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“ในอันท่�จำะทำางานของตนให้้ประสานกับงานอ่�น
และประสานกับฝ่่ายอ่�นบุคคลอ่�น

จำะปฏิิบัติตัว ปฏิิบัติงานอย่างคับแคบมิได้้เป็นอันขาด้
ท่านจำะต้องทำาตัว ทำาใจำให้้กว้างขวาง 

ห้นักแน่น และเท่�ยงตรง
ยึด้ถื่อเห้ตุผลความถืูกต้อง ความพอเห้มาะพอควร

และประโยชน์ส่วนรวมร่วมกันเป็นเป้าห้มาย”

พระบรมราโชวาทขอำงพระบาทสัมเด็จพระปูรมินทรมหาภั้มิพล้อำดุล้ยเดช

ในพิธ์ีพระราชทานปูริญญาบัตรขอำงมหาวิทยาล้ัยเกษ์ตรศาสัตร์

วันที� 8 สัิงหาคม พ.ศ.2527





 รายงานประจำำาปี 2564 กยผ.คร. ก

คำานำา
 ปูีงบปูระมาณ พ.ศ.2564 เปู็นปูีที�สัอำงขอำงการระบาดขอำงโรคติดเช้�อำ

ไวรสััโคโรนา 2019 (COVID-19) หรอ้ำโควดิ 19 แม้ว่าสัถานการณ์การแพร่ระบาด

จะสัามารถควบคมุได้อำนัเน้�อำงมาจากการรณรงค์ฉีดีวัคซีนีโควดิ 19 เแต่เน้�อำงจาก

มกีารกล้ายพนัธ์์ขอำงโควดิ 19 ส่ังผู้ล้ให้ยังคงมีการระบาดขอำงโรคอำย่างต่อำเน้�อำง

การดำาเนินงานตามแผู้นงานที�กำาหนดจึงไม่สัามารถดำาเนินการได้อำย่างเต็ม

ศักยภัาพ กอำงยุทธ์ศาสัตร์แล้ะแผู้นงาน กรมควบคุมโรค (กยผู้.คร.) ต้อำงมีการ

ปูรับแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรแล้ะแผู้นปูฏิิบัติราชการ ปูระจำา

ปูีงบปูระมาณ พ.ศ.2564 ให้สัอำดคล้้อำงกับนโยบายขอำงกรมควบคุมโรคแล้ะ

มาตรการปู้อำงกันแล้ะเฝ้้าระวังเพ้�อำรอำงรับแล้ะควบคุมสัถานการณ์การแพร่

ระบาดขอำงโควดิ 19 ขอำงปูระเทศ รวมทั�งปู้อำงกนับคุล้ากรจากการแพร่ระบาด

ขอำงโรคฯ เพ้�อำให้สัามารถปูฏิบิตังิานที�จำาเป็ูนแล้ะสัำาคญัได้อำย่างมปีูระสัทิธ์ภิัาพ

 ภัายใต้สัถานการณ์ระบาดขอำงโควิด 19 กยผู้.คร. ยังคงมีการดำาเนิน

งานที�สัำาคัญแล้ะจำาเปู็น ในการสันบัสันนุการดำาเนินงานขอำงกรมควบคุมโรค เพ้�อำ

รอำงรบัแล้ะควบคุมสัถานการณ์ระบาดดงักล่้าว ทั�งด้านทรัพยากรในการดำาเนินงาน 

การบริหารจัดการ การสันับสันุนบุคล้ากรในภัารกิจต่าง ๆ ทั�งภัายในแล้ะ

ภัายนอำกกรม แล้ะมีการสั้�อำสัารถ่ายทอำดนโยบาย มาตรการแก่เคร้อำข่ายด้าน

การปู้อำงกันควบคุมโรคแล้ะภััยสัุขภัาพ ด้วยการปูรับกระบวนการทำางานแล้ะ

การดำาเนินชีวิตปูระจำาวันในร้ปูแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) จึงยังสัามารถ

คงปูระสัิทธิ์ภัาพการทำางานเพ้�อำตอำบสันอำงการดำาเนินงานขอำงกรมควบคุมโรค

แล้ะกระทรวงสัาธ์ารณสัุขได้อำย่างต่อำเน้�อำงแล้ะมีปูระสัิทธ์ิภัาพ โดยการนำาขอำง

ทีมผู้้้บริหารแล้ะความร่วมม้อำขอำงบุคล้ากรทุกคน
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สารจำากผู้อำานวยการ

นายสััตวแพทย์พรพิทักษ์์ พันธ์์หล้้า

รักษ์าราชการแทน

ผู้้้อำำานวยการกอำงยุทธ์ศาสัตร์แล้ะแผู้นงาน

 ปูี 2564 กอำงยุทธ์ศาสัตร์แล้ะแผู้นงาน 

กรมควบคมุโรค ได้มีการปูรบัแนวทางแล้ะกระบวนการ

ทำางานเพ้�อำให้เกิดความคล่้อำงตัวแล้ะปูรับตัวเพ้�อำให้

สัามารถดำาเนินงานกับสัถานการณ์ที�ผู้ันผู้วนจากสัถานการณ์ขอำงโรคระบาด 

อำนัส่ังผู้ล้กระทบต่อำการดำาเนนิงานตามแผู้นที�ได้วางไว้ เพ้�อำให้การขบัเคล้้�อำนงาน

ตามเปู้าหมายการพัฒนาที�ยั�งย้น (SDGs) เปู้าหมายตามยุทธ์ศาสัตร์ชาติ ระยะ 

20 ปูี แผู้นแม่บทภัายใต้ยุทธ์ศาสัตร์ชาติ แผู้นปูฏิิร้ปูปูระเทศ ยุทธ์ศาสัตร์ชาติ 

ระยะ 20 ปูี ด้านสัาธ์ารณสัุข แล้ะแผู้นปูฏิิบัติการด้านการปู้อำงกันควบคุมโรค

แล้ะภัยัสัขุภัาพขอำงปูระเทศ สัามารถเดนิหน้าได้อำย่างสัมดลุ้ ทั�งสังัคมแล้ะเศรษ์ฐกจิ 

โดยไม่กระทบต่อำปูัญหาด้านสัาธ์ารณสัุข 

 ขณะเดียวกัน ปูัญหาโรคไม่ติดต่อำแล้ะปูัจจัยเสัี�ยงสัุขภัาพ ปูัญหาโรค

จากการปูระกอำบอำาชีพแล้ะสัิ�งแวดล้้อำม ที�มีแนวโน้มเพิ�มมากขึ�น แล้ะการ

เปูล้ี�ยนแปูล้งที�รวดเร็วขอำงเทคโนโล้ยีในปูัจจุบัน อำันจะผู้ล้ต่อำความมั�นคง ความ

เช้�อำมั�นขอำงปูระเทศ แล้ะสัังคมโล้ก นับเปู็นความท้าทายขอำงกอำงยุทธ์ศาสัตร์

แล้ะแผู้นงาน ที�ต้อำงมกีารวางแผู้นในการสัร้างระบบการปู้อำงกนัควบคมุโรคแล้ะภัยั

สัุขภัาพขอำงปูระเทศ ให้มีปูระสัทิธ์ภิัาพ โดยการมส่ีัวนร่วมขอำงภัาคีเครอ้ำข่ายทกุ

ภัาคส่ัวน เพ้�อำให้ปูระชาชนมคีวามรอำบร้ด้้านโรคแล้ะภัยัสุัขภัาพมพีฤตกิรรมสัขุภัาพ

ที�พงึปูระสังค์ แล้ะได้รับการปูกปู้อำง คุม้ครอำงจากโรคแล้ะภัยัสุัขภัาพ อำนัจะส่ังผู้ล้

ให้ปูระเทศไทยเปู็นปูระเทศที�มีความมั�นคง มั�งคั�ง ยั�งย้น ต่อำไปู
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ส่วนท่� 1
ข้อมูลทั�วไป
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ความเป็นมา

 กอำงยทุธ์ศาสัตร์แล้ะแผู้นงาน กรมควบคมุโรค เดมิเป็ูนศน้ย์ปูระสัานงาน

ทางวิชาการได้จัดตั�งขึ�น เม้�อำเด้อำนพฤศจิกายน พ.ศ. 2526 โดยความเห็นชอำบ

จากคณะกรรมการพัฒนาวิชาการขอำงกรมควบคุมโรคติดต่อำ เพ้�อำช่วยแก้ปูัญหา

การดำาเนินงาน การพัฒนาวิชาการ แล้ะการบริหารจัดการขอำงหน่วยงานต่าง ๆ 

ที�แต่เดิมนั�นเปู็นไปูอำย่างเอำกเทศเฉีพาะโรค ต่อำมาวันที� 1 สัิงหาคม 2531 ได้รับ

การอำนุมัติให้เปู็นหน่วยงานมีฐานะเทียบเท่ากอำง โดยมีการบังคับบัญชาขึ�นตรง

ต่อำอำธ์ิบดีกรมควบคุมโรคติดต่อำ

 วนัที� 9 ตลุ้าคม 2545 ได้มกีารปูฏิริปู้ระบบราชการ ตามพระราชบัญญตัิ

ระเบียบราชการแผู้่นดิน (ฉีบับที� 5) พ.ศ. 2545 แล้ะพระราชบัญญัติปูรับปูรุง

กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 โดยเปูล้ี�ยนโครงสัร้างแล้ะเปูล้ี�ยนช้�อำจาก 

“กรมควบคุมโรคติดต่อำ” เปู็น “กรมควบคุมโรค” จึงมีผู้ล้ให้ศ้นย์ปูระสัานงาน

ทางวิชาการโรคติดต่อำ ปูรับเปูล้ี�ยนเปู็น “กอำงแผู้นงาน” ตามกฎกระทรวงแบ่ง

สั่วนราชการกรมควบคุมโรค กระทรวงสัาธ์ารณสัุข พ.ศ. 2545

 วันที� 25 ธ์ันวาคม 2552 ปูรับปูรุงการแบ่งสั่วนราชการแล้ะอำำานาจ

หน้าที�ขอำงกรมควบคุมโรค กระทรวงสัาธ์ารณสัุข พ.ศ. 2552 เพ้�อำให้สัอำดคล้้อำง

กบัภัารกิจที�เพิ�มขึ�นแล้ะเหมาะสัมกบัสัภัาพขอำงงานที�เปูล้ี�ยนแปูล้งไปู อำนัจะทำาให้ 

การปูฏิิบัติภัารกิจตามอำานาจหน้าที�มีปูระสัิทธ์ิภัาพแล้ะปูระสัิทธ์ิผู้ล้ยิ�งขึ�น

 วนัที� 20 มถินุายน 2562 ปูรบัปูรงุการแบ่งส่ัวนราชการกรมควบคมุโรค 

กระทรวงสัาธ์ารณสัุข พ.ศ. 2562 แล้ะได้มีการปูรับเปูล้ี�ยนกอำงแผู้นงาน เปู็น 

“กอำงยุทธ์ศาสัตร์แล้ะแผู้นงาน” 
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ทำาเน่ยบผู้บริห้าร

นิายุแพที่ยุ์วิชััยุ สติมูัยุ
รึักษาการึผู้้�อำานิวยุการึศ้นิยุ์ปรึะสานิงานิ

ที่างวิชัาการึโรึคติดต่อ

20 พ.ค. 2543 - 30 มู.ค. 2545

นิายุเชัาวล่ิต จั่รึะดิษฐ์์
รึักษาการึผู้้�อำานิวยุการึศ้นิยุ์ปรึะสานิงานิ

ที่างวิชัาการึโรึคติดต่อ

1 ก.พ. 2545 - 30 พ.ยุ. 2545

นิางสาวพรึที่ิพยุ์ วิรึิยุานินิที่์
ผู้้�อำานิวยุการึกองแผู้นิงานิ

1 ธ.ค. 2545 - 20 ต.ค. 2552

นิางสาวพรึที่ิพยุ์ ศิรึิภานิุมูาศ
ผู้้�อำานิวยุการึกองแผู้นิงานิ

12 มู่.ค. 2553 - 30 เมู.ยุ. 2562

นิายุแพที่ยุ์จัักรึรึัฐ์ พิที่ยุาวงศ์อานินิที่์
ผู้้�อำานิวยุการึกองยุุที่ธศาสตรึ์แล่ะแผู้นิงานิ

1 พ.ค. 2562 - 14 ธ.ค. 2563

นิายุสัตวแพที่ยุ์พรึพิที่ักษ์ พันิธ์หล่�า
รึักษารึาชัการึแที่นิผู้้�อำานิวยุการึกองยุุที่ธศาสตรึ์แล่ะแผู้นิงานิ

14 ธ.ค. 2563 - ปัจัจัุบันิ
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ภารกิจำกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

 กอำงยุทธ์ศาสัตร์แล้ะแผู้นงาน (กยผู้.) ได้ปูรับเปูล้ี�ยนจากกอำงแผู้นงาน 

เม้�อำวนัที� 20 มถินุายน 2562 ตามกฎกระทรวง แบ่งส่ัวนราชการกรมควบคุมโรค 

กระทรวงสัาธ์ารณสัขุ  โดยมภีัารกจิอำำานาจแล้ะหน้าที�ทั�งหมดจำานวน 7 ข้อำ ดงันี�

ห้น้าท่�และอำานาจำ

จดัทำาแล้ะปูระสัานแผู้นงานแล้ะแผู้นปูฏิบิตักิารขอำงกรม ให้เกิดผู้ล้สัมัฤทธ์ิ� 

เปู็นไปูตามเปู้าหมาย แนวทาง แล้ะแผู้นปูฏิิบัติราชการขอำงกระทรวง 

รวมทั�งเร่งรัด ติดตาม แล้ะปูระเมินผู้ล้การปูฏิิบัติงานขอำงหน่วยงานใน

สัังกัดกรม

วิเคราะห์ จัดทำาคำาขอำงบปูระมาณ แล้ะจัดสัรรงบปูระมาณขอำงกรม

จดัทำาแล้ะเสันอำนโยบาย ยทุธ์ศาสัตร์ด้านการเฝ้้าระวงั ปู้อำงกนั แล้ะ

ควบคมุโรคแล้ะภััยที�คกุคามสัขุภัาพระดบัปูระเทศแล้ะระหว่างปูระเทศ

เปู็นศ้นย์ข้อำม้ล้แล้ะเทคโนโล้ยีสัารสันเทศด้านยุทธ์ศาสัตร์ขอำงกรม

สั่งเสัริมแล้ะสันับสันุนการศึกษ์า วิเคราะห์ วิจัย แล้ะพัฒนาอำงค์ความร้้ 

ที�เกี�ยวข้อำงกับการบริหาร วิชาการแล้ะ เทคโนโล้ยีการปู้อำงกันแล้ะ

ควบคุมโรค

ติดต่อำแล้ะปูระสัานงานกับอำงค์การหร้อำหน่วยงานต่าง ๆ  ทั�งในปูระเทศ 

แล้ะต่างปูระเทศเกี�ยวกับความร่วมม้อำแล้ะความช่วยเหล้้อำด้านการ

ควบคุมโรค

ปูฏิิบัติงานร่วมกับหร้อำสันับสันุนการปูฏิิบัติงานขอำงหน่วยงานอำ้�น 

ที�เกี�ยวข้อำง หร้อำที�ได้รับมอำบหมาย    
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วิสัยทัศน์
เปู็นอำงค์กรนำาด้านนโยบายแล้ะยุทธ์ศาสัตร์การ

ปู้อำงกนัควบคมุโรคแล้ะภัยัสัขุภัาพเพ้�อำปูระชาชน

สัุขภัาพดี ภัายในปูี 2565

พัฒนาแล้ะบริหารนโยบายแล้ะยุทธ์ศาสัตร์การ

ปู้อำงกนัควบคมุโรคแล้ะภัยัสุัขภัาพอำย่างมส่ีัวนร่วม 

ด้วยเทคโนโล้ยีสัารสันเทศ

พันธกิจำ

เป้าประสงค์
ข้อำเสันอำเชิงนโยบายแล้ะแผู้นยุทธ์ศาสัตร์ 

มีคุณภัาพ ผู้้้บริหารนำาไปูกำาหนดเปู็นนโยบาย

นโยบายแล้ะแผู้นยทุธ์ศาสัตร์ได้รบัการยอำมรบัจากล้ก้ค้า/ผู้้ม้ส่ีัวนได้ส่ัวนเสีัย

มกีล้ไก/เคร้�อำงมอ้ำการขบัเคล้้�อำนนโยบายแล้ะแผู้น ไปูสั้ก่ารปูฏิบิตัทิี�มปีูระสัทิธ์ภิัาพ

การขบัเคล้้�อำนแผู้นปูฏิบิตักิาร (Action Plan) มีปูระสัทิธ์ผิู้ล้

มรีะบบการตดิตามแล้ะปูระเมนิผู้ล้ที�มปีูระสัทิธ์ภิัาพมาตรฐานแล้ะเป็ูนที�ยอำมรบั
สัารสันเทศจากการติดตามปูระเมินผู้ล้ถ้กนำาไปูใช้ปูระโยชน์ในการปู้อำงกัน

ควบคมุโรคแล้ะภััยสัขุภัาพ
หน่วยงานเคร้อำข่ายภัายในกรมควบคมุโรคมีส่ัวนร่วมแล้ะมคีวามเข้มแขง็

อำงค์กรเครอ้ำข่ายภัายนอำกให้ความร่วมมอ้ำแล้ะมส่ีัวนร่วมขบัเคล้้�อำนนโยบาย

ที�ผู้้บ้รหิารกำาหนดเป็ูนนโยบาย
บุคล้ากรมีสัมรรถนะแล้ะความเชี�ยวชาญด้านการบริหารจัดการนโยบาย

ยทุธ์ศาสัตร์

มรีะบบข้อำมล้้สัารสันเทศ/เทคโนโล้ยทีี�ทนัสัมยั เข้าถงึง่ายแล้ะสัามารถใช้ข้อำมล้้

ได้อำย่างมีปูระสัทิธ์ภิัาพ
อำงค์กรคณุภัาพแล้ะมคีวามสัขุ
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ค่านิยม
ค่านิยมขอำงกอำงยุทธ์ศาสัตร์แล้ะแผู้นงาน ค้อำ 

“MOPH” โดยมีความหมายดังนี�

Mastery เปู็นนายตนเอำง 

หมั�นฝ้ึกฝ้นตนเอำงให้ทำาในสัิ�งที�ดี มีศักยภัาพ ยึดมั�นในความ

ถ้กต้อำง มีวินัย ปูฏิิบัติตามกฎระเบียบ บนพ้�นฐานขอำงการ  

มีสัำานึกรับผู้ิดชอำบ คุณธ์รรม แล้ะจริยธ์รรม 

Originality เร่งสัร้างสัิ�งใหม่

สัร้างสัรรค์นวัตกรรม/สัิ�งใหม่ที�เหมาะสัมแล้ะมปีูระสัทิธ์ภิัาพ

เพ้�อำให้เกดิปูระโยชน์ต่อำระบบสัุขภัาพ

People centered ใส่ใจัปรึะชัาชันิ

ยึดปูระชาชนเป็ูนศ้นย์กล้างในการทำางานเพ้�อำปูระโยชน์อำันดี

แก่ปูระชาชน โดยใช้หล้ักเข้าใจ เข้าถึง พึ�งได้

Humility ถ่อำมตนอำ่อำนน้อำม 

มสีัมัมาคารวะ มนีำ�าใจ ให้อำภัยั รบัฟัังความเหน็ ยดึปูระโยชน์

ส่ัวนรวมมากกว่าส่ัวนตน 
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โครงสร้างกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

 กอำงยุทธ์ศาสัตร์แล้ะแผู้นงาน ได้กำาหนดโครงสัร้างการบรหิารภัายใน ได้แก่ 

 1.กลุ้่มอำำานวยการ  

 2.กลุ้่มพัฒนาแล้ะบริหารยุทธ์ศาสัตร์ 

 3.กลุ้่มงบปูระมาณแล้ะแผู้นงาน 

 4.กลุ้่มติดตามแล้ะปูระเมินผู้ล้ 

 5.กลุ้่มข้อำม้ล้แล้ะสัารสันเทศ 

ทั�งนี� ทุกกลุ้่มงานต้อำงดำาเนินงานตามบทบาทหน้าที� มีการแต่งตั�งคณะกรรมการ

ด้านต่าง ๆ เพ้�อำดำาเนนิงานตามพนัธ์กจิแล้ะรายงานผู้ล้การดำาเนนิงานต่อำผู้้้บรหิาร

กอำงยทุธ์ศาสัตร์แล้ะแผู้นงานทราบแล้ะพจิารณาเพ้�อำบงัคบับญัชาตามโครงสัร้าง

ผู้่านหัวหน้ากลุ้่มงานตามล้ำาดับ ดังนี�

ข้อำม้ล้ ณ วันที� 17 ธ์ันวาคม 2563
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บทบาทห้น้าท่�ตามโครงสร้าง

กลุ่่มูอำานิวยุการึ

ดำาเนินงานเกี�ยวกับงานสัารบรรณ งานธุ์รการทั�วไปู งานพัสัดุ 

งานอำาคารสัถานที�แล้ะยานพาหนะ งานต้นทุน งานบริหาร

ความเสัี�ยง รวมถึงการเบกิจ่ายเงนิงบปูระมาณตามระเบยีบ

การเงนิการคล้งั
ดำาเนินงานเกี�ยวกับงานบุคคล้ในกอำงยุทธ์ศาสัตร์แล้ะแผู้นงาน เพ้�อำให้ได้มา

ซีึ�งบุคคล้ที�มีความร้้ความสัามารถเหมาะสัมกับความต้อำงการขอำงหน่วยงาน 

การบำารุงรักษ์า การพัฒนาสัมรรถนะบุคล้ากร ตล้อำดจนการให้พ้นจากงาน

พฒันายทุธ์ศาสัตร์ กำาหนดทศิทางเปู้าหมายขอำงกอำงยุทธ์ศาสัตร์แล้ะแผู้นงาน 

โดยกระบวนการแบบมีสั่วนร่วม

พฒันาระบบโครงสัร้าง บทบาทหน้าที� แล้ะเช้�อำมโยงบร้ณาการให้เกดิผู้ล้ผู้ลิ้ต

จัดทำาแผู้นปูฏิิบัติการแล้ะงบปูระมาณกอำงยุทธ์ศาสัตร์แล้ะแผู้นงาน ให้มี

ปูระสัิทธ์ิภัาพ

การนำาแผู้นสั้่การปูฏิิบัติ การสั้�อำสัาร การจัดทำาตัวชี�วัด การกำากับติดตามตัว

ชี�วัด 

พัฒนาระบบแล้ะศักยภัาพบุคล้ากรภัายในแล้ะเคร้อำข่ายแผู้นงาน

พัฒนาอำงค์กรให้มีคุณภัาพแล้ะสัร้างภัาพล้ักษ์ณ์อำงค์กร

ดำาเนนิการปูระสัานงานแล้ะให้บรกิาร สันบัสันนุ ส่ังเสัริมให้กลุ้ม่ภัารกจิแล้ะ

งานต่างๆ ในกอำงยุทธ์ศาสัตร์แล้ะแผู้นงาน สัามารถบรหิารจดัการแล้ะดำาเนนิงาน

ตามบทบาทภัารกิจ อำำานาจ หน้าที� ได้อำย่างเรียบร้อำย มีปูระสัิทธ์ิภัาพแล้ะ

ปูระสัิทธ์ิผู้ล้
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กลุ่่มูพัฒนิาแล่ะบรึิหารึยุุที่ธศาสตรึ์

พฒันาแล้ะวางระบบ รวบรวมข้อำม้ล้ จดัทำาแล้ะเสันอำ

แผู้นยทุธ์ศาสัตร์ด้านการเฝ้้าระวงั ปู้อำงกนัแล้ะควบคมุโรค

แล้ะภััยสัุขภัาพระดับปูระเทศแล้ะระหว่างปูระเทศ

ปูระสัาน สั้�อำสัาร แล้ะพัฒนาหน่วยงานที�เกี�ยวข้อำงในการพัฒนายุทธ์ศาสัตร์

แล้ะนโยบายด้านการปู้อำงกันควบคุมโรคแล้ะภััยสัุขภัาพ 

สั้�อำสัาร ถ่ายทอำด นโยบาย แผู้นยุทธ์ศาสัตร์ จุดเน้นกรม ด้านการเฝ้้าระวัง 

ปู้อำงกันแล้ะควบคุมโรคแล้ะภััยสัุขภัาพสั้่การปูฏิิบัติขอำงเคร้อำข่ายควบคุมโรค

ทุกระดับที�เกี�ยวข้อำง

ปูระสัานแล้ะบร้ณาการแผู้นงาน/โครงการตามนโยบายขอำงผู้้้บริหารระดับส้ัง 

โดยใช้กล้ไกต่างๆ

การปูระชุมระดับหัวหน้าสั่วนราชการกรมควบคุมโรคแล้ะกระทรวง

สัาธ์ารณสัุข

กลุ่่มูงบปรึะมูาณแล่ะแผู้นิงานิ

วเิคราะห์ข้อำมล้้งบปูระมาณ เพ้�อำจดัทำาแนวทางในการ

จัดสัรรงบปูระมาณให้สัอำดคล้้อำงกับนโยบายกรม

ควบคุมโรค กระทรวงสัาธ์ารณสัุข แล้ะนโยบายชาติ

สั้�อำสัารถ่ายทอำดทิศทางการดำาเนินงานตามนโยบาย (เปู้าหมายตัวชี�วัดแล้ะ

มาตรการ) แล้ะนโยบายการจัดสัรรงบปูระมาณปูระจำาปูี

วเิคราะห์แล้ะจดัทำาข้อำเสันอำเชงินโยบายเพ้�อำปูระกอำบการตดัสันิใจขอำงผู้้บ้ริหาร

ในการจัดสัรร/อำนุมัติงบปูระมาณให้แก่หน่วยงาน

บริหารจัดการแผู้นปูฏิิบัติการแล้ะงบปูระมาณขอำงกรมฯ ให้เกิดผู้ล้สััมฤทธ์ิ� 

เปู็นไปูตามนโยบายที�กำาหนด

ตรวจสัอำบคุณภัาพขอำงการจัดทำาแผู้นงาน/โครงการหลั้กขอำงหน่วยงาน 

พร้อำมทั�งให้ข้อำเสันอำแนะต่อำแผู้นงานปู้อำงกันควบคุมโรค



SPD Annual Report 2021 11

พฒันากระบวนการบรหิารจดัการแผู้นปูฏิบิตักิารแล้ะงบปูระมาณ แล้ะปูรับปูรุง

ค้่ม้อำการบริหารแผู้นปูฏิิบัติราชการแล้ะงบปูระมาณให้มีปูระสัิทธ์ิภัาพ

จัดทำาแล้ะเผู้ยแพร่ความร้้ที�เกี�ยวข้อำงกับการบริหารแผู้นจัดการแผู้นปูฏิิบัติ

การแล้ะงบปูระมาณ ให้แก่หน่วยงานในสัังกัดกรมควบคุมโรค

พัฒนาสัมรรถนะบุคล้ากรในกรมฯ ให้สัามารถบริหารจัดการแผู้นปูฏิิบัติการ

แล้ะงบปูระมาณขอำงหน่วยงานให้เกดิผู้ล้สัมัฤทธิ์� ส่ังผู้ล้ต่อำเปู้าหมาย แนวทาง 

แล้ะแผู้นปูฏิิบัติการขอำงกรมควบคุมโรค

กลุ่่มูติดตามูแล่ะปรึะเมูินิผู้ล่

จัดทำาแผู้นการติดตามแล้ะส้ั�อำสัารแนวทางการ

ติดตามแก่หน่วยงานที�เกี�ยวข้อำง
ติดตามแล้ะเร่งรัดผู้ล้การปูฏิิบัติงานตามนโยบาย จุดเน้นกรม ยุทธ์ศาสัตร์

การเพิ�มคุณภัาพชีวิตปูระชาชน แผู้นปูฏิิบัติราชการ ผู้ล้ผู้ล้ิต แล้ะผู้ล้สััมฤทธ์ิ� 

ตามแผู้นงาน แล้ะรายงานผู้ล้ต่อำผู้้้บริหารแล้ะหน่วยงานที�เกี�ยวข้อำงภัายใน

แล้ะภัายนอำกกรมเปู็นระยะ

ปูระสัานแล้ะดำาเนนิจดัทำาโครงการพเิศษ์ในวาระต่าง ๆ  ตามนโยบายที�กำาหนด

ปูระสัานแล้ะดำาเนินการนิเทศแล้ะตรวจราชการระดับกรมแล้ะกระทรวง

สัาธ์ารณสัุข

สัรุปูผู้ล้การดำาเนินงานขอำงกรมควบคุมโรค รายไตรมาสัพร้อำมข้อำเสันอำแนะ

ต่อำผู้้้บริหารเพ้�อำเพิ�มปูระสัิทธ์ิภัาพในการบริหารงาน

จัดทำารายงานปูระจำาปูีกรมควบคุมโรค
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กลุ่่มูข้�อมู้ล่แล่ะสารึสนิเที่ศ

วางแผู้นแล้ะกำาหนดแนวทางการพฒันาระบบข้อำมล้้

โรคแล้ะภััยสัุขภัาพ ให้สัามารถเช้�อำมโยง วิเคราะห์ 

ปูระมวล้ผู้ล้ข้อำม้ล้ เกี�ยวกับการปู้อำงกันควบคุมโรค

แล้ะภััยสัุขภัาพ
ทบทวน สัำารวจข้อำม้ล้ (Database) ขอำงแต่ล้ะหน่วยงาน

จัดทำาโครงสัร้างข้อำม้ล้ (Data Structure) ขอำงกอำงยุทธ์ศาสัตร์แล้ะแผู้นงาน

พัฒนาแล้ะจัดทำา Platform กล้าง ในการเช้�อำมฐานข้อำม้ล้เพ้�อำปูระเมินผู้ล้

แล้ะนำาเสันอำข้อำม้ล้

พัฒนาระบบเทคโนโล้ยีสัารสันเทศ ให้บริการแล้ะบำารุงรักษ์าสัารสันเทศ

สัร้างนวัตกรรมด้านระบบสัารสันเทศเพ้�อำพัฒนาระบบงาน
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อัตรากำาลัง

 กอำงยุทธ์ศาสัตร์แล้ะแผู้นงาน 

มีบุคล้ากรตามกรอำบโครงสัร้างอำัตรา

กำาล้ัง จำานวน 61 คน ปูฏิิบัติงานจริง

จำานวน 57 คน แบ่งเปู็นข้าราชการ 

จำานวน 22 คน พนักงานราชการทั�วไปู 

จำานวน 28 คน พนักงานกระทรวง

สัาธ์ารณสัขุ จำานวน 4 คน ล้ก้จ้างปูระจำา 

จำานวน 1 คน แล้ะพนักงานจ้างเหมา

บริการ 2 คน

บุคล้ากรปูฏิิบัติงานจริง

รึ�อยุล่ะ 93.44 
(เม้�อำเทียบกับกรอำบอำัตรากำาล้ัง)

ข้อำม้ล้ ณ วันที� 13 เมษ์ายน 2564

ภาพที่่� 1 เปูรียบเทียบสััดสั่วนกรอำบอำัตรากำาล้ังกับการปูฏิิบัติงานจริง
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งบประมาณและผลการใช้จำ่ายงบประมาณ 
ประจำำาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 กอำงยุทธ์ศาสัตร์แล้ะแผู้นงานได้รับการจัดสัรรงบปูระมาณตามแผู้น

ปูฏิิบัติราชการ ปูระจำาปูีงบปูระมาณ พ.ศ. 2564 จำานวน 35,923,000 บาท 

แล้ะได้รับการจัดสัรรเพิ�มเติมจำานวน 520,881.04 บาท รวมงบปูระมาณทั�งปูี 

จำานวน 36,443,881.04 บาท     เปูรียบเทยีบจำานวนงบปูระมาณภัาพรวมที�ได้รบั

การจัดสัรรในแต่ 3 ปีูย้อำนหล้งั พบว่า มจีำานวนใกล้้เคยีงกนั โดยเฉีพาะงบดำาเนินงาน

ซีึ�งเป็ูนงบปูระมาณที�จะทำาให้เกดิผู้ล้ผู้ล้ติขอำงหน่วยงาน ในแต่ล้ะปีูได้รับการจดัสัรร

ปูระมาณ 10 ล้้านบาทเศษ์ สั่วนงบปูระมาณดำาเนินงานโครงการที�ได้รับการ

จดัสัรรเพิ�มในแต่ล้ะปีู ส่ัวนใหญ่มาจากการดำาเนนิงานเพ้�อำสันอำงต่อำนโยบายหรอ้ำ

ข้อำสัั�งการขอำงผู้้้บริหารกรมควบคุมโรค รายล้ะเอำียดตามภัาพที� 2 แล้ะตารางที� 1 

33,315,800.0

36,929,800.0 35,923,000.0

45,143,765.7

38,997,742.9
36,443,881.0

2562 2563 2564

รับจัดสรร หลังโอนเปลี่ยนแปลง

ภาพที่่� 2 เปูรียบเทียบภัาพรวมงบปูระมาณที�ได้รับจัดสัรรแล้ะงบปูระมาณหล้ัง

โอำนเปูล้ี�ยนแปูล้ง ปูีงบปูระมาณ 2562-2564
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ภาพที่่� 3 เปูรียบเทยีบร้อำยล้ะขอำงงบปูระมาณที�ได้รบัจดัสัรรแล้ะหล้งัโอำนเปูล้ี�ยนแปูล้ง

ขอำงปีูงบปูระมาณ พ.ศ.2564

ตารึางที่่� 1 งบปูระมาณกอำงยทุธ์ศาสัตร์แล้ะแผู้นงาน ปีูงบปูระมาณ พ.ศ.2562-2564

งบปูระมาณที�ได้รับจัดสัรร ยอำดโอำนหล้ังเปูล้ี�ยนแปูล้ง
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ภาพที่่� 4 สััดสั่วนงบดำาเนินงานหล้ังโอำนเปูล้ี�ยนแปูล้ง ปูีงบปูระมาณ พ.ศ.2564

6,984,600.0

296,800.0 344,400.0
138,000.0

6,410,725.2

187,305.5 410,900.0
66,012.1

งบฯ โครงการ งบภารกิจประจํา งบข้ันต่ํา งบสาธารณูปโภค

รับจัดสรร หลังโอนเปลี่ยนแปลง

 ปูีงบปูระมาณ พ.ศ. 2564 กอำงยุทธ์ศาสัตร์แล้ะแผู้นงาน งบปูระมาณ

สั่วนใหญ่ เปู็นงบบุคล้ากร รอำงล้งมาเปู็นงบดำาเนินงาน แล้ะงบล้งทุน สั่วนงบ

ดำาเนินงานจำานวน 7,074,942.81 บาท จะแบ่งอำอำกเปู็น งบดำาเนินงานโครงการ 

จำานวน 6,410,725.20 บาท ภัารกิจปูระจำา จำานวน 187,305.51 บาท ขั�นตำ�า 

จำานวน 410,900.00 บาท  แล้ะสัาธ์ารณ้ปูโภัค จำานวน 66,012.10 บาท 

ผู้ล่การึใชั�จั่ายุงบปรึะมูาณปรึะจัำาปีงบปรึะมูาณ พ.ศ.2564



SPD Annual Report 2021 17

ตารึางที่่� 2 ปูระสัิทธ์ิภัาพการใช้จ่ายงบปูระมาณ ปูีงบปูระมาณ พ.ศ.2564
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ทิศทางและนโยบายการด้ำาเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

นโยบายกระทรวงสาธารณสุข
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นโยบายกรมควบคุมโรค



SPD Annual Report 2021 21



รายงานประจำำาปี 2564 กยผ.คร.22 รายงานประจำำาปี 2564 กยผ.คร.22

ส่วนท่� 2
ผลการด้ำาเนินงาน
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ผลการปฏิิบัติราชการ
ตามคำารับรองการปฏิิบัติราชการ 
ประจำำาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 ผู้ล้การปูระเมินผู้ล้การปูฏิิบัติราชการตามคำารับรอำงการปูฏิิบัติราชการ 

ปูระจำาปูีงบปูระมาณ พ.ศ. 2564 กอำงยุทธ์ศาสัตร์แล้ะแผู้นงาน ได้คะแนน 

4.8071 สั่งผู้ล้ให้ กอำงยุทธ์ศาสัตร์แล้ะแผู้นงาน มีคะแนนอำย้่ในล้ำาดับที� 10 จาก 

40 หน่วยงาน แล้ะได้ล้ำาดับที� 5 ขอำงหน่วยงานขนาดเล้็ก จาก 13 หน่วยงาน

ตารึางที่่� 3 ผู้ล้การปูระเมินผู้ล้การปูฏิิบัติราชการตามคำารับรอำงปูฏิิบัติราชการ 

ปูีงบปูระมาณ พ.ศ.2564
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ผลการด้ำาเนินงานท่�สำาคัญ
ประจำำาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

การพัฒนานโยบาย จำุด้เน้น และแผนงานด้้านการ
ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2561-2565) ประจำำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เป้าหมูายุ/ ผู้ล่ผู้ล่ิต/ ผู้ล่ล่ัพธ์

 1. มนีโยบายแล้ะจดุเน้นการดำาเนนิงานขอำงกรมควบคมุโรค จำานวน 13 จดุเน้น

ที�สัอำดคล้้อำงกับสัถานการณ์แล้ะแนวโน้มในอำนาคต พร้อำมสั้�อำสัารสัร้างความเข้าใจให้

กบับคุล้ากรสังักดักรมควบคมุโรคทกุระดบัใช้เป็ูนแนวทางแล้ะยดึถอ้ำปูฏิบิตัใิห้เป็ูน

ไปูในทศิทางเดยีวกัน

 2. มแีผู้นงานด้านการปู้อำงกนัควบคมุโรคแล้ะภััยสัขุภัาพที�สัำาคญั จดัทำา

ในร้ปูแบบ House Model ที�กระชับ เข้าใจง่ายใน 1 หน้า (One page) เพ้�อำ

สั้�อำสัารให้หน่วยงานเคร้อำข่ายระดับพ้�นที�นำาไปูปูระยุกต์ใช้เปู็นแนวทางในการ

จัดทำาแผู้นงาน/โครงการ แล้ะการขับเคล้้�อำนแผู้นงานให้สัอำดคล้้อำงตามบริบท

แล้ะปัูญหาขอำงพ้�นที� ให้เกดิผู้ล้สัำาเรจ็ต่อำการล้ดโรคแล้ะภัยัสุัขภัาพอำย่างเป็ูนรปู้ธ์รรม 

ผู้ล่งานิคุณภาพ/ ผู้ล่การึดำาเนิินิงานิ

1. ผู้ล่การึดำาเนินิิงานิสำาคัญ/ กจิักรึรึมูที่่�นิำาไปเผู้ยุแพร่ึภายุในิภายุนิอกกอง/กรึมู

 • นโยบายการดำาเนินงานแล้ะหลั้กการบรหิารงาน แล้ะจุดเน้นการดำาเนนิงาน

ขอำงผู้้บ้รหิารกรมควบคมุโรค ปีูงบปูระมาณ พ.ศ. 2565 สั้�อำสัารในรปู้แบบแผู้นพับ 

ให้กับหน่วยงานสัังกัดกรมควบคุมโรค

 • เปู้าหมายการดำาเนินงานปู้อำงกันควบคุมโรคแล้ะภััยสัุขภัาพ ปูระจำา

ปูีงบปูระมาณ พ.ศ. 2565 สั้�อำสัารในร้ปูแบบแผู้นพับ ให้กับหน่วยงานสัังกัดกรม

ควบคุมโรคแล้ะสัำานักงานสัาธ์ารณสัุขจังหวัดทั�วปูระเทศ
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 • แผู้นงานด้านการปู้อำงกันควบคมุโรคแล้ะภัยัสัภุัาพ จำานวน 52 แผู้นงาน 

โดยอำาศัยกล้ไกความร่วมม้อำขอำงคณะทำางานขับเคล้้�อำนการดำาเนินงานเชิง

ยุทธ์ศาสัตร์ ด้านการปู้อำงกันควบคุมโรคแล้ะภััยสัุขภัาพที�สัำาคัญ (Cluster โรค

แล้ะภััยสัุขภัาพ) แล้ะผู้่านการพิจารณาด้านวิชาการจากนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ 

เพ้�อำให้แผู้นงานมคีณุภัาพ แล้ะมแีนวคดิรเิริ�มในการจัดทำาแผู้นงานโรคในรปู้แบบ 

House model (One page) เพ้�อำสั้�อำสัารผู้่าน “แนวทางการดำาเนินงานปู้อำงกัน

ควบคุมโรคแล้ะภััยสัุขภัาพ ปูระจำาปูีงบปูระมาณ พ.ศ. 2565 (Pocketbook)” 

แล้ะแผู้นงานโรคฉีบับเต็ม “แผู้นงานด้านการปู้อำงกันควบคุมโรคแล้ะภััยสัุขภัาพ 

ระยะ 5 ปูี (พ.ศ. 2561-2565) ปูระจำาปูีงบปูระมาณ พ.ศ. 2565 (Pink book)” 

 โดยสั้�อำทั�ง 4 ฉีบับ ได้เผู้ยแพร่ ให้แก่หน่วยงานเคร้อำข่ายที�เกี�ยวข้อำง  

ในร้ปูแบบขอำง e-Book ทางเว็บไซีต์กอำงยุทธ์ศาสัตร์แล้ะแผู้นงาน https://

ddc.moph.go.th/dsp/ หน้าปูระชาสััมพันธ์์ “คล้ังข้อำม้ล้ด้านนโยบายแล้ะ

ยุทธ์ศาสัตร์”
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ปัจัจััยุแห่งความูสำาเรึ็จั 
 1. ผู้้บ้รหิารกรมควบคมุโรค ให้ความสัำาคญัต่อำกระบวนการพฒันานโยบาย

จุดเน้น แล้ะการพัฒนาแผู้นงานโรค แล้ะการสั้�อำสัารในร้ปูแบบขอำง House 

model ให้หน่วยงานทุกระดับให้เกิดการขับเคล้้�อำนให้สัำาเร็จต่อำไปู

2. ผู้ล่การึดำาเนิินิงานิที่่�อยุ้่รึะหว่างการึพัฒนิา 

 การทบทวนแล้ะปูรับปูรุงแผู้นปูฏิิบัติการด้านการปู้อำงกันควบคุมโรค

แล้ะภััยสัุขภัาพขอำงปูระเทศ ระยะ 20 ปูี (พ.ศ. 2561 - 2580) ฉีบับปูรับปูรุง 

 • เปู้าหมายค้อำ แผู้นปูฏิิบัติการฯ มีเปู้าหมายแล้ะตัวชี�วัดในแต่ล้ะระยะ 

5 ปูี ที�ชัดเจนแล้ะเปู็นร้ปูธ์รรม 

 • กระบวนการที�ผู้่านมา ได้มีการระดมความคิดเห็นจากผู้้้บริหารแล้ะ

บุคล้ากรกรมควบคุมโรค จำานวน 3 ครั�ง ได้แก่

 ครั�งที� 1 การวิเคราะห์สัถานการณ์แล้ะกำาหนดทิศทาง การปู้อำงกัน

ควบคุมโรคแล้ะภััยสัุขภัาพขอำงปูระเทศในอำนาคต

 ครั�งที� 2 การกำาหนดเปู้าหมายแล้ะปูระเด็นยุทธ์ศาสัตร์ พร้อำมจัดล้ำาดับ

ความสัำาคัญ

 ครั�งที� 3 นายแพทย์ทรงคณุวฒุ ิพจิารณาให้ความเหน็แล้ะข้อำเสันอำแนะ

 • แผู้นการดำาเนินงานต่อำไปู 

 1) กระบวนการรบัฟัังความคดิเหน็แผู้นปูฏิิบตักิารด้านการปู้อำงกนัควบคมุโรค

แล้ะภัยัสุัขภัาพขอำงปูระเทศ ระยะ 20 ปีู (พ.ศ. 2561 - 2580) ฉีบบัปูรบัปูรงุ พ.ศ. 2564 

จากผู้้ม้ส่ีัวนเกี�ยวข้อำง เพ้�อำให้เกดิการบร้ณาการการดำาเนนิงานจากภัาคเีครอ้ำข่ายทกุ

ภัาคส่ัวน

 2) เสันอำแผู้นต่อำผู้้้บริหารกรมควบคุมโรค เห็นชอำบ แล้ะจัดทำาร้ปูเล้่ม 

ฉีบบัปูรับปูรงุ พร้อำมสั้�อำสัารเผู้ยแพร่สัร้างความเข้าใจให้แก่บคุล้ากรกรมควบคมุโรค

ทุกระดับ ตล้อำดจนหน่วยงานภัาคีเคร้อำข่าย (Network) แล้ะผู้้้มีสั่วนได้สั่วนเสัีย 

(Stakeholder) ที�เกี�ยวข้อำงรับทราบเปู้าหมายร่วมกันต่อำไปู
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แนิวที่างการึพัฒนิา/ ที่ิศที่างการึดำาเนิินิงานิ ปีงบปรึะมูาณ พ.ศ. 2565 

 1. การพฒันาแผู้นปูฏิิบตักิารด้านการปู้อำงกนัควบคมุโรคแล้ะภััยสัขุภัาพ

ขอำงปูระเทศ ระยะ 5 ปูี (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ้�อำเปู็นกรอำบแล้ะแนวทางให้

หน่วยงานดำาเนินการภัายใต้ยุทธ์ศาสัตร์ มุ่งสั้่ผู้ล้สัำาเร็จ ระยะ 5 ปูี โดยกำาหนด

เปู้าหมาย ตัวชี�วัด ยุทธ์ศาสัตร์ กล้ยุทธ์์ แล้ะแนวทางการขับเคล้้�อำนขอำงแผู้น

ปูฏิบิตักิารฯ อำย่างชดัเจนแล้ะเป็ูนรปู้ธ์รรม โดยการมส่ีัวนร่วมขอำงผู้้บ้ริหาร บคุล้ากร

กรมควบคุมโรค แล้ะภัาคีเคร้อำข่ายทุกภัาคสั่วน พร้อำมกำาหนดให้มีการสั้�อำสัาร

ให้กับบคุล้ากรทุกระดบัตล้อำดจนเครอ้ำข่ายที�เกี�ยวข้อำง เพ้�อำสัร้างการรบัร้แ้ล้ะเข้าใจ

 2. การขับเคล้้�อำนแผู้นยุทธ์ศาสัตร์แล้ะนโยบายสั้่การปูฏิิบัติ เพ้�อำให้งาน

สัำาคัญขอำงกรมควบคุมโรค เกิดผู้ล้สัำาเร็จเปู็นร้ปูธ์รรม ผู้่านกล้ไกคณะทำางาน 

Cluster โรคแล้ะภััยสัุขภัาพ ระดับกรม ซีึ�งต้อำงมีการดำาเนินงานอำย่างต่อำเน้�อำง 

โดยใช้ช่อำงทางการขับเคล้้�อำนให้เหมาะสัมด้วยกระบวนการจัดทำาแผู้นงาน/ตัวชี�วดั 

การพฒันาแล้ะขบัเคล้้�อำนนโยบาย การพัฒนาชดุสัทิธ์ปิูระโยชน์ ผู้ล้ล้พัธ์์ที�คาดหวงั 

ค้อำ บคุล้ากรมคีวามเข้าใจแล้ะร่วมกนัขับเคล้้�อำนงาน ให้บรรลุ้เปู้าหมายเชงิยทุธ์ศาสัตร์

แล้ะนโยบาย

 2. การพัฒนากระบวนการจัดทำาแผู้นงานโรค ขับเคล้้�อำนผู้่านกล้ไก

คณะกรรมการแล้ะคณะทำางานขับเคล้้�อำนการดำาเนินงานเชิงยุทธ์ศาสัตร์ด้าน

การปู้อำงกันควบคุมโรคแล้ะภััยสัุขภัาพที�สัำาคัญ กรมควบคุมโรค โดย กยผู้.คร.  

มบีทบาทเป็ูนผู้้้ช่วยเล้ขานกุารคณะทำางาน ทำาหน้าที�เป็ูนแกนกล้างปูระสัานงาน

เช้�อำมโยงระหว่างนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ แล้ะหน่วยงานฝ้่ายเล้ขาฯ 

 3. การพฒันากระบวนการจดัทำาจดุเน้น ให้มส่ีัวนร่วมจากทกุหน่วยงาน 

โดย กยผู้.คร. เปู็นผู้้้จัดทำาเกณฑ์์แล้ะวิเคราะห์จุดเน้นให้สัอำดคล้้อำงกับแผู้นทุก

ระดับ พร้อำมจัดทำาข้อำเสันอำให้ผู้้้บริหารตัดสัินใจคัดเล้้อำก
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การจำัด้ทำาแผนปฏิิบัติราชการประจำำาปี
เป้าหมูายุ การึปฏิิบัติรึาชัการึปรึะจัำาปีงบปรึะมูาณ พ.ศ. 2564

 กลุ้่มงบปูระมาณแล้ะแผู้นงานได้กำาหนดเปู้าหมายแล้ะแนวทางการ

ดำาเนินงานปูระจำาปูีงบปูระมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี�

 1) จดักระบวนการจดัทำาแผู้นปูฏิบัิตริาชการปูระจำาปีูงบปูระมาณ พ.ศ. 2565 

มีการกำาหนดกิจกรรม งบปูระมาณ ตัวบ่งชี�ความสัำาเร็จแล้ะค่าเปู้าหมายที�

สัอำดคล้้อำงกับภัารกิจแล้ะศักยภัาพขอำงหน่วยงานแล้ะทิศทางนโยบายขอำงกรมฯ 

  2) บริหารแผู้นปูฏิิบัติการปูระจำาปูี พ.ศ. 2564 ให้หน่วยงานในสัังกัด

กรมฯ สัามารถใช้จ่ายงบปูระมาณได้อำย่างมปีูระสัทิธ์ภิัาพ สัอำดคล้้อำงตามมาตรการ

เพิ�มปูระสัิทธ์ิภัาพการใช้จ่ายงบปูระมาณปูระจำาปูีขอำงรัฐบาล้ แล้ะเปู็นไปูตาม

ระเบียบที�เกี�ยวข้อำง

ผู้ล่งานิคุณภาพ / ผู้ล่การึดำาเนิินิงานิ

 ผู้ล้การดำาเนินงานที�สัำาคัญ แบ่งอำอำกเปู็น 3 งานหล้ัก ดังนี�

 1. การึจััดที่ำาแผู้นิปฏิิบัติรึาชัการึ ในปูีงบปูระมาณ พ.ศ. 2565 ได้จัด

กระบวนการจัดทำาแผู้นปูฏิิบัติราชการปูระจำาปูีงบปูระมาณ พ.ศ. 2565 ร่วมกับ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อำง ทบทวนเปู้าหมายมาตรการ ล้ดโรคแล้ะภััยสัขุภัาพ กำาหนด

แนวทางในการจัดทำาแผู้นปูฏิิบัติราชการ สั้�อำสัารทิศทางแล้ะแนวทางการจัดทำา

แผู้นปูฏิิบัติราชการ รวมทั�งพิจารณากล้ั�นกรอำง อำนุมัติแผู้นปูฏิิบัติราชการ แล้ะ

จัดสัรรงบปูระมาณปูระจำาปูีงบปูระมาณ พ.ศ. 2565 ภัาพรวมทุกงบรายจ่าย 

เปู็นจำานวนทั�งสัิ�น 3,433.2313 ล้้านบาท ปูระกอำบด้วย งบบุคล้ากร จำานวน 

1,801.0986 ล้้านบาท งบดำาเนินงาน จำานวน 920.7749 ล้้านบาท งบล้งทุน 

จำานวน 522.7422 ล้้านบาท งบเงินอำุดหนุน 188.6156 ล้้านบาท ทั�งนี�  

งบดำาเนินงานโครงการได้อำนุมัติเปู็นจำานวน 379.3316 ล้้านบาท ปูระกอำบด้วย  
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 1) งบปูระมาณเพ้�อำขับเคล้้�อำนงานตามนโยบาย จำานวน 156.8207 ล้้านบาท 

คิดเปู็นร้อำยล้ะ 41.34  

 2) งบปูระมาณสัำาหรบัพฒันาแล้ะเพิ�มขดีความสัามารถในการดำาเนนิงาน

ขอำงกรมฯ จำานวน 33.8887 ล้้านบาทคิดเปู็นร้อำยล้ะ 8.93 

 3) งบปูระมาณตามพันธ์สััญญาโรคที�ต้อำงกำาจัด กวาดล้้าง ตล้อำดจน

งานที�ธ์ำารงไว้ตามพันธ์กิจขอำงกรมฯ จำานวน 188.6222 คิดเปู็น ร้อำยล้ะ 49.72 

โดยสัามารถเสันอำกรมฯ อำนมุตัแิผู้นปูฏิบัิตริาชการตามร่างพระราชบญัญตังิบปูระมาณ

รายจ่ายปูระจำาปีูงบปูระมาณ พ.ศ. 2565 ได้ในวนัที� 28 กนัยายน 2564 ซีึ�งเป็ูนไปู

ตามกรอำบเวล้าที�กำาหนด เพ้�อำให้ทุกหน่วยงานสัามารถวางแผู้นการดำาเนินงาน

แล้ะเบิกจ่ายงบปูระมาณได้ตั�งแต่ต้นปูีงบปูระมาณ  
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2. งานิบรึิหารึแผู้นิปฏิิบัติรึาชัการึ ปูระจำาปูี 

งบปูระมาณ พ.ศ. 2564  เน้�อำงจากตั�งแต่ใน

ช่วงเด้อำนเมษ์ายน 2564 เปู็นต้นมา มีการ

แพร่ระบาดโรคติดเช้�อำไวรัสัโคโรนา 2019 ระ

รอำกใหม่ ขยายวงกว้างครอำบคลุ้มพ้�นที�ทั�ว

ปูระเทศ ซีึ�งสั่งผู้ล้กระทบต่อำทั�งปูระชาชน 

ระบบเศรษ์ฐกิจขอำงปูระเทศโดยรวม รวมถึง

การดำาเนินงานตามแผู้นปูฏิิบัติราชการ ขอำง

กรมควบคุมโรค ที�มีบางโครงการไม่สัามารถ

ดำาเนินการได้ เช่น การปูระชุมเชิงปูฏิิบัติการ 

อำบรม สััมมนา เปู็นต้น เน้�อำงจากมีการงด แล้ะจำากัดจำานวนบุคคล้ในการรวม

กลุ้ม่กจิกรรม ซีึ�งเป็ูนไปูตามมมาตรการผู่้อำนปูรนกจิการแล้ะกิจกรรมเพ้�อำปู้อำงกนั

การแพร่ระบาดขอำงโรคโควิด 19 จึงได้ให้หน่วยงานทบทวนแผู้นการปูฏิิบัติงาน

แล้ะการใช้จ่ายงบปูระมาณขอำงหน่วยงานระหว่างปูี จำานวน 2 ครั�ง ในช่วงเด้อำน

มีนาคม (ไตรมาสั 2) แล้ะเด้อำนสัิงหาคม (ไตรมาสั 4) ผู้ล้ที�ได้จากการทบทวน

แผู้นการปูฏิิบัติงานแล้ะการใช้จ่ายงบปูระมาณขอำงหน่วยงานระหว่างปูี ค้อำ  

มีหน่วยงานไม่ขอำรับจัดสัรรงบปูระมาณในงวดที� 4 จำานวน 22 หน่วยงาน  

รวมเป็ูนงบปูระมาณทั�งสัิ�น 15.6032 ล้้านบาท ส่ังผู้ล้ให้กรมฯ สัามารถดำาเนนิงาน

ตามภัารกจิเร่งด่วนที�สัอำดคล้้อำงกบันโยบายแล้ะสัถานการณ์ปัูจจบุนั แล้ะสัามารถ

บริหารจัดการงบปูระมาณที�มีอำย้่ให้เกิดปูระสัิทธ์ิภัาพสั้งสัุด 
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3. ผู้ล่งานิคุณภาพ ในปูีงบปูระมาณ พ.ศ. 2564 

กลุ้่มงบปูระมาณแล้ะแผู้นงานได้มีการพัฒนาระบบ 

Chatbot สัำาหรบัให้บรกิารข้อำมล้้ด้านการบรหิารแผู้น

ปูฏิบิตักิารแล้ะการใช้จ่ายงบปูระมาณแบบ Real - Time 

โดยได้วางแผู้นการพัฒนาคุณภัาพงานการพัฒนา

ระบบ Chatbot สัำาหรบัให้บรกิารข้อำมล้้ด้านการบรหิาร

แผู้นปูฏิิบัติการแล้ะการใช้จ่ายงบปูระมาณแบบ Real 

- Time โดยมีเริ�มจากการวิเคราะห์ปูัญหา แล้ะ gab 

ในการดำาเนินงานด้านการบริหารแผู้นปูฏิิบัติการแล้ะ

การใช้จ่ายงบปูระมาณที�ผู่้านมา เล้อ้ำกเคร้�อำงมอ้ำในการ

พฒันากระบวนการดำาเนนิงาน คอ้ำ CHATBOT จากนั�น

กำาหนดเปู้าหมาย แล้ะกรอำบขอำงการพัฒนาระบบ 

CHATBOT พร้อำมกับปูระสัานขอำความร่วมม้อำจาก

ศ้นย์สัารสันเทศเข้าร่วมพัฒนาต้นแบบขอำงระบบ 

CHATBOT จาก Flowchart ที�กำาหนดแนวทางตอำบ

คำาถาม จากปูระเด็นคำาถามที�มีหน่วยงานสัอำบถาม

เปู็นปูระจำา แล้ะทดล้อำงให้หน่วยงานใช้งานก่อำนเปูิด

ให้ใช้งานจริงเพ้�อำนำามาปูรับปูรุงแก้ไขระบบให้ดำาเนินการได้อำย่างมีปูระสัิทธ์ิภัาพ 

มากยิ�งขึ�น ทั�งนี� การดำาเนินงานในระยะที� 2 มีข้อำจำากัดบางปูระการ เน้�อำงจาก

กอำงยุทธ์ศาสัตร์แล้ะแผู้นงานไม่มผีู้้เ้ชี�ยวชาญที�จะสัามารถช่วยพัฒนาระบบดังกล่้าว

ได้อำย่างต่อำเน้�อำง ดังนั�น ในปูีงบปูระมาณ พ.ศ. 2565 จึงควรเชิญกลุ้่มข้อำม้ล้แล้ะ

สัารสันเทศเข้ามาร่วมดำาเนนิการ เพ้�อำให้ความร่วมมอ้ำแล้ะการปูระสัานงานในการ

พฒันาระบบ ทั�งภัายในกอำงยทุธ์ศาสัตร์แล้ะแผู้นงาน แล้ะระหว่างกอำงยุทธ์ศาสัตร์แล้ะ 

บรรลุ้ตามเปู้าหมายการดำาเนินงานที�กำาหนดไว้
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ปัจัจััยุแห่งความูสำาเรึ็จั

 ความร่วมมอ้ำระหว่างหน่วยงานที�เกี�ยวข้อำง เช่น กลุ้ม่ข้อำมล้้แล้ะสัารสันเทศ 

เปู็นต้น ทำาให้ได้ผู้ล้ล้ัพธ์์การดำาเนินงานบรรลุ้ตามเปู้าหมายที�ตั�งไว้ แล้ะมีการคิด

พัฒนาต่อำยอำดงานที�ทำาให้มีปูระสัิทธิ์ภัาพแล้ะครอำบคลุ้มความต้อำงการขอำงผู้้้ใช้

บริการมากยิ�งขึ�น

แนิวที่างการึพัฒนิา/ที่ิศที่างการึดำานิเนิินิงานิ ปีงบปรึะมูาณ พ.ศ. 2565

 กำาหนดแนวทางการจดัทำาแผู้นปูฏิบัิตริาชการ แล้ะการบรหิารแผู้นปูฏิิบตังิาน

แล้ะการเบิกจ่ายงบปูระมาณ ปูระจำาปูีงบปูระมาณ พ.ศ. 2565 ร่วมกับหน่วย

งานในสัังกัดกรมควบคมโรค เพ้�อำล้ดความคล้าดเคล้้�อำนในการสั้�อำสัารแนวทาง

ในการจดัทำาแผู้นปูฏิบิตัริาชการ แนวทางการบรหิารแผู้นปูฏิบัิตงิานแล้ะการเบกิจ่าย

งบปูระมาณ ให้กรมสัามารถบรรลุ้เปู้าหมายล้ดโรคแล้ะภััยสัุขภัาพที�วางแผู้นไว้ 

แล้ะนโยบายสัำาคัญขอำงปูระเทศที�กรมควบคุมโรคเกี�ยวข้อำง
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การจำัด้ทำางบประมาณรายจำ่ายประจำำาปี 
กรมควบคุมโรค

เป้าหมูายุ/ ผู้ล่ผู้ล่ิต/ผู้ล่ล่ัพธ์ : 
 การจัดทำางบปูระมาณรายจ่ายปูระจำาปูีงบปูระมาณ พ.ศ. 2565 โดย

กำาหนดเปู้าหมายให้แผู้นคำาขอำงบปูระมาณขอำงกรมควบคุมโรค มคีวามสัอำดคล้้อำง

ตามยุทธ์ศาสัตร์ชาติ กระทรวงสัาธ์ารณสัุข แล้ะทิศทางขอำงกรมควบคุมโรค 

รวมถงึสัามารถต่อำยอำดเปู้าหมายการล้ดโรคแล้ะภัยัสุัขภัาพได้อำย่างมปีูระสัทิธ์ภิัาพ

ผู้ล่งานิคุณภาพ / ผู้ล่การึดำาเนิินิงานิ

 ก า ร จั ด ทำา

งบปูระมาณรายจ่าย

ปูระจำาปูีงบปูระมาณ 

พ.ศ. 2565 เปู็นการ

จัดทำางบปูระมาณ

ภั า ย ใ ต้ ข้ อำ สัำา กั ด

สัถานการณ์การแพร่

ระบาดขอำงโรคติด

เช้�อำไวรัสัโคโรนา 2019 แล้ะแนวโน้มเศรษ์ฐกิจที�มีความไม่แน่นอำน จึงได้กำาหนด

แนวทางการจัดทำางบปูระมาณปูระจำาปูี ให้สัอำดคล้้อำงกับนโยบายขอำงรัฐบาล้

รวมถงึจัดทำารายล้ะเอำยีดปูระกอำบการพจิารณาขอำงสัำานกังบปูระมาณ คณะกรรมาธ์กิาร

วิสัามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบปูระมาณรายจ่ายปูระจำาปูี แล้ะคณะ 

อำนกุรรมาธ์กิารวสิัามญัฯ ได้อำย่างถก้ต้อำง ครบถ้วน เพียงพอำ แล้ะทันเวล้า ตามที�

กำาหนด โดยกรมควบคุมโรคได้รับการจัดสัรรงบปูระมาณตามพระราชบัญญัติ

งบปูระมาณรายจ่ายปูระจำาปูี พ.ศ. 2565 วงเงินงบปูระมาณทั�งสัิ�น 3,558.94 

ล้้านบาท ล้ดล้งจากปูี 2564 จำานวน 485.30 ล้้านบาท คิดเปู็นร้อำยล้ะ -12.00 

(ปูี 2564 วงเงิน 4,044.24 ล้บ.) เปู็นงบบุคล้ากร จำานวน 1,846.84 ล้้านบาท 
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งบดำาเนินงาน จำานวน 990.94 ล้้านบาท งบล้งทุน จำานวน 522.74 ล้้านบาท 

แล้ะงบเงินอำุดหนุน จำานวน 198.42 ล้้านบาท 

 นอำกจากนี�ในปูีที�ผู้่านมา กลุ้่มงบปูระมาณได้นำาเทคโนโล้ยีสัารสันเทศ

มาปูระยุกต์ใช้การทำางาน โดยได้พัฒนาระบบสันับสันุนข้อำม้ล้เพ้�อำชี�แจงคำาขอำ

งบปูระมาณ แบบ Real Time เพ้�อำความอำำานวยความสัะดวกรวดเรว็ให้แก่ผู้้บ้รหิาร 

แล้ะหน่วยงานที�สันบัสันนุข้อำมล้้ขอำงกรมควบคุมโรค ส่ังผู้ล้ให้สัามารถชี�แจงคำาขอำ

งบปูระมาณขอำงกรมควบคมุโรค เป็ูนไปูอำย่างให้มปีูระสัทิธ์ภิัาพแล้ะเกดิปูระสัทิธ์ผิู้ล้ 

โดยจะเหน็ได้จากการที�คณะกรรมาธ์กิารฯ ปูรบัล้ดงบปูระมาณเพยีง 6.35 ล้้านบาท 

คิดเปู็นร้อำยล้ะ 0.18 ขอำงวงเงิน (ร่าง) พ.ร.บ.งบปูระมาณปูระจำาปูีขอำงกรม

ควบคุมโรค

ปัจัจััยุแห่งความูสำาเรึ็จั : 
 1. ผู้้บ้รหิารให้ความสัำาคญั แล้ะกำาหนดนโยบายที�ชดัเจนเพ้�อำให้หน่วยงาน

สัามารถจัดทำาคำาขอำงบปูระมาณปูระจำาปูี ที�สัามารถขับเคล้้�อำนการดำาเนินงาน

ขอำงกรมควบคุมโรคได้อำย่างมีปูระสัิทธ์ิภัาพ

 2. ความร่วมมอ้ำจากผู้้บ้รหิาร แล้ะผู้้ท้ี�เกี�ยวข้อำงในทกุระดบั ในการจดัทำา

คำาขอำงบปูระมาณแล้ะสันับสันนุข้อำมล้้ปูระกอำบการจดัทำางบปูระมาณ ให้มปีูระสัทิธ์ภิัาพ

แล้ะเกิดปูระสัิทธ์ิผู้ล้

แนิวที่างการึพัฒนิา/ที่ิศที่างการึดำานิเนิินิงานิ ปีงบปรึะมูาณ พ.ศ. 2565
 ในปูีงบปูระมาณ พ.ศ. 2565 การจัดทำาคำาขอำงบปูระมาณปูระจำาปูี ได้

กำาหนดแนวทางร่วมกับหน่วยงานในสัังกัดกรมฯ แล้ะนำาเทคโนโล้ยีสัารสันเทศ

มาใช้ในการจดัทำารายล้ะเอำยีดคำาขอำงบปูระมาณปูระจำาปีู เพ้�อำช่วงล้ดความคล้าดเคล้้�อำน

ขอำงข้อำม้ล้ให้มีสัาระครบถ้วนสัำาหรับใช้ในการเสันอำขอำตั�งงบปูระมาณ
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การจำัด้ทำาคำาของบประมาณสำาห้รับกรณ่ฉุุกเฉุิน
ห้ร่อจำำาเป็นในการแก้ไขปัญห้าโรคและภัยสุขภาพ
เป้าหมูายุ/ ผู้ล่ผู้ล่ิต/ผู้ล่ล่ัพธ์ : 

 การจัดทำาคำาขอำงบปูระมาณสัำาหรับกรณีฉีุกเฉีินหร้อำจำาเปู็นในการ

แก้ไขปูัญหาโรคแล้ะภััยสัุขภัาพ เพ้�อำขับเคล้้�อำนงานในภัารกิจสัำาคัญขอำงกรมฯ 

ให้สัำาเร็จตามวัตถุปูระสังค์ที�กำาหนดไว้

ผู้ล่งานิคุณภาพ / ผู้ล่การึดำาเนิินิงานิ

 ในปีูงบปูระมาณ 2564 ได้รบัอำนมุตัจิดัสัรรงบปูระมาณให้กรมควบคมุโรค 

สัำาหรบัแก้ไขปัูญหาโรคติดเช้�อำไวรสััโคโรนา 2019 (COVID-19) แล้ะจดัซ้ี�อำวคัซีนี

ปู้อำงกันโรคตดิเช้�อำไวรสััโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั�งสัิ�น 41,887.07 ล้้านบาท 

เปู็นค่าใช้จ่ายสัำาหรับเตรียมความพร้อำมรับม้อำแล้ะแก้ไขปูัญหาโรคติดเช้�อำไวรัสั

โคโรนา 2019 (COVID-19) วงเงิน 3,769.35 ล้้านบาท แล้ะสัำาหรับจัดซี้�อำวัคซีีน

โรคติดเช้�อำไวรัสัโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ้�อำให้บริการปูระชากรไทย วงเงิน 

38,117.72 ล้้านบาท โดยแบ่งเปู็น

 1. งบกล้าง ค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปูัญหา แล้ะเยียวยาผู้้้ได้รับ

ผู้ล้กระทบจากการระบาดขอำงโรคติดเช้�อำไวรัสัโคโรนา 2019 วงเงิน 9,972.34 

ล้้านบาท

 2. พระราชกำาหนดให้อำำานาจกระทรวงการคล้ังก้้เงินเพ้�อำแก้ไขปูัญหา 

เยยีวยา แล้ะฟ้ั�นฟัเ้ศรษ์ฐกจิแล้ะสังัคมที�ได้รบัผู้ล้กระทบจากสัถานการณ์การระบาด

ขอำงโรคติดเช้�อำไวรัสัโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 วงเงิน 13,542.68 ล้้านบาท

 3. พระราชกำาหนดให้อำำานาจกระทรวงการคล้ังก้้เงิน เพ้�อำแก้ไขปูัญหา

เศรษ์ฐกิจแล้ะสัังคมจากการระบาดขอำงโรคติดเช้�อำไวรัสัโคโรนา 2019 เพิ�มเติม 

พ.ศ. 2564 วงเงิน 18,372.04 ล้้านบาท
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ปัจัจััยุแห่งความูสำาเรึ็จั 

 ผู้้้บริหารให้ความสัำาคัญแล้ะหน่วยงาน รวมถึงผู้้้ที�เกี�ยวข้อำงในทุกระดับ

ให้ความร่วมม้อำ ในการจัดทำาคำาขอำงบปูระมาณแล้ะสันับสันุนข้อำม้ล้ปูระกอำบ

การจดัทำางบปูระมาณ ให้มีปูระสัทิธ์ภิัาพแล้ะเกดิปูระสัทิธ์ผิู้ล้ โดยมีการกล้ั�นกรอำง

ผู้่านกล้ไก การจัดการภัาวะฉีุกเฉีินในทุกระดับ แล้ะการบ้รณาการในทุกมิติขอำง

การปู้อำงกัน ควบคุม ในทางวิชาการ กฎ ระเบียบ แล้ะการสัั�งการผู้่านศ้นย์

ปูฏิิบัติการ จนถึงระดับปูระเทศ
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การจำัด้ทำารายงานประจำำาปี กรมควบคุมโรค 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
     เปู็นรายงานผู้ล้การดำาเนินงาน ปูระจำาปูีงบปูระมาณ พ.ศ. 2563  

กรมควบคุมโรค กระทรวงสัาธ์ารณสุัข เพ้�อำเผู้ยแพร่ผู้ล้การดำาเนนิงานในปีูที�ผู่้านมา

ขอำงกรมควบคุมโรคแก่หน่วยงานภัาครัฐ อำงค์กรสั่วนท้อำงถิ�น ภัาคีเคร้อำข่าย 

แล้ะปูระชาชน ได้รบัทราบในภัารกจิที�กรมฯ เป็ูนอำงค์กรหล้กัขอำงการดำาเนินงาน       

เฝ้้าระวังปู้อำงกันควบคุมโรคแล้ะภััยที�สัุขภัาพระดับปูระเทศ เพ้�อำให้ “ปูระชาชน

ได้รับการปู้อำงกันควบคุมโรค แล้ะภััยสัุขภัาพระดับมาตรฐานสัากล้ ภัายในปูี 

2580” ผู้ล้การดำาเนินงานสัำาคัญกรมควบคุมโรค ได้แก่ ผู้ล้การดำาเนินงานตาม

ตัวชี�วัดพระราชบัญญัติงบปูระมาณรายจ่าย ผู้ล้การดำาเนินงานตามยุทธ์ศาสัตร์

กรมควบคุมโรค ผู้ล้การดำาเนินงานปู้อำงกันควบคุมโรคติดเช้�อำไวรัสัโคโรนา 2019 

(COVID - 19) แล้ะผู้ล้การดำาเนนิงานตามนโยบายการดำาเนนิงานปู้อำงกนัควบคมุโรค

แล้ะภััยสัุขภัาพขอำงกรมควบคุมโรค ปูระจำาปูีงบปูระมาณ พ.ศ. 2563 เปู็นต้น
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การด้ำาเนินงานนิเทศงาน เฝ่้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค
ประจำำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้กำากับ
รองอธิบด้่กรมควบคุมโรค

 การนิเทศงาน ติดตามการดำาเนินงานเฝ้้าระวัง ปู้อำงกัน ควบคุมโรค

แล้ะภััยสัุขภัาพ กรมควบคุมโรค ปูีงบปูระมาณ พ.ศ.2564 เปู็นสั่วนหนึ�งขอำง

การกำากับ ติดตามผู้ล้การดำาเนินงานขอำงหน่วยงานภัายใต้กำากับขอำงรอำงอำธ์ิบดี

กรมควบคุมโรค ได้แก่ นายแพทย์ขจรศักดิ� แก้วจรัสั, นายแพทย์ปูรีชา เปูรมปูรี, 

นายแพทย์อำภัิชาต วชิรพันธ์ุ์ แล้ะนายแพทย์โสัภัณ เอำี�ยมศิริถาวร เพ้�อำรับฟััง

ความก้าวหน้าการดำาเนนิงานตามนโยบายที�อำธิ์บดกีรมควบคมุโรค นายแพทย์โอำภัาสั 

การย์กวนิพงศ์ มอำบกรอำบแนวทางการดำาเนนิงานปู้อำงกนัควบคมุโรคแล้ะภัยัสัขุภัาพ 

ปูระจำาปูีงบปูระมาณ พ.ศ. 2564 ให้แก่หน่วยงานในสัังกัดทุกหน่วยงาน เพ้�อำนำา

ไปูสั้่การปูฏิิบัติ โดยเน้น 4 ปูระเด็นที�สัำาคัญ ได้แก่ 

 1. ให้ความสัำาคญัสัง้สัดุกบัการพฒันางานสัาธ์ารณสัขุตามแนวพระราชดำาริ 

โครงการเฉีล้ิมพระเกียรติ 

 2. ให้ความสัำาคัญกบัการขบัเคล้้�อำนงานตามนโยบายกระทรวงสัาธ์ารณสัขุ 

 3. เตรยีมความพร้อำมรบัมอ้ำต่อำการแพร่ระบาดขอำงโรคโควิด 19 ระล้อำกใหม่ 

 4. เร่งรัดการทำางาน ตามข้อำกำาหนดหร้อำพันธ์ะสััญญาระหว่างปูระเทศ

ในการนี�ได้มอำบหมายให้รอำงอำธ์บิดกีรมควบคุมโรค ขบัเคล้้�อำน กำากบัแล้ะผู้ล้กัดนั

ให้ทกุหน่วยงานภัายใต้ความรบัผู้ดิชอำบ ปูรบัวธิ์กีารทำางานเพ้�อำเพิ�มปูระสัทิธ์ภิัาพ 

นำาไปูส่้ัผู้ล้ล้ัพธ์์ที�สัามารถสัะท้อำนถึงปูริมาณแล้ะคุณภัาพขอำงผู้ล้งานที�เกิดขึ�น 

โดยคาดหวงัว่าทกุหน่วยงานจะดำาเนนิแผู้นงาน โครงการเพ้�อำขบัเคล้้�อำนนโยบาย

ดังกล้่าวให้สััมฤทธ์ิ�ผู้ล้ ให้เกิดปูระโยชน์สั้งสัุดกับปูระชาชน
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 เน้�อำงจากสัถานการณ์การแพร่ระบาดขอำงโรคติดเช้�อำไวรัสัโคโรนา 

2019 (COVID-19) รอำบที� 3 ตั�งแต่ต้นปูี 2564 (เด้อำนเมษ์ายน 2564) เกิดการ

ระบาดเป็ูนกลุ้ม่ก้อำนขนาดใหญ่ (cluster) ทั�งในกรงุเทพมหานคร แล้ะต่างจงัหวดั

ซีึ�งมีรายงานการผู้้้ติดเช้�อำทั�งจากสัถานปูระกอำบการ ตล้าด แล้ะชุมชนกระจาย

ทั�วปูระเทศ เน้�อำงจากเปู็นช่วงวันหยุดสังกรานต์ (หยุดยาว) พนักงานแล้ะ

ปูระชาชนมีการเดนิทางท่อำงเที�ยว แล้ะกลั้บภัม้ลิ้ำาเนา ส่ังผู้ล้ให้เกดิการแพร่กระจาย

โรคจากกลุ้่มเสัี�ยงในสัถานบริการ ตล้าด บริษ์ัท แล้ะชุมชนแอำอำัดที�นำาเช้�อำไปู

แพร่กระจายในภัม้ลิ้ำาเนาหรอ้ำแหล่้งท่อำงเที�ยวบางจดุ ทำาให้พบรายงานการระบาด

ในจงัหวดัต่าง ๆ เพิ�มขึ�นในทกุภัม้ภิัาคขอำงปูระเทศอำย่างต่อำเน้�อำงมาจนถงึปัูจจบุนั 

สัถานการณ์ดงักล่้าวส่ังผู้ล้ให้ผู้้บ้รหิารกรมควบคุมโรค แล้ะหน่วยงานในสังักดักรม

ต้อำงระดมสัรรพกำาล้ังเจ้าหน้าที� แล้ะปูัจจัยสันับสันุนต่าง ๆ เพ้�อำสันับสันุนการ

ปู้อำงกันควบคุมโรคติดเช้�อำไวรัสัโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทำาให้สัามารถ

ดำาเนนิการนเิทศงาน เฝ้้าระวัง ปู้อำงกนัควบคมุโรคแล้ะภััยสัขุภัาพ กรมควบคุมโรค 

ปูระจำาปีูงบปูระมาณ พ.ศ. 2564 ภัายใต้กำากับรอำงอำธิ์บดกีรมควบคุมโรค 6 หน่วยงาน 

ปูระกอำบด้วย 

 1. สัำานกังานปู้อำงกนัควบคมุโรคที� 1 จงัหวดัเชยีงใหม่ด่านแม่สัาย อำำาเภัอำ

แม่สัาย จังหวัดเชียงราย/ ด่านเชียงแสัน อำำาเภัอำเชียงแสัน จังหวัดเชียงราย 

ระหว่างวันที� 31 มีนาคม - 2 เมษ์ายน 2564

 2. สัำานักงานปู้อำงกันควบคุมโรคที� 4 จังหวัดสัระบุรี ในวันที� 23 มีนาคม  

พ.ศ. 2564

 3. สัำานักงานปู้อำงกันควบคุมโรคที� 7 จังหวัดขอำนแก่น แล้ะตรวจเยี�ยม

พ้�นที� “นิคมบ้านหัน จังหวัดมหาสัารคาม” ระหว่างวันที� 30 พฤศจิกายน -  

1 ธ์ันวาคม 2563

 4. สัำานักงานปู้อำงกันควบคุมโรคที� 8 จังหวัดอำุดรธ์านี/ ด่านสัะพาน

มติรภัาพไทย - ล้าว 1 จงัหวดัหนอำงคาย แล้ะศน้ย์ควบคมุโรคตดิต่อำนำาโดยแมล้งที� 

8.3 จังหวัดสักล้นคร ระหว่างวันที� 15 - 17 กุมภัาพันธ์์ 2564
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 5. สัำานักงานปู้อำงกันควบคุมโรคที� 9 จังหวัดนครราชสัีมา แล้ะตรวจ

เยี�ยมพ้�นที� “ศ้นย์ควบคุมโรคติดต่อำนำาโดยแมล้งที� 9.1 จังหวัดชัยภั้มิ” แล้ะ 

“หน่วยควบคุมโรคติดต่อำนำาโดยแมล้งที� 9.1.2 เทพสัถิต”ระหว่างวันที� 16 – 17 

ธ์ันวาคม 2563

 6. สัำานักงานปู้อำงกันควบคุมโรคที� 10 จังหวัดอำุบล้ราชธ์านี ล้งพ้�นที�

ด่านควบคุมโรคติดต่อำระหว่างปูระเทศ ท่าอำากาศยานนานาชาติอำุบล้ราชธ์านี 

ระหว่างวันที� 7 – 9 มีนาคม 2564

แล้ะมกีารล้งพ้�นที�เพ้�อำตรวจเยี�ยม ตดิตามผู้ล้การดำาเนนิงาน จำานวน 1 หน่วยงาน 

ค้อำการล้งพ้�นที�เพ้�อำตรวจเยี�ยม ติดตามผู้ล้การดำาเนินงานเฝ้้าระวัง ปู้อำงกัน 

ควบคุมโรค แล้ะภััยสัุขภัาพ กรมควบคุมโรค ปูระจำาปูีงบปูระมาณ พ.ศ. 2564 

ณ สัำานักงานปู้อำงกันควบคุมโรคที� 2 จังหวัดพิษ์ณุโล้ก / โรงพยาบาล้สันาม 

มหาวทิยาล้ยัเทคโนโล้ยรีาชมงคล้ล้้านนาตาก จงัหวดัตาก / ด่านพรมแดนแม่สัอำด 

สัะพานแห่งที� 2 แล้ะด่านท่าอำากาศยานแม่สัอำด จังหวัดตาก ระหว่างวันที� 2 - 3 

มิถุนายน 2564
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การทบทวนทิศทางและกลไกการขับเคล่�อน 
การด้ำาเนินงาน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
พ.ศ. 2564
 กอำงยทุธ์ศาสัตร์แล้ะแผู้นงานได้เริ�มดำาเนนิการปูฏิร้ิปูอำงค์กร ตั�งแต่เดอ้ำน

กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึงปัูจจบุนั เพ้�อำให้สัอำดคล้้อำงกบัอำำานาจแล้ะหน้าที�ดงัต่อำไปูนี� 

 (1) จดัทำาแล้ะปูระสัานแผู้นงานแล้ะแผู้นปูฏิบิตัริาชการขอำงกรมให้เกดิผู้ล้

สััมฤทธ์ิ� เปู็นไปูตามเปู้าหมาย แนวทาง แล้ะแผู้นปูฏิิบัติราชการขอำงกระทรวง 

รวมทั�งเร่งรดั ตดิตามแล้ะปูระเมนิผู้ล้ การปูฏิบัิตงิานขอำงหน่วยงานในสังักัดกรม 

 (2) ติดต่อำแล้ะปูระสัานงานกับอำงค์การหร้อำหน่วยงานต่าง ๆ ทั�งใน

ปูระเทศแล้ะต่างปูระเทศเกี�ยวกับความร่วมม้อำแล้ะความช่วยเหล้้อำด้านการ

ควบคุมโรค 

 (3) ส่ังเสัริมแล้ะสันบัสันนุการศกึษ์า วเิคราะห์ วจิยั แล้ะพัฒนาอำงค์ความร้้

ที�เกี�ยวข้อำงกับ การบริหาร วิชาการ แล้ะเทคโนโล้ยีการปู้อำงกันแล้ะควบคุมโรค 

 (4) เปู็นศ้นย์ข้อำม้ล้แล้ะเทคโนโล้ยีสัารสันเทศขอำงกรม 

 (5) จัดทำาแล้ะเสันอำนโยบาย ยุทธ์ศาสัตร์ด้านการเฝ้้าระวัง ปู้อำงกันภััย

ที�คุกคามสัุขภัาพระดับปูระเทศแล้พระหว่างปูระเทศ 

 (6) วเิคราะห์ จดัทำาคำาขอำงบปูระมาณ แล้ะจดัสัรรงบปูระมาณขอำงกรม 

 (7) ปูฏิิบัติงานร่วมกับหร้อำสันับสันุนการปูฏิิบัติงานขอำงหน่วยงานอำ้�นที�

เกี�ยวข้อำง

 ในปูี 2564 ได้ดำาเนินการทบทวนทิศทางแล้ะกล้ไกการขับเคล้้�อำนการ

ดำาเนินงานกอำงยทุธ์ศาสัตร์แล้ะแผู้นงาน วตัถปุูระสังค์เพ้�อำทบทวนการดำาเนนิงาน 

การปูระเมนิผู้ล้การดำาเนนิงาน รวมถงึการพฒันากล้ไก/รปู้แบบการบรหิารจดัการ

อำงค์กร บนพ้�นฐานการเรยีนร้ร่้วมกนัแล้ะการมส่ีัวนร่วมขอำงบคุล้ากรในการกำาหนด

ทิศทางแล้ะกล้ไกการขับเคล้้�อำนการดำาเนินงาน โดยมีกิจกรรมต่างๆ อำาทิเช่น
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 1. การปูระชุมเชงิปูฏิบัิตกิาร (Work Shop) เพ้�อำทบทวนผู้ลิ้ตภัณัฑ์์หลั้ก 

โดยการวิเคราะห์ข้อำม้ล้จากแบบสัำารวจความคิดเห็นเพ้�อำการปูรับปูรุงการให้

บรกิาร แล้ะการพฒันากระบวนงานให้มปีูระสัทิธ์ภิัาพโดยการกำาหนดเปู้าปูระสังค์ 

กล้ยุทธ์์แล้ะมาตรการที�สัำาคัญสั้่ความสัำาเร็จขอำงอำงค์การ 

 2. กิจกรรมกระบวนการมอำงอำนาคตเพ้�อำทบทวนแผู้นปูฏิิบัติการโดย

กำาหนดเปู้าปูระสังค์คอ้ำ 1) เทคโนโล้ยแีล้ะข้อำมล้้ที�รวดเรว็เพ้�อำช่วยในการตัดสันิใจ 

2) งานบริการด้านยุทธ์ศาสัตร์ 3) ข้อำค้นพบแล้ะความท้าทายในการดำาเนินการ

ข้�อค�นิพบแล่ะแนิวที่างการึดำาเนิินิงานิในิปีต่อไป

 1. การบ้รณาการข้อำม้ล้ทั�งจากภัายในแล้ะภัายนอำกอำงค์กร

 2. การพฒันาสัมรรถนะบคุล้ากรอำย่างต่อำเน้�อำง เพิ�มเติมทกัษ์ะความเชี�ยวชาญ

ด้านการใช้เทคโนโล้ยีดิจิทัล้ ด้านการวิเคราะห์แล้ะสัังเคราะห์ข้อำม้ล้

 3. การใช้เทคโนโล้ยีสันับสันุนการดำาเนินงาน/วัสัดุ, อำุปูกรณ์

 4. การสัร้างสัภัาพแวดล้้อำมแล้ะบรรยากาศในการทำางาน ช่อำงทางการ

เปูิดรับฟัังความคิดเห็นขอำงบุคล้ากร

 5. การสัร้างปูฏิิสััมพันธ์์แล้ะความผู้้กพันอำงค์กร

 6. การหมุนเวียนงานแล้ะการสัอำนงานบุคล้ากร

 7. ควรพัฒนาการสั้�อำสัารเคร้อำข่าย / การถ่ายทอำดนโยบาย / การสัร้าง

สััมพันธ์์เคร้อำข่าย

 8.ปูรับปูรุงปูระสิัทธ์ิภัาพแล้ะความเข้มแข็งขอำงเคร้�อำงม้อำการติดตาม

แล้ะปูระเมินผู้ล้ (Monitoring & Evaluation : M&E) แล้ะระบบการบริหาร

จัดการเชิงยุทธ์ศาสัตร์ (EstimateSM)
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การพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศ

 กอำงยุทธ์ศาสัตร์แล้ะแผู้นงานมพีนัธ์กิจิ  “พฒันาแล้ะบรหิารนโยบายแล้ะ

ยทุธ์ศาสัตร์การปู้อำงกนัควบคมุโรคแล้ะภัยัสัขุภัาพอำย่างมส่ีัวนร่วม ด้วยเทคโนโล้ย”ี 

แล้ะมีเปู้าปูระสังค์หล้ัก ที�เกี�ยวข้อำง เช่น 1) สัารสันเทศจากการติดตามปูระเมิน

ผู้ล้ถ้กนำาไปูใช้ปูระโยชน์ในการปู้อำงกันควบคุมโรคแล้ะภััยสัุขภัาพ 2) มีระบบ

ข้อำม้ล้สัารสันเทศ/เทคโนโล้ยีที�ทันสัมัย เข้าถึงง่าย แล้ะสัามารถใช้ข้อำม้ล้ได้อำย่าง

มีปูระสัิทธ์ิภัาพ ดังนั�น ปูีงบปูระมาณ พ.ศ. 2564 จึงได้กำาหนดเปู้าหมายการ

พัฒนาข้อำม้ล้แล้ะสัารสันเทศเพ้�อำนำาไปูสันับสันุนการพัฒนาแล้ะบริหารนโยบาย

แล้ะยุทธ์ศาสัตร์การปู้อำงกันควบคุมโรคแล้ะภััยสัุขภัาพ ดังนี�

 1. การพัฒนาระบบข้อำม้ล้สัารสันเทศ เพ้�อำขับเคล้้�อำนยุทธ์ศาสัตร ์

กรมควบคมุโรค โดยการวเิคราะห์ข้อำมล้้เพ้�อำการกำาหนดแนวทางการพัฒนาระบบ

จัดการข้อำม้ล้เพ้�อำการบริหารจัดการเชิงยุทธ์ศาสัตร์

 2. การพฒันาเทคโนโล้ย ีสัำาหรบัการขบัเคล้้�อำนยทุธ์ศาสัตร์ด้านการปู้อำงกนั

ควบคุมโรคแล้ะภััยสัุขภัาพ

ผู้ล่การึดำาเนิินิงานิที่่�สำาคัญ 

 1. การวเิคราะห์ข้อำมล้้ เพ้�อำการกำาหนดแนวทางการพฒันาระบบจดัการ

ข้อำม้ล้เพ้�อำการบริหารจัดการเชิงยุทธ์ศาสัตร์    

    1.1 อำอำกแบบ (ร่าง) โครงสัร้างระบบจัดการข้อำมล้้เพ้�อำการบรหิารจดัการ

เชิงยุทธ์ศาสัตร์ เพ้�อำเตรียมพร้อำม โดยมีเปู้าหมายในการพัฒนาที�ตอำบสันอำง

ความต้อำงการ ดังนี�

  1) สัามารถปูระมวล้ผู้ล้ข้อำมล้้แล้ะนำาเสันอำรายงาน ในรปู้แบบ

การนำาเสันอำภัาพวิเคราะห์ (Dashboard)

  2) สัามารถเช้�อำมโยงกบัฐานข้อำม้ล้อำ้�น เพ้�อำนำาไปูวเิคราะห์ข้อำม้ล้

แล้ะใช้ปูระโยชน์ได้มากขึ�น
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  3) ปูรบัให้ผู้้ใ้ช้งานระบบฯ สัามารถใช้งานได้อำย่างง่ายแล้ะสัะดวก 

(User friendly)

    1.2 พฒันา “ระบบจดัการข้อำม้ล้เพ้�อำการบรหิารจดัการเชงิยทุธ์ศาสัตร์” 

โดยบันทึกข้อำม้ล้คำาขอำงบปูระมาณขาขึ�น ปูีงบปูระมาณ พ.ศ. 2565 

  2. การพฒันาเทคโนโล้ย ีสัำาหรบัการขบัเคล้้�อำนยทุธ์ศาสัตร์ด้านการปู้อำงกนั 

ควบคุมโรคแล้ะภััยสัุขภัาพ

       2.1 ต่อำยอำดการพัฒนาระบบ DDC Academy หร้อำระบบการจัดการ

เรียนร้้อำอำนไล้น์ (Learning Management System) ขอำงกรมควบคุมโรค  โดย

ในปูีงบปูระมาณ พ.ศ. 2564 ระบบ DDC Academy ได้เปูิดให้บริการแก่

บุคล้ากรทุกหน่วยงานในสัังกัดกรมควบคุมโรค พร้อำมทั�งขยายกลุ้่มเปู้าหมาย 

ผู้้้เรียนไปูสั้่บุคล้ากรสัาธ์ารณสัุขจากภัายนอำกกรมฯ แล้ะปูระชาชนทั�วไปู โดยมี

ผู้ล้การดำาเนินงานที�สัำาคัญ ดังนี� 
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  1) มีผู้้้เข้าใช้งาน (User) ในระบบจำานวน 6,419 บัญชี

  2) มีหล้ักสั้ตรอำอำนไล้น์เปูิดให้เข้าใช้งานรวม 6 หล้ักสั้ตร

  3) เปิูดระบบการล้งทะเบยีนใช้งานสัำาหรบับคุล้ากรสัาธ์ารณสุัข

ภัายนอำกกรมฯ แล้ะปูระชาชนทั�วไปู

  4) มีการนำาระบบ Single Sign-On เข้ามาใช้งาน เพ้�อำอำำานวย

ความสัะดวกแก่ผู้้้ใช้งาน

  5) เพิ�มเคร้�อำงมอ้ำส่ัวนเสัรมิเพ้�อำสันบัสันนุการอำอำกแบบการเรยีน 

แล้ะการจัดการสัอำน ในสั่วนการสัอำนแบบ Live

 3. พัฒนาหล้ักสั้ตร เพ้�อำการพัฒนาบุคล้ากร/กลุ้่มเปู้าหมาย 

    3.1 พฒันาหล้กัสัต้รขอำงกอำงยุทธ์ศาสัตร์แล้ะแผู้นงาน จำานวน 1 เร้�อำง 

ค้อำ เร้�อำงการขบัเคล้้�อำนแผู้นปูฏิบิตักิารด้านการปู้อำงกนัควบคมุโรคแล้ะภััยสัขุภัาพ

ขอำงปูระเทศ ภัายใต้ยุทธ์ศาสัตร์ชาติ 20 ปูี

    3.2 ปูระสัานแล้ะร่วมพัฒนาหล้ักสั้ตร/รายวิชา ที�เปูิดให้เข้าใช้งาน 

(Available) ปูี 2564 จำานวน 3 เร้�อำง ได้แก่

  1) การสัร้างเสัรมิความรอำบร้้ด้านสัขุภัาพ เร้�อำงเอำชไอำวแีล้ะโรค

ติดต่อำทางเพศสััมพันธ์์ (HIV&STIs Literacy) ความร้้พ้�นฐานยุทธ์ศาสัตร์ 20 ปูี 

ด้านการปู้อำงกันควบคุมโรคแล้ะภััยสัุขภัาพ (พ.ศ. 2561-2580)
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  2) การเรียนร้้เพ้�อำสันับสันุนการเล้ิกบุหรี�

  3) การพัฒนาคุณภัาพการบริหารจัดการภัาครัฐ PMQA 4.0
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การสนับสนุนการด้ำาเนินงานเพ่�อการเฝ่้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุมโรคติด้เช่�อไวรัสโคโรนา 2019

1. การึสนิับสนิุนิการึดำาเนิินิงานิบรึิหารึสถานิการึณ์การึแพรึ่รึะบาดข้องโรึค

ติดเชั้�อไวรึัสโคโรึนิา 2019 (โควิด 19) ด�านิสาธารึณสุข้ ปรึะจัำาปีงบปรึะมูาณ 

พ.ศ.2564

 ด้วยสัถานการณ์การแพร่ระบาดขอำงโรคติดเช้�อำไวรัสัโคโรนา 2019 ที�มี

การแพร่ระบาดไปูทั�วโล้ก   ปูระกอำบกับโรคติดเช้�อำไวรัสัโคโรนา 2019 เปู็นโรค

อำุบัติใหม่ มาตรการในปู้อำงกันแล้ะควบคุมโรคในระยะแรก ๆ จึงเปู็นมาตรการ

เชิงรับ ได้แก่ การติดตามแล้ะควบคุมโรคไม่ให้การแพร่ระบาดขยายวงกว้างขึ�น 

การจดัระบบการให้บรกิารสัาธ์ารณสัขุที�มคีณุภัาพ สัามารถรอำงรับการดแ้ล้รกัษ์า

ผู้้ปู่้วยได้เป็ูนอำย่างด ี การให้ความร้ค้วามเข้าใจเกี�ยวกบัการดแ้ล้ตนเอำงไม่ให้ติดเช้�อำ

หร้อำเปู็นผู้้้แพร่เช้�อำต่อำที�ถ้กต้อำงในการใช้หน้ากากอำนามัย การล้้างม้อำ แล้ะการ

เว้นระยะห่างทางสัังคม โดยที�ผู้่านมา ทั�งภัาครัฐแล้ะภัาคเอำกชนทุกภัาคสั่วนให้

ความร่วมม้อำร่วมใจเปู็นอำย่างดี อำย่างไรก็ตาม จากสัถานการณ์การแพร่ระบาด

ที�มีการเปูล้ี�ยนแปูล้งอำย่างรวดเร็วแล้ะรุนแรง ทำาให้เกิดผู้ล้กระทบเปู็นวงกว้าง

ในทุกมิติ ทั�งทางด้านสัุขภัาพ สัังคม แล้ะเศรษ์ฐกิจ ดังนั�น การดำาเนินมาตรการ

ต่าง ๆ จึงต้อำงมีการปูรับเปูล้ี�ยนตล้อำดเวล้า เพ้�อำให้ทันต่อำสัถานการณ์ขอำงการ

ระบาดที�เปูล้ี�ยนแปูล้งไปู โดยมเีปู้าหมายเพ้�อำล้ดโอำกาสัการรบัเช้�อำเข้าสั้ปู่ระเทศไทย 

แล้ะชะล้อำการแพร่ระบาดภัายในปูระเทศ เพ้�อำให้ปูระชาชนทุกคนปูล้อำดภััย

จากโรคติดเช้�อำไวรัสัโคโรนา 2019 (COVID 19) โดยการเตรียมความพร้อำมขอำง

ปูระเทศไทยในการตอำบสันอำงต่อำการแพร่ระบาดขอำงโรค จะต้อำงผู้สัานอำงค์ความร้้

ทั�งทางด้านวิทยาศาสัตร์ การแพทย์ เศรษ์ฐกิจ แล้ะสัังคม รวมทั�งการสั้�อำสัาร

แล้ะการรับร้้ต่อำการดำาเนินการจัดการแล้ะมาตรการในระยะวิกฤต โดยการนำา

พระราชบัญญัติโรคติดต่อำ พ.ศ. 2558 แล้ะพระราชกำาหนดการบริหารราชการ

ในสัถานการณ์ฉีุกเฉีิน พ.ศ. 2548 มาใช้ในการควบคุมโรคแล้ะบริหาร
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สัถานการณ์การแพร่ระบาดเพ้�อำให้ครอำบคล้มุทั�งด้านการจดัการการแพร่ระบาด

ขอำงโรค แล้ะการช่วยเหล้อ้ำเยยีวยาปูระชาชน ที�ได้รบัผู้ล้กระทบจากมาตรการ 

ล้ดการแพร่ระบาด โดยการปูระกาศให้โรคติดเช้�อำไวรสััโคโรนา 2019 (COVID 19) 

เป็ูนโรคตดิต่อำอำนัตรายล้ำาดบัที� 14 ตามพระราชบัญญติัโรคติดต่อำ พ.ศ. 2558 

แล้ะการจัดตั�งศ้นย์บริหารสัถานการณ์การแพร่ระบาดขอำงโรคติดเช้�อำไวรัสั

โคโรนา 2019  นั�น 

          กรมควบคุมโรคได้มอำบหมายให้กอำงยุทธ์ศาสัตร์แล้ะแผู้นงาน 

สันับสันุนในการปูฏิิบัติหน้าที� โดยมีภัารกิจการดำาเนินงาน ดังนี�

 1) สันบัสันนุบคุคล้ากรภัารกิจด้านข้อำม้ล้แล้ะการนำาเสันอำ ในการปูระชุม

คณะกรรมการบริหารสัถานการณ์การแพร่ระบาดขอำงโรคติดเช้�อำไวรัสัโคโรนา 

2019 (COVID 19) หร้อำ ศบค. โดยทำาหน้าที�รวบรวม วิเคราะห์ แล้ะสัังเคราะห์ 

แล้ะนำาเสันอำข้อำมล้้ทางด้านสัาธ์ารณสัขุ ปัูญหาแล้ะอุำปูสัรรคต่อำการบริหาร สัถานการณ์

การแพร่ระบาดขอำงโรคติดเช้�อำไวรัสัโคโรนา 2019 (COVID 19) ด้านสัาธ์ารณสัุข 

แล้ะข้อำม้ล้อำ้�น ๆ ที�เกี�ยวข้อำงตามที�ได้รับมอำบหมาย

 2) สันับสันุนการปูฏิิบัติภัารกิจที�เกี�ยวข้อำงกับคณะรัฐมนตรีแล้ะรัฐสัภัา

ขอำงกรมควบคุมโรค ให้เปู็นไปูโดยเรียบร้อำย แล้ะมีปูระสัิทธ์ิภัาพ ดังนี�

  2.1) ตอำบกระท้้ ข้อำหารอ้ำ สัมาชกิสัภัาผู้้แ้ทนราษ์ฎร สัมาชกิสัภัา 

  2.2) ตดิตามผู้ล้การดำาเนินงานตามข้อำสังัเกตขอำงคณะกรรมาธิ์การ

ชุดต่างๆ ขอำงสัภัาผู้้้แทนราษ์ฎร วุฒิสัภัา

  2.3) จดัทำาเร้�อำงเสันอำคณะรฐัมนตรเีพ้�อำพิจาณณาให้ความเหน็ชอำบ
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 3) สันับสันุนเจ้าหน้าที�ในการบันทึกข้อำม้ล้เกี�ยวกับการบริหารจัดการ

แล้ะการรับบริการวัคซีีนปู้อำงกันโรคโควิด 19 ในระบบ MOPH Immunization 

Center หร้อำระบบฐานข้อำม้ล้ที�เกี�ยวข้อำง รวมถึงการปูระมวล้ผู้ล้ วิเคราะห์

ข้อำม้ล้ แล้ะนำาเสันอำข้อำม้ล้ที�เกี�ยวข้อำงกับวัคซีีนโควิด 19

 4) ได้รบัมอำบหมายจากกรมควบคุมโรค ให้จดัปูระชมุเชงิปูฏิบิตักิาร

พฒันาศักยภัาพเจ้าพนกังานควบคมุโรคติดต่อำ ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อำ พ.ศ. 2558 

ในการคมุไว้สังัเกตผู้้เ้ดนิทางเข้าราชอำาณาจกัรในระยะสัั�น ตามมาตรการปู้อำงกนั

การแพร่ระบาดขอำงโรคตดิเช้�อำไวรสััโคโรนา 2019 ครั�งนี�ขึ�น ในวนัที� 12 พฤศจกิายน 

2563 ณ โรงแรมทวิน ทาวเวอำร์ กรุงเทพมหานคร ผู้้้เข้าร่วมการปูระชุมจำานวน 

45 คน ปูระกอำบด้วย เจ้าพนักงานควบคุมโรคจังหวัด /นักวิชาการสัาธ์ารณสัุข 

กรมควบคุมโรค/วิทยากร/แล้ะคณะทำางาน
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2. การึสนิบัสนินุิการึปรึะสานิงานิเหตุกาณ์ไมู่พงึปรึะสงค์ภายุหล่งัได�รัึบวคัซีน่ิ

แล่ะความูปล่อดภัยุข้องวัคซี่นิโควิด 19 กรึะที่รึวงสาธารึณสุข้ (Adverse 

Events Following COVID-19 Immunization (AEFI) Collaboration 

Center)

 ตามที�นายกรฐัมนตรไีด้ปูระกาศให้การฉีดีวคัซีนีโควดิ 19 เป็ูนวาระแห่งชาติ 

เพ้�อำให้ปูระชาชนได้รับการฉีีดวัคซีีนอำย่างครอำบคลุ้มแล้ะทั�วถึง ปูระชาชนเกิด

ความมั�นใจในการเข้ารับการฉีีดวัคซีีนโควิด 19 กระทรวงสัาธ์ารณสัุขจึงจัดตั�ง

ศ้นย์ปูระสัานงานเหตุการณ์ไม่ถึงปูระสังค์ภัายหลั้งได้รับวัคซีีนแล้ะความ

ปูล้อำดภััยขอำงวัคซีีนโควิด 19 กระทรวงสัาธ์ารณสุัข (Adverse Events  

Following COVID-19 Immunization (AEFI) Collaboration Center)  

เพ้�อำให้มีความพร้อำมในการบริหารจัดการเหตุการณ์ไม่พึงปูระสังค์ภัายหลั้ง 

ได้รับการฉีีดวัคซีีนแล้ะความปูล้อำดภััยขอำงวัคซีีนโควิด 19 บ้รณาการตอำบโต้

สัถานการณ์ได้อำย่างทันท่วงที ร่วมกับหน่วยงานที�เกี�ยวข้อำง รวมทั�งการเยียวยา

กรณีเหตุการณ์ไม่พึงปูระสังค์ที�ร้ายแรงได้อำย่างมีปูระสัิทธ์ิภัาพ

 กอำงยุทธ์ศาสัตร์แล้ะแผู้นงาน กรมควบคุมโรค ได้สันับสันุนบุคล้ากร

เข้าร่วมปูฏิิบัติงานในการรวบรวมแล้ะตรวจสัอำบข้อำม้ล้การเกิดอำาการไม่พึง

ปูระสังค์ขอำงผู้้้ได้รบัวคัซีนีโควดิ 19 จากสั้�อำโซีเชยีล้มเีดยี (Social Media) ต่าง ๆ 

ทั�งในปูระเทศแล้ะต่างปูระเทศ รวมทั�งการจัดทำาสัรุปูรายงานปูระจำาวัน/ปูระจำา

สััปูดาห์/ปูระจำาเด้อำน (Executive Summary) ตั�งแต่เด้อำนมิถุนายน 2564 

จนถึงปูัจจุบัน
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รางวัลท่�สร้างความภาคภูมิใจำ

            กอำงยุทธ์ศาสัตร์แล้ะแผู้นงาน ได้รับปูระกาศนยีบตัรยิกย่อำงเชดิช ้จากการ

ดำาเนินการตามแผู้นส่ังเสัริมคุณธ์รรมแล้ะความโปูร่งใสัในการดำาเนินงานขอำง

หน่วยงานในสังักัดกรมควบคมุโรค ปูระจำาปีูงบปูระมาณ พ.ศ. 2564 ในด้านต่าง ๆ 

เช่น 

 1) ปูระกาศนียบัตรยกย่อำงเชิดช้อำงค์กรคุณธ์รรมแล้ะบุคคล้ต้นแบบ

ด้านคุณธ์รรมจริยธ์รรม แล้ะต่อำต้านการทุจริต กรมควบคุมโรค ปูระจำา

ปูีงบปูระมาณ พ.ศ. 2564 เม้�อำวันที� 4 ต.ค. 2564 โดยมี นพ.ขจรศักดิ� แก้วจรัสั 

รอำงอำธ์ิบดีกรมควบคุมโรค เปู็นปูระธ์านมอำบรางวัล้ 

 2) เกียรติบัตรจากคณะกรรมการสั่งเสัริมคุณธ์รรมแห่งชาติ เปู็นอำงค์กร

ส่ังเสัรมิคณุธ์รรม ตามโครงการส่ังเสัริมชมุชน อำงค์กร อำำาเภัอำ แล้ะจงัหวดัคณุธ์รรม 

ภัายใต้แผู้นแม่บทส่ังเสัรมิคณุธ์รรมแห่งชาต ิฉีบบัที� 1 (พ.ศ.2559-2564)
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ส่วนท่� 3
ทิศทางการด้ำาเนินงาน

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
    ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
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นายสัตวแพทย์พรพิทักษ์ พันธ์หล้า 
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

เสนาธิการกรมควบคมุโรค
•ขอเสนอแนะดานการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ 

การปรับโครงสร้าง
•ปรับกระบวนการทํางานใหเชื่อมโยงกับบทบาทเสนาธิการ

•ปรับการทํางานใหตอบโจทยลูกคาภายนอก/ภายใน

•ขับเคลื่อนดวยขอมูลสารสนเทศ

จุดเด่น
•บุคลากรมีศักยภาพ

•ความเชี่ยวชาญและประสบการณในการทํางาน

•สามารถทํางานตอบสนองตามนโยบายไดอยางรวดเร็ว

ความคาดหวงั
•ชี้แนะแผนยุทธศาสตรและ

งบประมาณ

• เปนองคการที่เชี่ยวชาญแผน 

งบประมาณ และการติดตาม

ประเมินผล

• เปนกลไกขับเคลื่อน

เรื่องยุทธศาสตรชาติ
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SPD in the Year 2022 

ความคาดหวัง 

พัฒนา

Hard Skill 

and Soft Skill

พัฒนากลไก

การสื่อสาร

คํานึงถึง

ประโยชนสวนรวม

เปนสําคัญ

อยากเห็นปรับ

Mindset

เสนาธิการ

กรมควบคุมโรค

นางภัคนี  สิริปูชกะ 
รองผู้อํานวยการกองยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน 
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SPD in the Year 2022 

โดย คุณวรินทร บัวแชม

ผูชวยผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและแผนงาน

ไมวาองคกรจะปรับโครงสรางอยางไร เชื่อม่ันวาทุกคน

จะ “ปรับการทํางาน” ใหเปนไปตามโครงสรางและภารกิจ 

ขอใหมุงเปาหมายรวมกันในการทําหนาที่

เปนเสนาธิการของกรมควบคุมโรค โดยยึดหลัก PDCA 

Plan DO

Action Check

การวางแผน ปฏิบัติ

ตรวจสอบการดําเนินการ

เพ่ือใหการบริหารงานมีคุณภาพมากขึ้น 

เนนยํ้าความตอเนื่องการสงตองานระหวางกลุม

ตามกระบวนการของ PDCA
เพ่ือใหองคกรสามารถบริหารความเปลี่ยนแปลง 

ไดอยางประสบความสําเร็จ

“ “
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SPD in the Year 2022

โดย  คุณนันท์นภัส  วงษ์พิรา 
ผู้ช่วยผู้อํานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

“อยากให้ทุกวันมาทํางาน

ด้วยความสุข” 

TEAM WORK
- การทํางานเป็นทีม  

- การมอบหมายงาน

ให้ทีมงาน

WORK LIFE 
BALANCE

- ปรบัสมดุลการทํางาน

ให้มีความสุข  

- ปรบัชวีิตการทํางานและ

ชวีิตส่วนตัวให้สมดุลกัน

IDEA 
OF WORK

การสรา้งบรรยากาศในท่ีทํางาน 

ทําได้โดย 

1. ปรบั mind set ของตัวเอง 

2. ปรบัสถานที่ทํางานให้น่าอยู่ 

น่าทํางาน 

3. ปรบัวิธกีารทํางาน
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