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คำนำ 
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

1.1 หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 (7) 
กำหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ มาตรา 9 (3) สวนราชการตองจัดใหมีการติดตาม 
และประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ และวิธีการที่สวนรวมราชการกำหนดขึ้น
รวมถึงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 47 กำหนดให้หน่วยรับงบประมาณมีระบบ   
การติดตามและประเมินผล ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายในหน่วยรับงบประมาณ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกำหนดนั้น 
 เพ่ือให้การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ตลอดจนการดำเนินงานตามพันธกิจของ
หน่วยงานในกรมควบคุมโรค การดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ตามยุทธศาสตร์ชาติ        
แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และมติคณะรัฐมนตรี รวมถึง    
การดำเนินงานตามพันธสัญญาระหว่างประเทศบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย จึงจัดทำ “แนวทางการติดตาม
ผลการดำเนินงาน กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” ซึ่งมีรายละเอียดกำหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการติดตามความก้าวหน้าในการวัดผลการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการดำเนินงานแบบมุ่งเน้นผลงาน          
เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Performance Based Budgeting : SPBB) ทั้ งในระดับผลสัมฤทธิ์  (Impact) 
ผลลัพธ์ (Outcome) โดยวัดผ่านการเปรียบเทียบผลงานกับค่าเป้าหมายที่กำหนดในตัวชี้วัด และระดับผลผลิต
(Output) และระดับกระบวนการ (Process) โดยวัดผ่านความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการสำคัญ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือเป็นกลไกสะท้อนให้ เห็นถึงความสำเร็จ 
ความก้าวหน้าของการดำเนินงานให้หน่วยงานนำไปปรับปรุงการทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์  และนำเสนอ
ผู้บริหารเพ่ือพิจารณาตลอดจนเผยแพร่ผลงานของกรมควบคุมโรคให้ปรากฏสู่สาธารณะต่อไป 

1.2 กรอบการติดตามผลการดำเนินงานกรมควบคุมโรค 

ขั้นตอนการติดตาม
ผลการดำเนินงาน 

วิธีการรายงาน การใช้ประโยชน์ /เผยแพร่ 

ระยะที่  1  ก ำห น ด
แนวทางการติดตาม
ผลการดำเนินงาน 

1. กำหนดประเด็นการติดตามและวิธีการติดตามผล
การดำเนินงาน 
2. จัดทำ“แนวทางการติดตามผลการดำเนินงาน 
กรมควบคุมโรคปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” 
3 . สื่ อสาร ถ่ ายทอด  ซั กซ้ อมความ เข้ าใจ กับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
   3.1 สื่อสารในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรม
ควบคุมโรค 
   3.2 ร่วมสื่อสารในเวทีต่าง ๆ เช่น การจัดประชุม
ถ่ายทอดเป้าหมายการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการ 
เป็นต้น 
   3.3 แจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค 

หน่วยงานในสังกัดกรมใช้เป็นแนวทาง  
ในการติดตามผลการดำเนินงานในทิศทาง
เดียวกัน 

ระยะที่  2  ติ ด ต าม
ความก้าวหน้าผลการ
ดำเนินงาน 

1. เปรียบเทียบความก้าวหน้าการดำเนินงานกับ
เป้าหมายในช่วงเวลาที่กำหนด 
2. รวบรวม วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและความเสี่ยง

1. นำเสนอในประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
กรมควบคุมโรค 
2. รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายนอก
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ขั้นตอนการติดตาม
ผลการดำเนินงาน 

วิธีการรายงาน การใช้ประโยชน์ /เผยแพร่ 

ที่อาจส่งผลให้การขับเคลื่อนนโยบายและการ
ดำเนินงานไม่ประสบผลสำเร็จ (Key Risk Factor / 
Key Risk Area) 

กรมควบคุมโรค 
3. รายงานผลการดำเนินงานของกรมฯ 
ในระบบ BVmis ของสำนักงบประมาณ/ 
Health KPI กระท รวงส าธารณ สุ ข / 
eMENSCR สภาพัฒน์ฯ 

ระยะที่ 3 สรุปผลการ
ด ำ เนิ น งาน เมื่ อ สิ้ น
ปีงบประมาณ 

1. เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมาย    
สิ้นปีงบประมาณ 
2. รวบรวม วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและความเสี่ยง
ที่ทำให้การขับเคลื่อนนโยบายและการดำเนินงานไม่
ประสบผลสำเร็ จ  (Key Risk Factor / Key Risk 
Area) เพื่อให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องนำไปวางแผนการ
ดำเนินงานปีต่อไป 

1. นำเสนอในประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
กรมควบคุมโรค 
2. รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายนอก
กรมควบคุมโรค 
3. รายงานผลการดำเนินงานของกรมฯ  
ในระบบ BVmis ของสำนักงบประมาณ/ 
Health KPI กระท รวงส าธารณ สุ ข / 
eMENSCR สภาพัฒน์ฯ 
4. เอกสารเผยแพร่ผลงานกรมควบคุม
โรค ไปยังหน่วยงานภายนอก ได้แก่  
รายงานประจำปี สถิติค่าเป้าหมายและผล
การดำเนินงานตามตัวช้ีวัดลดโรคและภัย
สุขภาพและงานเชิงระบบ เป็นต้น 

1.3 วัตถุประสงค์การจัดทำแนวทางการติดตามผลการดำเนินงาน กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 1) เพ่ือสื่อสารให้ทุกหน่วยงานรับทราบ เข้าใจตรงกันในแนวทางการติดตามผลการดำเนินงาน            
กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 2) เพ่ือให้หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพหลัก ได้รับทราบประเด็นการติดตามฯ ชื่อตัวชี้วัด ชื่อโครงการสำคัญ 
ความถี่ในการรายงาน และรูปแบบการรายงาน สามารถวางแผนรวบรวมผลการดำเนินงานจากหน่วยงาน       
ในสังกัดกรมควบคุมโรคที่เก่ียวข้องตามระยะเวลาที่กำหนด 
 3) เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำรายงาผลการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานและเป็นเครื่องมือในการติดตาม กำกับการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อไป 
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ส่วนที่ 2 
สรุปแนวทางการติดตามผลการดำเนินงานกรมควบคุมโรค  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ประเด็นการติดตามผลการดำเนินงาน ความถี่ในการ
รายงาน 

ช่องทางการ
รายงาน 

ขั้นตอนการรายงาน 

1. ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด [Outcome/Output] 
    1.1  ตัวช้ีวัดเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่ งยื น  [Sustainable Development 
Goals–SDGs]ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับกรม
ควบคุมโรค  

รอบ 6 เดือน และ 
12 เดือนของปี

ปฏิทิน 

ตามแบบรายงาน
จาก สป. และ
สำนักงานสถิติ

แห่งชาติ 
[แบบติดตาม 1] 

1. กองวิชาการส่วนกลาง รวมรวมข้อมูล  
2. กยผ. ตรวจสอบความครบถ้วน 
นำเสนอ สป.กระทรวงสธ. สำนักงาน
สถิติแห่งชาติ สภาพัฒน์ ฯ  

    1 .2  ตั ว ช้ี วั ด ส ำคั ญ ก ระ ท ร ว ง
สาธารณ สุข ประจำปี งบประมาณ     
พ.ศ. 2566 

รายไตรมาส ตามแบบรายงาน
ที่ต้องบันทึกใน

ระบบ Health KPI 
[แบบติดตาม 2] 

1. กองวิชาการส่วนกลาง รวมรวม
ข้อมูล และรายงานตามแบบฟอร์ม  
2. กยผ.วิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอ สป.
กระทรวงสธ. /บันทึกในระบบ Health KPI  

    1.3 ตัวช้ีวัดเป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน ผลผลิต และกิจกรรมหลัก  
ตามพ ระราชบั ญ ญั ติ งบ ป ระมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566  [ผลสัมฤทธิ์ / เป้ าหมายการ
ให้ บ ริ ก า รก รม ฯ  (Public Service 
Agreement: PSA)/ ผลผลิต (Service 
delivery Agreement: SDA)/กิจกรรมหลัก]  

ตาม template 
(ทุกไตรมาส) 

ESM เมน ู
1.รายงานตัวช้ีวัด 
ปริมาณ/ ขั้นตอน 
2.Report ตัวช้ีวัด 
[แบบติดตาม 3] 

1. ทุกหน่วยงาน เข้าไปรายงาน ESM 
เมนูรายงานตัวช้ีวัด ปริมาณ/ ขั้นตอน 
// กรณี small success รายงานได้ 
ทุกเดือน*** 
2. ผู้กำกับตัวช้ีวัดระดับกรมฯ 
เก็บข้อมูลจากทุกหน่วยงาน แล้วเข้าไป
รายงานตัวช้ีวัดระดับกรมฯ 
3. กยผ. นำข้อมูลจากผู้กำกับตัวช้ีวัด
ระดับกรมฯ วิ เคราะห์ข้อมูลเสนอ
ผู้บริหารในที่ประชุมกรมฯ และรายงาน
สำนักงบประมาณ /รายงานในระบบ 
eMENSCR 

   1.4 ตัวช้ีวัดจุดเน้นการดำเนินงาน
ด้านป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

รายไตรมาส ตามแบบฟอร์ม 
(แบบติดตาม 2) 

1. กองวิชาการส่วนกลาง รวมรวม
ข้อมูลทุกหน่วยงาน <รหัส HL>  
ในระบบ ESM ประมวลผลภาพรวม 
และรายงานตามแบบฟอร์ม 
2. กยผ. วิเคราะห์สรุปเสนอผู้บริหาร  
ในที่ประชุมกรมฯ และนำข้อมูลจัดทำ
รายงานประจำปี    

1.5 ตัวช้ีวัดการประเมินส่วนราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติราชการ ของกรมควบคุมโรค 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ของกรมควบคุมโรค 

ตามที่ ก.พ.ร. 
กำหนด 

ตามที่ ก.พ.ร.
กำหนด 

ตามที่ ก.พ.ร. กำหนด  
(อยู่ระหว่างรอข้อมูลตัวช้ีวัดจากกพร.) 

2. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการสำคัญ [Output/Process] 
2.1 โครงการพระราชดำริ โครงการ
เฉลิ มพ ระ เกี ย รติ  และ โค รงการที่
เกี่ ยวเนื่ องกับพระบรมวงศานุ วงศ์  

ทุกเดือน ตามแบบรายงาน 
(แบบติดตาม 4) 

1. สลค. รวมรวมข้อมูล และรายงาน
ตามแบบฟอร์ม 
2. กยผ รวบรวมรายงานส่งสำนักงาน
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ประเด็นการติดตามผลการดำเนินงาน ความถี่ในการ
รายงาน 

ช่องทางการ
รายงาน 

ขั้นตอนการรายงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกเดือน 
2 .2  โครงการตามนโยบายสำคัญ
กระทรวงสาธารณสุขในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับกรมควบคุม โรค  ปี งบประมาณ       
พ.ศ. 2566 

ทุกเดือน ตามแบบรายงาน
จาก สป. 

(แบบติดตาม 4) 

1. กองวิชาการส่วนกลาง รวมรวม
ข้อมูลจากทุกหน่วยงาน 
2. กยผ รวบรวมรายงานส่งสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกเดือน 

2 .3  โครงการตามแผนบู รณ าการ
ระดับประเทศ ในส่วนของกรมควบคุมโรค 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

EEC – รายเดือน 
ดิจิทัล - รายไตรมาส 

ตามแบบรายงาน
ของสภาพัฒนฯ 
(แบบติดตาม 5) 

1. กองวิชาการส่วนกลาง รวมรวม
ข้อมูลจากทุกหน่วยงาน 
2. กยผ.นำเสนอ กระทรวงดิจิทัลฯ 
และสนง.คกก.นโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (สกพอ.) 

2.4 โครงการสำคัญ ประจำปี 2566     
ที่ส่ งผลต่อการบรรลุ เป้ าหมายของ
ยุทธศาสตร์และแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ 

ทุกไตรมาส ตามแบบรายงาน 
ในระบบ 

eMENSCR 
(แบบติดตาม 6) 

1. กองป้องกันการบาดเจ็บ กองโรค   
ไม่ติดต่อ กองด่านควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศและกักกันโรค  
2. กยผ. รายงานในระบบ eMENSCR 
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ส่วนที่ 3 
การติดตามผลการดำเนินงานในระดับตัวชี้วัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

3.1 ตัวชี้วัดการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDGs) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่เกี่ยวข้องกับกรมควบคุมโรค 
เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันการมีสุขภาวะท่ีดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ท่ีดีสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัย  

รหัส/ชื่อตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมาย ปี 66 หน่วยงาน 
3.3 ยุติการแพร่กระจายของเอดส์ วัณโรค มาลาเรีย และโรคเขตร้อนที่ถูกละเลย และต่อสู้กับโรคตับอักเสบ โรคติดต่อทาง
น้ำ และโรคติดต่ออื่น ๆ ภายในปี พ.ศ. 2573 
3.3.1 จำนวนผู้ติดเช้ือ HIV ราย
ใหม่ต่อประชากรที่ไม่มีการติดเช้ือ 
1,000 คน 

อัตรา 0.03 กองโรคเอดส์และ
โรคตดิต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 

3.3.2 อุบัติการณ์ของวัณโรคต่อ
ประชากร 100,000 คน 

ต่อประชากร 100,000 คน 120 กองวัณโรค 

3.3.3 อัตราการเกิดโรคมาลาเรยีตอ่
ประชากร 1,000 คน ต่อปี 

ราย / 1,000 ประชากร 0.013 กองโรคติดต่อ 
นำโดยแมลง 

3.3.4 จำนวนของผู้ติดเชื้อไวรัสตับ
อักเสบบีต่อประชากร 100 ,000 
คน 

อัตรา ลดลงร้อยละ 10 จากปีท่ี
ผ่านมา 

กองโรคเอดส์และ
โรคตดิต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 

3.3.5 จำนวนผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในการดูแลรักษาโรคเขตร้อนที่ถูกละเลย (Neglected tropical diseases) 
โรคลิชมาเนีย (Leishmaniasis) : อัตรา 

 
คงอุบัติการณ์พบผู้ป่วยโรค
ลิซมาเนียชนิด visceral  
รายใหมร่ะดับอำเภอ 

(<1:10,000 ประชากร) 

กองโรคติดต่อ 
นำโดยแมลง 

โรคเท้าช้าง (Lymphatic filariasis) ร้อยละ 
 

อัตราการพบแอนตเิจน/
พยาธิโรคเท้าช้าง <1% 

กองโรคติดต่อ 
นำโดยแมลง 

โรคเรื้อน (Leprosy) :   ร้อยละ ร้อยละของ 
ผู้ป่วยท่ีกำลังรักษาและ

ได้รับการฟื้นฟูสภาพตาม
ความจำเป็นมีสุขภาวะที่ดี 

(ร้อยละ 60) 

สถาบันราชประชา
สมาสัย 

3.4 ลดการตายก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อให้ลดลง 1 ใน 3 ผ่านทางการป้องกันและการ 
รักษาโรค และสนับสนุนสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ท่ีดี ภายในปี พ.ศ. 2573 
3 .4 .1  อัต ร าก ารต ายของผู ้ที ่
เป็น โรคหัว ใจและหลอดเลือด 
โรคมะ เร็ ง  โรค เบาหวาน และ
โ ร ค ร ะ บ บ ท า ง เ ด ิน ห า ย ใ จ
เรื้ อรั ง  

ความน่าจะเป็น (ร้อยละ) 10.99 กองโรคไม่ติดต่อ 

3.5 เสริมสร้างการป้องกันและการรักษาการใช้สารในทางที่ผิด ซ่ึงรวมถึงการใช้ยาเสพติดในทางที่ ผิดและการใช้
แอลกอฮอล์ในทางท่ีเป็นอันตราย 
3.5.2 การดื่มแอลกอฮอล์ในระดับ
อันตราย  นิ ยามตามบริบทของ
ประเทศ คิดเป็นปริมาณแอลกอฮอล์

ลิตรของแอลกอฮอล์บริสุทธิ์/คน/ ป ี 5.9 สำนักงาน
คณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดืม่
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รหัส/ชื่อตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมาย ปี 66 หน่วยงาน 
ต่อหัวประชากร (อายุตั้งแต่ 15 ปี
ขึ้นไป) ในจำนวนลิตรของแอลกอฮอล์
บริสุทธ์ิ 

แอลกอฮอล ์

3.6 ลดจำนวนการตายและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจากการจราจรทางถนนทั่วโลกลงคร่ึงหนึ่ง ภายในปี พ.ศ. 2573 
3.6 .1  อัตราผู้ เสี ย ชีวิตจากการ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน 

ต่อประชากร 100,000 คน 23.04 ก อ งป้ อ งกั น ก า ร
บาดเจ็บ 

3.9 ลดจำนวนการตายและการเจ็บป่วยจากสารเคมีอันตรายและจากมลพิษและการปนเปื้ อนทางอากาศ  
น้ำ และดิน ให้ลดลงอย่างมาก ภายในปี 2573 
3.9.1 อั ต ราการตายที่ เกิ ด จาก
มลพิษทางอากาศในบ้านเรือนและ
ในบรรยากาศ 

จังหวัดมีการขับเคลื่อนมาตรการ   
เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาด    
ไม่ เกิ น  2 .5  ไมครอน  (PM2 .5 )      
อย่างน้อย 2 จังหวัด ซึ่งแต่ละจังหวัด 
เลื อกดำเนิ นการอย่ างน้ อย  2 
อำเภอ (ลักษณะอำเภอท่ีเป็นเมือง 
กั บ เป็ นชนบท) และสำนั กงาน
ป้ อ งกั น ค วบ คุ ม โรค เขต เมื อ ง 
ด ำ เนิ น ก า ร ใน  2  เข ต ข อ ง
กรุงเทพมหานคร 

20 % 
(9 จังหวัด) 

ผู้อำนวยการกอง
โรคจากการ
ประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม 
 

3.9.3 อัตราการตายที่เกิดจากการ
ได้รับสารพิษ โดยไม่ตั้งใจ 

จังหวัดมีการขับเคลื่อนดำเนินงาน
เฝ้ าระวั งโรคจากสิ่ งแวดล้ อม    
ตาม พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการ
ป ระก อบ อ า ชีพ แล ะ โรค จ าก
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 หรือโรค
จากมลพิ ษสิ่ งแวดล้ อมที่ เป็ น
ปัญหาสำคัญของพื้นที ่

36 จังหวัด ผู้อำนวยการกอง
โรคจากการ
ประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม 
 

3.A เพ่ิมความเข้มแข็งในการดำเนินงานตามกรอบอนุสัญญาขององค์การอนามัยโลกว่าด้วยการควบคุมยาสูบในทุกประเทศ
ตามความเหมาะสม 
3.A.1 ความชุกที่ปรับมาตรฐานอายุ
แล้ว (age-standardized) ของการ
ใช้ยาสูบ/บุหรี่ในปัจจุบันของกลุ่ม    
ผู้สูบบุหรี่ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 

ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปี
ขึ้นไปท่ีสูบบุหรี่ 

16 กองงานคกก.ควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

3.D เสริมขีดความสามารถของทุกประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศกำลังพัฒนาในด้านการแจ้งเตือนล่วงหน้า การลด
ความเสี่ยง และการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพทั้งในระดับประเทศและระดับโลก 
3.D.1 ศักยภาพในการดําเนินการ
ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ 
( International Health Regulations) 
และการเตรียมความพร้อมสําหรับ
ภาวะฉุกเฉินด้านสุขอนามัย 

ระดับคะแนน 
(1-5) 

ระดับคะแนน 5 กองระบาดวิทยา 

 

 



7 
 

3.2 ตัวช้ีวัดกระทรวงสาธารณสุข ในส่วนของกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วยงาน 
โครงการควบคุ ม โรคและ 
ภัยสุขภาพ 

1. ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน และ/
หรือความดันโลหิตสูง 
1.1 ร้อยละการตรวจติดตามยืนยัน
วินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน 

≥ร้อยละ 70 กรม. 

1.2 ร้อยละการตรวจติดตามยืนยัน
วินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดัน 
โลหิตสูง 

≥ร้อยละ 93 กรม. 

2. ร้อยละของจั งหวัดต้นแบบการ
ดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ควบคุมโรคจาก
ก ารป ระก อบ อ าชี พ แ ล ะ โรค จ าก
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 

ร้อยละ 60 กปส. 

โครงการพัฒนาระบบบริการ
โรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และ
โรคอุบัติซ้ำ 

1. อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอด รายใหม่ 
1.1 อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วย 
วัณโรคปอดรายใหม่ 

ร้อยละ 88 กวร. 

1.2  อัตราความครอบคลุมการขึ้น
ทะเบียนของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และ
กลับเป็นซ้ำ 

ร้อยละ 90 กวร. 

3.3 ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต และกิจกรรมหลักตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมควบคุมโรค [ผลสัมฤทธิ์/ เป้าหมายการให้บริการกรมฯ 
(Public Service Agreement: PSA)/ ผลผลิต (Service delivery Agreement: SDA)/กิจกรรมหลัก]     

รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 66 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับที่ 1 ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพ เร่ืองโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมากขึ้น 
OC01 เชิงคุณภาพ : ระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนในเรื่องโรคอุบัติ

ใหม่และอุบัติซ้ำ 
ร้อยละ 65 สสพ./ กยผ. 

เป้าหมายการให้บริการกรมที่ 1 ประชาชนมีสุขภาพดี ลดเสี่ยง ลดโรค ลดป่วย ลดพิการ ลดตายจากโรคและภัยที่ป้องกันได้ โดยมีความ
รอบรู้ทางสุขภาพ สามารถจัดการตนเอง ครอบครัวและชุมชนได้ 
PSA01 เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรอบรู้ด้านโรค

และภัยสุขภาพ สามารถป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงท่ีคุกคามสุขภาวะได้ 
ร้อยละ 55 สสพ./ กยผ. 

ผลผลิตท่ี 1 ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  
SDA0101 เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและ 

ภัยสุขภาพ 
40 เรื่อง กนว. 

 

SDA0102 เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพได้มาตรฐานทางวิชาการ 

ร้อยละ 95 
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รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 66 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
SDA0103 เชิงเวลา : ร้อยละของผลิตภัณฑ์ที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด ร้อยละ 98 

กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพ่ือการเฝ้าระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
ACT0101 เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและ 

ภัยสุขภาพ 
40 เรื่อง กนว. 

 
กิจกรรมหลักที่ 1.2 จัดการความรู้ด้านป้องกันโรคและภัยสุขภาพ 
ACT0102 เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน 86 เรื่อง กนว. 
ผลผลิตท่ี 2 การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
SDA0201 เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน เสริมสร้าง

ศักยภาพ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
4,500 หน่วยงาน กยผ. 

SDA0202 เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่ายมีความพึงพอใจต่อการสนับสนุน
เสริมสร้างศักยภาพ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ 

ร้อยละ 96 

SDA0203 เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการสนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพด้านการ
ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด 

ร้อยละ 98 

กิจกรรมหลักที่ 2.1 : พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
ACT0201 เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานภายในกรมควบคุมโรคที่ดำเนินการ

บริหารจัดการภาครัฐ ได้ตามเกณฑ์ที่กรมฯ กำหนด 
ร้อยละ 95 กพร. 

กิจกรรมหลักที่ 2.2 : เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม
โรคและภัยสุขภาพ 
ACT0202 เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน เสริมสร้าง

ศักยภาพ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
4,500 หน่วยงาน กยผ. 

กิจกรรมหลักที่ 2.3 ส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
กรมควบคุมโรค 
ACT0203 เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดำเนินงานของกรมควบคุมโรค 
ร้อยละ 90 กคจ. 

กิจกรรมหลักที่ 2.4 : พัฒนาและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
ACT0204 เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคที่มีการพัฒนา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนหรือดำเนินการ
ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

ร้อยละ 100 กดคร. 

ผลผลิตท่ี 3 การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคท่ีเป็นปัญหาสำคัญ 
SDA0301 เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน 

ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ 
7,756,400 ราย กยผ. 

SDA0302 เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการ
บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ 

ร้อยละ 95 

SDA0303 เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการ
สื่อสารความเสี่ยงของกรมควบคุมโรค 

ร้อยละ 92 สสพ. 

SDA0304 เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็น
ปัญหาสำคัญที่ดำเนินการเสร็จตามเวลาที่กำหนด 

ร้อยละ 98 กผย. 

กิจกรรมหลักที่ 3.1 : บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหารุนแรงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ   
ACT0301 เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน 7,756,400 ราย กยผ. 
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รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 66 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ 

กิจกรรมหลักที่  3.2 : ถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มี
คุณภาพ 
ACT0302 เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้เรื่องโรคและ 

ภัยสุขภาพท่ีสำคัญของกรมควบคุมโรค 
ร้อยละ 80 สสพ. 

ผลผลิตท่ี 4  การบริการรักษาและฟื้นฟูสภาพ เฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ 
SDA0401 เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการรักษาและฟื้นฟู

สภาพ เฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ 
410,000 ราย กยผ. 

(ส.บำราศ/ สรส.) 
SDA0402 เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการ

บริการรักษาฟื้นฟูสภาพ เฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และ
ภัยสุขภาพ 

ร้อยละ 90 

SDA0403 เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการบริการรักษาและฟื้นฟูสภาพ เฉพาะโรคในกลุ่ม
โรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพดำเนินการเสร็จตามเวลาที่
กำหนด 

ร้อยละ 98 
 

กยผ. 
(ส.บำราศ/ สรส.) 

กิจกรรมหลักที่ 4.1 : บริการรักษาและฟ้ืนฟูสภาพเฉพาะโรค ในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพของหน่วยงาน เพ่ือ
สร้างมาตรฐานระบบบริการ 
ACT0401 เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการบริการรักษาฟื้นฟูสภาพ เฉพาะ

โรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพของหน่วยงานเพื่อสร้าง
มาตรฐาน 

410,000 ราย กยผ. 
(ส.บำราศ/ สรส.) 

ผลผลิตท่ี 5  โครงการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และยุติปัญหาเอดส์ 
SDA0501 เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน 

ควบคุมโรคในการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรคและยุติปัญหาเอดส์  
1,044,483 ราย กยผ. 

(กตม./กวร./ 
กอพ.) 
 

SDA0502 เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการ
บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในการเร่งรัดกำจัดโรค ไข้มาลาเรีย     
วัณโรคและยุติปัญหาเอดส์   

ร้อยละ 95 

SDA0503 เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรคและ     
ยุติปัญหาเอดส์ดำเนินการเสร็จตามเวลาที่กำหนด  

ร้อยละ 98 

กิจกรรมหลักที่ 5.1 : เร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย 
ACT0501 เชิงปริมาณ : จำนวนอำเภอที่ไม่มีการแพร่เช้ืออย่างน้อย 3 ปี  910 อำเภอ กตม. 
กิจกรรมหลกัที่ 5.2 : ควบคุมวัณโรค  
ACT0502 เชิงคุณภาพ : อัตราผลสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับ

เป็นซ้ำทุกประเภท 
ร้อยละ  90 กวร. 

กิจกรรมหลักที่ 5.3 : ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ 
ACT0503 เชิงปริมาณ : ร้อยละผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสฯ ร้อยละ  92 กอพ. 
ผลผลิตท่ี 6 โครงการพัฒนาจัดระบบบริการอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
SDA0601 เชิงปริมาณ : ร้อยละผู้ประกอบอาชีพกลุ่มเสี่ยงได้รับการเฝ้าระวังสุขภาพ       

(3 กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพ) 1) โรคจากตะกั่วหรือสารประกอบของ
ตะกั่ว 2) โรคจากฝุ่นซิลิกา 3) โรคจากแอสเบสตอส (ใยหิน) หรือโรคมะเร็ง
ที่เกิดจากแอสเบสตอส 

ร้อยละ  10 กปส. 

SDA0602 เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ประกอบอาชีพได้รับการดูแลสุขภาพตาม
มาตรการต่าง ๆ ที่กำหนด  

ร้อยละ  50 กปส.  
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รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 66 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
SDA0603 เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการพัฒนาจัดระบบบริการอาชีวอนามัยและ

อนามัยสิ่งแวดล้อมดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด 
ร้อยละ  95 กปส. 

กิจกรรมหลักที่ 6.1 : พัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม 
ACT0601_1 เชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดที่มีพื้นท่ีเสี่ยงปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมมีข้อมูล

ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ในการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพประเด็น
สำคัญ 

36 จังหวัด กปส. 

ACT0601_2 เชิ งป ริมาณ  : ร้อยละของหน่ วยบริการสุ ขภาพสั งกั ดสำนั กงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ./รพท รพช m2) มีการจัดบริการอาชีวอ
นามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมได้ตามมาตรฐานท่ีกรมควบคุมโรคกำหนด 

ร้อยละ 35 
รพศ./รพท รพช, M2 

ผ่านระดับดีขึ้นไป 

สรส. 

 
ACT0601_3 

เชิ งคุณ ภาพ  : ร้อยละของหน่ วยบริการสุ ขภาพสั งกัดสำนั กงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รพ.สต.) มีการจัดบริการอาชีวอนามัยและ      
เวชกรรมสิ่งแวดล้อมได้ตามมาตรฐานท่ีกรมควบคุมโรคกำหนด 

ร้อยละ 15 
(รพ.สต. ผ่านระดับ
เริ่มต้นพัฒนาขึ้นไป) 

กิจกรรมหลักที่ 6.2 พัฒนาสถานที่ทำงานที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี ปลอดโรค ปลอดภัย 
ACT0602 เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานเพื่อการป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ 3 เรื่อง กปส. 
กิจกรรมหลักที่ 6.3  ขับเคลื่อนมาตรการและกลไกการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจาก
สิ่งแวดล้อม ภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 
ACT0603 เชิงปริมาณ : ร้อยละของเหตุการณ์ด้านโรคจากการประกอบอาชีพและ

สิ่งแวดล้อมที่ได้รับการสอบสวนโรคตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคกำหนด    
โดยพนักงานเจ้าหน้าที่หรือหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคจากการประกอบ
อาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 80 
 

กปส. 

ผลผลิตท่ี 7 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ตามแนวทางพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติ 
SDA0701 เชิงปริมาณ : ร้อยละของอำเภอที่ผ่านเกณฑ์การดำเนินการตามมาตรการ

เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในคน เพื่อสนับสนุนการสร้างพื้นที่
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 

ร้อยละ 70 
 

กรต. 
 
 
 
 
 

SDA0702 เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าที่ได้รับวัคซีนตามแนวทาง
เวชปฏิบัติ 

ร้อยละ 100 

SDA0703 เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ตามแนวทาง
พระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติ ดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด 

ร้อยละ 95 

กิจกรรมหลักที่ 7.1  สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า   
ACT0701 เชิงปริมาณ : ร้อยละของอำเภอที่ผ่านเกณฑ์การดำเนินการตามมาตรการ

เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในคน เพื่อสนับสนุนการสร้างพื้นที่
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 

ร้อยละ 70 
 

กรต. 

กิจกรรมหลักที่ 7.2 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี 
ACT0702 เชิงคุณภาพ : อัตราการติดโรคพยาธิใบไม้ตับในพ้ืนท่ีเสี่ยง 30 จังหวัด ร้อยละ 2 กรต. 
กิจกรรมหลักที่ 7.3 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในถิ่นทุรกันดาร ตามโครงการพระราชดำริฯ 
ACT0703_1 เชิงคุณภาพ : อัตราการติดโรคหนอนพยาธิในนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่

โครงการตามพระราชดำริฯ ภาพรวมทั้งโครงการให้ต่ำกว่า 
ร้อยละ 3 กรต. 

ACT0703_2 เชิงคุณภาพ : อัตราป่วยด้วยโรคไข้มาลาเรียต่อพันประชากร (นักเรียน) ต่ำกว่า 0.24 ต่อพัน
ประชากรนักเรยีน 

กตม. 

กิจกรรมหลักที่ 7.4 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
ACT0704 เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จในการคัดกรอง ป้องกัน และควบคุม ร้อยละ 80 สลค. 
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รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 66 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
โรคติดต่อสำคัญในเรือนจำภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี  
เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

(ก ว ร ./ ก อ พ ./
กรต.) 

ผลผลิตที่ 9 โครงการพัฒนาเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพผ่านกลไกระดับชุมชนที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
SDA0901 เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายเป้าหมายได้รับการพัฒนาและสนับสนุนการ

ดำเนินงานลดการบริโภคเกลือโซเดียม 
116 หน่วยงาน กรม. 

 
 
 
 
 
 
 

SDA0902 เชิงคุณภาพ : ร้อยละเครือข่ายเป้าหมายที่ดำเนินการลดการบริโภคเกลือ
โซเดียมตามแนวทางที่กำหนด 

ร้อยละ 36.8 

SDA0903 เชิงคุณภาพ : ร้อยละอำเภอในเขตสุขภาพดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไต
ในชุมชนผ่านกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) 

ร้อยละ 10 

SDA0904 เชิงเวลา : ร้อยละของการดำเนินงานโครงการพัฒนาและสนับสนุนการ
ดำเนินงานลดการบริโภคเกลือโซเดียม แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด 

ร้อยละ 85 

กิจกรรมหลักที่ 9.1 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
ACT0901_1 เชิงคุณภาพ : อัตราป่วยด้วยโรคมือเท้าปากในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ลดลง

จากค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี 
ร้อยละ 20 กรต. 

ACT0901_2 เชิงคุณภาพ : อัตราป่วยด้วยโรคปอดบวมทุกกลุ่มอายุ ลดลงจากค่า       
มัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี 

ร้อยละ 20 

ACT0901_3 เชิงปริมาณ : อัตราป่วยโรคคอตีบ ไม่เกินค่าเป้าหมายที่กำหนด 
(รายต่อประชากรแสนคน) 

0.015 ราย 
ตอ่ประชากรแสนคน 

ACT0901_4 เชิงปริมาณ : อัตราป่วยโรคไอกรน ไม่เกินค่าเป้าหมายที่กำหนด 
(รายต่อประชากรแสนคน) 

0.08 ราย 
ต่อประชากรแสนคน 

กิจกรรมหลักที่ 9.2 : พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เพ่ือเด็กไทย ปลอดโรค 
ปลอดภัย 
ACT0902_1 เชิงปริมาณ : อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี ≤ 4.3 ต่อประชากร

เด็กแสนคน 
กปบจ. 

ACT0902_2 เชิงคุณภาพ :  อัตราการบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากการจราจรทางถนนใน
กลุ่มเด็กและเยาวชนอายุ 10 - 19 ปี ในจังหวัดนำร่องลดลง 

ร้อยละ 5 กปบจ.  

กิจกรรมหลกัที่ 9.3 : พัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือลดพฤติกรรมเสี่ยง 
ACT0903 เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาและสนับสนุน

การดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อลด
พฤติกรรมเสี่ยง 

2,854 หน่วยงาน สคอ./ 
กอพ./กคส. 

กิจกรรมหลักที่ 9.4 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและปัจจัยเสี่ยง 
ACT0904_1 เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายเป้าหมายได้รับการพัฒนาและสนับสนุนการ

ดำเนินงานลดการบริโภคเกลือโซเดียม 
116 หน่วยงาน กรม. 

ACT0904_2 เชิงปริมาณ :  อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน 26.87 
ต่อประชากรแสนคน 

กปบจ. 

กิจกรรมหลักที่ 9.5 พัฒนาและสนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาสำคัญในผู้สูงอายุ 
ACT0905 เชิงปริมาณ : อัตราป่วยของผู้ป่วยในจากพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ  

(ต่อประชากรแสนคน) ลดลงจากปีท่ีผ่านมา 
ร้อยละ 5 กปบจ. 

กิจกรรมหลักที่ 9.6 สร้างความรอบรู้ด้านโรคและภัยสุขภาพ โดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
ACT0906_1 เชิงคุณภาพ : ร้อยละประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ในการปฏิบัติตัว     

ที่ถูกต้อง ในการป้องกันควบคุมโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ และภัยสุขภาพ 
ร้อยละ 62 สสพ./กรต. 
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รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 66 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
ACT0906_2 เชิงคุณภาพ : ร้อยละประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมที่ถูกต้องในการ

ป้องกันควบคุมโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ และภัยสุขภาพ 
ร้อยละ 62 สสพ./กรต. 

กิจกรรมหลักที่ 9.7 ส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพด้านโรคไม่ติดต่ออัจฉริยะระดับจังหวัด  
ACT0907_1 เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพด้านโรคไม่ติดต่อ

อัจฉริยะ 
3 จังหวัด กรต. 

ผลผลิตท่ี 10 โครงการพัฒนาการดำเนินงานการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
SDA1001 เชิงปริมาณ : จำนวนระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบ

อาชีพรายบุคคล (EEC Personal Health Record) ในพื้นที่ เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก อย่างน้อย 

1 ระบบ 
 

กปส. 
 
 
 
 
 
 
 

SDA1002 เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจังหวัดที่มีการพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคและ     
ภั ยสุ ขภ าพจากการป ระกอบ อาชีพและสิ่ งแ วดล้ อม รายบุ คคล              
(EEC Personal Health Record) ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

ร้อยละ 100 

SDA1003 เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการพัฒนาการดำเนินงานการเฝ้าระวังโรคและ
ภัยสุขภาพในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก แล้วเสร็จตามเวลาที่
กำหนด 

ร้อยละ 95 
 

กิจกรรมหลักที่ 10.1 พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
ACT1001 เชิงปริมาณ : จำนวนระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบ

อาชีพและสิ่งแวดล้อมรายบุคคล (EEC Personal Health Record) ใน
พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก อย่างน้อย 

1 ระบบ 
 

กปส. 

เป้าหมายการให้บริการกรมที่ 2 ประเทศมีระบบการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล 
PSA02 เชิงคุณภาพ : ร้อยละของตัวช้ีวัดการดำเนินงานตามกฎอนามัยระหว่าง

ประเทศผ่านการประเมินสมรรถนะในระดับท่ี 4 ขึ้นไป 
ร้อยละ 100 กรบ. 

ผลผลิตท่ี 8 โครงการเร่งรัดพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้ได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ 
SDA0801 เชิงปริมาณ : จำนวนตัวช้ีวัดการดำเนินงานตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ

ผ่านการประเมินสมรรถนะในระดับท่ี 4 ขึ้นไป 
48 ตัวช้ีวัด กรบ. 

 
 
 
 
 
 
 

SDA0802 เชิงคุณภาพ : ร้อยละของตัวช้ีวัดการดำเนินงานตามกฎอนามัยระหว่าง
ประเทศที่สอดคล้องกับมาตรการที่มีความสำคัญสูง (priority action)     
ตามผลการประเมิน JEE ขององค์การอนามัยโลก  

ร้อยละ 90 

SDA0803 เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการเร่งรัดพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ ให้ได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศดำเนินการแล้วเสร็จ
ตามเวลาที่กำหนด  

ร้อยละ 90 

กิจกรรมหลักที่ 8.1 พัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ 
ACT0801 เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

ของหน่วยงาน 
ระดับ 5 ครฉ. 

 
กิจกรรมหลักที่ 8.2  ยกระดับสมรรถนะตามกฎอนามัยระหว่างประเทศและวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก 
ACT0802_1 เชิงปริมาณ : จำนวนตัวช้ีวัดการดำเนินงานตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ

ผ่านการประเมินสมรรถนะในระดับท่ี 4 ขึ้นไป 
48 ตัวช้ีวัด กรบ. 

ACT0802_2 เชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดชายแดนที่เป็นเป้าหมาย มีการพัฒนาศักยภาพ
และกลไกการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ         
ตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อความมั่นคงทางสุขภาพ  

16 จังหวัด สรป. 
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รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 66 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
กิจกรรมหลักที่ 8.3 : พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดน 
ACT0803_1 เชิงปริมาณ : จำนวนช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศได้รับการพัฒนาตาม

แนวทางกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 (International Health 
Regulations  - Joint External Evaluation Tool : IHR – JEE) 

69 แห่ง กดร. 

ACT0803_2 เชิงปริมาณ : ร้อยละของประเทศไทยมีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ตามการประเมินสมรรถนะหลักในการปฏิบัติตามกฎอนามัยระหว่าง
ประเทศ National Action Plan for Health Security (NAPHS) 

ร้อยละ 20 กรบ. 

ACT0803_3 เชิงคุณภาพ : ร้อยละของช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศที่มีการพัฒนา
สมรรถนะได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 (International 
Health Regulations  - Joint External Evaluation Tool : IHR – JEE) 

ร้อยละ 95 กดร. 

กิจกรรมหลักที่ 8.4 ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
ACT0804 เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ผ่านการอบรมด้านระบาดวิทยา 60 คน กรบ. 
กิจกรรมหลักที่ 8.5 เร่งรัดกำจัดกวาดล้างโรคตามพันธสัญญา 
ACT0805_1 เชิ งป ริม าณ  : จำน วน ผู้ ป่ วยยื นยั น โรคหั ด และ โรคหั ด เยอรมั น  

 
ผู้ติดเชื้อ

ภายในประเทศ 0 ราย 
กรต. 

ACT0805_2 เชิงปริมาณ : รักษาสถานะของการเป็นประเทศปลอดโรคโปลิโอ ผู้ติดเชื้อ
ภายในประเทศ 0 ราย 

กรต. 

กิจกรรมหลักที่ 8.6 พัฒนาระบบดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการเฝ้าระวังและการเตือนภัยด้านสุขภาพ 
ACT0806 เชิงปริมาณ : ปรับเปลี่ยนกระบวนการปฏิบัติงานเป็นดิจิทัล  2 ระบบ กดคร. 

กิจกรรมหลักที่ 8.7 พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศ พร้อมรับมือและปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่โรคอุบัติซ้ำ และการจัดการภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ 
ACT0807 เชิงปริมาณ : จำนวนด่านช่องทางเข้าออกประเทศมีสมรรถนะตาม 

กฎอนามัยระหว่างประเทศ (IHR-JEE) พ.ศ. 2548 ไม่ต่ำกว่าระดับ 4  
18 แห่ง กดร. 

ผลผลิตท่ี 11 โครงการการยกระดับทักษะบุคลากรภาครัฐเพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ 
SDA1101 เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรเป้าหมายผ่านการอบรมตามหลักสูตรดิจิทัล

สำคัญ 
51 คน กดคร.  

 
 
 

SDA1102 เชิงคุณภาพ : ร้อยละบุคลากรเป้าหมายเข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ร้อยละ 95 

SDA1103 เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐ
ดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด 

ร้อยละ 95 

กิจกรรมหลักที่ 11.1 พัฒนาทักษะของบุคลากรเพ่ือก้าวไปสู่องค์กรดิจิทัล 
ACT1101 เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรเป้าหมายผ่านการอบรมตามหลักสูตรดิจิทัล

สำคัญ 
46 คน กดคร. 

ผลผลิต 12 โครงการพัฒนาบริการเพ่ือเชื่อมโยงแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ 
SDA1201 เชิงปริมาณ : จำนวนระบบดิจิทัลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการบริการ

ประชาชนด้าน Travel vaccination certificates 
1 ระบบ 

 
กดคร. 

SDA1202 เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้งานเครื่องมือแพลตฟอร์มกลาง
หรือโครงสร้างพื้นฐานกลางภาครัฐ 

ร้อยละ 70 กดคร. 

SDA1203 เชิงเวลา : ร้อยละการดำเนินงานพัฒนาเครื่องมือแพลตฟอร์มที่พร้อมเปิด
ให้ใช้บริการได้ตามแผนท่ีกำหนด 

ร้อยละ 100 กดคร.  
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รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 66 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
กิจกรรมหลักที่ 12.1 พัฒนาแพลตฟอร์มกลางหรือโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลกลางภาครัฐ (Digital Common Platform) สำหรับการ
เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
ACT1201 เชิงปริมาณ : จำนวนระบบดิจิทัลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการบริการ

ประชาชนด้าน Travel vaccination certificates 
1 ระบบ 

 
กดคร. 

ผลผลิตท่ี 13 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก 
SDA1301 เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการเบิกจ่ายของรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรในการ

เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
ร้อยละ 96 บค./กค. 

กิจกรรมหลักที่ 13.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
ACT1301 เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการเบิกจ่ายของรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรในการ

เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
ร้อยละ 96 บค./กค. 

3.4 ตัวชี้วัดจุดเน้นการดำเนินงานด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   

รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 66 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
ตัวชี้วัดจุดเน้นการดำเนินงานด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
1. รองอธิบดีกรมควบคุมโรค (นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส) 
การขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมการยาสูบภายใต้ 5 มาตรการหลักระดับพื้นท่ี 
HL01 จังหวัดมีการดำเนินการควบคุมยาสูบครบ 5 มาตรการหลักระดับพื้นท่ี ร้อยละ 65 กคส 

การคัดกรองพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และบาบัดรักษาผู้มีปัญหาจากการดื่ม 
HL02_1 ประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองพฤติกรรมการดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ร้อยละ 50 

 
สคอ 

HL02_2 จำนวนผู้ที่มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้รับการบำบัดแบบสั้น ร้อยละ 70 สคอ 

3.การพัฒนากาลังคนด้านเวชศาสตร์ป้องกันและควบคุมโรคปี 2566 
HL03 จำนวนบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรในเครือข่ายที่เกี่ยวข้องผ่าน

การอบรมหลักสูตรด้านเวชศาสตร์ป้องกัน 
200 คน สวปศ 

2. รองอธิบดีกรมควบคุมโรค (นพ.ปรีชา เปรมปรี) 
1.รู้เสี่ยง เลี่ยงโรคไม่ติดต่อ ด้วย NCD Smart Digital Tool 
HL04 ร้อยละของจังหวัดที่ใช้งาน Application Smart อสม. ในการสำรวจ

และคัดกรองสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ เพื่อพัฒนาและ
ติดตามนโยบายและมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับตำบล
หรืออำเภอ 

ร้อยละ 100 กรม 

2.แผนงานการขับเคลื่อนการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพด้วยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นท่ี (พชอ./พชข.) และระบบ
สุขภาพปฐมภูมิ ปี 2566 
HL011 ระดับความสำเร็จการขับเคลื่อนงานป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ด้วยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ (พชอ./พชข.) และระบบ
สุขภาพปฐมภูมิ 

ขั้นตอนท่ี 5 กยผ 

3.ระดับความสำเร็จของการเช่ือมโยงบูรณาการข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด 

HL012 ระดับความสำเร็จของการเช่ือมโยงบูรณาการข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน
ระดับจังหวัด 

ขั้นตอนท่ี 5 กปบจ 



15 
 

รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 66 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
4.ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการคัดกรอง HCV 

HL013 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการคัดกรอง HCV ร้อยละ 90 ของจำนวน
กลุ่มประขากรเปา้หมาย 

(ราย/คน) 

กอพ 

3. รองอธิบดีกรมควบคุมโรค (นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร) 
1.พัฒนาระบบเตรียมความพร้อมรับมือโรคติดต่ออุบัติใหม่ ภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว 
HL05 ร้อยละของจังหวัดมีแผนปฏิบัติการด้านเตรียมความพร้อม ป้องกันและ

แก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ ภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว  
ร้อยละ 50 กรต 

2.พัฒนาศักยภาพช่องทางเข้าออกประเทศ ที่สำคัญตามข้อกำหนดของกฎอนามัยระหว่างประเทศ 
HL06_1 ร้อยละของช่องทางเข้าออกประเทศ (Designated PoE) ที่มีการพัฒนา

สมรรถนะได้ตามข้อกำหนดของกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 
ระดับ 5 

ร้อยละ 80 กดร 

HL06_2 ร้อยละช่องทางเข้าออกประเทศ (Non-Designated PoE) ที่มีการ
พัฒนาสมรรถนะได้ตามข้อกำหนดของกฎอนามัยระหว่างประเทศ  
พ.ศ. 2548 ไม่ต่ำกว่าระดับ 4 

ร้อยละ 80 กดร 

3.การพัฒนาศักยภาพและกลไกการดำเนินงานความร่วมมือด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ตามกรอบความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเพื่อความมั่นคงทางสุขภาพโลก (GHSA) 
HL07 จำนวนจังหวัดชายแดนที่เป็นเป้าหมายมีแผนพัฒนาศักยภาพและกลไก

การดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพตามกรอบ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ ตามประเด็นวาระความมั่นคงทางสุขภาพโลก 

16 จังหวัด สรป 

4.การจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง (Vector control unit; VCU) เพิ่มเติมในหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ 
(CDCU) 
HL08 ทุกจังหวัดมีการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง        

ทุกจังหวัด อย่างน้อยจังหวัดละ 1 หน่วย ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
77 จังหวัด 

 
กตม 

4. รองอธิบดีกรมควบคุมโรค (นพ.อภิชาต วชิรพันธ์) 
2.เร่งรัดเพิ่มการค้นหา ตรวจวินิจฉัย และขึ้นทะเบียนผู้ป่วยวัณโรค (TB) เพื่อเข้าสู่ระบบการรักษาที่รวดเร็ว ลดการแพร่กระจายเช้ือวัณโรค 
พร้อมทั้งการค้นหาคัดกรอง วัณโรคดื้อยา (Drug resistance TB) และการติดเช้ือวัณโรค (LTBI) 
HL09 อัตราความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และ     

กลับเป็นซ้ำ (TB treatment coverage rate) 
ร้อยละ 90 กวร 

3.การขับเคลื่อนมาตรการและฐานข้อมูลการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ กรณีฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 
(PM2.5) เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบต่อสุขภาพ 
HL010 ระดับความสำเร็จของการสนับสนุนให้จังหวัดมีการขับเคลื่อนมาตรการ

เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 
2.5 ไมครอน (PM2.5) 

ขั้นตอนท่ี 5 กปส 

3.5 ตัวชี้ วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ                    
ของกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

อยู่ระหว่างพิจารณาคัดเลือกจากกพร.กรมควบคุมโรค 
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ส่วนที่ 4 
การติดตามผลการดำเนินงานในระดับโครงการสำคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

4.1 โครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

อยู่ระหว่างรอสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาคัดเลือก 
 

4.2 โครงการสำคัญตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ลำดับ ชื่อโครงการ ตัวชี้วัด หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 โครงการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย  
วัณโรค และยุติปัญหาเอดส์ (ผ.5) 
 
 

จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการ
เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในการเร่งรัด
กำจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรคและยุติปัญหาเอดส์ 
(1,039,483 ราย) 

กองโรคติดต่อนำโดยแมลง/
กองวัณโรค/กองโรคเอดส์ฯ 

2 โครงการพัฒนาจัดระบบบริการอาชีว  
อนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม (ผ.6) 

ร้อยละผู้ประกอบอาชีพกลุ่มเสี่ยงได้รับการ  
เฝ้าระวังสุขภาพ (ร้อยละ 10) 

กองโรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดล้อม 

3 โค รงก ารสนั บ สนุ น ก าร เฝ้ า ระวั ง 
ป้องกัน ควบคุมโรคภายใต้โครงการ
ราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ (ผ.7) ก.(7.4) 

ร้อยละความสำเร็จในการคัดกรอง ป้องกัน 
และควบคุมโรคติดต่อสำคัญในเรือนจำภายใต้
โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ (ร้อยละ 80) 

สนง.เลขานุการ
คณะกรรมการโครงการ
พระราชดำริฯ 
(กวร/กอพ./กรต.) 

4 โครงการพัฒนาการดำเนินงานการเฝ้า
ระวังโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่ เขต
พัฒนาพิเศษภาตะวันออก (ผ.10) 

จำนวนระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจาก
การประกอบอาชีพรายบุคคล (EEC Personal 
Health Record) ในพื้นที่ เขตพัฒนาพิ เศษ
ภาคตะวันออก (1 ระบบ) 

กองโรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดล้อม 

หมายเหตุ : เริ่มรายงานผลการดำเนินงานเดือนมกราคม 2566 
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4.3 โครงการสำคัญตามแผนบูรณาการระดับประเทศในส่วนของกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ลำดับ ชื่อโครงการ ตัวชี้วัด หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนาการดำเนินงานการเฝ้าระวัง
โรคและภัยสุขภาพในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (ผ.10) 

ระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการ
ประกอบอาชีพรายบุคคล (EEC Personal 
Health Record) ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก จำนวนอย่างน้อย 1 ระบบ 

ก อ ง โรค จ าก ก า ร
ประกอบอาชีพและ
สิ่ งแ วดล้ อม /กอง
โรคติ ด ต่ อ น ำโด ย
แม ล ง/ส ำนั ก งาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 
6 ชลบุรี 

2 โครงการการยกระดับทักษะบุคลากรภาครัฐ
เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ 
(ผ.11) 

บุคลากรเป้ าหมายผ่านการอบรมตาม
หลักสูตรดิจิทัลสำคัญ จำนวน 51 คน 

กองดิจิทัลเพื่อการ
ควบคุมโรค 

3 โครงการพัฒนาบริการเพื่อเช่ือมโยงแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลของรัฐ (ผ.12) 

ระบบดิจิทัลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการ
บริการประชาชนด้าน Travel vaccination 
certificates จำนวน 1 ระบบ 

กองดิจิทัลเพื่อการ
ควบคุมโรค 

4.4 โครงการสำคัญ ประจำปี 2566 ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์และแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ 

แผนแม่บท โครงการสำคัญ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป้าหมายโครงการ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

แ ผ น แ ม่ บ ท ที่  7 
โค รงส ร้ างพ้ื น ฐาน 
ระบบโลจิสติกส์และ
ดิจิทัล 

1. โครงการการพัฒนาศูนย์
ข้ อมู ลอุบั ติ เหตุ ทางถนน
แห่งชาติ 

1. จำนวนจังหวดัที่มีการเช่ือมโยงข้อมูลการ
บาดเจบ็และเสียชีวติจากอุบัตเิหตุทางถนน
ในระดับจังหวดั 1 จังหวัด  
2. ระบบบรูณาการข้อมลูอุบัติเหตทุาง
ถนนระดับจังหวัด 1 ระบบ  

กองป้องกันการบาดเจ็บ 
 

2. โครงการขับเคลื่อนการ
ป้องกันการบาดเจ็บและ
เสียชีวิตจากอุบัติ เหตุทาง
ถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชน 
โดยใช้  TSY Program: Thailand 
Safe Youth Program 

จำน วน จั งห วั ด ที่ มี ผู้ บ าด เจ็ บ ห รื อ
ผู้เสียชีวิตในกลุ่มเด็กและเยาวชนลดลง
อย่างน้อยร้อยละ 5 (ในพ้ืนท่ีดำเนินการ
อย่างน้อย 12 จังหวัด) 
 

กองป้องกันการบาดเจ็บ 

แผนแม่บทท่ี 13 การ
เสริมสร้างให้คนไทยมี
สุขภาวะที่ดี 

3. โครงการส่งเสริมความรอบ
รู้สุขภาพด้านโรคไม่ติดต่อ
อัจฉริยะระดับจังหวัด 

ร้อยละของประชาชนท่ีมีความรอบรู้ด้าน
สุขภาพระดับเพียงพอขึ้นไปในพื้นที่นำ
ร่องจำนวน 3 แห่ง 

กองโรคไมต่ิดต่อ 
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แผนแม่บท โครงการสำคัญ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป้าหมายโครงการ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

4 .  โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
สมรรถนะช่องทางเข้าออก
ประเทศ พร้อมรับมือและ
ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่โรค
อุบัติซ้ำและการจัดการภาวะ
ฉุ ก เฉิ น ท างส าธารณ สุ ข
ระหว่างประเทศ 

ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาระบบ
เตรียมความพร้อมรับมือ ปรับตัวต่อโรค
อุบัติใหม่ อุบัติซ้ำและการป้องกันของ
ด่านช่องทางเข้าออกประเทศ 

กองด่านควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศและ
กักกันโรค 
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ภาคผนวก 
1. แบบติดตามตัวช้ีวัดการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบติดตาม 1) 

  คร้ังที่ 1  (มกราคม – มิถุนายน 2566)   คร้ังที่ 2  (กรกฎาคม – ธันวาคม 2566) 

เป้าหมายที่   3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย 
หน่วยงาน/กรม  กระทรวง สาธารณสุข 
ผู้ประสานงาน  โทร./อีเมล์  

เป้าประสงค์ ตัวชี้วดั 
สถานภาพตาม

เป้าหมาย/เป้าประสงค์/
ตัวชี้วดั 

ความกา้วหน้าผลการดำเนินงาน 
(โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม) 

ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 
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2. แบบติดตามตัวชี้วัดสำคัญของกระทรวงสาธารณสุขในส่วนกรมควบคุมโรค และตัวชี้วัดจุดเน้นการ
ดำเนินงานด้านป้องกันควบคุมโรคฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบติดตาม 2) 

------------------------------ 
                                ไตรมาส 1       ไตรมาส 2        ไตรมาส 3        ไตรมาส 4 
1. ชื่อตัวชี้วัด................................................................................................................ ..................... 
2. หน่วยงานรับผิดชอบประมวลผลและจัดทำข้อมูล................................................................... ...... 
3. เป้าหมายตัวชี้วัด …………………………………………………………………………………………………………. 

4. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ใช้ในการขับเคลื่อนงานตามเป้าหมายตัวชี้วัด (เฉพาะงบดำเนินงาน) 
 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งปี 
งบประมาณที่ได้รับ (บาท)      
ผลการเบิกจ่าย(บาท)      

5. ผลการดำเนินงาน/กิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด /ปัจจัยความสำเร็จ /ปัญหาอุปสรรค 
 5.1 ผลการดำเนินงาน/กิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 5.2 ปัจจัยความสำเร็จ 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 5.3 ปัญหาอุปสรรค ( Key risk factor) 
                ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6.ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด 
      …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
ชื่อผู้จัดทำข้อมูล....................................................  
        (.....................................................)  
ตำแหน่ง......................................................  
หน่วยงาน....................................................  
โทรศัพท์/โทรสาร......................................

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งปี 

แผน(สะสม)      
ผล(สะสม)      

-

-
∕ 

-

-
∕ 

-

-
∕ 
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3. ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต และกิจกรรมหลัก ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ผลสัมฤทธิ์/ 
เป้าหมายการให้บริการกรมฯ (Public Service Agreement: PSA)/ ผลผลิต (Service delivery Agreement: SDA)/กิจกรรมหลัก] (แบบติดตาม 3) 

ลำดับที่ รหัส ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย  
ปี 2566 

ผลการดำเนินงาน 
รายไตรมาส 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ
ได้รับจัดสรร

ปัจจุบัน 

เบิกจ่าย
สะสม 

หน่วยงาน
ให้ข้อมูล 
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4. แบบติดตามโครงการสำคัญ โครงการสำคัญตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบติดตาม 4) 

ประจำเดือน……………………………..………………….ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ชื่อแผนงาน/
โครงการ 

เป้าหมาย
โครงการ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน/ปัญหา
อุปสรรค 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ
ภาพรวม ได้รับ (บาท) ใช้ไป (บาท) 

    ตามพรบ.
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

ใช้ข้อมูลจาก
ระบบ GFMIS 

กค. 

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
หมายเหตุ : 1. ส่งแบบรายงานทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ท่ี evaluation.m@ddc.go.th 
  2. ส่งรายงานทุกวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป 
  3. ติดต่อผู้รับผิดชอบ นางสาวธิติมา หงคำเมือง / โทร 0 2590 3083 
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5. แบบติดตามโครงการสำคัญตามแผนบูรณาการระดับประเทศในส่วนของกรมควบคุมโรค  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบติดตาม 5) 

แผนงานบูรณาการ......................................................ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
1. ชื่อหน่วยงาน   
2. ช่วงเวลารายงาน   ❑ ไตรมาสที่ 1     ❑ ไตรมาสที่ 2 ❑ ไตรมาสที่ 3    ❑ ไตรมาสที่ 4     
3. สถานะโครงการ    ❑ ยังไม่สิ้นสุดโครงการ            ❑ สิ้นสุดโครงการแล้ว  
4. แนวทางการดำเนินงาน : ................................................................................................................................ 
5. ตัวชี้วัดแนวทาง : ............................................................................................................................................ 
6. ชื่อโครงการ   
7. งบประมาณตาม พรบ. พ.ศ. 2566  (............................บาท) 

(1) ผลการเบิกจ่าย                    บาท (2) ผูกพันสัญญา...................................บาท (งปม. ปี 2566) 
(3) = (1) + (2) รวมเบิกจ่ายและผูกพันสัญญา…………………บาท / คิดเป็นร้อยละ        ของงบประมาณที่

ได้รับจัดสรร 

8. ร้อยละความสำเร็จของผลงาน…ร้อยละ …… (เทียบกับเป้าหมายตามงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร) 

9. หลักการและเหตุผล  

......................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 
10. วัตถุประสงค์ 

......................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 
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11. แผน/ผลการดำเนินงานรายไตรมาส (แผนการดำเนินงานและเบิกจ่ายเป้าหมายตาม สงป.301) กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 
 แนวทางการดำเนินงาน/

ตัวช้ีวัดแนวทาง/
โครงการ/ตัวชี้วัดโครงการ 

หน่วย
นับ 

รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1  
(ต.ค.-ธ.ค.65)  

ไตรมาส 2  
(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาส 3  
(เม.ย.-มิ.ย. 66) 

ไตรมาส 4  
(ก.ค.-ก.ย.66) 

ความคืบหน้า  

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล  
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11.  ผลการดำเนินงาน / ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ (ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนชัดเจน เช่น ชื่อ
ถนน ระยะทาง ระบุสถานที่ พ้ืนที่ดำเนินงาน) 

......................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 
12.  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 

......................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 
13.  ระยะเวลาดำเนินงานและระยะเวลาสิ้นสุด ..................................................................... 

ผู้รายงาน    
ชื่อ-สกุล ................................................. ตำแหน่ง   .................................. E–mail: ......................................... 
โทรศัพท์ ...........................................     โทรสาร ....................................        
 
หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบหลัก ................................................... 
ตำแหน่ง ..................................... โทรศัพท์ ..................... โทรสาร  .......................  E–mail: ........................... 
วันที่รายงาน ณ วันที่ … เดือน ………… พ.ศ. ......... 
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6. แบบติดตามโครงการสำคัญ ประจำปี 2566 ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ (รายงานในระบบ eMENSCR) (แบบติดตาม 6) 
                                    ไตรมาสที่ 1 (ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2565                      ไตรมาสที่ 2 (ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2566) 
                                     ไตรมาสที่ 3 (ภายในวันที่ 25 มิถุนายน  2566)                    ไตรมาสที่ 4 (ภายในวันที่ 25 กันยายน 2566) 

แผนแม่บท โครงการสำคัญปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2566 

เป้าหมายโครงการ 
(เชิงปริมาณ) 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ กิจกรรมหลกัของ

แผนแม่บท 
ผลเบิกจ่าย 

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 




