายพิเศษ

ประจําสัปดาห์ 
(Monday Meeting)

สอบสวนโรค
และภัยสุขภาพ

การประชุมวิชาการ
และบรรยายพิเศษ

ประจําสัปดาห์ 
(Monday Meeting)

สอบสวนโรค
และภัยสุขภาพ

O C T  2 0 2 0 O C T - D E C  2 0 2 0

N O V  2 0 2 0

N O V  2 0 2 0

D E C  2 0 2 0

N O V  2 0 2 0

N O V  2 0 2 0

N O V - D E C  2 0 2 0 

O C T  2 0 2 0 O C T - D E C  2 0 2 0

N O V  2 0 2 0

N O V  2 0 2 0

D E C  2 0 2 0

N O V  2 0 2 0

N O V  2 0 2 0

N O V - D E C  2 0 2 0 
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แผนการดําเนินงานโครงการสําคัญ ป งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 กองระบาดวิทยา



1

SystemStaff

แผนการดาํเนินงาน ไตรมาสท่ี 1 ปีงบประมาณ 2564  กอง ครฉ.

กิจกรรมสาํคญั รอสนบัสนนุ งปม.

- พฒันาศกัยภาพบคุลากรตามกลอ่งภารกิจ ICS / พฒันารูปแบบและกลไก การทาํงานรว่มกบัศนูย ์EOC/ 
เปิดศนูย ์EOC กรณี Activate EOC /ค่าผลติสื่อตน้แบบ 

- เสริมสร้างความเขม้แขง็ของศูนยฯ์ (EOC)/ ทีมตระหนกัรู้

สถานการณ์ (SAT)

- พฒันาแผนรับมือและระบบในการเตรียมพร้อมตอบโตภ้าวะ

ฉุกเฉินทางสาธารณสุข

- พฒันาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของเครือข่าย

- พฒันาศกัยภาพเครือข่ายในการบริหารจดัการสถานท่ี

กกักนัโรคแห่งรัฐ (State Quarantine)

- ถอดบทเรียน COVID-19 ใน พท. SEZ

- พฒันาดา้นการบริหารจดัการคลงัเวชภณัฑ ์ทรัพยากร

และส่งกาํลงับาํรุง

- พฒันาบุคลากรใน หลกัสูตร ICS 100/ 
Supervisor/ Supervisor Assistant/ - พฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการจดัการภาวะฉุกเฉินทาง

สาธารณสุข (COVID-19)

- จดัหาเคร่ืองช่วยหายใจ (Ventilator)

- จดัหาวสัดุอุปกรณ์ ป้องกนัร่างกาย และชุดป้องกนัร่างกาย

เงนินอก

งบประมาณ

(T UC)



แนวทางการด าเนนิงานส าคัญ  
แผนงาน พัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉนิทางสาธารณสขุอยา่งครบวงจร และบรูณาการ 

ปีงบประมาณ 2564  

KPI : รอ้ยละของสมรรถนะของ EOC 
ระดับกรมและระดับเขต ในการจัดการ
ภาวะฉุกเฉนิฯ ผา่นเกณฑท์ีก่ าหนด  

มาตรการส าคญั : พฒันาความ
พรอ้มดา้น Staff-Stuff-System 
และ ICS  

* จัดท ำ AAR / HOT WASH ประเด็น โรค 
COVID-19 
* จัดท ำ RA, RRA ,พยำกรณ์โรค  โรค COVID-
19 หรือโรคท่ีเป็นปัญหำในพท. 

*  ปรับ BCP ให้สอดคล้องกับกำรตอบโต้โรค 
COVID-19  
* จัดท ำแผนรองรับกำรบริหำรจัดกำร State 
Quarantine / Local Quarantine 

* ก ำหนด Minimum logistics 
Requirement และจัดท ำ Platform 
logistics ของ หน่วยงำนและเชื่อมโยงกับเขต
บริกำรสุขภำพ  

* จัดท ำ Hazard Specific Plan (HSP) 
(โรค COVID-19 และโรคท่ีเป็นปัญหำในพท.) 
* มีผลกำรประเมิน EOC Assessment Tool 
ผ่ำนเกณฑ์ท่ีก ำหนด 

Quick Win 

1 2 

4 3 

After Action 
Review: AAR 

ประเมนิ BCP
หนว่ยงาน 

 
 Minimum logistics 

Requirement 

• แผนตอบโต ้COVID-19 
• ประเมนิศนูยฯ์ (EOC) 

กจิกรรมส ำคญั 



กองดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ
Division of International Disease Control Ports : IDCP

 Laboratory of PoE (DMK)
 T.8 online
 Outsource - กระบวนการตรวจคัดกรอง

SMALL SUCCESS Q1-COVID

SDA 1029 : ดาน 27 แหง ในเขตSEZ
พัฒนาตามแนวทาง IHR- JEE
SDA 1031 : ดาน 27 แหง ในเขตSEZ 
รอยละ 90 มีการพัฒนาสมรรถนะผานเกณฑ
IHR- JEE ระดับพื้นฐาน CCAT
SM214: ดาน 68 แหงทั่วประเทศ 
รอยละ 90 มีการพัฒนาสมรรถนะไดตาม
ขอกําหนด IHR 2005

KPI

SMALL SUCCESS Q1-Non-COVID
 E-learning : SSC / Non-Health

JEE
PoE.1-

ระดับ 4

PoE.2-

ระดับ 3

ปดGAPs



แผนงาน : การสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ (Health Risk Communication)

มีระบบการสื่อสารความเสี่ยงฯ
ส าหรับทุกเหตุการณ์* ทีพ่ร้อมใช้
งานทุกจังหวัด

เป้าหมายที่ส าคัญของจังหวัด

*เหตกุารณ์  หมายถึง เหตกุารณ์ปกต/ิเหตกุารณ์ผิดปกต/ิเหตกุารณ์ไมค่าดคดิและภาวะฉกุเฉิน

ตัวชี้วัด JEE-IHR 2005  (second 
edition)
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_
1
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พื้นทีด่ าเนินการ :
ปี 2563 : 32 จังหวัด 
ปี 2564 : 45 จังหวัด 

ข้อมูลสุขภาพ 
“ถูกต้อง ครบถ้วน 

ทันเวลา”

มีพฤติกรรมสุขภาพ
“พึงประสงค์”

เกิดสังคมรอบรู้ด้านสุขภาพ
และประชาชนมีสุขภาวะ





1. ปรับปรุง Application และเว็บไซต์ COVID-19 / เชื่อมโยงฐานข้อมูล real time

2. พัฒนา Application Health Passport ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม และส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์กรมหาชน)

1. เพิ่ม Bandwidth เพื่อให้ใช้งานอินเทอรเ์นตอย่างมีประสิทธิภาพ

3. จัดซื้องบลงทุนให้ได้ผู้ขายให้ได้ภายในไตรมาส 1 และด าเนินงานงบโครงการให้ตาม
แผนไตรมาส 1

2. ปรับปรุงเว็บไซต์กรมควบคุมโรค

แผนงานระยะ 3 เดือน (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563) ศูนย์สารสนเทศ

COVID-19

Non 
COVID-19



วาระความม ัน่คงดา้นสขุภาพโลก 
Global Health Security Agenda (GHSA)

• ไทยเป็นประธานสขุภาพโลก
• Side Meeting คณะกรรมการ ก ากบัทศิทางถาวรสขุภาพโลก

(GHSA Steering Group) ระยะเวลา 5 ปี พ.ศ.62-66
(15 ต.ค. -15 พ.ย.63)

• จัดประชมุ วาระความมัน่คงดา้นสขุภาพโลก ระดับรัฐมนตร ี
ครัง้ที ่6 (The 6th GHSA Ministerial Meeting) 
วันที ่18-20 พฤศจกิายน 63

• จัดท าตัวชีว้ัด GHSA 3 ประเด็นส าคญั
ตาม 9 Action Packages ถา่ยทอดสูก่ารปฏบิตัใินจังหวัด  

of Office of International Cooperation

2021

Business Plan 

ผูป้ระสานงานหลกั DDC National

Cooperation Strategy  (2560-2564)

• Network Mapping (Update)
• M & E
• Prepare for next Strategy (2565-2568)

Strengthening network and Sharing information 
โดยด าเนนิการรว่มกบักระทรวงการตา่งประเทศ

• Bilateral Platform : ผูป้ระสานแผน COVID-19 Joint Action Plan 
(Thai-Laos-Myanmar)

• Multilateral Platform : ASEAN, MBDS, GMS, etc.

ส านกังานความรว่มมอืระหวา่งประเทศ
Office of International cooperation

โครงการตามความรว่มมอื Thailand MOPH-US 
CDC Collaboration (TUC)

• One health curriculum
• International Emergency Operation Center (iEOC) capacity and workforce 

development (Thai-Combodia-Loa PDR and Malaysia).
• Strengthening Avain Influenza along borders area with livestock partner.
• Etc.

O1

3

4

MOPH ร่วมกบักรมการกรงศลุ 
“น าคนไทยกลบับา้น”

MOPH ร่วม TICA
“เพิม่ความเขม้แข็งชายแดน”

ภารกจิ 
“Quarantine”

ประชมุกบัสถานทตู
“Special travel 
arrangement”

2

MOPH ร่วมกบั MOFA
หารอืเตรยีมการรับมอื
COVID-19 กบัคณะทตู
และองคก์ารระหวา่งประเทศ

VI

“UN AGENCIES”



แผนการดำเนนิงาน สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563) 

**************************** 
 

โครงการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 
โครงการประชุมคณะทำงาน
ขับเคลื่อน GHSA และการ
ประชุมระดบัรัฐมนตรี (THE 
GLOBAL HEALTH 
SECURITY AGENDA 
MINISTERIAL MEETING 
2020) 

- Side Meeting 
(งบประมาณจาก TUC-CDC) 

- จัดซื้อจัดจ้างเพื่อเตรียมการ
ในการดำเนินการระหว่างวนัที่ 
18 – 20 พ.ย. 63 

 
(งบประมาณ 2 ลา้นบาท) 

ดำเนินการจัดการประชุม The 6th 

GHSA Ministerial Meeting 
“Bridging Cooperative Action for 
Global Health Security” ระหว่าง
วันที่ 18 – 20 พ.ย. 63 ในรูปแบบ 
virtual meeting  
(งบประมาณ 1,166,000 บาท) 

ถอดบทเรียนภายหลังจากการ
ประชุม The 6th GHSA 
Ministerial Meeting 
“Bridging Cooperative 
Action for Global Health 
Security” (AAR)  
 
(งบประมาณจาก DTRA, USA)  

โครงการพัฒนาศักยภาพและ
กลไกการดำเนินงานความ
ร่วมมือด้านการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพ ตามกรอบความ
ร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อ
ความมั่นคงทางสุขภาพโลก 
(GHSA) 

- จัดประชุมคณะทำงานเพื่อ
หารือร่วมกับคณะกรรมการ
วิชาการ GHSA ในการจัดทำ
คู่มือการประเมิน GHSA ให้
คำแนะนำแก่เครือข่าย และ
ติดตามผลการดำเนนิงานตาม
ประเด็นวาระความมัน่คงทาง
สุขภาพ (GHSA)  
(งบประมาณ 3,400 บาท) 
หมายเหตุ บูรณาการการ
ดำเนินงานกบั IHR กองระบาด
วิทยา  

- ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาจงัหวัด
ชายแดนตามวาระความมัน่คงดา้น
สุขภาพโลก (GHSA) 
(งบประมาณ 222,480 บาท) 
 
หมายเหตุ บูรณาการการดำเนนิงาน
กับ IHR กองระบาดวิทยา 

 

โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความ
เป็นเลิศ 

การถ่ายทอดแผนปฏิบัติ
ราชการ แผนการดำเนนิงาน 
ตัวชี้วัด และตัวชี้วดัคำรับรอง 

(งบประมาณ 9,540 บาท)  

  

โครงการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์  

  การพัฒนาบุคลากรใน
หน่วยงาน (Competency, 
Health Literacy และ 
Healthy life skill) ต่อ
ยอดจากการทำ Gap เมื่อปีที่
แล้ว 
(งบประมาณ 316,780 บาท) 

 

หมายเหตุ: สีแดง เร่งด่วนและสำคญัมาก, สสี้ม ไม่เร่งด่วนแตส่ำคัญปานกลาง และสีเหลือง ไม่เร่งด่วนแต่สำคญั  



แผนการด าเนินงานของกองนวัตกรรมและวิจัย 
กรมควบคุมโรค ปี 2564 ไตรมาสที่ 1

มาตรการ

ขับเคลื่อน
และด ำเนินกำรเพื่อเพิม่
กำรพัฒนำนวัตกรรม
และวิจัย

ผลักดัน
และส่งเสริมกำรน ำผลงำน
นวัตกรรมและวิจัยที่ ได้
มำตรฐำนไปใช้ประโยชน์

เร่งรัด
พัฒนำศักยภำพ
ด้ำนบุคลำกร

เป้าหมาย
เพิ่มผลงานนวัตกรรม
และกำรน ำผลงานวิจัย

ไปใช้ประโยชน์ Innovation

35%
40%

Research

ยุทธศาสตร์ 3 

แผนส่งเสริม ปี 2561 - 2565
จุดเน้น 

- นวัตกรรมต่อยอด 3 เรื่อง 
- วิจัยต่อยอด 3 เรื่อง

โครงกำรกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของ EOC
วิจัยมุ่งเป้ำ 64 ต้นทุนอรรถประโยชน์ของมำตรกำรป้องกัน และควบคุมมะเร็งท่อน  ำดี

งานนวัตกรรม

งานวิจัย

มาตรฐาน

วิจัยท าเอง

ประชุม Innovation team 

พัฒนำศักยภำพบุคลำกร
นวัตกรรมกรมควบคุมโรค

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ข้อเสนอวิจัย 65

ก ำหนดโจทย์วิจยัมุง่เป้ำ ปี 64

จัด Clinic Action research

อบรม R2R (Online)

กำรพัฒนำเครื่องมือประเมนิ
คุณภำพวำรสำรวิชำกำร หน่วยงำน

ประชุมคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์กำรวิจัย

หำรือและสรรหำทุน คปก.

ตรวจภำษำอังกฤษก่อน
กำรตีพิมพ์เผยแพร่

จัดท ำวำรสำรควบคุมโรค 
เพิ่ม 15 – 20 บทควำม

หลักสูตร Originality

พัฒนำ E-learning
พัฒนำศักยภำพผู้จัดท ำ
และผู้ประเมิน

พัฒนำศักยภำพทีม
ผู้เยี่ยมส ำรวจ

ต.ค. 
63

พ.ย. 
63

ธ.ค. 
63

EC + COVID-19

งาน KM หนังสือบันทึกเหตุกำรณ์ COVID-19ภำพยนตร์ตอนยำว COVID-19



 

ศูนย์นวัตกรรมด้านสุขภาพและป�องกันควบคุมโรค กรมควบคุมโรค 
Disease Prevention and Health Innovation Center 
də̍fī 
 

นวัตกรรมใหม่ ๆ จะช่วยเพิ�มทางเลือกการแก้ไขป�ญหาและเพิ�มประสิทธิภาพ
การควบคุมป�องกันโรค ได้ทันต่อการเปลี�ยนแปลงอยู่เสมอ 
 
นวัตกรรมที�ดี  ควรมีองค์ประกอบหลัก 3 ด้าน 
Desirability : ตรงความต้องการของผู้ใช้งาน 
Feasibility   : สามารถสร้างขึ�นมาใช้งานได้จริง  

Viability     : สามารถสร้างรูปแบบธุรกิจหรือกิจการได้ยั�งยืน 
   
    ศูนย์นวัตกรรมฯ ดําเนินงานเป�นตัวกลางในการสร้างเสริม 
การพัฒนา  นวัตกรรมที�ดี  โดยทํางานร่วมกันกับหน่วยงาน
เจ้าของโครงการ และเครือข่ายการพัฒนานวัตกรรมภาค

ประชาชนและเอกชน ภายใต้แนวคิดการทํางานแบบรวดเร็ว
คล่องตัว (Agile) แบบ Start up team  

  โดยจัดกระบวนการให้ทีมงาน ฝ�กปฏิบัติต่อเนื�องในระยะสั�น 
จัดหาผู้มีประสบการณ์เฉพาะด้าน แนะนําเทคโนโลยีที�เหมาะสมมา
ใช้งาน รวมถึงร่วมสร้างระบบนิเวศน์ที�เอื�อต่อการสร้างสรรค์
และทดลองไอเดีย (Ecosystem and Sandbox) 

นําเอาแนวคิด Design Thinking มาลงมือปฏิบัติการ 
 

 

Market Research 
User Research 
Design Research 
Technology Research 
Interviews & Insights 
Gathering 
Observation & Shadowing 
Empathic Modeling 
Information Management 

Information 
Analysis 
Synthesis & 
Identification 
Project 
Refinement 
Project 
Management 
Project Sign-off 

Ideation 
Multi-Disciplinary 
Working 
Visual 
Management & 
Progress 
Testing & 
Prototyping 
Review & 
Improvement 

Final Testing & 
Approval 
Production 
Launch of 
Outcomes 
Evaluation & 
Further feedback 
Future Work 

Track Learning 
Plan next step 
Building partnership 
Engage others 
Scale-up 
Deepen roots 
Build Network 



แนวทางการพัฒนานวัตกรรมภายใต้การดูแลของศูนย์นวัตกรรมฯ   
มุ่งเน้นการสร้างและทดสอบต้นแบบนวัตกรรม โดยใช้เวลาพัฒนาสั�นลง ในระยะ 3-6 เดือนต่อรอบ 

หลังจากนั�นจะนําต้นแบบนวัตกรรมไปพัฒนาสู่การขยายผลดําเนินงานจริงตามแผนดําเนินกิจการ (ฺbusiness 
model) ที�ออกแบบไว้เพื�อความยั�งยืน แบ่งเป�น 3 รูปแบบ โดยมีนํ�าหนักการดําเนินงานของผู้ร่วมงานแตกต่างกัน 

 

 
           ไตรมาส 1-2 

งบปฏิบัติการ  งบจัดจ้าง 

Workshop สําหรับทีมที�สมัครเข้าร่วม  

I   Problem and Insights ตค 
II  Synthesis and statement พย 

Pitching Event ประชุมกรรมการฯ  พย 
รับฟ�งการนําเสนอรายละเอียด  

     และ กลั�นกรองคัดเลือกหัวข้อโครงการ 

ดําเนินการโครงการพัฒนานวัตกรรม  
    ยืมตัวบุคลากรทีมโครงการจากกองต้นสังกัด 
    พัฒนาด้วยกระบวนการ design thinking 
    ทดสอบ ปรับปรุง และประเมินผล 
ประชุมนําเสนอผล  และแผนการถ่ายโอนการดําเนินงาน 

Study and Consultation 
     ว่าจ้างศึกษาและจัดทํายุทธศาสตร์เพื�อส่งเสริมการ
สร้างนวัตกรรม 
Training and Coaching 
     ว่าจ้างทีมวิทยากรผู้เชี�ยวชาญด้านการออกแบบและ
พัฒนานวัตกรรมร่วมโค้ชในกระบวนการทํางาน 
Technical Resource 
     ว่าจ้าง บุคลากรที�มีความรู้ในด้านเทคนิค เข้าร่วม
การพัฒนางานในโครงการฯ 
     Innovation Center management 
     UX/UI  ,  Business Analysis  , Technology 



แผนงาน/ผลผลิต ไตรมาสท่ี 1 สถาบนัเวชศาสตรป้์องกนัศึกษา

ภารกิจสําคัญ

1.1 ประชาสัมพันธการรับสมัคร แพทย
ประจําบาน รอบที่ 1 
1.2 ประชมุคณะอนุกรรมการคัดเลือก
แพทยประจําบาน 
1.3 ประชมุคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร
ทั้ง 2 แขนง
1.4 ประเมินรับรองมาตรฐานหลักสูตร
ฝกอบรมแพทยประจําบานดานเวชศาสตร
การเดินทางและทองเที่ยว (เดือนธันวาคม 
2563)
1.5 ดําเนินการพัฒนาศักยภาพของแพทย
ประจําบานใหไดสมรรถนะตามแพทยสภา
กําหนด EPA.
1.6 ดําเนินการฝกอบรมหลักสูตร         
เวชศาสตรการจราจรระยะส้ันกับสมาคม
เวชศาสตรการจราจร

1.การพฒันากาํลงัคนด้าน             

เวชศาสตรป้์องกนั (ด้านเวชศาสตร์

การเดินทางและท่องเท่ียวและ            

เวชศาสตรจ์ราจร)

Training

2.1 จัดทําเลมหลักสูตรการอบรม
เวชศาสตรราชทัณฑระยะส้ัน ฉบับที่ 1
มอบใหแกสถานพยาบาลในเรือนจํา 
และโรงพยาบาลแมขายภายใตโครงการ
ราชทัณฑปนสุข  
2.2 พัฒนาหลักสูตรเวชศาสตร
ราชทัณฑระยะส้ันใหไดตามมาตรฐาน
กรมควบคุมโรค
2.3 เยี่ยมชมทัณฑสถานขนาดใหญ /
กลาง /เล็ก เพื่อพัฒนาตอยอดหลักสูตร
ใหตรงตามความตองการของ
กลุมเปาหมาย

2. โครงการตามแนว

พระราชดาํริ

Policy
(ปลัด)

3.1 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมดาน

เวชศาสตรการปองกัน (Think Tank 

DDC) โดยจัดประชุมเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการพัฒนานวัตกรรมและมาตรการ

ดานการปองกันและควบคุมโรคและ

ติดตามผลการดําเนินงาน

3.2 พัฒนางานวิชาการดานการวิจัย

ประจําสัปดาหของแพทยประจําบาน 

3. พฒันางานวิชาการ 

Research &

Innovation

4.1 ขอความอนุเคราะหกองโรคจากการ

ประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอมตรวจวัด

สภาพแวดลอมในการทํางาน

4.2 ขอความอนุเคราะหใชอาคาร

ชัชลินาทั้งอาคาร (อาคาร 1 สถาบันบําราศ

นราดูร) เพื่อรองรับแพทยประจําบานที่

เพิ่มขึ้นในทุกปการฝกอบรม

4.3 จัดทําแผนปรับปรุงอาคารและ

สภาพแวดลอมการทํางาน

Healthy 

workplace

4. การสร้างสภาพแวดล้อม

เอ้ือต่อการทาํงาน

1. มอบหมายแพทย์ร่วมทีมคดักรองโรคที่สนามบินสุวรรณภูมิ
2. การส่งข้าราชการเข้าเวร State quarantine 
3. การเข้าเวร SAT/JIT

ภารกิจงานสนับสนุน 

COVID-19











Q2

Q1

Q3

Q4

วิธีการ M & E : ติดตาม ประเมินผลทุกไตรมาส ผ/านระบบ ESM

สรุปผลการพัฒนาระบบฯในพื้นท่ีสุขภาพมุ9งเป<า “บ?าน

จัดสรร” พร?อมระบุปDญหา และข?อเสนอแนะ เชิงนโยบาย

1.1 หลักฐานการถ9ายทอดแนวทางการดำเนินงานโครงการ
1.2 หลักฐานการรับสมัคร เช9น ใบสมัคร หรือฐานข?อมูลการ

สมัครออนไลนV

ภายในวันท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563

2.1 ฐานข?อมูลหมู9บ?านจัดสรร (ตามแบบฟอรVม 1)

2.2 สรุปผลการดำเนินงานพัฒนาระบบฯ รอบ 6 เดือน พร?อม

นำเสนอผู?บริหาร พร?อมแนบหลักฐานการรายงานในระบบ ESM
ภายในวันท่ี 25 กุมภาพันธV พ.ศ. 2564

หลักฐาน

3.1 รายงานการสำรวจสภาวะสุขภาพส4วนบุคคล

3.2 สรุปผลการวิเคราะห>สภาวะสุขภาพ

3.3 สรุปผลการดำเนินงานพัฒนาระบบฯ รอบ 9 เดือน 

พรFอมนำเสนอผูFบริหาร 

ภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564

2.1 สำรวจสภาวะสุขภาพส9วนบุคคลของประชาชนใน

หมู9บ?านจัดสรร (Personal health record) 

2.2 สคร. วิเคราะหVข?อมูล กำหนดโรคและภัยสุขภาพท่ีเปpน
ปDญหาสำคัญและคัดเลือกรูปแบบการดูแลสุขภาพ

4.1 สรุปผลการพัฒนาระบบฯในพื้นท่ีสุขภาพมุ9งเป<า 

“บ?านจัดสรร” พร?อมระบุปDญหา และข?อเสนอแนะ 

5.1 ร?อยละของจังหวัดท่ีดำเนินการให?มีหมู9บ?านจัดสรร
ร?อยละ 5 ของพื้นท่ีรับผิดชอบมีรูปแบบการดูแล

สุขภาพได?ตามแนวทางท่ีกำหนด 1 รูปแบบข้ึนไป

1.1 ประชาสัมพันธVหรือถ9ายทอดแนวทางการดำเนินงาน

โครงการ uVilleCare 

1.2 ประสานพื้นท่ีเพื่อเตรียมการรับสมัครและคัดเลือก
กลุ9มเป<าหมายเข?าร9วมโครงการ

1.3 ดำเนินการพัฒนาศักยภาพจิตอาสาหมู9บ?านจัดสรร

รายละเอียดการดำเนินงาน

3.1 สนับสนุนและติดตามผลการดำเนินงานฯ

= บ$านจัดสรร

= จำนวนหมู1บ$านท่ีจะดำเนินการในป; 2564

255 โครงการ

13 หมู1บ$าน

132 โครงการ

7 หมู1บ$าน

915 โครงการ

46 หมู1บ$าน

2,533 โครงการ

127 หมู1บ$าน

1,244 โครงการ

63 หมู1บ$าน

590 โครงการ

30 หมู1บ$าน 233 โครงการ

12 หมู1บ$าน

1

3

4

5 13

12

2 8
335 โครงการ

17 หมู1บ$าน

7

122 โครงการ

7 หมู1บ$าน

10
119 โครงการ

6 หมู1บ$าน

669 โครงการ

34 หมู1บ$าน

9
3,237 โครงการ

162 หมู1บ$าน

6
2,901 โครงการ

146 หมู1บ$าน

11

Target 

ตัวช้ีวัดจุดเน&น HL29
งานพัฒนาระบบ กลไกการจัดการป/องกันควบคุมโรคเขตเมือง ป"2564



▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

สถาบนัปอ้งกนัควบคมุโรคเขตเมอืง กรมควบคมุโรค 6 ต.ค.63
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แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาส 1) 
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก

ธันวาคมพฤศจิกายนตุลาคม

ประชุมคณะท างานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน
ของหน่วยงาน (ทบทวน จัดท าค าสั่ง)

พัฒนาศักยภาพการวิเคราะห์ 5 มิติ COVID-19
กลุ่มเป้าหมาย : สสจ. สสอ. รพ จ านวน 60 คน 

AAR COVID-19
กลุ่มเป้าหมาย : สสจ. สสอ. รพ จ านวน 75 คน 

ประชุมซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินช่องทางเข้าออก
Business plan COVID-19

Business plan

CD
NCD

EnvOcc

วัณโรค ➢ พัฒนาระบบ ค้นหา ขี้นทะเบียน รักษา
➢ จัดท าแนวทางการป้องกนัการเสียชีวิต
➢ พัฒนาสื่อการสอน NTIP E-learning 

ยุงลาย ➢ ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ควบคุมโรคตดิต่อน าโดยยุงลาย

➢ พัฒนาทีมประเมินโรคติดตอ่น าโดยยุงลาย
➢ เฝ้าระวังดัชนีลูกน้ ายุงลายในพืน้ที่เสี่ยง

EPI
➢ สนับสนุน ติดตาม รณรงค์วัคซีนโปลิโอ หัด
➢ ชี้แจงการคัดกรองการตดิเชื้อไวรัสตบั

อักเสบบีและซี

HIV/STIs
➢ เร่งรัดการด าเนนิงานบริการปอ้งกนั HIV/STIs

พัฒนารูปแบบจัดบริการป้องกนัเชิงรุกในชุมชน
➢ พัฒนามาตรฐานบริการ วินิจฉัย ติดตาม
➢ สนับสนุนกลไกการด าเนนิงานองคก์รเอกชน

มาลาเรีย ➢ เฝ้าระวังในพืน้ที่ปลอดเชื้อที่ยังเสี่ยงต่อการระบาด
ค้นหาเชิงรุก  ศึกษาทางกีฏวิทยา 

➢ เร่งรัดก าจัดแหล่งแพร่เชื้อมาลาเรียดืย้า ติดตาม
สอบสวนแหล่งแพร่เชื้อมาลาเรีย

โครงการ
พระราชด าริ

➢ สนับสนุน สอนงาน การตรวจ การท ากิจกรรรม 
ควบคุมโรคหนอนพยาธิ

➢ เฝ้าระวังควบคมุโรคไข้มาลาเรียในสถานศกึษาและ
ชุมชน ส ารวจความชุก ค้นหาเชิงรุก สื่อสาร
ประชาสัมพันธ์

DM HT
➢ พัฒนาศักยภาพ ครู ก ในการขับเคลื่อนชุมชนลดเค็ม
➢ สนับสนุนเครือข่ายเพิม่ความรอบรู้ด้านสุขภาพ
➢ ขยายรูปแบบ รพ. เค็มน้อย อร่อย (3) ดี
➢ คัดเลือก NCD Clinic Plus

RTI ➢ สนับสนุนพัฒนากลไกศูนย์ปฏิบัตกิาร
ความปลอดภัยทางถนน

➢ พัฒนาทีม ศปถ. อ าเภอ/พชอ. อ าเภอเสี่ยงสูง

สิ่งแวดล้อม ➢ ส ารวจค้นหาปัจจัยเสี่ยงกลุ่มพนักงาน
พื้นที่แร่ดินขาว

สถาน
ประกอบการ

➢ พัฒนาเครือข่ายศูนย์สุขภาพดีวันท างาน รพ./
สถานประกอบการ

➢ จัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรม
สิ่งแวดล้อม ส าหรับ รพ./สถานประกอบการ

➢ เฝ้าระวังประเมินความเสี่ยง

พัฒนาระบบ

Admin

ระบบเฝ้าระวัง
➢ พัฒนาระบบเฝา้รัง 506 ออนไลน ์/ 

ฐานข้อมูล Web sat
➢ ประชุมพัฒนาศกัยภาพเครือข่ายเฝา้ระวังปอ้งกัน

สอบสวนโรคตดิเชื้อดือ้ยาตา้นจุลชีพ โรคอุบัตใิหม่ 
โรคตับอักเสบ

➢ ประเมินมาตรฐาน SRRT ระดับอ าเภอ / SAT&JIT 
ระดับจังหวัด / ประเมินระบบเฝ้าระวัง

พัฒนาองค์กร

พชอ. ➢ ถ่ายทอดนโนบายกรมควบคมุโรคสู่ภาคี
เครือข่ายและมอบรางวัลเชิดชูเกยีรติ

➢ พัฒนาบุคลากรเพิม่ศักยภาพและความเชี่ยวชาญ
ด้านระบาดวิทยา (โรงเรียน PM)

➢ พัฒนาศักยภาพตามความจ าเป็น 
(training need)

➢ เสริมสร้างความสุข และความผูกพันในองคก์ร
➢ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมต่อต้านการทุจริต 

การบริหารความเสี่ยงและความคุมภายใน 
➢ ก ากับติดตามประเมินผลภาพรวมหน่วยงาน

แผนงาน
และประเมิน

งบประมาณ (ไตรมาส1) :
แผนการด าเนินงาน : 4,129,240 บาท (36.52%)
จัดสรรงวดแรก : 3,614,300 บาท (31.96%)
ประชุม/อบรม       : 1,223,310 บาท (10.82%)

อบรมพัฒนาศักยภาพเจา้หน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศให้มี

กลุ่มเป้าหมาย : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในช่องทาง จ านวน 28 คน 

กลุ่มเป้าหมาย : คณะท างานพัฒนาสมรรถนะฯ จ านวน  40 คน

สมรรถนะตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 (ท่าอากาศยานแม่สอด)

Routine :
▪ ภารกิจ SAT สรุปรายงานสถานการณ์รายวัน
▪ ด่านฯ ตรวจคัดกรองผู้เดินทางรายวัน
▪ ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกับ

จังหวัด
▪ ร่วมประชุมซ้อมแผน EOC จังหวัดชายแดน 

อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก
▪ ส ารวจเตรียมความพร้อมวัสดุ อุปกรณ์

ประชุมคณะท างานประจ าช่องทางเข้าออกประเทศ

กลุ่มเป้าหมาย : คณะท างานพัฒนาสมรรถนะฯ จ านวน 25 คน

ระหว่างประเทศท่าอากาศยานแม่สอด

พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558

งบประมาณก่อสร้าง 
ก่อสร้างอาคารแฟลต : 2,961,320 บาท
ก่อสร้างห้องปฏิบัติการ : 2,169,720 บาท 
ก่อสร้างรั้ว   : 960,000 บาท

ความก้าวหน้าสิ่งก่อสร้าง 
➢ ก่อสร้างอาคารแฟลต : ด าเนินการงวดงานงวดที่ 8 (งวดสุดท้าย) ได้แก่ ทาสีภายใน  เก็บงาน

พื้นหินขัดส่วนที่เหลือ 2 และวางท่อระบายน้ ารอบอาคารแฟลต
➢ ก่อสร้างห้องปฏิบัติการ : ปรับปรุงห้อง Negative อยู่ระหว่างจัดประกอบวัสดุก่อสร้างงวดที่ 1 

เดินท่อระบบลมต่างๆ เดินท่อ และร้อยสายไฟฟ้า งานฝ้า และงานผนังห้อง
➢ ก่อสร้างร้ัว : อยู่ระหว่างรอผลทดสอบดินในการรับน้ าหนักของรั้ว จากวิศวกรโยธา

ราชทัณฑ์ 
ปันสุข ➢ ประชุมพัฒนาความร่วมมือเฝา้ระวังป้องกนั

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในเรือนจ า







แผนปฏิบัติราชการ 

(ไตรมาส1:2564)

Business Plan



บรูณาการระดบัชาติ โครงการพระราชดําร ิ ขบัเคลือ่นแผนแมบ่ทฯ จุดเนน้กรมฯ

SEZ /EEC หนอนพยาธ ิ:

Rabies :
OVCCA : 

ราชทณัฑ ์ปนัสขุฯ :
Malaria กพด. :

พชอ. :
เขตเมอืง :

สถานประกอบการ :
Health Literacy :

EOC  : IHR : Malaria : TB :
AID STI : มลพษิ สวล. :

NCD :
DHF :

LAB :

วคัซนี :
RTI: Alc.:

GOAL

แผนการดําเนนิงานปี 2564 (3 เดอืนแรก)
สํานกังานป้องกนัควบคมุโรคที ่6  จงัหวดัชลบรุี

Rabies : ชีแ้จงแนวทางการสรา้งพืน้ทีป่ลอดโรคพษิสนัุขบา้
Malaria :

• ชีแ้จงแนวทางและวเิคราะหผ์ลการมสีว่นรว่มของเครอืขา่ยใน
การกําจัดโรคไขม้าลาเรยี

• เฝ้าระวังป้องกนัและควบคมุMalariaในนักเรยีนถิน่ทรุกนัดาร
ราชทณัฑป์นัสขุ:

• AIDS: ดําเนนิงานมาตรการ RRTTR
• TB : ถา่ยทอดนโยบายแนวทางการดําเนนิงานเรง่รัดยตุTิB

Action Plan

เขตเมอืง พัฒนาและขยายผล
โครงการ uVillCare
พชอ. : พัฒนาศักยภาพบคุลากร
ในการดําเนนิงานพชอ.แก่
เครอืขา่ยระดับพืน้ที่

EEC : พัฒนารปูแบบการจัดบรกิารดา้น   
สขุภาพพืน้ทีเ่ขตพัฒนาพเิศษภาค
ตะวันออก

: พัฒนาเครอืขา่ยการเฝ้าระวังและ
ป้องกนัฯในนักเดนิทางและทอ่งเทีย่ว
ในพืน้ที ่EEC

SEZ : พัฒนาระบบการเฝ้าระวัง จากการ
ตรวจสขุาภบิาลยานพาหนะทางบก

เฝ้าระวงัป้องกนัควบคมุโรคและเตรยีมพรอ้มตอบโต ้COVID-19 ระลอก2
 ตรวจคัดกรองผูเ้ดนิทางเขา้ออกระหวา่งประเทศ สขุาภบิาล ยานพาหนะ 11 ดา่น (5 ดา่นพรมแดน 5 ดา่นเรอื 

1 ดา่นอากาศ)
 รว่มประเมนิมาตรฐาน (Audit) ALQ ในเขตสขุภาพที ่6 รองรับการกกัตัว
 เกบ็สิง่ตรวจหาเชือ้โควดิในSQ
 เป็นผูป้ระสาน&สนับสนุนการดําเนนิป้องกนัควบคมุโรคในSQ(Point of Contact : PoC)

เสรมิสรา้งความเขม้แข็งการปฏบิตังิานสําหรบับุคลากร
 ประชมุเชงิปฏบิัตกิารเฝ้าระวัง ป้องกนั ควบคมุโรคตดิตอ่อบุัตใิหม ่โรคตดิตอ่อนัตราย และตดิเชือ้ในโรงพยาบาล

พฒันากลไกระบบสนบัสนนุการปฏบิตักิาร
 ประชมุจัดทําMinimum Logistics Requirement Logistics platform รองรับภาวะฉุกเฉนิและ EOC เขตสขุภาพที ่6
 รับสิง่สง่ตรวจหาเชือ้โควดิ – 19 ทางหอ้งปฏบิัตกิาร โรงพยาบาลและเครอืขา่ยในเขตสขุภาพที ่6 

COVID

NON-COVIDบรูณาการระดบัชาติ โครงการพระราชดําร ิ

DHF: พัฒนา Application Dengue Manager Phase 2
: สรา้งความรว่มมอืจัดการพาหะนําโรค DHF พืน้ทีภ่าคกลาง

TB : ถา่ยทอดนโยบาย/แนวทางการดําเนนิงานยตุปัิญหา TB
LAB : พัฒนาระบบคณุภาพหอ้ง LAB ตามมาตรฐาน LA,ISO15189
AIDS STI : ตรวจเยีย่มแหลง่บรกิาร Mobile VCT SDR 

: ดําเนนิงานมาตรการ RRTTR
: พัฒนาศักยภาพ STIs Management/การจัดบรกิาร PrEP
: พัฒนาศักยภาพบคุลากรดา้นโรค Hep. B, C

มลพษิ สวล. : เฝ้าระวังและตอบโตภ้าวะฉุกเฉนิEnviron Pollution
NCD : พัฒนาศักยภาพ "ชมุชนวถิใีหม ่หา่งไกล NCDs“

: พัฒนารปูแบบการเฝ้าระวังการจมน้ําโดยGIS
RTI  : ชีแ้จงนโยบาย&แผนการดําเนนิงาน RTI

: เตรยีมความพรอ้ม&ถอดบทเรยีน RTI ในชว่งเทศกาล

จุดเนน้กรมฯ

ขบัเคลือ่นแผนแมบ่ทฯ



   แผนการด าเนินงาน ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2564 
 

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น 

การเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ต้องขัง  : 
ประสานการด าเนินงานคัดกรองเอชไอวี  
ซิฟิลิสและไวรัสตับอักเสบซี ในผู้ต้องขัง 

โครงการตามพระราชด าริ 
 

การแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า : 
พัฒนาเครือข่ายการด าเนินงานเฝ้าระวังโรค  
พิษสุนัขบ้า (อปท. ปศ. สธ.) 

 
การก าจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ าดี :  

ขยายการเรียนการสอน OV  ครอบคลุมทุกโรงเรียน 
ในเขตสุขภาพที่ 7 

 

ประเด็นแผนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

การเร่งรัดควบคุมวัณโรค : 
ดูแลผู้ป่วยให้ได้ผลส าเร็จการรักษาตามเป้าหมาย  

สนับสนุนจังหวัดในการรักษา MDR , XDR TB 
เพื่อขับเคลื่อน ไปสู่การ End TB  

1. ประสานส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการควบคุมโรค
จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 

การด าเนินงานในประเด็นอื่น 
 2. ประสานการด าเนินงานร่วมกับจังหวัด  

เพื่อก าหนดพื้นที่และประเด็นโรคร่วมกัน  
ที่จะขับเคลื่อนผ่านกลไก พชอ  

3. ประสานบูรณาการแผนและเป้าหมาย
การด าเนินงาน ให้แก่เครือข่ายระดับพื้นที่               
(4 Cluster) 

4. เร่งรัดการใช้งบ สสส. 
(โครงการแอลกอฮอล์ บุหรี่) 

Man 
1 

3 

2 Management 

Material 

1 .ทบทวนค าสั่ง EOC จัดบุคลากรให้เหมาะสมกับภารกิจ 
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเปน็ผู้สอบสวนโรคหลักของทีม  
( Principal  Investigator : PI )  (วันที่ 7 ต.ค. 63) 
3. เตรียมบุคลากรรองรับรถชีวนิรภัย และซ้อมแผน 
การใช้รถชีวนิรภัย 

1. ถอดบทเรียนการท างานที่ผ่านมาเพื่อปิด Gap 
2. ทบทวน BCP  IAP  SOP 
3. Sentinel Surveillance กลุ่มเสี่ยง  
เช่น แรงงานต่างชาติ ชุมชนแออัด 
4. ประเมินกิจการ/กิจกรรมที่ได้รับการ 
ผ่อนคลายเป็นระยะ 
5. ประสานจังหวัดเตรียมพร้อม Local Quarantine เตรียมความพร้อมด้าน Logistics 

 

เตรียมพร้อมรับ
การระบาดฯ 

รอบ 2 

COVID-19 



แผนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี

เลขที่ 591 หมู่ที ่12 ต าบลสามพร้าว อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

โทรศัพท์ 0 4221 9168 โทรสาร 0 4221 9169 FACEBOOK WEBSITE

ต.ค.63

พ.ย.63

ธ.ค.63

Non Covid-19 Covid-19

✱Human Resource 
Management system : 
HRMS
✱พัฒนาการจัดบริการ 
HIV และ STI แบบมีส่วน
ร่วมท้ังภาครัฐและเอกชน
✱ IRD Forum สร้างศูนย์
การเรียนรู้ ถ่ายทอด 
แลกเปล่ียนประสบการณ์

★พัฒนาฐานข้อมูล 5 โรค 
5 มิติ โดยใช้ระบบ Digital

★ e–Learning/ YouTube 
channel : AEFI, การสวม
ชุด PPE, Law, JIT, CDCU

★Training JIT และ CDCU 
ทั้ งภาย ในแล ะภายนอก
หน่ วยงานสาธารณสุ ข

★พัฒนาระบบคัดกรองผู้
เดินทางระหว่างประเทศ
อ อ น ไ ล น์ ต่ อ ย อ ด ใ ห้ มี
มาตรฐานแล ะ ใช้ ง าน ได้
เหมาะสมต่อบริบทช่องทาง

★ ว า ง แ ผ น พั ฒ น า
ระบบงานที่เป็นนวัตกรรม
ในการด าเนินงาน EOC





แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและปฏิรูปองค์กรตามการบริหารจัดการองค์กรแนวใหม่ 140,000

ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร CDCU 400,000

สัมมนาวิชาการระบาดวิทยา 250,000

ประเมินผลการด าเนินงานตามสมรรถนะหลักช่องทางเข้า-ออกระหว่างประเทศ 10,000
สนับสนุนการด าเนินงานเฝ้าระวังผู้เดินทางเข้า-ออกระว่างประเทศ 40,000

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบกลไกเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค 400,000

พัฒนา Application ตามแผนพัฒนานวัตกรรม 10,000

อบรมแนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบา้ฯ 10,000

ประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างความรอบรูด้้านสุขภาพโรคพยาธิใบไม้ตับในโรงเรียน 227,200

เฝ้าระวังโรคไข้มาลาเรียในโรงเรยีนตามโครงการพระราชด าริ 21,000

ขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันหนอนพยาธิในโรงเรียนตามโครงการพระราชด าริ 160,000

สุ่มประเมินค่าดัชนีลูกน  ายุงลาย 35,000

เฝ้าระวังและประเมินผลทางกีฏวิทยา 15,000

ประชุมเชิงปฏิบัติการการค้นหา วินิจฉัยวัณโรคฯ 11,600

ประชุมพัฒนาระบบการจัดตั ง Local Quarantine 60,000

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพัฒนาองค์กร 160,000

พัฒนาระบบกลไกและรปูแบบการสื่อสารความเสี่ยงตาม JEE/IHR 2005 18,100

ประชุมพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานภายใต้ พรบ.โรคจากการประกอบอาชีพฯ 100,000

ประเมินและทบทวนระบบจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสารเคมีหรือกัมมันตรังสี 20,000

อบรมพัฒนาภาคีเครือข่ายการเฝ้าระวังและลดปัจจัยเสี่ยงมลพิษอากาศ 26,000

ขับเคลื่อนการด าเนินงานมาตรฐานสถานที่ท างานฯ ต้นแบบ 8,700

สนับสนุนการด าเนินงานยุติปัญหาเอดส์ในพื นที่ฯ 105,500

พัฒนาภาคีเครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายในการเฝ้าระวังฯ COVID-19 9,100

ประชุมคณะกรรมการ พชอ.ระดับเขต/อ าเภอ 36,000

กิจกรรม งบประมาณ



Business Plan DPC11 Nakhon Si Thammarat  
Fiscal year 2021 : Quater 1 (October-December 2020) 

Goal 

Action Plan Fiscal Year 2021 

แผนการด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคที่ส าคัญ 
 
โครงการตามพระราชด าริฯ:  
- พิษสุนัขบ้า : สร้างพื้นที่ปลอดโรค (คืนข้อมูล/ ท าแผน) 
- โรคหนอนพยาธิ: เตรียมการพัฒนาเครือข่ายฯ 
- โครงการราชทัณฑ์ปันสุข: ขับเคลื่อน/พัฒนาความ
ร่วมมือฯ 
โครงการเร่งรัดก าจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และยุติ
ปัญหาเอดส์:  
- Malaria: บริหารจัดการเร่งรัดก าจดัไข้มาลาเรยี (ค้นหา 
รักษา ควบคุม) 
- TB: เร่งรัดค้นหาผู้ป่วยในพื้นที่เสี่ยง, บริการตรวจรักษา ,
ดูแลผู้ป่วย, พัฒนาบุคลากร, นิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
- AIDS & STIs: พัฒนาศักยภาพบุคลากร ตรวจคัดกรอง
บริการดูแลรักษา, พัฒนาศูนย์ COE STIs, นิเทศ ติดตาม 
ประเมินผล (STIQUAL) 
โรคท่ีเป็นปัญหาส าคัญของพ้ืนที่ 
- EID: พัฒนาศักยภาพเครือข่ายรับมือโรค EID 
- โรคติดต่อน าโดยยุงลาย: ประเมิน HI CI, พัฒนา
มาตรฐานการตรวจยืนยนั (คนและยุง) ด้วย PCR, ประสาน
, เยี่ยมเสริมพลังถ่ายทอดองค์ความรูเ้ครือข่าย 
 
 
 
 
 
 
 

 

- พัฒนาศักยภาพเครือข่ายฯ “ชุมชนวิถีใหม่ห่างไกล 
NCD” 
- ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ลดการบริโภคเกลือและโซเดียม  
- นิเทศ ติดตาม ขับเคลื่อนการด าเนินงาน D-RTI 
 
 

- ขับเคลื่อนมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคฯ
ภายใต้ พรบ.โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
- พัฒนาการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยและสิง่แวดล้อม - 
พัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคและภัยจากมลพิษ 
- ขับเคลื่อนมาตรฐาน สปก. สถานท่ีท างาน 

แผนการด าเนินงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 
  
- พัฒนาศักยภาพหน่วย CDCU/  
- พัฒนาทีม JIT SAT 
- พัฒนา  LAB 
- พัฒนาศักยภาพเครือข่ายรบัมือโรค EID 
 
  
- ทบทวน BCP/ AAR   
- เฝ้าระวัง ตรวจคัดกรอง COVID-19 ด้วยรถพระราชทาน  
- เตรียมความพร้อมการเฝา้ระวัง COVID-19 ใน
นักท่องเที่ยว ตามนโยบาย Thailand Long Stay   
จ.ภูเก็ต และ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 
  
 
- พัฒนาศักยภาพคณะท างาน IHR/ JEE 
- ขับเคลื่อน พรบ.โรคติดต่อ 
- พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ 
- เฝ้าระวังโรคติดต่อระหว่างประเทศ  
 

EOC : 

COVID-19 : 

IHR/ JEE : 

CD 

NCD 

Env.Occ 

แผนพัฒนาระบบงาน เพื่อการเสริมสร้าง
ศักยภาพบุคลากร 

HRD&HRM :  
- จัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านทรพัยากรบุคคล 
- ขับเคลื่อนงานการพัฒนาบุคลากร 
- ขับเคลื่อนงาน PMQA 
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหม่/ จัดท าตัวช้ีวัดระดับบุคคล 

กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนงานและเครือข่าย ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช  



ผลงานเด่น ปี 2563

สรุปผลงานเด่น และแผน business plan
ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 สคร.12 สงขลา    

วัคซีน
25%

injury
20%

แมลง
17%

ทางเดิน
หายใจ
14%

สัตว์สู่คน
11%

อาหารและน ้า
8%

ระบบประสาท
3%

การสัมผัส
2%

น้าร่องการรักษาไข้มาลาเรีย โดยใช้ยา
Tafenoquine (อัตราป่วย 0.254 ต่อแสนประชากร)

เปิดให้บริการห้องปฏิบัติการสา้หรับตรวจ COVID-19
จ้านวน 1,530 ราย

แหล่งข้อมูล: โปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด  กองระบาดวิทยา

สถานการณ์โรคที่ส้าคัญเขตสขุภาพที่ 12

พัฒนาโปรแกรม T8 SMART Online ในการคัดกรอง
ผู้เดินทางมาจากประเทศมาเลเซีย 28,260 ราย

สร้าง Rabies free Zone ในแหล่งท่องเที่ยว จ้านวน 
2 แห่ง ได้แก่ เกาะสุกร จ.ตรัง และเกาะยอ จ.สงขลา

การเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉกุเฉนิ กรณีโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 ระบาดรอบ 2

Small success

พัฒนาศักยภาพเครือข่าย CDCU จ้านวน 35 ทีม
จัดท้าฐานข้อมูล แนวทาง และประเมินระบบเฝ้าระวัง 5 มิติ

เปิดให้บริการห้องปฏิบัตกิารตรวจ COVID-19 ณ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่

ตรวจรับ และให้บริการคัดกรอง COVID-19 ด้วยรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน

แผนการด้าเนินงาน รอบ 3 เดือน ปี 2564
ไข้มาลาเรีย ประเมินผลความเป็นไปได้ ในการใช้ 
ยา Tafenoquine รักษาผู้ป่วยมาลาเรียชนิด vivax
ขั นหายขาดอย่างเหมาะสม (Short Course Therapy)

วัณโรค ค้นหาและขึ นทะเบียนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่
และกลับเป็นซ ้า  1,911 ราย (153 ต่อแสนประชากร)

พัฒนาโปรแกรม Q Alert ใช้แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง และยานพาหนะก่อนเข้า-ออก   
ราชอาณาจักรไทย โดยลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ 

ราชทัณฑ์ปันสุข ท าความดี เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์
- ผู้ต้องขังได้รับการคัดกรองค้นหาวัณโรคด้วย X-ray ปอด 
ร้อยละ 90

- ผู้ต้องขังได้รับการคัดกรองเอชไอวี ซิฟิลิสและไวรัสตับอักเสบ ซี  
จ้านวน 2,000 ราย

โรคจากการประกอบอาชีพ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ และ
หน่วยปฏิบัติการระดับจังหวัด ภายใต้ พรบ.ENVOCC 7 จังหวัด

จัดตั ง และประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคจากการ
ประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมครบทุกจังหวัด

NCD ขับเคลื่อนการด้าเนินงานชุมชนวิถีใหม่ห่างไกล
โรค NCD จ้านวน 7 ชุมชน
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