
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ทีป่รกึษา 

นายแพทย์สุทัศน์ โชตนะพันธ ์ ผู้อ านวยการสถาบันปอ้งกันควบคุมโรคเขตเมือง 

นายสุขสันต์ จิตติมณี  รองผู้อ านวยการสถาบนัป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง  

คณะผูจ้ดัท า 

นางสาวสุพัณณา เจรญิกุล สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 

นางสาวมัณฑนา สินทรพัย์   สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 

นางสาวอารีย์  มีคุณ  สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 

นางสาวกาญจนา เผ่าพัฒน์ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 

นางสาวณัฐณิชา อ่อนคล้าย สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 

เรยีบเรยีงเนือ้หาและออกแบบโดย 

นางสาววิลาสินี ค าเอ่ียม  สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 

จดัท าและเผยแพร ่

กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร สถาบันปอ้งกันควบคุมโรคเขตเมือง  
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  https://ddc.moph.go.th>iudc 



ค าน า 
  

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง มีบทบาทภารกิจด้านการลดความเหลื่อมล้ำ และยกระดับการดูแลใน

ลักษณะประชากรเฉพาะเขตเมืองในพื้นที ่สุขภาพมุ่งเป้า โดยพัฒนาระบบสุขภาพและงานวิจัย นวัตกรรม 

เทคโนโลยีด้านการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง สร้างผู้เชี่ยวชาญและเพิ่มศักยภาพการป้องกันควบคุมโรคให้กับ

อปท. เพื่อให้ประชาชนมีระบบการดูแลสุขภาพที่ดีขึ ้นและเป็นธรรม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบัน

ป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ได้ดำเนินการทบทวนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง

ของสถานการณ์สุขภาพในปัจจุบัน  

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง จัดทำขึ้นเพ่ือ

ใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม

นโยบายของรัฐ ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ยุทธศาสตร์กรมควบคุมโรค แผนแม่บทการป้องกันควบคุมโรค

เขตเมือง 5 ปี ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งแสดงให้เห็นยุทธศาสตร์ เป้าหมาย แผนงาน/โครงการ ที่จะ

ดำเนินการ ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับติดตามประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานของสถาบัน

ป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง  

กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ของสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง จะเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่ การปฏิบัติอย่างเป็น

รูปธรรม ในการบริหารราชการให้สำเร็จได้อย่างดี บรรลุตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ 

 

 

กลุม่ยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร 

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 

 

 



สารบัญ 
หน้า 

คำนำ 

สารบัญ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลองค์กร 

    - วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของหน่วยงาน       2 

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

 แผนระดับที่ 1 

   - ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี        4 

 แผนระดับที่ 2 

 - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ       7 

             - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)   9 

   - แผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2564 – 2565     9 

           แผนระดับที่ 3  

   - แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข (พ.ศ. 2561 – 2580)    10 

   - แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านการป้องกันและควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  11  

     (พ.ศ. 2561 – 2580)  

   - แผนพัฒนาระบบกลไก การป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ  11  

     เชิงยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) กรมควบคุมโรค 

   - แผนแม่บทการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)   13 

ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

        - แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     17 

ภาคผนวก 

 

 



 

1 แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 

ส่วนที่ 1  วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
 

 

ประชาชนเขตเมืองได้รับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับมาตรฐานสากลภายในปี 2580 

 

 
ผลิตและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบ มาตรการ หลักสูตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุม

โรคเขตเมือง ที่ได้มาตรฐาน เพ่ือกำหนดเป็นนโยบายการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองของประเทศ 

โดยครอบคลุมประชากรพ้ืนที่เขตเมือง ประชากรเคลื่อนย้าย แรงงานต่างด้าว และนักเดินทางท่องเที่ยว 

ขับเคลื่อนให้เกิดกลไกการบัญญัติกฎหมายใหม่ๆ และกำกับ ติดตาม สนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายที่ 

จำเป็นต่อการปกป้องประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพ 

สร้างและพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว ห้องปฏิบัติการทาง

การแพทย์ ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและศูนย์เฝ้าระวังกักกันผู้สัมผัสโรคติดต่ออันตราย 

(Quarantine Center) ที่ได้มาตรฐานสู่สากล 

แสวงหาและสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

และประชาชน เพื ่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในพื้นที ่เขตเมืองให้ได้มาตรฐานและมี

ประสิทธิภาพ 

ประสานความร่วมมือกับนานาชาติในการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

พันธกิจ 



 

3 แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 

ส่วนที่ 2  ยุทธศาสตรท์ี่เกี่ยวข้อง 

ระดับของแผนตามมติคณะรัฐมนตร ีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 แบง่ออกเป็น 3 ระดับ  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
หมายเหตุ : นับตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ครม. มีมติกำหนดการตั้งชื่อแผนในระดับที่ 3 ให้ใช้ชื่อว่า “แผนปฏิบัติการด้าน… 
ระยะที่ … (พ.ศ. … - …)” เว้นแต่ได้มีการระบุชื่อแผนไว้ในกฎหมาย ก่อนท่ีจะมติ ครม. วันท่ี 4 ธันวาคม 2560  เช่น พระราชบัญญตัิ 
พระราชกำหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง มติ ครม. เป็นต้น ว่าให้ใช้ช่ือแผนว่าแผนแม่บทด้าน… แผนพัฒนา… หรือแผนอ่ืนๆ 
… จึงจะสามารถใช้ช่ือแผนตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายนั้นๆ 

 

แผนระดับที่ 1  

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมี

ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  เพื่อใช้

เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆให้สอดคล้องและบูรณาการกัน อันจะก่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่

เป้าหมายดังกล่าว ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ โดยแบ่งออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

 แผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตร์

ชาต ิ

แผนปฏิรูปประเทศ 

ด้าน ... 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาต ิ

 

นโยบายและแผน
ระดับชาตวิ่าดว้ย
ความ

 แผนปฏิบตัิราชการชองส่วนราชการ 

ระยะ 5 ปี และรายป ี
“แผนปฏิบตัิราชการด้าน ....... 

ระยะที่ ... (พ.ศ. .... - ….) 
แผนอื่นๆ 

 

แผนระดับที่ 1 

แผนระดับที่ 2 

แผนระดับที่ 3 



 

5 แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านความมั่นคง 
      ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการสร้างความสามารถ 
       ในการแข่งขัน 
      ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
       ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
      ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสและ  
       ความเสมอภาคทางสังคม 
      ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการสร้างการเติบโตบน  
       คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
      ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและ  
       พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนพัฒนาระบบกลไก การป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง แผนปฏิบัติราชการ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งมเีป้าหมาย  

1) คนไทยเป็นคนดีคนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
2) สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต  

ประเด็นยุทธศาสตร์  

1. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพใน  ทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงการ
ตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุ่น วัยเรียน วัยผู้ใหญ่ วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ เพื่อสร้าง  ทรัพยากรมนุษย์ที่มี
ศักยภาพ มีทักษะความรู ้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู ้ได้ด้วยตนเองในทุกช่วงวัย มีความรอบรู ้ทางการเงิน มี
ความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย และ ความสามารถใน
การดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า รวมถึงการพัฒนาและปรับทัศนคติให้คนทุกช่วงวัยที่เคยกระทำผิดได้ กลับมาใช้ชีวิตใน
สังคมได้อย่างสงบสุขและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ  

1.1 ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์ ส่งเสริม
อนามัยแม่และเด็กตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ สนับสนุนการเลี้ยงลูก ด้วยนมแม่ การส่งเสริม
การให้สารอาหารที่จำเป็นต่อสมองเด็ก และให้มีการลงทุนเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มี  พัฒนาการที่สมวัยในทุก
ด้าน  
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1.2 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะ  ความสามารถการเรียนรู้ที่
สอดรับกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหา
ที่ซับซ้อน มีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาหรืออาชญากรรมต่าง ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการทำงานร่วมกับ
ผู้อื่น มีความยืดหยุ่นทางความคิด รวมถึงทักษะด้านภาษา ศิลปะ และ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และได้รับ
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและ  ความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐานการ
เรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  และนำไปปฏิบัติได้ ตลอดจนการ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับโลกการทำงาน รวมถึงทักษะอาชีพที่สอดคล้อง กับความต้องการของประเทศ 
มีทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมและทำงานกับผู้อ่ืนได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม  

1.3 ช่วงวัยแรงงาน ยกระดับศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะแรงงาน อย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับ
ความสามารถเฉพาะบุคคล และความต้องการของตลาดแรงงาน มีการทำงานตามหลักการทำงานที่มีคุณค่าเพ่ือ
สร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ มีวัฒนธรรมการทำงานท่ีพึงประสงค์ มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะทางการเงิน
เพื่อให้สามารถบริหารจัดการการเงินของตนเองและครอบครัว มีการวางแผนทางการเงินและมีการออม การ
รับผิดชอบของพ่อแม่ต่อครอบครัว มีการพัฒนาระบบการเรียนรู้ และการอำนวยความสะดวกด้านความรู้  เพ่ือ
พัฒนาความรู้ แรงงานฝีมือ ความชำนาญพิเศษ การเป็นผู้ประกอบการใหม่ และการพัฒนาต่อยอดความรู้ในการ
สร้างสรรค์งานใหม่ๆ รวมทั้งมาตรการขยายอายุการทำงาน  

1.4 ช่วงวัยผู้สูงอายุส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ ส่งเสริมให้มีการทำงาน
หลังเกษียณ ผ่านการเสริมทักษะการดำรงชีวิต ทักษะอาชีพในการหารายได้ มีงานทำที่เหมาะสมกับศักยภาพ มี
การสร้างเสริมสุขภาพ ฟื้นฟูสุขภาพ การป้องกันโรคให้แก่ผู้สูงอายุ พร้อมกับจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นมิตรกับ
ผู้สูงอายุ และหลักประกันทางสังคมที่สอดคล้องกับความจำเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิต การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ
ในสังคม  

2. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุมทั้งด้าน กาย ใจ  สติปัญญา และสังคม มุ่งเน้นการ
เสริมสร้างการจัดการสุขภาวะในทุกรูปแบบ ที่นำไปสู่การมีศักยภาพในการจัดการ สุขภาวะที่ดีได้ด้วยตนเอง พร้อม
ทั้งสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี  และมีทักษะด้านสุขภาวะที่
เหมาะสม  
  2.1 การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ โดยพัฒนาองค์ความรู้และการสื่อสารด้านสุขภาวะที่
ถูกต้องและเชื่อถือได้ให้แก่ประชาชน พร้อมทั้งเฝ้าระวังและจัดการกับความรู้ด้านสุขภาวะที่ไม่ถู กต้อง จนเกิดเป็น
ทักษะทางปัญญาและสังคมที่เป็นการเพิ ่มศักยภาพในการจัดการสุขภาวะตนเองของประชาชน อาทิ การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเองให้มีความเหมาะสมและการมีกิจกรรมทางกายท่ีเพียงพอในการดำรงชีวิต  
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2.2 การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ โดยผลักดันการสร้างเสริมสุขภาวะใน
ทุกนโยบายที่ให้หน่วยงานทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสุขภาพของประชาชน  เพื่อลดภัยคุกคามที่
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสุขภาวะคนไทย  

2.3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยส่งเสริม
ให้มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและเอื้อต่อการมีกิจกรรม สำหรับยกระดับ สุขภาวะ
ของสังคม จัดทำมาตรการทางการเงินการคลังที่สนับสนุนสินค้าที ่เป็นมิตรต่อสุขภาพ  สนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ช่วยในการเสริมการมีสุขภาวะ รวมทั้งกำหนดให้มีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ 
โดยชุมชนและภาคประชาชนก่อนการดำเนินโครงการที่อาจกระทบต่อระดับสุขภาวะ  

2.4 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะ  ที่ดีโดยนำเทคโนโลยี
และนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการสร้างความเป็นเลิศทางด้านบริการทางการแพทย์ และสุขภาพแบบครบวงจร
และทันสมัย ที่รวมไปถึงการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ในการให้คำปรึกษาวินิจฉัย และพยากรณ์การเกิดโรคล่วงหน้า 
การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพทางไกลให้มีความหลากหลาย เข้าถึงง่าย เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาบุคลากรทาง
การแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในพ้ืนที่ห่างไกล มีการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต ทางด้านสุขภาพ และจัด
ให้มีระบบการเก็บข้อมูลสุขภาพของประชาชนตลอดช่วงชีวิตให้มีประสิทธิภาพ โดยอยู่บนพื้นฐานความยั่งยืน
ทางการคลัง รวมถึงการปฏิรูประบบการเก็บภาษีและรายจ่ายเพ่ือให้บริการด้านสุขภาพ ตลอดจนการปฏิรูประบบ
หลักประกันสุขภาพในการสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชนทุกช่วงวัยอย่างมีประสิทธิภาพ พอเพียง เป็นธรรม และ
ยั่งยืน  

2.5 การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพื้นที่ โดยให้ชุมชนเป็นแหล่ง  
บ่มเพาะจิตสำนึกการมีสุขภาพดีของประชาชน ผ่านการจัดการความรู้ด้านสุขภาพที่เป็นประโยชน์  และสนับสนุน
ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างสุขภาวะที่พึงประสงค์ระหว่างกัน โดยรัฐจะทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวก
ที่สำคัญ ในการอำนวยความสะดวกให้ชุมชนสามารถสร้างการมีสุขภาวะดีของตนเองได้ เพื่อให้ชุมชนเป็นพื้นที่
สำคัญในการจัดการสุขภาวะของแต่ละพ้ืนที่ 

 

แผนระดับที่ 2 

1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นส่วนสำคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์  
ของยุทธศาสตร์ชาติลงสู่แผนระดับต่าง ๆ ต่อไป ซึ่งได้คำนึงถึงประเด็นร่วม และการประสานเชื่อมโยงเป้าหมาย
ของแต่ละแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติให้มีความสอดคล้องไปใน  ทิศทางเดียวกัน โดยแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติจะประกอบด้วย สถานการณ์และแนวโน้มที่เกี่ยวข้อง ของแผนแม่บท เป้าหมายและตัวชี้วัดในการ
ดำเนินการซึ่งแบ่งช่วงเวลาออกเป็น 4 ช่วง ช่วงละ 5 ปี รวมทั้ง กำหนดแนวทางการพัฒนา และแผนงาน/โครงการ
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ที่สำคัญของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาประเทศท่ีกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติว่า “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื ่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั ่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและ ในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที ่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือ
ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ มีจำนวนรวม 23 ฉบับ ประกอบด้วย (1) ความมั ่นคง (2) การ
ต่างประเทศ (3) การเกษตร (4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต (5) การท่องเที่ยว (6) พื้นที่และเมืองน่าอยู่
อัจฉริยะ (7) โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล (8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมยุคใหม่ (9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (11) ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(12) การพัฒนาการเรียนรู้ (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี (14) ศักยภาพการกีฬา (15) พลังทางสังคม 
(16) เศรษฐกิจฐานราก (17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน (19) การ
บริหารจัดการน้ำทั้งระบบ (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
 แผนพัฒนาระบบกลไก การป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง แผนปฏิบัติราชการ มีความสอดคล้องกับแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์  ได้แก่ แผนแม่บทที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และแผนแม่บทที่ 13 ด้านการ
เสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
  ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ที่คาดว่าอาจจะมี
ผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการเพิ่มเติมแผนแม่บทให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ และการบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการระบาดของ     
โควิด -19 เป็นไปอย่างต่อเนื ่องและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม  จึงให้ประกาศแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด - 19 พ.ศ. 2564 - 2565 ในราชกิจจานุเบกษา สำนักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้นำแนวคิด “ล้มแล้วลุกไว” อันประกอบด้วย การพร้อมรับ  
(Cope) การปรับตัว (Adapt) และการเปลี่ยนแปลงเพื่อพร้อมเติบโตอย่างยั่ งยืน (Transform) ซึ่งสอดคล้องกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักคิดในการพัฒนา 4 ประเด็น ประกอบด้วย  

1. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local Economy) 
2. การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพื ่อรองรับการเติบโตอย่างยั ่งยืนในระยะยาว  (Future 

Growth) 
3. การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนให้เป็นกำลังหลักในการขับเคลื ่อนการพัฒนาประเทศ 

(Human Capital) 
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4. การปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเพื่อส่งเสริมการฟ้ืนฟูและพัฒนาประเทศ (Enabling Factors) 

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้น้อมนำหลัก “ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 9 - 11 สำนักคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.) ได้จัดทำบนพื้นฐานของ
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 
ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาค
ส่วน เพื่อร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทำรายละเอียดยุทธศาสตร์ของ  
แผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่งคง มั่งค่ัง และยั่งยืน”  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไว้ทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ โดย
มียุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดังนี้ 

1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
4) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 
6) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล    ใน

สังคมไทย 
7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
10) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

3. แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2564 - 2565 เป็นแผนระดับที่ 2 ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยต้องส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ ซึ ่งทุกหน่วยงานต้องดำเนินการตามกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อ
ประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) นำไปสู่การปฏิบัติตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (Causal Relationship 
: XYZ) เพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติของแต่ละช่วงเวลา 5 ปี โดยแผนการปฏิรูปประเทศ 
ฉบับปรับปรุงจะดำเนินการคู่ขนานไปกับเล่มแผนปฏิรูปประเทศฉบับเดิมที่ประกาศใช้ เมื่อเดือนเมษายน 2561 ที่
เป็นกิจกรรมในลักษณะภารกิจปกติของหน่วยงาน โดยต้องดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญประกอบด้วย ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมี
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โอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ การ
ปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ  แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับ
ปรับปรุง) มีทั ้งหมด 13 ด้าน 1. ด้านการเมือง 2. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 3. ด้านกฎหมาย 4. ด้าน
กระบวนการยุติธรรม 5. ด้านเศรษฐกิจ 6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม 7. ด้านสาธารณสุข 8. ด้าน
สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 9. ด้านสังคม 10. ด้านพลังงาน 11. ด้านการปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 12. ด้านการศึกษา 13. ด้านวัฒนธรรม กีฬาแรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

โดยแผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านสาธารณสุข มีเป้าประสงค์เพื่อให้ผู ้ป่วย ผู้เสี ่ยงโรคและ
ผู้สูงอายุได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และทันสมัย มีความรอบรู้ด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น สามารถป้องกัน
และลดโรคที ่สามารถป้องกันได้ พร้อมทั ้งผู ้ส ูงอายุสามารถดูแลสุขภาพตนเองและได้ร ับการบริบาลและ
รักษาพยาบาลที่มีคุณภาพท่ีบ้านและในชุมชน โดยกำหนดกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ จำนวน 5 กิจกรรม ประกอบด้วย      

1) การปฏิรูปการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขรวมถึงโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่ เพ่ือ
ความมั่นคงแห่งชาติด้านสุขภาพ  

2) การปฏิรูปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
การป้องกันและดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อสำหรับประชาชนและผู้ป่วย  

3) การปฏิรูประบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้านการบริบาลการรักษาพยาบาลที่บ้าน/ชุมชน และ    การ
ดูแลสุขภาพตนเอง ในระบบสุขภาพปฐมภูมิเชิงนวัตกรรม  

4) การปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพและกองทุนที่เกี่ยวข้องให้มีความเป็นเอกภาพ บูรณาการ    เป็น
ธรรมทั่วถึง เพียงพอและยั่งยืนด้านการเงินการคลัง  

5) การปฏิรูปเขตสุขภาพให้มีระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ คล่องตัว และการร่วมรับผิดชอบด้าน
สุขภาพระหว่างหน่วยงานและท้องถิ่น  

 

แผนระดับที่ 3 

1. แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข (พ.ศ. 2561 – 2580) 
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) แบ่งออกเป็น 4 ระยะ ช่วงละ 5 ปี เพื ่อให้จัดลำดับ

ความสำคัญในการทำงาน และการจัดสรรทรัพยากร แบ่งได้เป็น 4 ช่วง ดังนี้ 
ระยะที่ 1 ปฏิรูประบบ (พ.ศ. 2561 - 2565) การปรับเปลี่ยนระบบบริหารจัดการที่ยังเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
อีกครั้ง การวางพื้นฐานระบบสุขภาพใหม่ เช่น การวางระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เพ่ือ
ดูแลผู้ป่วยอย่างบูรณาการ ลดค่าใช้จ่ายของระบบสุขภาพในระยะยาว การปรับระบบหลักประกันสุขภาพ เพื่อลด
ความเลื่อมล้ำของแต่ละกองทุน เป็นต้น 



 

11 แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 

ระยะที่ 2 สร้างความเข้มแข็ง (พ.ศ. 2566 - 2570) การจัดโครงสร้างพื้นฐาน กำลังคน รวมทั้งระบบการบริหาร
จัดการให้เข้มแข็ง รวมไปถึงระบบควบคุมป้องกันโรค งานอนามัยสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญคือการทำให้ประชาชน
สามารถดูแลสุขภาพของตัวเองได้ 

ระยะที่ 3 สู่ความยั่งยืน (พ.ศ. 2571 - 2575) เป็นช่วงที่ระบบสุขภาพของไทยต้องมีความยั่งยืนทางด้านการเงิน
การคลัง ประเทศสามารถพ่ึงพาตนเองได้ โดยเฉพาะด้านยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ พ่ึงพาต่างประเทศให้น้อยที่สุด 

ระยะที่ 4 เป็น 1 ใน 3 ของเอเชีย (พ.ศ. 2576 - 2580) ระบบสุขภาพไทยจะต้องเป็นระบบสุขภาพที่ทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ คุณภาพ สังคมมีส่วนร่วมสามรถตรวจสอบได้ ทั ้งนี ้จะต้องสามารถแข่ งขันหรือเทียบเคียงกับ
นานาชาติได้ โดยตั้งเป้าว่าจะต้องเป็น 1 ใน 3 ของเอเชียใน 20 ปีข้างหน้า 

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ได้แบ่ง
ย ุทธศาสตร ์การพ ัฒนาความเป ็นเลิ ศใน 4 ด ้าน  
(4 excellence strategies) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค  
                   และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ  
                   (PP&P Excellence) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริการเป็นเลิศ  
                   (Service Excellence) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บุคลากรเป็นเลิศ  
                   (People Excellence) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมมาภิบาล 

         (Governance Excellence) 
2. แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านการป้องกันและควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (พ.ศ. 2561 – 2580) 

   วิสัยทัศน์ ประชาชนได้รับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับมาตรฐานสากล ภายในปี 2580 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนานโยบาย มาตรการและบริการด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
เป้าหมาย : ความชุกและอุบัติการณ์ของการเจ็บป่วย และการเสียชีวิตจากโรค และภัยสุขภาพที่
สามารถป้องกันควบคุมได้ลดลง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมความเข้มแข็งของระบบจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข 
เป้าหมาย : ประเทศไทยมีระบบจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและศูนย์ปฏิบัติการภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุขที่สามารถตอบโต้ทุกภัยอย่างรวดเร็ว เป็นระบบ มีความเป็นเอกภาพ 
แบบบูรณาการ มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
เป้าหมาย : 1. มีข่าวสารและองค์ความรู้ที่สำคัญจำเป็นสำหรับการทำงานของระบบป้องกัน 
ควบคุมโรคอย่างรวดเร็ว ครบถ้วน เที่ยงตรง บูรณาการ และมีประสิทธิภาพ 

        2. มีเครือข่ายห้องปฏิบัติการทางสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน ใกล้กับจุดให้บริการ
ผู้ป่วย สามารถตรวจวินิจฉัยโรคติดต่ออันตรายและโรคสำคัญอ่ืนๆได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับระบบบริหารจัดการและพัฒนาความร่วมมือ 
เป้าหมาย : ประเทศไทยมีโครงสร้าง ระบบ และกลไกการบริหารจัดการระบบป้องกันควบคุม
โรค และภัยสุขภาพที่ดี สนับสนุนการดำเนินงานด้านการป้องกันโรคและภัยสุขภาพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนากำลังคนด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
เป้าหมาย : มีบุคลากรด้านการป้องกันควบคุมโรคที่มีศักยภาพปฏิบัติงานในระบบป้องกันโรคและ
ภัยสุขภาพในทุกระดับ และมีผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ที่จะเป็น
หลักในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคอย่างเพียงพอ 
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3. แผนพัฒนาระบบกลไก การป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ภายใต้แผนปฏิบัติราชการเชิงยุทธศาสตร์ ระยะ 5 
ปี (พ.ศ. 2561-2565) กรมควบคุมโรค 

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ได้กำหนดมาตรการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผน
ยุทธศาสตร์ระดับต่างๆ และแผนแม่บทการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 5 ปี ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางการ
ดำเนินงานลดโรคและภัยสุขภาพ ในพ้ืนที่เขตเมือง ดังนี้ 

มาตรการที่ 1 การพัฒนาระบบแนวทางการดูแลสุขภาพการจัดการโรคในพ้ืนที่เขตเมือง 
มาตรการที่ 2 การพัฒนาระบบสุขภาพเขตเมือง 
มาตรการที่ 3 การพัฒนาศักยภาพเครือข่าย 
มาตรการที่ 4 การพัฒนางานวิจัย การควบคุมโรคเขตเมือง 

 
 
 
 

 
  
   

 
  

 
 
 
4. แผนแม่บทการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 

วิสัยทัศน์ ประชาชนเขตเมืองมีสุขภาพดี พหุภาคีมีส่วนร่วมในระบบการป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองที ่มี
ประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับ 

เป้าประสงค์ 

1. มีกลไกและระบบบริหารจัดการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เพ่ือให้ประชาชนในเขตเมืองทุกกลุ่ม 
ได้รับการปกป้องจากโรคและภัยสุขภาพอย่างทั่วถึง ครอบคลุม เป็นธรรม 

2. สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ด้วยนวัตกรรม การวิจัย เทคโนโลยีการสื่อสร รวมถึงการพัฒนากำลังคน
ป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากลไกและระบบเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 
กลยุทธ์ 

1.1 สร้างกลไกการขับเคลื่อนระบบบริการปฐมภูมิ และ PCC เขตเมือง 
1.2 พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคของ

สังคม 
1.3 พัฒนากลไกและระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในเขตเมืองโดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม 
1.4 พัฒนานโยบายและมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในประชากรกลุ่มเป้าหมายพิเศษในเขตเมือง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างการบริหารจัดการแบบบูรณาการ 
กลยุทธ์ 

2.1 สนับสนุนให้เกิดการเชื่อมประสาน บูรณาการการทำงานของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน 
2.2 ส่งเสริมบทบาทของภาคีเครือข่าย 
2.3 สร้างความเป็นเจ้าของร่วม 
2.4 Health in all policies / One Health 
2.5 ลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพ 
2.6 จัดสรรและพัฒนาระบบงบประมาณการเงินและการคลัง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลักดันและบังคับใช้กฎหมาย 
กลยุทธ์ 

3.1 สนับสนุนการใช้มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องทางด้านสุขภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สื่อสารความเสี่ยงด้วยเทคโนโลยี 
กลยุทธ์ 

4.1 สื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์ในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 
4.2 พัฒนาเครือข่ายสื่อสารในเขตเมือง 
4.3 พัฒนาประสิทธิภาพด้านการสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์โรคและภัยสุขภาพในเขตเมืองให้ตรงกับ

กลุ่มเป้าหมาย ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม 
กลยุทธ์ 

5.1 ส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนากำลังคน 
กลยุทธ์ 

6.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และพัฒนาองค์กรสู่ High Performance Organization 

แผนภาพความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ชาติกับแผนแม่บทการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 5 ปี 
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ส่วนที่ 3 
 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ตระหนักถึงความสำคัญของการแปลงนโยบายและยุทธศาสตร์ไปสู ่การ
ปฏิบัติให้เป็นรูปแบบของแผนงาน/โครงการ ประกอบด้วย หลักการ วัตถุประสงค์ ผลผลิต ตัวชี้วัด พื้นที่เป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ และงบประมาณที่ใช้ ที่แสดงให้เห็นถึงแนวทางการขับเคลื่อนงานของ สถาบันป้องกัน
ควบคุมโรคเขตเมือง  โดยเน้นให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถขับเคลื่อนงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ได้อย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ   

สรุปงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินงานโครงการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงินทั้งสิ้น 
จำนวน 10,420,800 บาท (สิบล้านสี่แสนสองหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่
ได้รับการจัดสรรเป็นเงิน 12,287,160 บาท (สิบสองล้านสองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) ลดลงเป็น
จำนวนเงิน 1,866,360 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นหกพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 15.19  ในส่วน
รายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำแนกตามผลผลิต กิจกรรมหลัก ดังนี้ 
 

ผลผลิต/กิจกรรมหลัก งบประมาณ (บาท) 

งบโครงการ (ไม่รวมค่ายา) 

ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมหลักท่ี 1.1             6,080,400  

ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมหลักท่ี 2.2            300,000  

ผลผลิตที ่2 กิจกรรมหลักที ่2.4            250,000  

ผลผลิตที ่7  กิจกรรมหลักที ่7.4            164,400  

ผลผลิตที ่8  กิจกรรมหลักที ่8.1            650,000  

งบค่ายา/วัสดุวิทยาศาสตร์ 

ผลผลิตที ่3  กิจกรรมหลักที ่3.1 1,603,300 

ผลผลิตที ่8  กิจกรรมหลักที ่8.1     1,372,700 

รวมทั้งสิ้น 10,420,800 
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แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (IUDC) 
ผลผลิต 1 กิจกรรมที่ 1.1  
โครงการใหญ่ : โครงการพัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
(สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง)  มีโครงการย่อยทั้งหมด 9 โครงการ 
ชื่อโครงการ ความสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร ์
หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค ์ ผลผลิต/ 

ตัวชี้วดัโครงการ 
พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รบั ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

(บาท) 
1. โครงการลด
ความเหลื่อมล้ำ
ด้านการป้องกัน
ควบคุมโรคใน
ลักษณะ
ประชากรเฉพาะ
เขตเมืองของผู้
พักอาศัยในพื้นท่ี
สุขภาพมุ่งเป้า 
(โครงการ
ต่อเนื่อง) 

ยุทธศาสตร์กรมควบคุม
โรค ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนานโยบาย มาตรการ 
และบริการด้านป้องกัน
ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพ 
 

สถานการณ์สุขภาพในเขตเมือง
ของประเทศไทย มีความชุกของ
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังในเขตเมือง
มากกว่าในชนบทเป็นจำนวน
มาก ในขณะที่โรคติดเชื้อเกิด
การแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว
ยากต่อการควบคุม เช่น การ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ซึ่ง
การดำเนินการป้องกันควบคุม
โรคในลักษณะ catchment 
area ตามเขตการปกครองใน
รูปแบบเดิมมีข้อจำกัด ระบบ
การแพทย์ไม่มีความยืดหยุ่น 
ส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ำใน
การเข้าถึงบริการ แนวคิดใน
ปัจจุบันเชื่อว่าการแก้ปัญหา
ดังกล่าว จำเป็นต้องอาศัยการ
จัดการแบบพื้นที่สุขภาพมุ่งเป้า 
โดยใช้หลักเกณฑ์ความแตกต่าง
ในการจำแนกกลุ่มตาม
ลักษณะเฉพาะ สถาบันป้องกัน
ควบคุมโรคเขตเมือง ได้
ตระหนักถึงปัญหาทางด้านโรค
และภัยสุขภาพ จึงได้จัดทำ
โครงการนี้ขึ้นมา เพื่อแก้ปัญหา

 1. เพื่อพัฒนารูปแบบ
การดำเนินงานป้องกัน
ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพในลักษณะ
ประชากรเฉพาะเขต
เมืองของผู้พักอาศัยใน
พื้นที่สุขภาพมุ่งเป้า 
2. เพื่อสร้างกลไกการ

จัดการโรคและภัย

สุขภาพในลักษณะ

ประชากรเฉพาะเขต

เมืองและผู้พักอาศัยใน

พื้นที่สุขภาพมุ่งเป้า 
 

ผลผลิต 
1. รูปแบบการดำเนินงาน
ป้องกันควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพในลักษณะ
ประชากรเฉพาะเขตเมือง
ของผู้พักอาศัยในพื้นที่
สุขภาพมุ่งเป้า จำนวน 1 
เรื่อง 
2. กลไกการจัดการโรค
และภัยสุขภาพในลักษณะ
ประชากรเฉพาะเขตเมือง
และผู้พ้กอาศัยในพื้นที่
สุขภาพมุ่งเป้า จำนวน 1 
เรื่อง 
KPI 
1. จำนวนรูปแบบการ
ดำเนินงานป้องกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพใน
ลักษณะประชากรเฉพาะ
เขตเมืองของผู้พักอาศัยใน
พื้นที่สุขภาพมุ่งเป้า 
จำนวน 1 เรื่อง  
2. จำนวนกลไกการ
จัดการโรคและภัยสุขภาพ
ในลักษณะประชากร
เฉพาะเขตเมืองและผู้พัก

ชุมชนหมู่บ้าน
จัดสรร, ชุมชนแออัด
, ชุมชนแนวต้ัง, 
เคหะชุมชน, ชุมชน
เมือง, ชุมชนชาน
เมือง (เน้นชุมชนไม่
จัดต้ัง) ในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร, 
สำนักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 1 - 12   

สถาบันป้องกัน
ควบคุมโรคเขตเมือง
, สำนักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 1 – 
12, สำนักอนามัย, 
กรุงเทพมหานคร, 
สำนักงานเขต 
กรุงเทพมหานคร, 
สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
พื้นที่เป้าหมาย, 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน, นิติบุคคล, 
อาสาสมัคร
สาธารณสุขหมู่บ้าน, 
อาสาสมัครชุมชน 

1. มีรูปแบบการดูแลสุขภาพ
ที่เหมาะสมของผู้พักอาศัยใน
พื้นที่สุขภาพมุ่งเป้า 
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
มีศักยภาพ และมีความ
เข้มแข็งในการทำงานด้าน
สาธารณสุข สามารถดูแล
ประชาชนให้มีสุขภาพดี 

กลุ่มพัฒนาเครือข่าย
สุขภาพเขตเมือง 

900,000 บาท 



 
19 แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (IUDC) 
ผลผลิต 1 กิจกรรมที่ 1.1  
โครงการใหญ่ : โครงการพัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
(สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง)  มีโครงการย่อยทั้งหมด 9 โครงการ 
ชื่อโครงการ ความสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร ์
หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค ์ ผลผลิต/ 

ตัวชี้วดัโครงการ 
พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รบั ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

(บาท) 
การเข้าถึงบริการสุขภาพของ
ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

อาศัยในพื้นที่สุขภาพมุ่ง
เป้า จำนวน 1 เรื่อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
20 แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (IUDC) 
ผลผลิต 1 กิจกรรมที่ 1.1  
โครงการใหญ่ : โครงการพัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
(สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง)  มีโครงการย่อยทั้งหมด 9 โครงการ 
ชื่อโครงการ ความสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร ์
หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค ์ ผลผลิต/ 

ตัวชี้วดัโครงการ 
พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รบั ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

(บาท) 
2. โครงการ
พัฒนากำลังคน
ด้านป้องกัน
ควบคุมโรคเขต
เมือง 
ปีงบประมาณ 
2565 

ยุทธศาสตร์กรมควบคุม
โรค ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
พัฒนากำลังคนด้านการ
ป้องกันควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ 
 

การแก้ปัญหาต่างๆ ในเขตเมือง
นั้น ควรพิจารณาตามเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเริ่ม
ดำเนินการตามเป้าหมายต้ังปี 
พ.ศ. 2559 จนถึง พ.ศ. 2573 
เป้าหมายที่สัมพันธ์กับแผนการ
ป้องกันควบคุมโรคในเขตเมือง 
คือ เป้าหมายที่ 3 และ 11 
สำหรับเป้าหมายที่ 3 เรื่องของ
การมีสุขภาพและความเป็นอยู่
ที่ดีนั้น ประชากรในพื้นที่เขต
เมืองได้รับค่าใช้จ่ายด้าน
สุขภาพที่เท่าเทียมกันกับคน
ส่วนใหญ่ของประเทศ แต่ยัง
ขาดระบบบริการระดับปฐมภูมิ
ที่กระจายอย่างทั่วถึงและขาด
ความเท่าเทียมกันในการเข้าถึง
บริการ ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการ
ขาดศักยภาพในการออกแบบ
ระบบหรือ system design จน
เกิดการทับซ้อนของหน่วยงาน
ทางสุขภาพของภาครัฐและการ
ขาดดุลยภาพในการดูแล
ประชากรในพื้นที่เดียวกัน 
อย่างไรก็ดีปัญหาต่างๆ ในเขต
เมืองยังขาดการวิเคราะห์วิจัย

1. เพื่อผลิตผู้เชี่ยวชาญ
ผู้นำที่มีความสามารถใน
การวิเคราะห์และพัฒนา
นโยบายรวมทั้งการ
ปฏิบัติงานควบคุมโรคเขต
เมืองภาคสนามในฐานะ
หัวหน้าชุดหรือผู้ร่วมทีม
ปฏิบัติการในพื้นที่เขต
เมืองทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
2. เพื่อผลิตนักวิจัยจาก

การสนับสนุนผู้สำเร็จ

การศึกษาจากหลักสูตร

ปริญญาโทที่มีทัศนคติ

และผลการเรียนโดดเด่น

ให้ศึกษาต่อในระดับที่

สูงข้ึนในระดับปริญญาเอก 

(PhD หรือ research 

degree) สามารถ

วิเคราะห์วิจัยงานที่มี

คุณภาพและนำเสนอ

ทางเลือกเชิงนโยบายที่

นำสู่การกำหนดนโยบาย

ด้านการพัฒนาระบบ

ผลผลิต 

1. หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการป้องกัน
ควบคุมโรคเขตเมือง 
จำนวน 1 เรื่อง 
2. ผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิตสาขาวิชา

การป้องกันควบคุมโรค

เขตเมือง จำนวน 20 

คน 

3. ระบบบริหารจดัการ

หลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิตสาขาวิชา

การป้องกันควบคุมโรค

เขตเมือง จำนวน 1 

ระบบ 

KPI 

1. ผู้เข้ารับการอบรม
หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิตสาขาวิชา
การป้องกันควบคุมโรค
เขตเมืองที่มีศักยภาพ
ในการเป็นหัวหน้าทีม

1. สถาบันป้องกัน
ควบคุมโรคเขตเมือง 
กองวิชาการ
ส่วนกลาง และ
สำนักงานป้องกัน
ควบคุมโรค 
2. สำนักงาน
ปลัดกระทรวง 
สาธารณุสข 
3. มหาวิทยาลัย
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
(กรุงเทพมหานคร 
เทศบาลนคร) 
องค์กรภาคเอกชน 

1.แพทย์ ทันตแพทย์ 
เภสัชกร พยาบาล
และนักวิชาการใน
งานสาธารณสุขอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง จาก
พื้นที่เป้าหมาย  
2. ปีการศึกษาแรก 
(2565) ของ
หลักสูตร 
กลุ่มเป้าหมาย
จำนวน 20  
1) จากกรมควบคุม
โรค  
2) จาก
กรุงเทพมหานคร 
3) จากเทศบาลนคร 
(โครงสร้างที่มีกอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม) ได้แก่ 
จังหวัดนนทบุรี จาก
เทศบาลนคร
นนทบุรีและเทศบาล
นครปากเกร็ด, 
จังหวัดปทุมธานีจาก
เทศบาลนครรังสิต 
เป็นต้น 

1. มีผู้เชี่ยวชาญปริญญาโท 
20 คน ด้านการป้องกัน
ควบคุมโรคเขตเมืองของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เมืองใหญ่ที่ฝังตัวทำงานหลัก
ในท้องถ่ินและเป็นเครือข่าย
ทำงานป้องกันควบคุมโรค
เขตเมืองกับกรมควบคุมโรค
และกระทรวงสาธารณสุข ใน
การวิเคราะห์และพัฒนา
นโยบายรวมทั้งการ
ปฏิบัติงานควบคุมโรคเขต
เมืองภาคสนามในฐานะ
หัวหน้าชุดหรือผู้ร่วมทีม
ปฏิบัติการทั้งในพื้นที่เขต
เมืองในประเทศและ
ต่างประเทศภายใน 10 ปี 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิตสาขาวิชาการ
ป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มี
คุณภาพมาตรฐานสากลของ
ประเทศในการบ่มเพาะสร้าง
บุคลากรของกรมควบคุมโรค
และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินเมืองใหญ่ให้เป็น

ศูนย์อบรมและวิจัย
พัฒนา 

900,000 บาท 



 
21 แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (IUDC) 
ผลผลิต 1 กิจกรรมที่ 1.1  
โครงการใหญ่ : โครงการพัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
(สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง)  มีโครงการย่อยทั้งหมด 9 โครงการ 
ชื่อโครงการ ความสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร ์
หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค ์ ผลผลิต/ 

ตัวชี้วดัโครงการ 
พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รบั ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

(บาท) 
อย่างเป็นระบบ จึงควร
สนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยเชิง
ลึกด้านปัญหาสุขภาพในพื้นที่
เขตเมืองและ ฝึกฝนให้เกิด
ความเชี่ยวชาญเฉพาะในการ
พัฒนางานในระดับนโยบาย 
การปฏิบัติงานเชิงรุกในระดับ
พื้นที่ การใช้ประโยชน์จาก
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big 
Data) ทดแทนระบบการ
รายงานโรค และการจัดการ
ทางระบาดวิทยาที่เข้มแข็งทั้ง
ด้านการเฝ้าระวังและการตอบ
โต้ภาวะฉุกเฉินสำหรับเขตเมือง 
ดังนั้น สถาบันป้องกันควบคุม
โรคเขตเมือง ที่มีบทบาทภารกิจ 
การผลิตและพัฒนางานวิจัย 
นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบ
มาตรการ หลักสูตร การเฝ้า
ระวังป้องกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพในเขตเมืองที่ได้
มาตรฐาน  จึงได้จัดทำโครงการ
นี้ขึน้มา เพื่อผลิตบุคลากรที่มี
ศักยภาพในการดำเนินงานใน
ด้านระบบป้องกันควบคุมโรค

ป้องกันควบคุมโรคเขต

เมืองที่ดีได้ 

3. เพื่อพัฒนาหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการป้องกัน

ควบคุมโรคเขตเมือง 

(Master of Science in 

Urban Disease 

Control) ร่วมกันระหว่าง

มหาวิทยาลัย สถาบัน

ป้องกันควบคุมโรคเขต

เมือง (สปคม.) กรม

ควบคุมโรคและมูลนิธิ

ป้องกันควบคุมโรคเขต

เมือง ให้เป็นหลักสูตร

การศึกษาที่มีคุณภาพ

มาตรฐานสากลโดยมี

สถาบันป้องกันควบคุม

โรคเขตเมืองเป็นสถาบัน

ร่วมฝึกอบรมกับ

มหาวิทยาลัยที่เป็นผู้ออก

ปริญญาบัตร 

4. เพื่อพัฒนาระบบ

บริหารจัดการหลักสูตรให้

ปฏิบัติการในพื้นที่เขต
เมือง จำนวน 20 คน 
2. ร้อยละของนักศึกษา
ในหลักสูตรวิทยา
ศาสตร-มหาบัณฑิต
สาขาวิชาการป้องกัน
ควบคุมโรคเขตเมืองที่
นำเสนอหัวข้อ
โครงการวิจัย ร้อยละ 
100 
 

ผู้เชี่ยวชาญป้องกันควบคุม
โรคเขตเมืองที่มีความรู้ความ
เช้าใจและทักษะการพัฒนา
งานระดับนโยบายและการ
ปฏิบัติงานเชิงรุกในระดับ
พื้นที่รวมทั้งเป็นนักวิจัยที่มี
ศักยภาพในการพัฒนา
ข้อเสนอเชิงนโยบาย
ระดับชาติที่เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงทางระบาด
วิทยาและปัจจัยแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจในระดับโลกอย่าง
เป็นระบบ 
3. หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิตสาขาวิชาการ
ป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
เป็นหลักสูตรที่ได้รับการ
ยอมรับจาก
สถาบันการศึกษาอื่นๆ
สามารถนำไปต่อยอดการ
ผลิตบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้าน
การป้องกันควบคุมโรคเขต
เมืองและพัฒนาเป็น
หลักสูตรระดับนานาชาติ
ต่อไป 



 
22 แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (IUDC) 
ผลผลิต 1 กิจกรรมที่ 1.1  
โครงการใหญ่ : โครงการพัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
(สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง)  มีโครงการย่อยทั้งหมด 9 โครงการ 
ชื่อโครงการ ความสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร ์
หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค ์ ผลผลิต/ 

ตัวชี้วดัโครงการ 
พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รบั ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

(บาท) 
เขตเมืองของประเทศให้ดียิ่งข้ึน
ต่อไป 

สามารถผลิตบุคลากรผู้

เขี่ยวชาญได้ตามเป้าหมาย

ระยะสั้นและระยะยาว 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
23 แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (IUDC)) 
ผลผลิต 1 กิจกรรมที่ 1.1  
โครงการใหญ่ : โครงการพัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
(สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง)  มีโครงการย่อยทั้งหมด 9 โครงการ 
ชื่อโครงการ ความสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร ์
หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค ์ ผลผลิต/ 

ตัวชี้วดัโครงการ 
พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รบั ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

(บาท) 
3. โครงการ
พัฒนางานวิจัย 
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีด้าน
การป้องกัน
ควบคุมโรคเขต
เมือง 

ยุทธศาสตร์กรมควบคุม
โรค ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนานโยบาย มาตรการ 
และบริการด้านการ
ป้องกันควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ 

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขต
เมืองมีเป้าหมายที่จะก้าวไปเป็น 
สถาบันแห่งการผลิตและพัฒนา
งานวิจัย นวัตกรรมด้านการ
ป้องกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพเขตเมือง โดยมีนโยบาย
ให้บุคลากรทุกคนต้องมีภาระ
งานด้านการวิจัย นวัตกรรม
และเทคโนโลยี ศูนย์อบรมและ
วิจัยพัฒนา สถาบันป้องกัน
ควบคุมโรคเขตเมืองในฐานะ
เป็นหน่วยงานสนับสนุนงาน
ด้านการวิจัย นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี จึงเห็นสมควรจัดให้
มีโครงการพัฒนางานวิจัย 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้าน
การป้องกันควบคุมโรคเขต
เมืองข้ึน จัดให้มีกิจกรรมหลัก 
ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพ
โครงการวิจัย นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี  การเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยและการเผยแพร่
ผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ การ
จัดทำวารสารสถาบันป้องกัน
ควบคุมโรคเขตเมือง รวมทั้ง
การพัฒนาศักยภาพ

1. เพื่อพัฒนางานวิจัย
หรือนวัตกรรมเกี่ยวกับ
การเฝ้าระวังป้องกัน
ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพในเขตเมือง 
2. เพื่อพัฒนาวารสาร
สถาบันป้องกันควบคุม
โรคเขตเมืองให้ได้
มาตรฐาน 
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ด้านวิจัยและ
นวัตกรรมของ
หน่วยงาน 

ผลผลิต 
1. รายงานฉบับสมบูรณ์ 
(full report) จาก
งานวิจัยหรือนวัตกรรม
เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง
ป้องกันควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพในเขตเมือง 
จำนวน 2 เรื่อง 
2. วารสารสถาบันป้องกัน

ควบคุมโรคเขตเมือง 

จำนวน 2 ฉบับ 

3. บุคลากรของสถาบัน

ป้องกันควบคุมโรคเขต

เมือง มีสมรรถนะและ

ความรู้ด้านวิจัย และ

นวัตกรรม จำนวน 25 คน 

KPI 
1. จำนวนงานวิจัยหรือ
นวัตกรรมเกี่ยวกับการเฝ้า
ระวังป้องกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพในเขต
เมือง เกิดจากความ
ร่วมมือทุกภาคส่วน 
จำนวน 2 เรื่อง 
2. จำนวนวารสารสถาบัน
ป้องกันควบคุมโรคเขต

1. สถาบันป้องกัน
ควบคุมโรคเขตเมือง 
สำนักงานป้องกัน
ควบคุมโรค 
2. เทศบาลเมือง 
เทศบาลนคร 

1. สถาบันป้องกัน
ควบคุมโรคเขตเมือง 
กองวิชาการ
ส่วนกลาง และ
สำนักงานป้องกัน
ควบคุมโรค 
2. มหาวิทยาลัย 
3. สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

1. ผลงานวิชาการและวิจัย
ของบุคลากรสถาบันป้องกัน
ควบคุมโรคเขตเมืองและ
หน่วยงานจากภายนอก มี
การเผยแพร่ และใช้อ้างอิง
ทางวิชาการ 
2. มีการสนับสนุนและสร้าง
เครือข่ายการเผยแพร่ผลงาน
วิชาการและการวิจัย 
ระหว่างสถาบันป้องกัน
ควบคุมโรคเขตเมืองกับ
หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ
และเอกชน  
3. เจ้าหน้าที่ของ สปคม. มี
ทักษะ และสมรรถนะในการ
จัดทำผลงานวิชาการได้ตาม
แนวทางและมาตรฐานที่
กำหนด 

ศูนย์อบรมและวิจัย
พัฒนา 

400,000 บาท 



 
24 แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (IUDC)) 
ผลผลิต 1 กิจกรรมที่ 1.1  
โครงการใหญ่ : โครงการพัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
(สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง)  มีโครงการย่อยทั้งหมด 9 โครงการ 
ชื่อโครงการ ความสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร ์
หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค ์ ผลผลิต/ 

ตัวชี้วดัโครงการ 
พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รบั ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

(บาท) 
คณะกรรมการพัฒนาวิชาการ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีของ
หน่วยงาน 

เมืองได้รับการเผยแพร่
และนำไปใช้ประโยชน์ 
จำนวน 2 ฉบับ 
3. ร้อยละบุคลากรของ
สถาบันป้องกันควบคุม
โรคเขตเมือง มีสมรรถนะ
และความรู้ด้านวิจัย และ
นวัตกรรมเพิ่มข้ึน ร้อยละ 
80 

 
 
 
 



 
25 แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (IUDC) 
ผลผลิต 1 กิจกรรมที่ 1.1  
โครงการใหญ่ : โครงการพัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
(สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง)  มีโครงการย่อยทั้งหมด 9 โครงการ 
ชื่อโครงการ ความสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร ์
หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค ์ ผลผลิต/ 

ตัวชี้วดัโครงการ 
พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รบั ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

(บาท) 
4. โครงการ
พัฒนางาน
นวัตกรรมคลินิก
ในรูปแบบ 
Smart Clinic 

ยุทธศาสตร์กรมควบคุม
โรค ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนานโยบาย มาตรการ 
และบริการด้านการ
ป้องกันควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ 

กลุ่มนวัตกรรมคลินิกเขตเมือง 
เป็นหน่วยให้บริการประเภท
ผู้ป่วยนอก ในสังกัดสถาบัน
ป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง มี
ภารกิจในการให้บริการโรคที่
เป็นปัญหาสำคัญใน
กรุงเทพมหานคร และเขตเมือง 
โดยเปิดให้บริการ คลินิกโรค
ผิวหนังและผู้ป่วยโรคเรื้อน 
คลินิกเวชศาสตร์การเดินทาง
และท่องเที่ยว คลินิกโรคติดเชื้อ
ทางเดินหายใจเฉียบพลัน 
คลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และการเลิกบุหรี่ คลินิก
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และ
บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มโรค 
(วัคซีน) จึงจัดทำโครงการ
พัฒนางานนวัตกรรมคลินิกใน
รูปแบบ Smart Clinic ข้ึน เพื่อ
ช่วยแก้ไขปัญหาความแออัดใน
การรับบริการ ให้ผู้รับบริการ
สามารถเข้าสู่ระบบบริการ
สุขภาพอย่างมีคุณภาพ มี
ประสิทธิภาพ และลดค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปพบแพทย์ของ
ประชาชน เข้าถึงการรักษาจาก

1. เพื่อพัฒนาระบบ
บริการของคลินิกใน
รูปแบบ Smart Clinic 
2. เพื่อให้ผู้รับบริการ
ได้รับการรักษาที่
สะดวก รวดเร็ว และได้
มาตรฐาน 
3. เพื่อลดความแออัด
ของผู้รับบริการใน
คลินิก ป้องกันและ
ควบคุมการ
แพร่กระจายเชื้อของ
โรคทางเดินหายใจใน
คลินิก 
4. เพื่อให้ผู้รับบริการ
เกิดความพึงพอใจใน
ระบบบริการที่ทันสมัย
และเหมาะสมกับ
สถานการณ์ 
5. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ในการ
ให้บริการ                                           

ผลผลิต 
1. ระบบบริการแพทย์
และสาธารณสุขทางไกล 
Telemedicine จำนวน 
1 ระบบ 
2. จำนวนผู้มารับบริการ

ในนวัตกรรมคลินิก 

จำนวน 20,000 ราย 

3. ระบบการให้บริการ

เอ็กซ์เรย์เคลื่อนที่ จำนวน 

1 ระบบ 

4. นวัตกรรมคลินิกมี

ความพร้อมในการจัดการ

ผู้ป่วยภาวะวิกฤต (CPR) 

จำนวน 1 หน่วยงาน 

KPI 
1. จำนวนระบบบริการ
แพทย์และสาธารณสุข
ทางไกล Telemedicine 
จำนวน 1 ฉบับ 
2. ร้อยละของผู้มารับ

บริการมีความพึงพอใจต่อ

การให้บริการของคลินิก 

ร้อยละ 90 

สถาบันป้องกัน
ควบคุมโรคเขตเมือง  
และพื้นที่เขตเมือง 

1. บุคลากรสถาบัน
ป้องกันควบคุมโรค
เขตเมือง 
2. หน่วยงานภาครัฐ 
/สถานประกอบการ 
โรงเรียน /
มหาวิทยาลัย 

1. ประชาชนได้รับบริการ
ด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย ตรง
ตามสถานการณ์ลดความ
เสี่ยงในการติดเชื้อ 
2. มีการนำข้อมูลจากการ
จัดบริการในคลินิกไปพัฒนา
ระบบเฝ้าระวังป้องกัน
ควบคุมโรคในเขตเมือง ที่
เชื่อมโยงได้ทุกระดับ 

กลุ่มนวัตกรรมคลินิก
เขตเมือง 

500,000 บาท 



 
26 แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (IUDC) 
ผลผลิต 1 กิจกรรมที่ 1.1  
โครงการใหญ่ : โครงการพัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
(สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง)  มีโครงการย่อยทั้งหมด 9 โครงการ 
ชื่อโครงการ ความสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร ์
หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค ์ ผลผลิต/ 

ตัวชี้วดัโครงการ 
พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รบั ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

(บาท) 
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ที่บ้าน  
โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล  
 
 

3. ร้อยละบุคลากรของ

สถาบันป้องกันควบคุม

โรคเขตเมือง ได้รับการ

พัฒนาสมรรถนะและ

ความรู้ในการช่วยฟื้น 

คืนชีพ ร้อยละ 80 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
27 แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (IUDC) 
ผลผลิต 1 กิจกรรมที่ 1.1  
โครงการใหญ่ : โครงการพัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
(สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง)  มีโครงการย่อยทั้งหมด 9 โครงการ 
ชื่อโครงการ ความสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร ์
หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค ์ ผลผลิต/ 

ตัวชี้วดัโครงการ 
พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รบั ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

(บาท) 
5. โครงการ
ติดตาม
ประเมินผล
มาตรฐานและ
รูปแบบการ
ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพเขต
เมือง 

ยุทธศาสตร์กรมควบคุม
โรค ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของระบบจัดการภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
 

สถานการณ์การระบาดของโรค
โควิด-19 ในในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร การระบาด
ระลอก 3 พบผู้ติดเชื้อที่
เป็นคลัสเตอร์ใหญ่ๆ จากตลาด 
แคมป์ก่อสร้าง ชุมชน และ
สถานประกอบการ การที่
ลักษณะที่อยู่อาศัยของคนเมือง
แตกต่างจากชนบท ไม่ว่าจะ
เป็นชุมชนแออัด คอนโดมิเนียม 
ตลาดสด สถานบันเทิง ล้วน
ส่งผลให้การควบคุมการระบาด
ของโควิด-19 ทำได้ยาก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม
ตรวจสอบผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่
กระจัดกระจายอยู่ในวงกว้างทั่ว
ทั้งกรุงเทพฯ จากสถานการณ์
ดังกล่าว ทำให้เกิดมาตรการเฝ้า
ระวังป้องกันโรคโดยการ
ขับเคลื่อนการบริหาร
สถานการณ์โควิด ผ่าน ศบค.
เขต มีการใช้มาตรการ Bubble 
and seal และสร้างอาสาสมัคร
ต่างด้าว ในตลาด ตลาดสด 
ตลาดนัด แคมป์ที่พักคนงาน
ก่อสร้าง ชุมชน ชุมชนแออัด 

 1. เพื่อพัฒนา
มาตรฐานและรูปแบบ
การควบคุมโรคและภัย
สุขภาพเขตเมือง 
2. เพื่อติดตามและ
ประเมินผลมาตรฐาน 
แนวทาง และรูปแบบ
การดำเนินงาน 
3. เพื่อพัฒนาความ
ร่วมมือภาครัฐและ
เอกชนในการแก้ไข
ปัญหาที่ซับซ้อนตาม
บริบทของเขตเมืองให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

ผลผลิต 
1. รายงานการติดตาม
มาตรฐานและแนวทาง
ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพ (อสต.และ B&S) 
จำนวน 2 เรื่อง 
KPI 
1. จำนวนรายงานการ
ติดตามมาตรฐานและ
แนวทางควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ (อสต.และ 
B&S) จำนวน 2 เรื่อง 
 

สถานประกอบการ, 
โรงงาน, แคมป์ 
สำนักงานเขต 50 
เขต, ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 60 แห่ง 

1. หน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน สถาน
ประกอบการ แคมป์ 
ตลาด ชุมชน 
2. อาสาสมัคร
สาธารณสุขควบคุม
โรค (อสคร.) 
3.แกนนำชุมชน/
ประชาชนที่มีที่พัก
อาศัยมีแรงงานต่าง
ด้าวอาศัยอยู่ 

1.มาตรการที่เหมาะสมกับ
บริบทของพื้นที่ จะช่วยใน
การกำจัดวงในการ
แพร่กระจาย ลดการป่วย ลด
การติดเชื้อ 
2. ควบคุมจำนวนผู้ติดเชื้อให้
ลดลงสู่ระดับที่ระบบ
สาธารณสุขสามารถบริหาร
จัดการได้ โดยไม่ส่งผล
เสียหายรุนแรงต่อระบบ
เศรษฐกิจ 

กลุ่มติดตามมาตรฐาน
และรูปแบบบริการ
สุขภาพเขตเมือง 

239,200 บาท 



 
28 แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (IUDC) 
ผลผลิต 1 กิจกรรมที่ 1.1  
โครงการใหญ่ : โครงการพัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
(สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง)  มีโครงการย่อยทั้งหมด 9 โครงการ 
ชื่อโครงการ ความสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร ์
หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค ์ ผลผลิต/ 

ตัวชี้วดัโครงการ 
พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รบั ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

(บาท) 
เพื่อให้เกิด การเฝ้าระวังอย่าง
เป็นระบบ การควบคุมโรค
ทันท่วงทีโดยมีการบูรณาการ
ร่วมกัน กลุ่มพัฒนามาตรฐาน
และรูปแบบการควบคุมโรค
และภัยสุขภาพเขตเมืองจึงได้
จัดทำโครงการติดตาม
ประเมินผลมาตรฐานและ
รูปแบบการควบคุมโรคและภัย
สุขภาพเขตเมือง เพื่อบูรณาการ
และสร้างความร่วมมือภาครัฐ
และเอกชนในการแก้ไขปัญหาที่
ซับซ้อนตามบริบทของเขตเมือง
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และ
ติดตามพัฒนามาตรฐานการ
ดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกัน
ควบคุมโรคให้ดียิ่งข้ึนต่อไป 

 
 
 



 
29 แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (IUDC) 
ผลผลิต 1 กิจกรรมที่ 1.1  
โครงการใหญ่ : โครงการพัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
(สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง)  มีโครงการย่อยทั้งหมด 9 โครงการ 
ชื่อโครงการ ความสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร ์
หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค ์ ผลผลิต/ 

ตัวชี้วดัโครงการ 
พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รบั ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

(บาท) 
6. โครงการ
พัฒนาคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ
ตรวจวินิจฉัยโรค
ระบาดท่ีเป็น
ปัญหาในเขต
เมืองสู่
มาตรฐานสากล
และคงไว้ซึ่ง
มาตรฐานเดิม
อย่างต่อเนื่อง 

ยุทธศาสตร์กรมควบคุม
โรค ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนานโยบาย มาตรการ 
และบริการด้านการ
ป้องกันควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ 

พันธะกิจของสถาบันป้องกัน
ควบคุมโรคเขตเมืองในการ
สร้างและพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการด้านห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์ ด้านการเฝ้า
ระวัง ป้องกันควบคุมโรค ให้ได้
มาตรฐานสากล นอกจากนั้น 
หน่วยบริการด้านสุขภาพ เช่น 
สถานพยาบาล หรือ คลินิกนั้น
มีการแข่งขันสูง ด้วยพฤติกรรม
การเลือกใช้บริการหน่วยบริการ
สุขภาพของผู้รับบริการ ที่มัก
เลือกจากความสะดวก ราคา 
และปัจจัยที่สำคัญมากอีก
ประการหนึ่งคือความน่าเชื่อถือ 
ดังนั้น ห้องปฏิบัติการจึง
จำเป็นต้องได้รับการรับรอง
มาตรฐานต่างๆ เช่น ISO 
15189 และ ISO 15190 ซึ่ง
ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ของสถานพยาบาลและทำให้
การบริการดำเนินไปอย่างมี
มาตรฐาน เจ้าหน้าที่ใน
สถานพยาบาลมีความรู้
ความสามารถ ผลการทดสอบ
ถูกต้อง แม่นยำ เชื่อถือได้ มี

1. เพื่อการพัฒนา
คุณภาพทางห้องปฏิบัติ
ให้ได้รับการรับรอง
มาตรฐานสากล 
ISO15189/15190  
2. เพื่อคงไว้ซึ่ง
มาตรฐาน 
(Laboratory 
Accreditation) ทาง
ห้องปฏิบัติการอย่าง
ต่อเนื่อง 
3. เพื่อรองรับการตรวจ
วิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการทั้งการ
ตรวจหาเชื้อโรคโควิด-
19 โรคติดต่อทางเดิน
หายใจ โรคไข้หวัดใหญ่ 
การตรวจหาภูมิคุ้มกน
ต่อเชื้อโควิด-19 เป็น
ต้น 

ผลผลิต 
1. รายงานการดำเนินงาน
ขอรับรอง ISO 
15189/15190 จำนวน 1 
เรื่อง 
2. รายงานการดำเนินงาน
ขอรับรอง LA ( Re-
accredit LA) จำนวน 1 
เรื่อง 
KPI 
1. ร้อยละการดำเนินงาน
ขอรับรอง ISO 
15189/15190 ร้อยละ 
95 
2. ร้อยละการดำเนินงาน
ขอรับรอง LA ( Re-
accredit LA) ร้อยละ 95 

สถาบันป้องกัน
ควบคุมโรคเขตเมือง
, โรงพยาบาลในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ 

ห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์ สถาบัน
ป้องกันควบคุมโรค
เขตเมือง 

1. ได้รับการรับรอง
มาตรฐานสากล 
ISO15189/15190 
2. ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
Laboratory Accreditation 

กลุ่มชันสูตร
สาธารณสุข 

390,000 บาท 



 
30 แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (IUDC) 
ผลผลิต 1 กิจกรรมที่ 1.1  
โครงการใหญ่ : โครงการพัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
(สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง)  มีโครงการย่อยทั้งหมด 9 โครงการ 
ชื่อโครงการ ความสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร ์
หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค ์ ผลผลิต/ 

ตัวชี้วดัโครงการ 
พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รบั ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

(บาท) 
สภาพแวดล้อมในการทำงานที่
เหมาะสมและปลอดภัย เพื่อ
เพิ่มความเชื่อม่ันให้แก่
ผู้รับบริการว่าจะได้รับบริการ
ตามความคาดหวัง และเป็นสิ่ง
ยืนยันถึงการพัฒนาความเป็น
เลิศทางด้านคุณภาพของการ
ตรวจวิเคราะห์ และการบริการ
ที่มีคุณภาพสูงอย่างสม่ำเสมอ
และยั่งยืน 

 

 

 
 
 
 



 
31 แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (IUDC) 
ผลผลิต 1 กิจกรรมที่ 1.1  
โครงการใหญ่ : โครงการพัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
(สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง)  มีโครงการย่อยทั้งหมด 9 โครงการ 
ชื่อโครงการ ความสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร ์
หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค ์ ผลผลิต/ 

ตัวชี้วดัโครงการ 
พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รบั ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

(บาท) 
7. โครงการ
พัฒนาแนว
ทางการบริหาร
จัดการด้านการ
สื่อสารความ
เสี่ยงโรคและภัย
สุขภาพผ่านช่อง
ทางการส่ือสาร
และเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมใน
สถานการณ์แพร่
ระบาดของโรค
โควิด 19 

ยุทธศาสตร์กรมควบคุม
โรค ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของระบบจัดการภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 ได้ส่ง ผลกระทบ
ต่อประเทศไทยอย่างรุนแรง ทั้ง
ด้านเศรษฐกิจและสังคม การ
พบผู้ติดเชื้อจำนวนมากในแต่
ละวันส่งผลให้ระบบการติดตาม
สอบสวนโรค (contract 
tracing) ขยายตัวไม่ทัน รับไม่
ไหว ดังนั้นการสร้างความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติตัวเพื่อ
ป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19
เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับ
สถานการณ์ที่อาจรุนแรงข้ึนใน
อนาคต เตรียมพร้อมในระยะ 
Post Covid19 จึงมี
ความสำคัญยิ่ง จึงจัดทำ
โครงการพัฒนาแนวทางการ
บริหารจัดการด้านการสื่อสาร
ความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ
ผ่านช่องทางการสื่อสารและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมใน
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 ข้ึน เพื่อให้ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากแหล่ง
ที่เชื่อถือได้เป็นจริง ลดความ

1. เพื่อพัฒนาแนว
ทางการบริหารจัดการ
ด้านการสื่อสารความ
เสี่ยงโรคและภัย
สุขภาพผ่านช่อง
ทางการสื่อสารและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรค 
โควิด- 19 
2. เพื่อสนับสนุนสื่อ
ประชาสัมพันธ์โรค 
โควิด-19 ในหน่วยงาน
เครือข่ายเป้าหมายให้
ดำเนินการ
ประชาสัมพันธ์ให้กับ
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
และประชาชนทั่วไปใน
พื้นที่เขตเมือง 

ผลผลิต 
1. แนวทางการบริหาร
จัดการด้านการสื่อสาร
ความเสี่ยงฯ ของ
หน่วยงาน ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรค 
โควิด-19 จำนวน 1 เรื่อง 
KPI 
1. ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการสื่อสาร
ความเสี่ยงโรคและภัย
สุขภาพผ่านช่องทางต่างๆ 
ของหน่วยงาน ใน
สถานการณ์แพร่ระบาด
ของโควิด-19 ร้อยละ 80 

1. สถาบันป้องกัน
ควบคุมโรคเขตเมือง
, สำนักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 1-12, 
กรุงเทพมหานคร 

1. ประชาชนใน
พื้นที่
กรุงเทพมหานคร
และในเขตเมือง, 
สำนักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 1-12, 
หน่วยงานเครือข่าย
ภาครัฐและเอกชน 

ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
เรื่องโรคและภัยสุขภาพที่
ถูกต้อง เหมาะสม และ
จำเป็น เพื่อให้มีความรู้ มี
พฤติกรรมสุขภาพที่พึง
ประสงค์ สามารถป้องกัน
การเกิดโรคและภัยสุขภาพ 
รวมถึงไม่เกิดการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 

กลุ่มขับเคลื่อนนโยบาย
และลื่อสารสุขภาพเขต

เมือง 

301,200 บาท 



 
32 แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (IUDC) 
ผลผลิต 1 กิจกรรมที่ 1.1  
โครงการใหญ่ : โครงการพัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
(สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง)  มีโครงการย่อยทั้งหมด 9 โครงการ 
ชื่อโครงการ ความสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร ์
หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค ์ ผลผลิต/ 

ตัวชี้วดัโครงการ 
พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รบั ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

(บาท) 
ตระหนกเพิ่มความตระหนัก
ต่ืนตัวเพื่อการป้องกันตนเอง 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
33 แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (IUDC) 
ผลผลิต 1 กิจกรรมที่ 1.1  
โครงการใหญ่ : โครงการพัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
(สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง)  มีโครงการย่อยทั้งหมด 9 โครงการ 
ชื่อโครงการ ความสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร ์
หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค ์ ผลผลิต/ 

ตัวชี้วดัโครงการ 
พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รบั ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

(บาท) 
8. โครงการ
พัฒนาองค์กร 
และพัฒนา
กำลังคนด้านการ
ป้องกันควบคุม
โรคเขตเมือง 4.0 

ยุทธศาสตร์กรมควบคุม
โรค ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
พัฒนากำลังคนด้านการ
ป้องกันควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถาบันป้องกันควบคุมโรค
เขตเมืองมีการปรับบทบาท
ภารกิจ และพัฒนาการ
บริหารจัดการองค์กรสู่ระบบ
ราชการ 4.0 ยึดหลัก 
ธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์
สุขของประชาชน โดยเน้น
การดำเนินงานพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐ 4.0 
(PMQA 4.0) และการพัฒนา
บุคลากรให้เป็นคนดี มีคุณค่า 
เป็นมืออาชีพ และมีความสุข
ในการทำงาน จึงได้จัดทำ
โครงการพัฒนาองค์กร และ
พัฒนากำลังคนด้านการ
ป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 
4.0 เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริหารจัดการภาครัฐ
และบุคลากรให้มีศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน เป็นคนดี มี
คุณค่า และสร้างให้เกิด
ผลิตภัณฑ์ด้านการป้องกัน 
ควบคุมโรคเขตเมือง เพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน 
 

 1. เพื่อพัฒนาและ
ขับเคลื่อน สปคม. สู่ระบบ
ราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของ สปคม. ให้มี
สมรรถนะสู่การป้องกัน
ควบคุมโรคอย่างมืออาชีพ 
3. ขับเคลื่อนหน่วยงานให้
เป็นองค์กรคุณธรรม
ต้นแบบ 
4. เพื่อติดตามประเมินผล
นโยบาย มาตรการ และ
ยุทธศาสตร์การ
ดำเนินงานด้านการ
ป้องกันควบคุมโรคเขต
เมือง 

ผลผลิต 
1. สปคม. มีระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ ตามเกณฑ์
ระบบราชการ 4.0 
(PMQA 4.0) ในระดับ
ก้าวหน้า จำนวน 1 
หน่วยงาน 
2. รายงานการประเมินผล
แผนแม่บทด้านการ
ป้องกันควบคุมโรคเขต
เมือง จำนวน 1 เรื่อง 
3. บุคลากรได้รับการ
พัฒนาศักยภาพให้มี
สมรรถนะสู่การป้องกัน
ควบคุมโรคอย่างมืออาชีพ 
ร้อยละ 80 
4. สปคม.เป็นหน่วยงานที่
ผ่านเกณฑ์องค์กร
คุณธรรมต้นแบบ จำนวน 
1 หน่วยงาน 
KPI 
1. สปคม.มีแผนการ
ดำเนินงานสู่ระบบ
ราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 
ครอบคลุม 3 ประเด็น 
(1.เปิดกว้างและเชื่อมโยง

1. สถาบันป้องกัน
ควบคุมโรคเขตเมือง 
2. พื้นที่
กรุงเทพมหานคร 
ปริมณฑล และ
ต่างจังหวัด 

 1. บุคลากร 
สถาบันป้องกัน
ควบคุมโรคเขตเมือง 

 1. สถาบันป้องกันควบคุม
โรคเขตเมือง เกิดการพัฒนา
ยกระดับการบริหารจัดการ
องค์การไปสู่ระบบราชการ 
4.0 
2. บุคลากรของสถาบัน
ป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 
มีความสุขในการทำงานและ
ความผูกพันต่อองค์กร 
3. พัฒนานโยบายการ
ดำเนินงานด้านการป้องกัน
ควบคุมโรคเขตเมืองที่มี
ประสิทธิภาพ และ
ตอบสนองต่อสถานการณ์ที่
สำคัญจำเป็นในการ
ดำเนินงาน 

กลุ่มยุทธศาสตร์และ
พัฒนาองค์กร 

650,000 บาท 



 
34 แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (IUDC) 
ผลผลิต 1 กิจกรรมที่ 1.1  
โครงการใหญ่ : โครงการพัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
(สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง)  มีโครงการย่อยทั้งหมด 9 โครงการ 
ชื่อโครงการ ความสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร ์
หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค ์ ผลผลิต/ 

ตัวชี้วดัโครงการ 
พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รบั ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

(บาท) 
กัน 2.ยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง 3.มีขีด
สมรรถนะสูงและทันสมัย)  
2. รายงานสถานการณ์

และการประเมินผลการ

ขับเคลื่อนแผนแม่บทด้าน

การป้องกันควบคุมโรค

เขตเมือง 1 เรื่อง 

3. ร้อยละของบุคลากร

ได้รับการพัฒนาศักยภาพ

ให้มีสมรรถนะสู่การ

ป้องกันควบคุมโรคอย่าง

มืออาชีพ ร้อยละ 80 

4. สปคม.มีแผนการ

ปฏิบัติการการส่งเสริม

คุณธรรมของหน่วยงาน 1 

แผน 

 

 



 
35 แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (IUDC) 
ผลผลิต 1 กิจกรรมที่ 1.1  
โครงการใหญ่ : โครงการพัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
(สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง)  มีโครงการย่อยทั้งหมด 9 โครงการ 
ชื่อโครงการ ความสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร ์
หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค ์ ผลผลิต/ 

ตัวชี้วดัโครงการ 
พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รบั ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

(บาท) 
9. โครงการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากร 
ประจำปี
งบประมาณ 
2565   
 

ยุทธศาสตร์กรมควบคุม
โรค ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การปรับปรุงระบบบริหาร
จัดการและการพัฒนา
ความร่วมมือ 
 

การปฏิบัติตามแผนงาน/
โครงการต่างๆ ของสถาบัน
ป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 
ต้องปฏิบัติงานตามวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าประสงค์และ
ยุทธศาสตร์ รวมทั้งจุดเน้น
ต่างๆ ที่กรมควบคุมโรคกำหนด
และสอดรับกับนโยบายที่
ถ่ายทอดลงมาตามลำดับ โดยมี
ตัวชี้วัดด้านคุณภาพการ
ให้บริการ ด้านประสิทธิภาพ 
ด้านประสิทธิผลและด้านการ
พัฒนาเรียนรู้ เป็นกรอบในการ
ทำงาน โดยกลุ่มบริหารทั่วไปมี
หน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา
แนวทางและรูปแบบการ
บริหารงาน ดำเนินการเกี่ยวกับ
งานธุรการ งานพัสดุ งานและ
ยานพาหนะ งานการเงินและ
บัญชี งานการเจ้าหน้าที่ รวมทั้ง
สนับสนุนการดำเนินงานอื่นๆ 
ของสถาบันป้องกันควบคุมโรค
เขตเมือง กลุ่มบริหารทั่วไป จึง
ได้จัดทำโครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากร ประจำปีงบประมาณ 
2565 เพื่อให้การสนับสนุนการ

1. เพื่อให้องค์กรได้รับ
การสนับสนุนให้
ดำเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ผลผลิต 
1. การบริหารจัดการ
องค์กร จำนวน 1 
หน่วยงาน 
KPI 
1. ร้อยละของการ
เบิกจ่ายงบประมาณของ
หน่วยงาน ร้อยละ 95 
2. ร้อยละของกิจกรรมที่

ดำเนินการแล้วเสร็จตาม

แผน ร้อยละ 95 

3. ร้อยละของกิจกรรมที่

ดำเนินการแล้วเสร็จตาม

เวลาในแผนงาน/ 

โครงการที่กำหนด ร้อยละ 

95 

1. สถาบันป้องกัน
ควบคุมโรคเขตเมือง 
2. พื้นที่
กรุงเทพมหานคร 
ปริมณฑล และ
ต่างจังหวัด 

บุคลากร สถาบัน
ป้องกันควบคุมโรค
เขตเมือง 

การบริหารจัดการภายใน
สถาบันป้องกันควบคุมโรค
เขตเมือง ดำเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

กลุ่มบริหารทั่วไป 1,800,000 บาท 



 
36 แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (IUDC) 
ผลผลิต 1 กิจกรรมที่ 1.1  
โครงการใหญ่ : โครงการพัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
(สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง)  มีโครงการย่อยทั้งหมด 9 โครงการ 
ชื่อโครงการ ความสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร ์
หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค ์ ผลผลิต/ 

ตัวชี้วดัโครงการ 
พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รบั ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

(บาท) 
ดำเนินงานภายในองค์กร 
ดำเนินไปด้วยความสะดวก 
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
37 แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (IUDC) 
ผลผลิต 2 กิจกรรมที่ 2.2 
โครงการใหญ่ : เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (สถาบันป้องกัน
ควบคุมโรคเขตเมือง) มีโครงการย่อยทั้งหมด 1 โครงการ 
ชื่อโครงการ ความสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร ์
หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค ์ ผลผลิต/ 

ตัวชี้วดัโครงการ 
พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รบั ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

(บาท) 
1. โครงการ 
เสริมสร้างความ
ร่วมมือในการ
ดำเนินงานของ
เครือข่ายในการ
เฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุม
โรคติดต่อ
อันตราย โรคติด
เช้ืออุบัติใหม่ 
ตาม
พระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ.
2558 

ยุทธศาสตร์กรมควบคุม
โรค ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของระบบจัดการภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
 

ด้วยสถานการณ์การระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Coronavirus Disease 2019: 
COVID -19) ที่เกิดข้ึนทั้งใน
ประเทศไทยและประเทศอื่นๆ
ทั่วโลก ในปี 2563 ซึ่งมีผู้ติด
เชื้อและเสียชีวิตเป็นจำนวน
มาก องค์การอนามัยโลก ได้
ประกาศให้การระบาดของโรค
ดังกล่าว เป็นภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขระหว่างประเทศ 
(Public health emergency 
of international concern : 
PHEIC) รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข โดย
คำแนะนำของคณะกรรมการ
โรคติดต่อแห่งชาติ จึงได้
ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 หรือ โรคโควิด 19 
(Coronavirus Disease 2019 
: COVID -19) เป็นโรคติดต่อ
อันตรายตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ซึ่งการ
เตรียมความพร้อมและการ
พัฒนากลไกการตอบโต้
สถานการณ์ฉุกเฉิน ด้านโรค

1. เพื่อให้หน่วยงาน
เครือข่ายการเฝ้าระวัง 
ป้องกันควบคุม
โรคติดต่ออันตราย 
พื้นที่กรุงเทพมหานคร 
มีความรู้ ทักษะ 
สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในการเฝ้า
ระวังป้องกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพ 
โรคติดต่ออันตราย โรค
ติดเชื้ออุบัติใหม่ได้  
2. เพื่อพัฒนาเครือข่าย
ให้เกิดการบูรณาการ
รปูแบบการทำงานที่
เชื่อมโยงของภาคี
เครือข่าย ในการเฝ้า
ระวัง ป้องกันควบคุม
โรคติดต่ออันตราย 
พื้นที่กรุงเทพมหานคร 
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ผลผลิต 
1. มีเครือข่ายและทีม
ปฏิบัติการควบคุม
โรคติดต่ออันตราย โรคติด
เชื้ออุบัติใหม่ ตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ 
พ.ศ.2558 จำนวน 150 
ทีม 
KPI 
1. แผนเตรียมความพร้อม
และตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
สถานการณ์โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
โรคติดต่ออันตรายอื่นๆ 
จำนวน 1 แผน 
2. คณะทำงาน และ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
ควบคุมโรคของหน่วยงาน
และเครือข่าย เข้าร่วม
ประชุมเพื่อพัฒนาทักษะ 
ความรู้ และประสาน
ความร่วมมือการเฝ้าระวัง 
ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ
อันตราย โรคติดเชื้ออุบัติ
ใหม่ ตามพรบ.โรคติดต่อ 
พ.ศ. 2558 รอ้ยละ 80 

กรุงเทพมหานคร 
และสำนักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 
1-12 

1. กรมควบคุมโรค 
2. สถาบันป้องกัน
ควบคุมโรคเขตเมือง 
3. สำนักอนามัย 
กรุงเทพมหานคร 
4. หน่วยงาน
เครือข่าย Health 
และ Non-Health 
ที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงานเครือข่าย ในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร มีการนำ
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ 
พ.ศ.2558 ไปใช้ในการ
ดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ระบบการตอบโต้
สถานการณ์ฉุกเฉิน ที่มี
มาตรฐานสากลตามกฎ
อนามัยระหว่างประเทศ 

กลุ่มเฝ้าระวังและตอบ
โต้ภาวะฉุกเฉิน 

300,000 บาท 



 
38 แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (IUDC) 
ผลผลิต 2 กิจกรรมที่ 2.2 
โครงการใหญ่ : เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (สถาบันป้องกัน
ควบคุมโรคเขตเมือง) มีโครงการย่อยทั้งหมด 1 โครงการ 
ชื่อโครงการ ความสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร ์
หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค ์ ผลผลิต/ 

ตัวชี้วดัโครงการ 
พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รบั ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

(บาท) 
และภัยสุขภาพ เป็นภารกิจเชิง
ยุทธศาสตร์หนึ่งของแต่ละ
หน่วยงาน เพื่อเป็นกรอบในการ
ดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรคได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีระบบการ
ตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินที่มี
มาตรฐานสากล จำเป็นต้องใช้
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 
2558 และกฎหมายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องมาสนับสนุนการ
ดำเนินงานของเครือข่ายในการ
ป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เขต
เมือง 

 
 
 
 



 
39 แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (IUDC) 
ผลผลิต 2 กิจกรรมที่ 2.4 
โครงการใหญ่ : พัฒนาและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง) 
 มีโครงการย่อยทั้งหมด 1 โครงการ 
ชื่อโครงการ ความสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร ์
หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค ์ ผลผลิต/ 

ตัวชี้วดัโครงการ 
พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รบั ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

(บาท) 
1. โครงการ
พัฒนาศูนย์
ต้นแบบด้าน
ข้อมูลโรคและภัย
สุขภาพท่ีสำคัญ 
พื้นท่ีเขตเมือง 
IUDC Data 
Center 

ยุทธศาสตร์กรมควบคุม
โรค ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
ยกระดับโครงสร้าง
พื้นฐานของระบบป้องกัน
ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพ 
 

การจัดทำระบบข้อมูลที่มีขนาด
ใหญ่ หรือ Big data ปัจจุบัน
มายังพบว่า การดำเนินงาน
ป้องกันควบคุมโรคในเขตเมือง 
ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ครอบคลุมในหลายพื้นที่ 
เนื่องจากสถานการณ์โรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้
การดำเนินงานเฝ้าระวัง 
ป้องกัน และควบคุมโรคของ
ภาคประชาชนและเอกชนยังมี
น้อย ขาดระบบข้อมูลการเฝ้า
ระวังโรคเขตเมืองที่มี
ประสิทธิภาพและทันสมัย ไม่มี
ข้อมูลสถานะสุขภาพของ
ประชาชนเขตเมือง ไม่มี
ฐานข้อมูลโรคและภัยสุขภาพใน
เขตเมืองที่ทันสมัยแบบ Real-
time ที่จะเชื่อมโยงข้อมูลกับ
ระดับพื้นที่และหน่วยงานอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องได้ ยังไม่มีศูนย์กลาง
การจัดการข้อมูลสารสนเทศ
ด้านสุขภาพของประชากรเขต
เมืองทั้งประเทศ ข้อมูลที่มีอยู่มี
ความกระจัดกระจายตาม
หน่วยงานต่างๆ และยังไม่ได้ถูก

 1. พัฒนาศูนย์ต้นแบบ
ด้านข้อมูลโรคและภัย
สุขภาพที่สำคัญ พื้นที่
เขตเมือง IUDC Data 
Center 
2. พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี สารสนเทศ
การเฝ้าระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพในเขตเมือง 

ผลผลิต 
1. หน่วยงานมีศูนย์
ต้นแบบด้านข้อมูล
สารสนเทศสุขภาพ
ประชากรเขตเมือง 
จำนวน 1 หน่วยงาน 
2. หน่วยงานมีระบบ
สารสนเทศการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพในเขตเมือง 
จำนวน 1 ระบบ 
KPI 
1. มีระบบการจัดเก็บ
ข้อมูล Data Lake 
System ที่สามารถเก็บ
ข้อมูลได้ทุกรูปแบบจาก
หลายแหล่ง ทั้งข้อมูลที่มี
โครงสร้างชัดเจน 
(Structured Data) 
ข้อมูลกึ่งโครงสร้าง 
(Semi-Structured 
Data) และข้อมูลที่ไม่มี
โครงสร้างแน่นอน 
(Unstructured Data) 
จำนวน 1 ระบบ 

สถาบันป้องกัน
ควบคุมโรคเขตเมือง 
กรุงเทพมหานคร 
และสำนักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 
1-12 

1. สำนักอนามัย 

กรุงเทพมหานคร 

2. ศูนย์สารสนเทศ 

กรมควบคุมโรค 

3. สำนักงานป้องกัน

ควบคุมโรคที่ 1-12 

4. ศูนย์ข้อมูลของ
หน่วยงาน Health 
และ Non-Health 
ที่เกี่ยวข้อง 

1. มีศูนย์ต้นแบบด้านข้อมูล
สารสนเทศสุขภาพประชากร
เขตเมือง IUDC Data 
Center ที่เชื่อมโยงระบบ
สุขภาพพื้นที่เขตเมือง ในทุก
มิติสุขภาพ  
2. มีระบบข้อมูลการเฝ้า
ระวังโรคและภัยสุขภาพเขต
เมือง ที่สามารถนำมา
วิเคราะห์ความเสี่ยง และ
ประเมินสถานการณ์ที่มี
ประสิทธิภาพ ทันเวลา 
นำไปสู่การวางแผน การ
กำหนดนโยบาย มาตรการ 
แนวทางในเฝ้าระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
ในพื้นที่สุขภาพมุ่งเป้า 
(Health Enhancing Zone: 
HEZ)  
3. ประชาชนในพื้นที่เขต
เมืองมีความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ (Health Literacy) 
สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ 
และป้องกันตนเองให้
ปลอดภัยจากโรคและภัย
สุขภาพได้ 

กลุ่มเฝ้าระวังและตอบ
โต้ภาวะฉุกเฉิน 

250,000 บาท 



 
40 แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (IUDC) 
ผลผลิต 2 กิจกรรมที่ 2.4 
โครงการใหญ่ : พัฒนาและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง) 
 มีโครงการย่อยทั้งหมด 1 โครงการ 
ชื่อโครงการ ความสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร ์
หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค ์ ผลผลิต/ 

ตัวชี้วดัโครงการ 
พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รบั ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

(บาท) 
นำมาวิเคราะห์ให้สามารถจัด 
Program Response ได้ตรง
กับความต้องการด้านสุขภาพ 
การพัฒนาศูนย์ต้นแบบข้อมูล
โรคและภัยสุขภาพที่สำคัญใน
พื้นที่เขตเมือง IUDC Data 
Center ข้ึน สามารถตรวจจับ
เหตุการณ์ผิดปกติได้ทันเวลา 
วิเคราะห์ความเสี่ยง ติดตาม
สถานะสุขภาพ และประเมิน
สถานการณ์ ที่จะนำไปสู่การ
วางแผน การกำหนดนโยบาย 
มาตรการ แนวทางในเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพ และสามารถรับมือกับ
สถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่เขต
เมือง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อไป 

2. มีระบบวิเคราะห์ข้อมูล 
โดยใช้โปรแกรม Power 
BI และ Business 
Intelligence รายงาน
การเฝ้าระวังโรค และ
ติดตามสถานะสุขภาพ
ของประชากรเขตเมือง 
โดยใช้ Data 
visualization จำนวน 1 
โรค 
3. ร้อยละที่เพิ่มข้ึนของ
หน่วยงาน/ ประชาชนใน
การเข้าถึงข้อมูล/ นำ
ข้อมูลสารสนเทศสุขภาพ
ไปใช้ประโยชน์  
ร้อยละ 20 

 
 



 
41 แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (IUDC) 
ผลผลิต 7 กิจกรรมที่ 7.4 
โครงการใหญ่ : สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง) 
มีโครงการย่อยทั้งหมด 1 โครงการ 
ชื่อโครงการ ความสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร ์
หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค ์ ผลผลิต/ 

ตัวชี้วดัโครงการ 
พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รบั ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

(บาท) 
1. โครงการ
บูรณาการความ
ร่วมมือ
ขับเคลื่อนงาน
เฝ้าระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรคไวรัส
โคโรนาสายพันธุ์
ใหม่ 2019 และ
โรคติดต่อสำคัญ
ในเรือนจำ 

ยุทธศาสตร์กรมควบคุม
โรค ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนานโยบาย มาตรการ
และบริการด้านการ
ป้องกันควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ 
 

จากข้อมูลสถิติผู้ต้องขังทั่ว
ประเทศของกรมราชทัณฑ์ ณ 
วันที่ 16 ธันวาคม 2562 มี
ผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศ 
จำนวน 300,768 คน ในขณะที่
เรือนจำสามารถรองรับผู้ต้องขัง
ได้ประมาณ 200,000 คน ทำ
ให้ความเป็นอยู่ของผู้ต้องขัง
ภายในเรือนจำมีความแออัด
มาก มีโอกาสที่จะเกิดการ
แพร่กระจายเชื้อโรคได้อย่าง
รวดเร็ว และมีอาการรุนแรง
มากข้ึน โดยเฉพาะโรคติดต่อที่
สำคัญ ได้แก่ วัณโรค โรคเอดส์
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ไวรัส
ตับอักเสบซี โรคไข้หวัดใหญ่ 
โรคหัด ฯลฯ โดยในปี พ.ศ.
2564 มีสถานการณ์การะบาด
ของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์
ใหม่ 2019 (COVID-19) ใน
เรือนจำ โดยทั่วประเทศมี
จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม 68,887 
ราย รักษาหาย 61,047 ราย 
อยู่ระหว่างรักษา 5,940 ราย 
เสียชีวิต 148 ราย (ข้อมูล ณ 
26 กย. 64) ซึ่งเป็นปัญหาที่

 1. เพื่อพัฒนารูปแบบ
การเข้าถึงการเฝ้าระวัง 
ป้องกันควบคุมโรค
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์
ใหม่ 2019 และ
โรคติดต่อสำคัญใน
เรือนจำ 
2. เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การดำเนินงาน
ของเครือข่ายราชทัณฑ์ 

ผลผลิต 
1. รูปแบบการเข้าถึงการ
เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม
โรคที่สำคัญในเรือนจำ 
จำนวน 1 เรื่อง 
2. เครือข่ายราชทัณฑ์ปัน
สุขได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การดำเนิน จำนวน 4 
เครือข่าย 
KPI 
1. จำนวนรูปแบบการ
เข้าถึงการเฝ้าระวัง 
ป้องกันควบคุมโรคที่
สำคัญในเรือนจำที่
ดำเนินการเสร็จ จำนวน 1 
เรื่อง 
2. เครือข่ายราชทัณฑ์ปัน
สุขได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การดำเนิน จำนวน 4 
เครือข่าย 
 

เรือนจำในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 

ผู้ต้องขังในเรือนจำ
พื้นที่
กรุงเทพมหานคร 

1. รูปแบบการเข้าถึงการเฝ้า
ระวัง ป้องกันควบคุม
โรคติดต่อที่สำคัญของกลุ่ม
ผู้ต้องขังในเรือนจำ 
2. ผู้ต้องขังในเรือนจำเข้าถึง
การบริการป้องกันควบคุม
โรคติดต่อที่สำคัญได้ตาม
มาตรฐาน 

กลุ่มขับเคลื่อนนโยบาย
และสื่อสารสุขภาพเขต

เมือง 

164,400 บาท 



 
42 แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (IUDC) 
ผลผลิต 7 กิจกรรมที่ 7.4 
โครงการใหญ่ : สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง) 
มีโครงการย่อยทั้งหมด 1 โครงการ 
ชื่อโครงการ ความสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร ์
หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค ์ ผลผลิต/ 

ตัวชี้วดัโครงการ 
พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รบั ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

(บาท) 
สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของผู้ต้องขัง
ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล
ผู้ต้องขัง การป้องกันควบคุม
โรคติดต่อสำคัญ ต้อง
ดำเนินการควบคู่ไปกับการ
พัฒนาระบบการเฝ้าระวัง และ
สอบสวนโรคเฉพาะราย เพื่อ
รองรับหากเกิดเหตุการณ์การ
ระบาดของโรคได้ทันต่อ
สถานการณ์  
 

 
 
 
 
 



 
43 แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (IUDC) 
ผลผลิต 8 กิจกรรมที่ 8.1 
โครงการใหญ่ : พัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ (สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง)  
มีโครงการย่อยทั้งหมด 1 โครงการ 
ชื่อโครงการ ความสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร ์
หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค ์ ผลผลิต/ 

ตัวชี้วดัโครงการ 
พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รบั ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

(บาท) 
1. โครงการ
พัฒนาระบบการ
จัดการภาวะ
ฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข 
(โรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019) 
ในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 

ยุทธศาสตร์กรมควบคุม
โรค ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของระบบจัดการภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
 

กลุ่มเฝ้าระวังและตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉิน สถาบันป้องกันควบคุม
โรคเขตเมือง จึงจัดทำโครงการ
พัฒนาระบบการจัดการภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข (โรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019) ใน
พื้นที่กรุงเทพมหานครข้ึน 
สำหรับการเฝ้าระวังป้องกัน
ควบคุมโรค โดยเฉพาะโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขต
พื้นที่กรุงเทพมหานคร และ
พัฒนาระบบสาธารณสุขฉุกเฉิน 
รวมถึงสร้างความร่วมมือกับ
เครือข่ายสาธารณสุขในพื้นที่ 
เครือข่ายภาคท้องถ่ิน รวมทั้ง
เอกชนและประชาชนจิตอาสา
ในพื้นที่เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
ในการเตรียมความพร้อมรับมือ
การตอบโต้การระบาดของโรค
ติดเชื้อ และเหตุการณ์ที่เป็น
ภาวะฉุกเฉินทางด้าน
สาธารณสุข ตลอดจนการฟื้นฟู
สภาพและการสื่อสารความ
เสี่ยงในช่วงวิกฤติของพื้นที่เขต
เมือง ที่จะนำไปสู่การจัดการ

1. เพื่อพัฒนาระบบ
การจัดการภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุขและ
ศูนย์ปฏิบัติการภาวะ
ฉุกเฉิน (EOC) ใน 
(โรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019) พื้นที่
กรุงเทพมหานคร 
ร่วมกับเครือข่าย
ภาคเอกชน ภาครัฐ 
และประชาชนจิตอาสา 
2. เตรียมความพร้อม
ในการรับมือและตอบ
โต้ภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขการป้องกัน
การระบาดของโรคโค
โรนาไวรัส 2019 
ระลอกใหม่ 
3. เพื่อสนับสนุนการ
ดำเนินงานตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขให้กับ
เครือข่ายในพื้นที่เขต
เมือง 

ผลผลิต 
1. หน่วยงานมีระบบการ
จัดการภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข (โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019) พื้นที่
กรุงเทพมหานคร จำนวน 
1 ระบบ 
2. สรุปบทเรียนระบบการ
จัดการและตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉิน โรคและภัย
สุขภาพ (โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019) จำนวน 1 
เรื่อง 
KPI 
1. หน่วยงานมีระบบและ
การเตรียมความพร้อม
การจัดการภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุขในพื้นที่
เขตเมืองที่สามารถตอบโต้
สถานการณ์ได้ทัน
เหตุการณ ์จำนวน 1 
ระบบ 
2. สรุปบทเรียนระบบการ
จัดการและตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินโรคและภัยสุขภาพ 
และเผยแพร่ให้เครือข่าย

กรุงเทพมหานคร 
และพื้นที่เขตเมือง
ในเขตสุขภาพที่ 1-
12 

สถาบันป้องกัน
ควบคุมโรคเขตเมือง 
กรุงเทพมหานคร 
เครือข่ายทาง
ห้องปฏิบัติการ 
หน่วยบริการ
สาธารณสุขในกทม. 
สถานประกอบการ 
โรงพยาบาลรัฐและ
เอกชน และ
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 

ประชาชนได้รับการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุมโรค จากการ
ระบาดของโรคโคโรนาไวรัส 
2019 คณะทำงานในภาวะ
ฉุกเฉินของสถาบันป้องกัน
ควบคุมโรคเขตเมืองและ
เครือข่ายหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
สถานพยาบาลในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร มีความรู้
เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 และมีความพร้อมใน
การเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม
โรค สอบสวนโรค และ
ตอบสนองต่อสถานการณ์
ภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ได้อย่าง
รวดเร็ว ทันเวลา และมี
ประสิทธิภาพ 

กลุ่มเฝ้าระวังและตอบ
โต้ภาวะฉุกเฉิน 

650,000 บาท 



 
44 แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (IUDC) 
ผลผลิต 8 กิจกรรมที่ 8.1 
โครงการใหญ่ : พัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ (สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง)  
มีโครงการย่อยทั้งหมด 1 โครงการ 
ชื่อโครงการ ความสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร ์
หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค ์ ผลผลิต/ 

ตัวชี้วดัโครงการ 
พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รบั ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

(บาท) 
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขที่มี
ความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป 

นำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 
1 เรื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

45 แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
46 แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
47 แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 

 
 
 
 
 



 
48 แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
49 แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
50 แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
51 แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
52 แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
53 แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
54 แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
55 แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
56 แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
57 แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
58 แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
59 แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
60 แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
61 แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
62 แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
63 แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 

 



 

64 แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 

 


