
ล ำดับท่ี รหัส ช่ือตัวช้ีวัด
ค่ำเป้ำหมำย 

ปี 2565
ผลกำรด ำเนินงำน
ไตรมำส 2/2565

ผลกำรด ำเนินงำน หน่วยงำนให้ข้อมูล

1 OC01 สัดส่วนประชาชนท่ีมีความรู้สุขภาพ เร่ืองโรคอุบัติใหม่และโรค

อุบัติซ ้าท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ

เพ่ิมเป็น

ร้อยละ 5

อยู่ระหว่างด้าเนินการ รายงานความก้าวหน้าไตรมาสท่ี 2  ภายในวันท่ี ๓๐ มีนาคม 2565 สสพ. (กรต./กรบ./กปส./

ครฉ.) / กยผ.

2 PSA01 ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรอบรู้ด้านโรคและ

ภัยสุขภาพ สามารถป้องกันและควบคุมปัจจัยเส่ียงท่ีคุกคามสุข

ภาวะได้

ร้อยละ 50 อยู่ระหว่างด้าเนินการ รายงานความก้าวหน้าไตรมาสท่ี 2 ภายในวันท่ี ๓๐ มีนาคม 2565 สสพ./ กยผ.

3 PSA201 ร้อยละของตัวชี วัดการด้าเนินงานตามกฎอนามัยระหว่าง

ประเทศผ่านการประเมินสมรรถนะในระดับท่ี 4 ขึ นไป

ร้อยละ 100 อยู่ระหว่างด้าเนินการ รายงานความก้าวหน้าไตรมาสท่ี 4 ภายในวันท่ี 30 กันยายน 2565 กนบ.

19.12

4 SDA101 จ้านวนผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย

สุขภาพ

38 เร่ือง 4 เร่ือง ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 64) 

มีจ้านวนผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ แบ่งได้ ดังนี 

1. ผลิตภัณฑ์หลัก  (คู่มือ แนวทาง หลักสูตร มาตรฐาน) จ้านวน 12 เร่ือง

- ผ่านการประเมินและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์กรมควบคุมโรค จ ำนวน 4 เร่ือง

- อยู่ระหว่างด้าเนิน จ้านวน 8 เร่ือง

2. ผลิตภัณฑ์วิชาการ (ผลงานวิจัย) จ้านวน 55 เร่ือง อยู่ระหว่างด้าเนินการทั งหมด แบ่งเป็น

- ด้าเนินการต่อเน่ืองจาก ปี 64 จ้านวน 37 เร่ือง

- เร่ิมด้าเนินการปี 65 จ้านวน 18 เร่ือง

กนว. 

3253

5 SDA102 ร้อยละของผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค

และภัยสุขภาพได้มาตรฐานทางวิชาการ

ร้อยละ 95 10.52 รายงานผลการด้าเนินงานภายใน 25 กันยายน 2565 กนว./กยผ. 3253

6 SDA103 ร้อยละของผลิตภัณฑ์ท่ีด้าเนินการแล้วเสร็จ

ตามเวลาท่ีก้าหนด

ร้อยละ 98 39.9 กนว./กยผ. 3253

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตัวช้ีวัดตำม พรบ.งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 (ผลกำรด ำเนินงำนรอบ 6 เดือน) : เดือนมกรำคม - มีนำคม 2565 

ผลสัมฤทธ์ิ

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกรมท่ี 1 ประชำชนมีสุขภำพดี ลดเส่ียง ลดโรค ลดป่วย ลดพิกำร ลดตำยจำกโรคและภัยท่ีป้องกันได้ โดยมีควำมรอบรู้ทำงสุขภำพ สำมำรถจัดกำรตนเอง ครอบครัวและชุมชนได้

ผลผลิต
ผลผลิตท่ี 1 ผลิตภัณฑ์ด้ำนกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภำพ ( 44,725,700 )

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกรมท่ี 2 ประเทศมีระบบกำรป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภำพท่ีมีประสิทธิภำพและได้มำตรฐำนสำกล
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19.44

7 SDA201 จ้านวนเครือข่ายเป้าหมายท่ีได้รับการสนับสนุน เสริมสร้าง

ศักยภาพ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

4,285 หน่วยงาน อยู่ระหว่างด้าเนินงาน รายงานผล ไตรมาสท่ี 2  3 และ 4 กยผ.

ศูนย์ข้อมูลด้านยุทธศาสตร์

8 SDA202 ร้อยละของเครือข่ายมีความพึงพอใจต่อการสนับสนุน

เสริมสร้างศักยภาพ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ

ร้อยละ 95 อยู่ระหว่างด้าเนินงาน รายงานผลไตรมาส 4 กยผ.

กลุ่มงบประมาณ

9 SDA203 ร้อยละของโครงการสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพ 

ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ด้าเนินการแล้ว

เสร็จตามเวลาท่ีก้าหนด

ร้อยละ 98 41.48 กยผ.

4.78

10 SDA0301 จ้านวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน 

ควบคุมโรคท่ีเป็นปัญหาส้าคัญ

7,756,399 ราย 2,127,656 กปส. จ้านวน 1,654 ราย

กรต. จ้านวน 929 ราย

กตม. จ้านวน 684,222 ราย

สปคม. จ้านวน 22,888 ราย

สคร.1 จ้านวน 3,108 ราย

สคร.2 จ้านวน 369,929 ราย

สคร.4 จ้านวน 31,529 ราย

สคร.5 จ้านวน 14,501 ราย

สคร.6 จ้านวน 16,472 ราย

สคร.7 จ้านวน 6,373 ราย

สคร. 8 จ้านวน 416,545 ราย

สคร.10 จ้านวน 102,497 ราย 

สคร.11 จ้านวน 131,413 ราย

สคร.12 จ้านวน 325,596 ราย

กยผ.

กลุ่มติดตาม

11 SDA302 ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการ

บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคท่ีเป็นปัญหาส้าคัญ

ร้อยละ 95 อยู่ระหว่างด้าเนินการ รายงานผลไตรมาส 4 ภายในวันท่ี 25 กันยายน 2565 กยผ.

12 SDA303 ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการ

ส่ือสารความเส่ียงของกรมควบคุมโรค

ร้อยละ 92 อยู่ระหว่างด้าเนินงาน สรุปผลการประเมินรอบ 12 เดือน ภายในวันท่ี ๓๐ กันยายน 2565 สสพ.

ผลผลิตท่ี 3 กำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคท่ีเป็นปัญหำส ำคัญ (110,628,600)

ผลผลิตท่ี 2 กำรสนับสนุน เสริมสร้ำง ศักยภำพและควำมเข้มแข็งในกำรจัดกำรระบบเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภำพ ( 457,721,000 )
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13 SDA304 ร้อยละของโครงการบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคท่ีเป็น

ปัญหาส้าคัญท่ีด้าเนินการเสร็จตามเวลาท่ีก้าหนด

ร้อยละ 98 43.92 กยผ.

0

14 SDA401 จ้านวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการรักษาและฟ้ืนฟู

สภาพ เฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อส้าคัญ โรคอุบัติใหม่และภัย

สุขภาพ

400,000 ราย 283,898 ราย สถำบันบ ำรำศนรำดูร  เป้ำหมำย 250,000 รำย   จ ำนวน 220,450 รำย 

สรปุยอด ผู้รับบริการทั งหมด 

1.1) จ้านวนผู้ป่วยนอก (รายบริการ)                                      199,351

1.2) จ้านวนผู้ป่วยใน   (รายบริการ)                                  2,137

1.3) รวมทั งสิ น (รายบริการ)                                              201,488

2) สรุปยอด ผู้รับบริการติดเชื อ HIV

2.1) จ ำนวนผู้ป่วย HIV ประเภทผู้ป่วยนอก (ราย)               18,859

2.2) จ ำนวนผู้ป่วย HIV ประเภทผู้ป่วยใน   (ราย)                   103

2.3) รวมทั งสิ น (ราย)                                                      18,962

สถำบันรำชประชำสมำสัย เป้ำหมำย 150,000 รำย  จ ำนวน 63,448 รำย

สถาบันราชประชาสมาสัย  ได้ให้บริการรักษาและฟ้ืนฟูสภาพเฉพาะโรคติดต่อส้าคัญโรคอุบัติใหม่และภัย

สุขภาพ  ดังนี  ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 –  15 มีนาคม 2565 มีผู้มารับบริการจ้านวน  รวม 63,448 

ราย จ้าแนกผู้รับบริการ ได้ดังนี 

1. ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคเรื อน(ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน)  =     7,654       ราย

2. ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคท่ัวไป(ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน)  =     53,973     ราย

3. ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคจากการประกอบอาชีพ            =      229        ราย

4. ให้บริการคลินิกสุขภาพเท้า และฟ้ืนฟู                               =      1,592      ราย

รายงานผลการด้าเนินงานภายในวันท่ี 25 ของทุกเดือน/ไตรมาส

กยผ.กลุ่มพัฒนาและ

บริหารยุทธศาสตร์

(ส.บ้าราศ/ สรส)

น้องเก๋

023859135-7 ต่อ 1033

15 SDA402 ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการ

บริการรักษาฟ้ืนฟูสภาพ เฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อส้าคัญ โรค

อุบัติใหม่และภัยสุขภาพ

ร้อยละ 88 อยู่ระหว่างด้าเนินงาน รายงานผลไตรมาส 4 ภายในวันท่ี 25 กันยายน 2565 กยผ.กลุ่มแผนปฏิบัติการ

(ส.บ้าราศ/ สรส)

16 SDA403 ร้อยละของโครงการบริการรักษาและฟ้ืนฟูสภาพ เฉพาะโรคใน

กลุ่มโรคติดต่อส้าคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพด้าเนินการ

เสร็จตามเวลาท่ีก้าหนด

ร้อยละ 98 37.29 ส.บ ำรำศ/ สรส.

3479

ผลผลิตท่ี 4  กำรบริกำรรักษำและฟ้ืนฟูสภำพ เฉพำะโรคในกลุ่มโรคติดต่อส ำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภำพ (366,486,100)
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17 SDA501 จ้านวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน 

ควบคุมโรคในการเร่งรัดก้าจัดโรคไข้มาลาเรีย 

วัณโรคและยุติปัญหาเอดส์

1,087,445 ราย 181,102 ราย กองโรคเอดส์

1) ถุงยางอนามัย

   1.1 ประชุมคณะกรรมการก้าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ถุงยางอนามัยและสารหล่อล่ืน

 เม่ือวันท่ี 11 พ.ย. 2564 

    1.2 ประชุมคณะกรรมการก้าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) จ้างจัดเก็บและกระจาย

ถุงยางอนามัยและสารหล่อล่ืน เม่ือวันท่ี 24 ธ.ค. 2564  

2) รับบริการ STIs คลินิกกลุ่มบางรักฯ (รายบริการ) จ ำนวน 1,411 รำย

แหล่งข้อมูล : โครงการสนับสนันบริการศูนย์สาธิตบริการบางรัก ปีงบประมาณ 2565 ข้อมูล 

ณ วันท่ี 24 ธันวาคม 2564

3) ยาต้านไวรัสฯ สะสม

    จ้านวนผู้ใหญ่และเด็กท่ีได้รับยาต้านไวรัส ผลการด้าเนินงานปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสท่ี 1 จะ

รายงานในรอบไตรมาสท่ี 2 (25 กุมภาพันธ์ 2564) เน่ืองจาก สปสช. อัพเดทข้อมูลผลการด้าเนินงานไตร

มาสท่ี 1 ในระบบ NAP WEB REPORT ประมาณเดือน มกราคม 2565

กยผ.กลุ่มแผนปฏิบัติการ

(กตม./กวร./กอพ.)

กองโรคติดต่อน ำโดยแมลง 

     จ้านวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในการเร่งรัดก้าจัดโรคไข้

มาลาเรีย ไตรมาสท่ี 1 เท่ำกับ 162,879 รำย

กองวัณโรค 

   1. อัตราความส้าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ร้อยละ 1.7 จ ำนวน 15 รำย 

(ข้อมูล ณ วันท่ี 17 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. )

   2. อัตรความครอบคลุมของการขึ นทะเบียนรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่และกลับเป็นซ ้า

จ ำนวน 16,797 รำย (ข้อมูล ณ วันท่ี 17 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. )

18 SDA502 ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการ

บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในการเร่งรัดก้าจัดโรคไข้

มาลาเรีย วัณโรคและยุติปัญหาเอดส์  

ร้อยละ 95 อยู่ระหว่างด้าเนินงาน รายงานผลไตรมาส 4 ภายในวันท่ี 25 กันยายน 2565 กยผ.กลุ่มแผนปฏิบัติการ

(กตม./กวร./กอพ.)

19 SDA503 ร้อยละของโครงการเร่งรัดก้าจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรคและยุติ

ปัญหาเอดส์ด้าเนินการเสร็จตามเวลาท่ีก้าหนด

ร้อยละ 98 45.48 กยผ.

(กตม./กวร./กอพ.)

ผลผลิตท่ี 5  โครงกำรเร่งรัดก ำจัดโรคไข้มำลำเรีย วัณโรค และยุติปัญหำเอดส์ ( 226,379,200 )                                      

Page 4 of 8



ล ำดับท่ี รหัส ช่ือตัวช้ีวัด
ค่ำเป้ำหมำย 

ปี 2565
ผลกำรด ำเนินงำน
ไตรมำส 2/2565

ผลกำรด ำเนินงำน หน่วยงำนให้ข้อมูล

1.16

20 SDA601 จ้านวนมาตรฐานสถานท่ีท้างานในการป้องกันโรค อุบัติเหตุ 

และภัยสุขภาพอ่ืนๆ

5 เร่ือง อยู่ระหว่างด้าเนินงาน 1. รวบรวมผลการด้าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ปัจจัยสนับสนุนความส้าเร็จในการด้าเนินงาน ฯลฯ จาก

การด้าเนินงานในปีท่ีผ่านมาเพ่ือวางแผนการด้าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. ทบทวน/ปรับปรุง/พัฒนามาตรฐานสถานท่ีท้างานในการป้องกันโรค อุบัติเหตุ และภัยสุขภาพอ่ืน ๆ 

ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

3. ถ่ายทอดมาตรฐานฯ ไปยังส้านักงานป้องกันควบคุมโรค เพ่ือร่วมกันขับเคล่ือนสถานท่ีท้างานในการ

ป้องกันโรค อุบัติเหตุ และภัยสุขภาพอ่ืนๆ สู่การปฏิบัติ ผ่านหน่วยบริการสุขภาพทุกระดับ รวมถึงสถานท่ี

ท้างานอ่ืนๆ เช่น สถานประกอบการ ฯลฯ

4. หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมสนับสนุนวิชาการหน่วยงานในระดับพื นท่ี เพ่ือด้าเนินงาน

ตามมาตรฐานสถานท่ีท้างานฯ

5. เก็บรวบรวมข้อมูลผลการด้าเนินงาน

กปส.

0 2590 3865-66

21 SDA602 จ้านวนผลการประเมินการน้ามาตรฐานสถานท่ีท้างานไปใช้เพ่ือ

สร้างสภาพ แวดล้อมท่ีเอื อต่อการป้องกันโรคและภัยสุขภาพ 

และการมีสุขภาวะท่ีดี

1 เร่ือง อยู่ระหว่างด้าเนินงาน อยู่ระหว่างด้าเนินการ กปส./

ศ.พัฒนาวิชาการฯ (สรส.)

22 SDA603 ร้อยละความพึงพอใจในการน้ามาตรฐานสถานท่ีท้างานไปใช้

เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื อต่อการป้องกันโรคและภัยสุขภาพ

 และการมีสุขภาวะท่ีดี

ร้อยละ 80 อยู่ระหว่างด้าเนินงาน อยู่ระหว่างการด้าเนินการจัดท้าแบบประเมินความพึงพอใจในกลุ่มเป้าหมายท่ีน้ามาตรฐานสถานท่ีท้างาน

ไปใช้เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื อต่อการป้องกันโรคและภัยสุขภาพ และการมีสุขภาวะท่ีดี ประกอบด้วย

 ส้านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 1 - 12 โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลชุมชน 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอ สถาน

ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน โดยในท่ีนี เน้นการประเมินความพึงพอใจในการน้ามาตรฐานสถานท่ีท้างานฯ

 ส้าหรับสถานประกอบการขนาดเล็กไปใช้

กปส./

ศ.พัฒนาวิชาการฯ (สรส.)

0 2590 3865-66

23 SDA604 ร้อยละของโครงการพัฒนาจัดระบบบริการอาชีวอนามัยและ

อนามัยส่ิงแวดล้อมด้าเนินการแล้วเสร็จตามเวลาท่ีก้าหนด

ร้อยละ 95 43.29 กปส./

ศ.พัฒนาวิชาการฯ (สรส.)

0 2590 3865-66

ผลผลิตท่ี 6 โครงกำรพัฒนำจัดระบบบริกำรอำชีวอนำมัยและอนำมัยส่ิงแวดล้อม (78,662,300)
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2.48

24 SDA701 ร้อยละของอ้าเภอเส่ียงท่ีด้าเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง

ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในคน

ร้อยละ 80

ของอ้าเภอเส่ียง

อยู่ระหว่างด้าเนินงาน อยู่ระหว่างจัดท้าหนังสือขอความร่วมมือส้านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 1 - 12 และสถาบันป้องกัน

ควบคุมโรคเขตเมือง แต่ละพื นท่ีอยู่ระหว่างด้าเนินการ

กรต. ลักษณา

3186

25 SDA702 ร้อยละของผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าท่ีได้รับวัคซีนตามแนวทางเวช

ปฏิบัติ

ร้อยละ 100 อยู่ระหว่างด้าเนินงาน อยู่ระหว่างด้าเนินงาน

1.ส่งเสริมผลักดัน ให้เกิดการค้นหาและติดตามผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าให้ได้รับการวัคซีนป้องกันหลังสัมผัส

โรคทุกราย

2. ติดตามผลการรับวัคซีนตามแนวเวชปฏิบัติฯ ของผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า รายเขตสุขภาพ 

โดย สคร. เป็นผู้รายงานตามแบบฟอร์มฯ  ทุกวันท่ี 25 ของเดือน ทาง Email : 

reportrabies@gmail.com และประสานงานโดยตรงกับผู้รับผิดชอบงาน

3. ผลการติดตามผลการรับวัคซีนตามแนวเวชปฏิบัติฯ ของผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า รายเขตสุขภาพ โดย 

ส้านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 1-12 และ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ตามรายงานรทุกวันท่ี 25 

ของเดือน (อยู่ระหว่างรวบรวมผลการด้าเนินงานไตรมาส 1)

กรต. ลักษณา

3187

26 SDA703 ร้อยละของโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ตาม

แนวทางพระราชด้าริและเฉลิมพระเกียรติ ด้าเนินการแล้วเสร็จ

ตามเวลาท่ีก้าหนด

ร้อยละ 95 38.52 กรต. ลักษณา

3188

15.27

27 SDA801 จ้านวนตัวชี วัดการด้าเนินงานตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ

ผ่านการประเมินสมรรถนะในระดับท่ี 4 ขึ นไป

48 ตัวชี วัด อยู่ระหว่างด้าเนินการ รายงานผลไตรมาส 4 กรบ.

พ่ีปุ้มปุ้ย

28 SDA802 ร้อยละของตัวชี วัดการด้าเนินงานตามกฎอนามัยระหว่าง

ประเทศท่ีสอดคล้องกับมาตรการท่ีมีความส้าคัญสูง (priority 

action) ตามผลการประเมิน JEE ขององค์การอนามัยโลก

ร้อยละ 90 อยู่ระหว่างด้าเนินการ รายงานผลไตรมาส 4 กรบ.

29 SDA803 ร้อยละของโครงการเร่งรัดพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน 

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้ได้ตามกฎอนามัยระหว่าง

ประเทศด้าเนินการแล้วเสร็จตามเวลาท่ีก้าหนด

ร้อยละ 90 41.23 กรบ.

ผลผลิตท่ี 7 โครงกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ตำมแนวทำงพระรำชด ำริและเฉลิมพระเกียรติ ( 47,369,900 )

ผลผลิตท่ี 8 โครงกำรเร่งรัดพัฒนำระบบเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภำพ ให้ได้ตำมกฎอนำมัยระหว่ำงประเทศ (258,531,300)
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14.12

30 SDA901 จ้านวนชุมชนเป้าหมายท่ีด้าเนินงานชุมชน “ชุมชนวิถีใหม่ 

ห่างไกล NCDs”

152 

หน่วยงาน

อยู่ระหว่างด้าเนินงาน 1.จัดท้าค้าส่ังแต่งตั งผู้เช่ียวชาญเป็นคณะท่ีปรึกษา และคณะท้างานพัฒนาหลักสูตร ฯ

2.ส้ารวจความต้องการเนื อหาและสมรรถนะส้าหรับการพัฒนาศักยภาพการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ

เรื อรัง โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

3.จัดประชุมประชุมปรึกษาหารือการพัฒนาการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื อรัง โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

กรม.

3888

31 SDA902 ร้อยละชุมชนผ่านเกณฑ์การด้าเนินงาน “ชุมชนวิถีใหม่ ห่างไกล

 NCDs”

ร้อยละ 50 อยู่ระหว่างด้าเนินงาน ไตรมาสท่ี 4 ภายในวันท่ี 25 กันยายน 2565 กรม.

3888

32 SDA903 ร้อยละของการด้าเนินงานโครงการชุมชนวิถีใหม่ ห่างไกล 

NCDs แล้วเสร็จตามเวลาท่ีก้าหนด

ร้อยละ 95 36.75 กรม.

3888

44.44

33 SDA1001 จ้านวนระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบ

อาชีพและส่ิงแวดล้อมรายบุคคล (EEC Personal Health 

Record) ในพื นท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

1 ระบบ อยู่ระหว่างด้าเนินงาน     1.สรุปหารือการด้าเนินงานพัฒนาระบบข้อมูล EEC Personal Health Record 

    2.ประชุมราชการพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อม

รายบุคคล (EEC Personal Health Record)

    3.ประชุมหารือชุดข้อมูลใช้ในการน้าเข้าระบบข้อมูลเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบ

อาชีพรายบุคคลในพื นท่ีพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC Personal Health Record)

กปส.

038 684 020 ต่อ 1

34 SDA1002 ร้อยละของจังหวัดท่ีมีการพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคและภัย

สุขภาพจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อมรายบุคคล (EEC

 Personal Health Record) ในพื นท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก

ร้อยละ 100 อยู่ระหว่างด้าเนินงาน     1.สรุปหารือการด้าเนินงานพัฒนาระบบข้อมูล EEC Personal Health Record 

    2.ประชุมราชการพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อม

รายบุคคล (EEC Personal Health Record)

    3.ประชุมหารือชุดข้อมูลใช้ในการน้าเข้าระบบข้อมูลเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบ

อาชีพรายบุคคลในพื นท่ีพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC Personal Health Record)

กปส.

35 SDA1003 ร้อยละของโครงการพัฒนาการด้าเนิน งานการเฝ้าระวังโรค

และภัยสุขภาพในพื นท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก แล้ว

เสร็จตามเวลาท่ีก้าหนด

ร้อยละ 95 50.87 กปส.

ผลผลิตท่ี 9 โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยในกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภำพผ่ำนกลไกระดับชุมชนท่ีเอ้ือต่อกำรมีสุขภำวะท่ีดี (37,978,900 )

ผลผลิตท่ี 10 โครงกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำนกำรเฝ้ำระวังโรคและภัยสุขภำพในพ้ืนท่ีเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (4,191,600 )
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36 SDA1101 จ้านวนบุคลากรเป้าหมายผ่านการอบรมตามหลักสูตรดิจิทัล

ส้าคัญ

600 คน 35 คน จัดอบรมหลักสูตร PDPA ร่วมกับ Data Governance ส้าหรับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและวิชาการ 

และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล รวมผู้เข้าอบรม จ้านวน 35 คน 

คิดเป็นร้อยละ 17.5 (เป้าหมายไตรมาส 1 จ้านวน 200 ราย)

ศสท.

37 SDA1102 ร้อยละบุคลากรเป้าหมายเข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์ท่ีก้าหนด ร้อยละ 95 17.5 ศสท.

38 SDA1103 ร้อยละของโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากร

ภาครัฐด้าเนินการแล้วเสร็จตามเวลาท่ีก้าหนด

ร้อยละ 90 60 ศสท.

51.15

39 SDA1201 ร้อยละของการเบิกจ่ายของรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรในการ

เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ร้อยละ 96 51.15 ข้อมูล ณ วันท่ี 29 มกราคม 2565 บค.

ผลผลิตท่ี 11 โครงกำรกำรยกระดับทักษะบุคลำกรภำครัฐเพ่ือตอบโจทย์ควำมต้องกำรของประเทศ

ผลผลิต 12 รำยกำรค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรภำครัฐพัฒนำด้ำนสำธำรณสุขและสร้ำงเสริมสุขภำพเชิงรุก
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