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 การเติบโตของประชากรในเขตเมืองส าหรับประเทศไทยนั้นมีแนวโน้มเพ่ิม
สูงขึ้น จากความเป็นเมืองที่เพ่ิมขึ้นในแต่ละพ้ืนที่ ประชากรที่หนาแน่น รวมไปถึงพ้ืนที่
ที่จ ากัด ท าให้การเข้าถึงการรักษาพยาบาลเป็นไปได้ยาก ไม่ทั่วถึง และเท่าเทียม อีกทั้ง
ยังขาดแคลนหน่วยงานรัฐที่เข้าไปศึกษาวางระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม 

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองท างานภายใต้แผนพัฒนากลไก การ
ป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ซึ่งการด าเนินการต่างๆ มีบทบาทภารกิจในการผลิต
และพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบ มาตรการ หลักสูตรการเฝ้าระวัง
ป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ที่ได้มาตรฐาน สร้างและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ด้านคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  
แสวงหาและสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย  เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่
เขตเมืองได้รับการเฝ้าระวัง ควบคุมโรค และภัยสุขภาพอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม จึง
ได้การด าเนินงานโครงการ จัดท าขึ้นภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร หวังเป็นอย่างย่ิงว่า รายงานผลการ
ติดตาม ประเมินการด าเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ของสถาบัน
ป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะช่วยในการพัฒนา
แผนการด าเนินงานโครงการ และขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร 
สถาบันป้องกันควบคมุโรคเขตเมอืง 
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บทท่ี 1 
 

บทน ำ 
 

               ารด าเนินงานการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพเขตเมือง ประจ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการซึ่ง
ให้ความส าคัญกับการด าเนินงานที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ีด้านการปอ้งกันควบคุมโรค 
และภัยสุขภาพ (พ.ศ. 2561 -2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 -2565) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนปฏิรูปประเทศ นโยบาย
ส าคัญของรัฐบาล และกรมควบคุมโรค การบูรณาการงบประมาณภาพรวม และก าหนดแผนบูรณาการ 
14 แผนงาน การขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 ขึ้นตามพันธกิจของสปคม. และจุดเน้นการปอ้งกัน
ควบคุมโรคเขตเมือง พ.ศ. 2563 – 2564 (4 เสาหลัก) 
 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สปคม. มีโครงการทั้งหมดจ านวน 19 
โครงการ วงเงินงบประมาณ 13,169,601.28 บาท (สิบสามล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยเอ็ด
บาทยี่สิบแปดสตางค์) แบ่งเปน็ โครงการที่ได้รับอนุมัติตามกรอบวงเงินประจ าปงีบประมาณ จ านวน 
16 โครงการ งบประมาณ 12,287,160.00 บาท (สิบสองล้านสองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบ
บาทถ้วน) และโครงการที่ได้รับการอนุมัติระหว่างปงีบประมาณ จ านวน 3 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการ
พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 2. โครงการการ
พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการอ้างอิงทางการแพทย์สู่ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ตามข้อก าหนด
ด้านวิชาการและด้านบริหารจัดการ มาตรฐานสากล ISO15189 และ ISO15190 3. โครงการการตรวจ
คัดกรองค้นหาเชิงรุกโดยรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย ในพ้ืนที่เส่ียงของประเทศไทย โดยทั้ง 3 
โครงการได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมรวมทั้งส้ิน 882,441.28 บาท (แปดแสนแปดหมื่นสอง
พันส่ีร้อยส่ีสิบเอ็ดบาทยี่สิบแปดสตางค์) 

 การประเมินผลการด าเนินงานโครงการเป็นส่ิงส าคัญในการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ 
และแผนงาน เพ่ือเปน็ข้อมูลส าหรับพัฒนาแผนงาน และการบริหารจัดการโครงการในอนาคต 
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1.1 วัตถุประสงค์ 

      เพ่ือรวบรวม วิเคราะห์ ประเมินผลการด าเนินงานโครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติ
ราชการ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

1.2 วธิีด ำเนินกำร 

การติดตาม รวบรวม วิเคราะห์ ประเมินผลการด าเนินงานโครงการฯ ได้
ด าเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี ้

1.2.1 ก าหนดกรอบ และจัดท าเกณฑ์ส าหรับการประเมินผลการด าเนินงาน
โครงการฯ 

1.2.2 รวบรวมข้อมูลจากเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ติดตามผลการด าเนินงาน
ตลอดปีงบประมาณ โดยแบบฟอร์มติดตามการปรับแผน และข้อมูลจากระบบ 
Estimates SM 

1.2.3 วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล ผลการด าเนินงานศึกษารายละเอียดราย
โครงการ และจุดเน้นการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง และงานสนับสนุนด้านการ
บริหารทรัพยากร และพัฒนาองค์กร 

1.2.4 สรุปผล และจัดท ารายงานเพ่ือเสนอต่อผู้บริหาร และเผยแพร่ผลการ
ด าเนินงานแกบุ่คลากรสปคม. และผู้เกี่ยวข้อง 

 

1.3 ขอบเขตกำรประเมินผล 

ประเมินผลโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ สถาบันป้องกันควบคุมโรค
เขตเมือง กรมควบคุมโรค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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1.4 เกณฑ์กำรประเมินควำมส ำเร็จของโครงกำร 

 การประเมินผลโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ประเมินผลจากความส าเร็จ
ของผลผลิตโครงการโดยใช้เกณฑ์การประเมินท่ีก าหนดขึ้น แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มดังน้ี 
 
ตารางท่ี 1  เกณฑ์การประเมินความส าเร็จของโครงการ 

ผลผลิตโครงกำร รอ้ยละควำมส ำเรจ็ของ
ผลผลิตโครงกำร 

ด าเนินการแล้วเสร็จได้ผลผลิตตามท่ีคาดหวัง 100 

ด าเนินการแต่ยังไม่บรรลผุลผลิตท่ีคาดหวัง 50 

ไม่สามารถด าเนินการได้เน่ืองจากสถานการณ์ Covid-19 0 
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บทท่ี 2 
 

ข้อมูลท่ัวไปของโครงกำร 
 

 นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ได้รับอนุมัติให้ด าเนิน
โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 
19 โครงการ วงเงินงบประมาณ 13,169,601.28 บาท (สิบสามล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันหก
ร้อยเอ็ดบาทย่ีสิบแปดสตางค์) แบ่งเป็น โครงการที่ได้รับอนุมัติตามกรอบวงเงินประจ าปี
งบประมาณ จ านวน 16 โครงการ งบประมาณ 12 ,287,160.00 บาท (สิบสองล้านสองแสน
แปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน)  และโครงการที่ ได้รับการอนุมัติระหว่าง
ปีงบประมาณ จ านวน 3 โครงการ โดยท้ัง 3 โครงการได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม
รวมท้ังส้ิน 882,441.28 บาท (แปดแสนแปดหมื่นสองพันส่ีร้อยส่ีสิบเอ็ดบาทย่ีสิบแปดสตางค์) 

 

 2.1 งบประมำณโครงกำร 

      งบประมาณที่สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองได้รับการจัดสรรในงบด าเนินงาน
โครงการ แบ่งออกเปน็ 2 วัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายงบประมาณ โดยงบประมาณส่วนใหญ่จะถูก
ใช้เพ่ือด าเนินงานโครงการ เพ่ือให้ประชาชนได้รับการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ภายใต้
แผนงานพัฒนาระบบกลไก การปอ้งกันควบคุมโรคเขตเมือง  9,982,927.28 บาท (เก้าล้านเก้าแสน
แปดหมื่นสองพันเก้าร้อยย่ีสิบเจ็ดบาทย่ีสิบแปดสตางค์) และอีกวัตถุประสงค์หนึ่งคือ เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา และวัสดุวิทยาศาสตร์ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน
โครงการ 3,186,674.00 บาท (สามล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบส่ีบาทถ้วน) ซ่ึง
งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรตอนส้ินปีงบประมาณ แตกต่างจากงบประมาณท่ีได้รับการอนุมัติ
และจัดสรรต้นปี   882,441.28 บาท (แปดแสนแปดหม่ืนสองพันส่ีร้อยส่ีสิบเอ็ดบาทย่ีสิบแปด
สตางค์) รายละเอียดความแตกต่างระหว่างงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และหลังโอนเปล่ียนแปลง
แยกตามรายโครงการดังรูปที่ 1 
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งบประมาณท่ีได้รบัการจัดสรรประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

รปูที ่1 การเปรียบเทียบงบประมาณทีไ่ดร้ับการจัดสรรประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ก่อนและหลังโอนเปลี่ยนแปลง 

ข้อ
มูล

ทั่ว
ไป
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 จากรูปท่ี 1 แสดงให้เห็นว่าความแตกต่างระหว่างงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร
ในต้นปีงบประมาณ และหลังโอนเปลี่ยนแปลง สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่  

 

 

- กลุ่มโครงการท่ีมีงบประมาณเพ่ิมข้ึน (กรอบสีเหลือง) มีด้วยกนัท้ังหมด 8 
โครงการเป็นโครงการท่ีด าเนินงานเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการองค์กร บุคลากร 
และงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขจากโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 ตามสถานการณ์การระบาดของโรคท าให้มีการปรับแผน และใช้จ่าย
งบประมาณในด้านน้ีจ านวนมาก ท าให้งบประมาณไม่เพียงพอ ท าให้เกิดการปรับแผน
และการขออนุมัติโครงการเพ่ิมระหว่างปีงบประมาณ 
 

 
- กลุ่มโครงการท่ีมีงบประมาณคงเดิม  (กรอบสีเขียว) มีด้วยกัน 3 

โครงการ เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือด าเนินการจัดซ้ือยา เวชภัณฑ์ท่ีไม่ใช่ยา 
และวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยท้ัง 3 โครงการน้ีเป็นโครงการท่ีมีแผนในการใช้จ่าย
งบประมาณให้เสร็จส้ินต้ังแต่ต้นปีงบประมาณ 
 

- กลุ่มโครงการท่ีมีงบประมาณลดลง (กรอบสีแดง) มีท้ังหมด 8 โครงการ 
เป็นโครงการตามบทบาทภารกิจหน่วยงาน และจุดเน้นกรม และเป็นโครงการท่ีมีการ
ลงพ้ืนท่ี การประชุมราชการ การประชุมเชิงปฏิบัติการเป็นหลัก ท าให้สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อการด าเนินโครงการ ไม่
สามารถด าเนินกิจกรรม และใช้จ่ายงบประมาณได้ตามแผนท่ีวางไว้ รวมท้ังปรับรูปแบบ
กิจกรรมให้เป็นรูปแบบออนไลน์มากขึ้นท าให้บางกิจกรรมไม่จ าเป็นต้องใช้งบประมาณ 
ท าให้มีการปรับแผนแล้วลดงบประมาณไปให้โครงการที่ปฏิบัติงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 

 

ข้อ
มูล

ทั่ว
ไป
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จากงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรน้ัน เม่ือน างบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร
แบ่งออกเป็น 5 วงเงินงบประมาณ พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันป้องกัน
ควบคุมโรคเขตเมือง วงเงินงบประมาณได้รับการจัดสรรส าหรับงบด าเนินงาน
โครงการมากท่ีสุด คือ วงเงินงบประมาณต้ังแต่ 100,001 บาท จนถึง 500,000 บาท 
รวม 7 โครงการ (ร้อยละ 36.84) รองลงมา คือ วงเงินงบประมาณน้อยกว่าเท่ากับ 
100,000 บาท จ านวน 6 โครงการ (ร้อยละ 31.58) และท่ีวงเงินงบประมาณท่ีมี
โครงการน้อยท่ีสุดมี 2 ช่วง คือ วงเงินงบประมาณต้ังแต่ 500 ,001 บาท จนถึง 
1,000,000 บาท และวงเงินงบประมาณมากกว่า 2,000,000 บาท ช่วงละ 1 โครงการ 
(แต่ละวงเงินงบประมาณคิดเป็นร้อยละ 5.26) รายละเอียดตามตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2 จ านวนโครงการของสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองตามวงเงิน
งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

งบประมาณ (บาท) จ านวนโครงการ 

≤100,000 6 (รอ้ยละ 31.58) 

100,001 – 500,000 7 (รอ้ยละ 36.84) 

500,001 – 1,000,000 1 (ร้อยละ 5.26) 

1,000,001 – 2,000,000 4 (ร้อยละ 21.05) 

≥2,000,001 1 (ร้อยละ 5.26) 
  

2.2 ผูร้บัผดิชอบโครงกำร  

 

      สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร
หลายครั้ง ท าให้มีการปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบโครงการเปลี่ยนแปลงจากต้น
ปีงบประมาณ โดยผู้รับผิดชอบโครงการจะพิจารณาจากบทบาท และพันธกิจของกลุ่ม
งานเป็นหลัก เม่ือส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แต่ละโครงการมีผู้รับผิดชอบตามกลุ่ม
งาน และงบประมาณท่ีได้รับดังตารางท่ี 3 ซ่ึงรายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 
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10
 

ล าดบั กลุม่งาน จ านวน
โครงการ 

กจิกรรม
หลกัที ่

ชือ่โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

1 กลุ่มขับเคลื่อน
นโยบายและส่ือสาร
สุขภาพเขตเมือง 

4 7.1 โครงการผลักดันการสร้างพ้ืนที่
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้
ยุทธศาสตร์โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้าตามพระปณิธานของ
ศาสตราจารย์ดร. สมเด็จเจ้าฟา้ฯ
กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติย
ราชนารี 

100,000.00 

7.4 โครงการบูรณาการความร่วมมือ
เพ่ือขับเคลื่อนงานเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อส าคัญ
ในเรือนจ า ภายใต้แผนปฏิบัติการ
โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท าความ 
ดี เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

172,600.00 

8.1 โครงการส่ือสารความเส่ียงและ
ผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ เพ่ือ
ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน โรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพ้ืนที่
เขตเมือง ปี 2564 

390,300.00 

9.1 โครงการพัฒนาและสนับสนุนการ
ด าเนินงานเฝ้าระวังป้องกัน
ควบคุมโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย 

1,560.00 

รวม 664,460.00 

2 กลุ่มชันสูตร
สาธารณสุข 

2 1.1 โครงการการพัฒนาคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการอ้างอิงทาง
การแพทย์สู่ระบบคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ ตามข้อก าหนด
ด้านวิชาการและด้านบริหาร
จัดการ มาตรฐานสากล ISO15189 
และ ISO15190 

130,900.00 

3.1 โครงการตรวจวินิจฉัยโรคระบาดที่
เป็นปัญหาในเขตเมือง พ.ศ.2564 
(จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์) 

1,594,940.00 

รวม 1,725,840.00 

ตารางที่ 3 รายละเอียดกลุ่มงานที่รับผิดชอบดูแลโครงการ และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  
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ไป
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ล าดบั กลุม่งาน จ านวน
โครงการ 

กจิกรรม
หลกัที ่

ชือ่โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

3 กลุ่มติดตาม
มาตรฐานและรูปแบบ
บริการสุขภาพเขต
เมือง 

2 1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว 
(อสต.) พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

155,486.00 

5.2 โครงการการตรวจคัดกรองค้นหา
เชิงรุกโดยรถตรวจโรคติดเชื้อ
ชีวนิรภัย ในพ้ืนที่เส่ียงของประเทศ
ไทย 

1,643,433.06 

รวม 1,798,919.06 

4 กลุ่มบริหารเวชภัณฑ์
และโลจิสติกส์ 

2 4.1 โครงการสนับสนุนค้นหาและคัด
กรองโรคเรื้อนและสนับสนุนการ
รักษาและควบคุมโรค การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและภัย
สุขภาพ ปีงบประมาณ 2564 
(จัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาฯ) 

1,309,970.00 

8.1 โครงการเตรียมความพร้อมด้าน
เวชภัณฑ์ในการตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินในเขตเมืองปีงบประมาณ 
2564 (จัดซ้ือยาฯ และวัสดุ
วิทยาศาสตร์) 

281,764.00 

รวม 1,591,734.00 
5 กลุ่มนวัตกรรมคลินิก

เขตเมือง 
1 10.1  โครงการเตรียมความพร้อม

รับมือต่อการระบาดของโรค
ไข้หวัดใหญ่ โรคติดต่ออุบัติใหม่ 
และโรคติดต่ออันตราย ปี 2564 

100,000.00 

6 กลุ่มเฝ้าระวังและ
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 

3 2.4 โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลโรค
และภัยสุขภาพที่สาคัญในพ้ืนที่
เขตเมืองของประเทศ 
ปีงบประมาณ 2564 

286,300.00 

8.1 โครงการเตรียมความพร้อมการ
ป้องกันการระบาดของโคโรนา
ไวรัส 2019 ระลอกสอง และการ
จัดการภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขในพ้ืนที่เขตเมือง 

1,866,983.46 

ตารางที่ 3 รายละเอียดกลุ่มงานที่รับผิดชอบดูแลโครงการ และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  
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ล าดบั กลุม่งาน จ านวน
โครงการ 

กจิกรรม
หลกัที ่

ชือ่โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

8.2 โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ 
พ.ศ.2558 

41,350.00 

รวม 2,194,633.46 

7 กลุ่มพัฒนาเครือข่าย
สุขภาพเขตเมือง 

1 1.1 โครงการลดความเหลื่อมล ้าด้าน
การป้องกันควบคุมโรคในลักษณะ
ประชากรเฉพาะเขตเมืองของผู้พัก
อาศัยในพ้ืนที่สุขภาพมุ่งเป้า 

641,329.80 

8 กลุ่มยุทธศาสตร์ และ
พัฒนาองค์กร 

1 2.2 โครงการพัฒนาองค์กร และ
พัฒนาก าลังคนด้านการป้องกัน
ควบคุมโรคเขตเมือง 4.0 

146,200.00 

9 กลุ่มบริหารทั่วไป 1 1.1 โครงการบริหารจัดการทรัพยากร 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

4,163,558.96 

10 ศูนย์ฝึกอบรม และ
วิจัยพัฒนา 

2 1.1 โครงการพัฒนางานวิจัยและ
นวัตกรรมสถาบันป้องกันควบคุม
โรคเขตเมือง 

63,656.00 

1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพการ
ป้องกันควบคุมโรคให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคลากร
สาธารณสุข 

79,270.00 

รวม 142,926.00 

11 กลุ่มกฎหมาย 0 - - - 

รวม 19 โครงการ 13,169,601.28 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 3 รายละเอียดกลุ่มงานที่รับผิดชอบดูแลโครงการ และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  
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 2.3 กิจกรรมโครงกำร 

      โครงการของสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ 
กรมควบคุมโรค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 19 โครงการ มีจ านวน
กิจกรรมท่ีถูกระบุไว้ในโครงการมากท่ีสุดคือ 9 กิจกรรมต่อโครงการ น้อยท่ีสุดคือ 1 
กิจกรรมต่อโครงการ โดยจ านวนโครงการท่ีมีความนิยมสูงสุดคือ 4 กิจกรรมต่อ
โครงการ (ร้อยละ 31.58) รายละเอียดตามตารางท่ี  4 เม่ือศึกษารายละเอียดแต่ละ
กิจกรรมท่ีระบุไว้แล้วน้ัน สามารถแบ่งประเภทของกิจกรรมออกเป็น 7 ประเภทหลัก 
ได้แก่ กิจกรรมท่ีสนับสนุนการด าเนินงาน กิจกรรมท่ีจัดท าฐานข้อมูล กิจกรรมท่ีเป็น
การจัดซ้ือจัดจ้าง หรือจ้างเหมาต่างๆ กิจกรรมท่ีเป็นการสรุป วิเคราะห์ ประเมิน 
ติดตามผลโครงการและถอดบทเรียน กิจกรรมประชุมราชการ กิจกรรมการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ฝึกอบรม และพัฒนาศักยภาพ และกิจกรรมลงพ้ืนท่ีหรือเป็นกิจกรรมท่ีลง
มือปฏิบัติ ซ่ึงกิจกรรมประเภทท่ีได้รับความนิยมสูงสุด คือ กิจกรรมลงพ้ืนท่ีหรือเป็น
กิจกรรมท่ีลงมือปฏิบัติ 17 กิจกรรม (ร้อยละ24.29) และกิจกรรมท่ีนิยมน้อยท่ีสุด คือ 
กิจกรรมสนับสนุนการด าเนินงาน 3 กิจกรรม (ร้อยละ 4.29) รายละเอียดแสดงดังรูปท่ี 2 

 

ตารางท่ี 4 จ านวนกิจกรรมท่ีถูกระบุไว้ในโครงการของสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

จ านวนกจิกรรม จ านวนโครงการ รอ้ยละ 

1 2 10.53 

2 3 15.79 

3 4 21.05 

4 6 31.58 

6 1 5.26 

7 1 5.26 

8 1 5.26 

9 1 5.26 

รวม 19 100.00 
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รปูที ่2 ประเภทกิจกรรมของโครงการ สถาบนัป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

ลงพ้ืนที่/ปฏิบัติ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ ฝึกอบรม และพัฒนาศักยภาพ

ประชุมราชการ

สรุป วิเคราะห์ ประเมิน ติดตามผล และถอดบทเรียน

การจัดซ้ือ/จ้างเหมา

จัดท าฐานข้อมูล

สนับสนุนการด าเนนิงาน

จ านวนกิจกรรม (รายการ)

เปรียบเทียบประเภทกิจกรรมทีร่ะบุไว้ในโครงการ 

ข้อ
มูล

ทั่ว
ไป

 



 

15
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16
 

 

บทท่ี 3 
 

  กำรบริหำรโครงกำร 

 

 

 ากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย โดยเฉพาะ
พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และเขตเมืองต่างๆ ที่มีการระบาดอย่างเป็นวงกว้างและรุนแรง ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานโครงการอย่าง
มาก สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง จึงได้มีการบริหารจัดการโครงการภายใต้แผนปฏิบัติ
ราชการ โดยการปรับแผนโครงการ และขออนุมัติโครงการใหม่ระหว่างปงีบประมาณให้ตอบสนองต่อ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้มากที่สุด 

 

 

3.1 ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

 ในภาพรวมของการด าเนินงานโครงการของสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ผลการ
ด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2563) และไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2564)  
มีร้อยละความก้าวหน้าผลการด าเนินงานโครงการมากกว่าแผนที่ตั้งไว้ ส่วนในไตรมาสที่  3  
(เมษายน – มิถุนายน 2564) มีร้อยละความก้าวหน้าไม่ตรงตามแผนที่ได้วางไว้ เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเ ช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ที่ เ ร่ิมมีการระบาดระลอกสอง ในพ้ืนที่ 
กรุงเทพมหาครอย่างรุนแรง จึงส่งผลกระทบต่อภาพรวมผลการด าเนินงานโครงการของหน่วยงาน 
เนื่องจากโครงการและกิจกรรมที่วางแผนไว้ไม่สามารถด าเนินการได้ เช่น กิจกรรมการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การลงพ้ืนที่ต่างๆ ส่วนในไตรมาสสุดท้าย ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2564)  
มีผลการด าเนินงานไมเป็นไปตามแผนที่วางไว้เช่นกัน แต่เนื่องจากสถานการณ์ที่ดีขึ้นประกอบกับการ
ปรับแผนในช่วงไตรมาส 3 และ 4 ท าให้ผลการด าเนินงานมีความก้าวหน้าจากไตรมาสที่ 3 มากขึ้น 
รายละเอียดร้อยละความก้าวหน้าผลการด าเนินงานโครงการ ตามรูปที่ 3 

จ 
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       ที่มา : ข้อมูลจากระบบ Estimates SM 

    รปูท่ี 3 ความก้าวหน้าผลการด าเนินงานโครงการแยกตามรายไตรมาส 

 

3.2 กำรปรับแผนโครงกำร 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ได้มีการบริหารโครงการ 
ด าเนินการขออนุมัติปรับแผนฯ จ านวน 88 ครั้ง เมื่อพิจารณารายไตรมาสพบว่า แนวโน้มการปรับ
แผนเพ่ิมขึ้นตามไตรมาส จากไตรมาสที่ 1 ถึง 4  ซึ่งการปรับแผนในไตรมาสที่ 4 นั้นสูงถึง 47 ครั้ง คิด
เปน็ร้อยละ 53.4 จากทั้งหมด รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 4 และเมื่อศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมจากการ
ปรับแผนพบว่ารูปแบบการปรับแผนที่มีการปรับมากที่สุดคือการปรับงบประมาณระหว่างโครงการ 
จ านวน 28 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 31.8 รองลงมาคือ การปรับงบประมาณภายใต้โครงการย่อยเดียวกัน 
จ านวน 22 ครั้ง คิดเปน็ร้อยละ 25 และที่น้อยที่สุดคือ การขออนุมัติโครงการนอกแผน จ านวน 4 ครั้ง 
คิดเปน็ร้อยละ 4.5 รายละเอียดตามรูปที่ 5

22.81%
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รปูที ่4 การเปรียบเทียบการปรับแผนรายไตรมาส 

 

 

 

รปูที ่5 รูปแบบการปรับแผนฯ ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

ขอคืนงบประมาณเข้า
ส่วนกลางกรมควบคุม

โรค
16(18.2%)

ขอสนับสนุน
งบประมาณจาก

ส่วนกลางกรมควบคุม
โรค
7(8%)

ปรับงบประมาณภายใต้
โครงการย่อยเดียวกัน

22(25%)

ปรับงบประมาณ
ระหว่างโครงการ

28(31.8%)

ปรับรายละเอียดภายใน
กิจกรรมของโครงการ

11(12.5%)

ขออนุมัติโครงการนอก
แผนปฏิบัติราชการ

4(4.5%)
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บทท่ี 4 
 

        ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

 

  

 ากการบริหารโครงการตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท าให้มีผลการด าเนินงานโครงการฯ 
ของสถาบันปอ้งกันควบคุมโรคเขตเมืองผ่านไปด้วยดี แต่อาจมีบางโครงการที่ผลการด าเนินงานยัง
ไม่บรรลุผลตามที่ตั้งไว้ เนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาด และบทบาทหน้าที่ของสถาบัน
ปอ้งกันควบคุมโรคเขตเมืองที่ต้องเข้าไปด าเนินการในการเฝ้าระวัง ปอ้งกัน ควบคุมฌรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ในสถานการณ์ฉุกเฉินนั้น ซึ่งผลการด าเนินโครงการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

 

4.1 ผลกำรด ำเนินงำนจำกระบบ Estimates SM 

 ผลการด าเนินงานโครงการของสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ข้อมูลจากระบบ 
Estimates SM ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 พบว่า ภาพรวมผลการด าเนินงานโครงการ มี
ความก้าวหน้า ร้อยละ 92.06  และโครงการส่วนใหญ่สามารถด าเนินการได้ตามเปา้หมาย ร้อยละ 100 
คงเหลือโครงการที่ด าเนินการยังไม่ได้ตามเป้าหมายจ านวน 4 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการบริหาร
จัดการทรัพยากร ความก้าวหน้าการด าเนินงาน ร้อยละ 96.65 2) โครงการการพัฒนาคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการอ้างอิงทางการแพทย์สู่ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามข้อก าหนดด้านวิชาการและ
ด้านบริหารจัดการ มาตรฐานสากล ISO15189 และ ISO15190 ความก้าวหน้าการด าเนินงานร้อยละ 
92.00 3) โครงการตรวจคัดกรองค้นหาเชิงรุกโดยรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย ในพ้ืนที่เส่ียงของ
ประเทศไทย ความก้าวหน้าการด าเนินงาน ร้อยละ 88 4) โครงการเตรียมความพร้อมการปอ้งกันการ
ระบาดของโคโรนาไวรัส 2019 ระลอกสอง และการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขในพ้ืนที่เขต
เมือง ความก้าวหน้าการด าเนินงาน ร้อยละ 88.20 รายละเอียดดังรูปที่ 6
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ทีม่า : ข้อมูลจากระบบ Estimates SM ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 

 

รอ้ยละความกา้วหน้าการด าเนินงานโครงการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

รปูที ่6 ร้อยละความกา้วหน้าการด าเนินงานโรงการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
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4.2 ผลกำรประเมินผลผลิตกำรด ำเนินโครงกำร 

 จากการด าเนินงานโครงการทั้ง 19 โครงการ พบว่าภาพรวมของร้อยละความส าเร็จของ
ผลผลิตโครงการอยู่ที่ร้อยละ 92.06 โดยมีจ านวน 15 โครงการที่ร้อยละความส าเร็จของผลผลิต
โครงการเท่ากับร้อยละ 100 ซึ่งหมายความว่าสามารถด าเนินงานโครงการแล้วได้ผลผลิตตามที่ตั้งไว้
อย่างครบถ้วน และคงเหลือโครงการที่ด าเนินการยังไม่ได้ผลผลิตตามเป้าหมายจ านวน 4 โครงการ 
ได้แก่ 1) โครงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ได้ร้อยละ
ความส าเร็จของผลผลิตโครงการเท่ากับ 66.67 2) โครงการบูรณาการความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อน
งานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อส าคัญในเรือนจ า ภายใต้แผนปฏิบัติการโครงการราชทัณฑ์
ปนัสุข ท าความ ดี เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ได้ร้อยละความส าเร็จของผลผลิตโครงการเท่ากับ 50.00 
3) โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ได้ร้อยละความส าเร็จ
ของผลผลิตโครงการเท่ากับ 50.00 และ 4) โครงการพัฒนาและสนับสนุนการด าเนินงานเฝ้าระวัง
ป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย ได้ร้อยละความส าเร็จของผลผลิตโครงการเท่ากับ 25.00 
ทั้ง 4 โครงการได้ด าเนินการโครงการแต่ยังไม่บรรลุผลผลิตที่คาดหวังไว้ เนื่องมาจากสถานการณ์ 
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ไม่สามารถลงพ้ืนที่เข้าไปด าเนินงานให้ได้ผลผลิต
ตามที่คาดหวัง อีกทั้งการปรับรูปแบบการด าเนินงานตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้ไม่สามารถเกิด
ผลผลิตบางตัวได้ รายละเอียดร้อยละความส าเร็จของผลผลิตโครงการรายละเอียดดัง รูปที่ 6 และ
รายละเอียดการประเมินผลร้อยละความส าเร็จของผลผลิตโครงการตามตารางที่ 5 ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รอ้ยละความส าเรจ็ของผลผลติโครงการ 

รปูที ่6 ร้อยละความกา้วหน้าการด าเนินงานโรงการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
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หมายเหต ุ   หมายถึง ด าเนินการแล้วเสร็จ (ร้อยละ 100) 

   หมายถึง ด าเนินการแต่ยังไม่บรรลุผลผลิตที่คาดหวัง (ร้อยละ 50) 

   หมายถึง ไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19c (ร้อยละ 0) 
 

ตารางที ่5 ตารางบันทึกผลการประเมนิผลสัมฤทธ์ิดา้นผลผลิตของโรงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

ล าดบั กจิกรรม
หลกัที ่ ชือ่โครงการ ผลผลติโครงการ จ านวน ผลสัมฤทธิ ์ ผลการ

ประเมนิ 

ร้อยละ
ความส าเรจ็
ของผลผลติ
โครงการ 

1 1.1 โครงการลดความ
เหลื่อมล ้าด้านการ
ปอ้งกันควบคมุโรคใน
ลักษณะประชากรเฉพาะ
เขตเมอืงของผู้พัก
อาศัยในพ้ืนที่สุขภาพมุง่
เปา้ 

1.รูปแบบการด าเนินงานปอ้งกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในลักษณะ
ประชากรเฉพาะเขตเมอืงของผู้พัก
อาศัยในพ้ืนที่สุขภาพมุง่เปา้ 

1 รูปแบบ 2 รูปแบบการด าเนินงานปอ้งกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพในลกัษณะประชากรเฉพาะเขตเมอืงของผู้พัก
อาศัยในพ้ืนที่สุขภาพมุง่เปา้ คือ ในหมู่บ้านจดัสรร และใน
ชุมชนแออดั 

  

100 

2.กลไกการจัดการโรคและภยัสุขภาพ
ในลักษณะประชากรเฉพาะเขตเมืองใน
หมู่บ้านจัดสรร และชุมชนแออัด 
(Health Enhancing Zone: HEZ) 

1 เร่ือง กลไกการจัดการโรคและภัยสุขภาพในลักษณะประชากร
เฉพาะเขตเมอืง 2 เร่ืองคือ ในหมู่บ้านจัดสรร 234 แห่ง 
และชุมชนแออัด (Health Enhancing Zone: HEZ) 2 
แห่ง 

  

3.ชุดข้อมลูด้านสุขภาพ (Data 
platform) 

1 เร่ือง ชุดข้อมลูสุขภาพ (Data platform)  
ชื่อ สคปม. UVILLCARE PLUS  ผ่าน 
http://uvc.iudcthailand.org/home/ 

  

23 ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร 



 

ตารางที ่5 ตารางบันทึกผลการประเมนิผลสัมฤทธ์ิดา้นผลผลิตของโรงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

หมายเหต ุ   หมายถึง ด าเนินการแล้วเสร็จ (ร้อยละ 100) 

   หมายถึง ด าเนินการแต่ยังไม่บรรลุผลผลิตที่คาดหวัง (ร้อยละ 50) 

   หมายถึง ไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19c (ร้อยละ 0) 
 

ล าดบั กจิกรรม
หลกัที ่ ชือ่โครงการ ผลผลติโครงการ จ านวน ผลสัมฤทธิ ์ ผลการ

ประเมนิ 

ร้อยละ
ความส าเรจ็
ของผลผลติ
โครงการ 

2 1.1 โครงการพัฒนา
ศักยภาพการปอ้งกัน
ควบคุมโรคให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
และบุคลากร
สาธารณสุข 

1.หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ปอ้งกันควบคมุโรคเขตเมอืง 

1 
หลักสูตร/
12 รายวิชา 

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต การปอ้งกันควบคมุ
โรคเขตเมือง มดี้วยกันทั้งส้ิน 11 รายวิชา 

  

100 
2.บุคลากรที่ได้เข้ารับการพัฒนา
ศักยภาพด้านการปอ้งกันควบคุมโรค
เขตเมอืง 

50 คน พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดท าประมวลรายวิชา 
50 คน 
 
 
 
 
 

  

24 ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร 



 

ตารางที ่5 ตารางบันทึกผลการประเมนิผลสัมฤทธ์ิดา้นผลผลิตของโรงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

หมายเหต ุ   หมายถึง ด าเนินการแล้วเสร็จ (ร้อยละ 100) 

   หมายถึง ด าเนินการแต่ยังไม่บรรลุผลผลิตที่คาดหวัง (ร้อยละ 50) 

   หมายถึง ไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19c (ร้อยละ 0) 
 

ล าดบั กจิกรรม
หลกัที ่ ชือ่โครงการ ผลผลติโครงการ จ านวน ผลสัมฤทธิ ์ ผลการ

ประเมนิ 

ร้อยละ
ความส าเรจ็
ของผลผลติ
โครงการ 

3 1.1 โครงการพัฒนา
งานวิจัยและนวัตกรรม
สถาบันปอ้งกันควบคมุ
โรคเขตเมือง 

1.ผลงานวิชาการและวิจัย นวัตกรรม 2 เร่ือง ผลงานวิชาการ และวิจัย นวัตกรรม 5 เร่ือง ได้แก ่
       1.COVID-19 Transmission among Healthcare Workers at 
a Quarantine Facility in Thailand: Genomic and Outbreak 
Investigations (Kamontip Asawawaranan, 2021) 
       2.Setting up COVID-19 laboratory during the pandemic: 
experience from Bangkok (Kamontip Asawawaranan, 2021) 
       3.Case Report of Skin Lesions in COVID-19 Patient in A 
Private Hospital, Thailand in April 2020 (Nathan 
Kunlaphattharawet, 2021) 
       4.Survey of Corona Virus diseases 2019 (COVID-19) 
prevention behavior amongclients in dermatology clinic, 
Institute for Urban Disease Control and Prevention (Orawan 
Wongsathit & Somkhanae Amsuriya, 2021) 
       5.The Behavior and Readiness for Responding to 
COVID-19 among migrant workers in Urban Areas, Bangkok, 
Thailand (Nattama Rongmalee, Khammakorn 
Thiangthangthum, Pormporn Jampathong, Suksont  
Jittimanee & Warongkoch Chettaphun, 2021) 

  

66.67 

2.พัฒนานักวิจัยและวิชาการ 20 คน -   

3.วารสารวิชาการ สปคม. 2 ฉบับ  วารสารวิชาการ สปคม. ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 มี 2 
ฉบับ ได้แก่ 
- ฉบับที่ 1 กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
- ฉบับที่ 2 มีนาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2564 

  

25 ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร 



 

ตารางที ่5 ตารางบันทึกผลการประเมนิผลสัมฤทธ์ิดา้นผลผลิตของโรงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

หมายเหต ุ   หมายถึง ด าเนินการแล้วเสร็จ (ร้อยละ 100) 

   หมายถึง ด าเนินการแต่ยังไม่บรรลุผลผลิตที่คาดหวัง (ร้อยละ 50) 

   หมายถึง ไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19c (ร้อยละ 0) 
 

ล าดบั กจิกรรม
หลกัที ่ ชือ่โครงการ ผลผลติโครงการ จ านวน ผลสัมฤทธิ ์ ผลการ

ประเมนิ 

ร้อยละ
ความส าเรจ็
ของผลผลติ
โครงการ 

4 1.1 โครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากร ประจ าปี
งบประมาณ 2564 

1.การบริหารจัดการองค์กร 
   1.1 ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณของหน่วยงาน ร้อยละ 98 
   1.2 ร้อยละของกิจกรรมที่ด าเนินการ
แล้วเสร็จตามแผน ร้อยละ 95 
   1.3 ร้อยละของกิจกรรมที่ด าเนินการ
แล้วเสร็จตามเวลาในแผนงาน
โครงการที่ก าหนด ร้อยละ 95 

1 
หน่วยงาน 
 

บริหารจัดการองค์กรเรียบร้อย 1 หน่วยงาน โดยมี
รายละเอียดการบริหารจัดการองค์กรดังนี้ 
   1.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน  
ร้อยละ 99.94 
   1.2 ร้อยละของกิจกรรมที่ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผน ร้อย
ละ 100 
   1.3 ร้อยละของกิจกรรมที่ด าเนินการแล้วเสร็จตามเวลาใน
แผนงานโครงการที่ก าหนด ร้อยละ 100 

  100 

5 1.1 โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขต่างด้าว 
(อสต.) พ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร 

1.เครือข่ายแรงงานต่างด้าวได้รับการ
สนับสนุนการจัดกระบวนการอบรม 
พัฒนาศักยภาพ และองคค์วามรู้ 
ปอ้งกันควบคมุโรคและภัยสุขภาพ 

1 หลักสูตร หลักสูตรการอบรมเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขต่าง
ด้าว ในพ้ืนที่เขตบางขุนเทียน และเขตบางแค 

  

100 

2.เครือข่ายแรงงานต่างด้าวได้รับการ
สนับสนุนการจัดกระบวนการอบรม 
พัฒนาศักยภาพ และองคค์วามรู้ 
ปอ้งกันควบคมุโรคและภัยสุขภาพ 

2 เขต เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว ในพ้ืนที่เขต
บางขุนเทียน และเขตบางแค 

  

3.รายงานการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร 

1 เร่ือง รายงานการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข
ต่างด้าวพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 1 เร่ือง 

  

26 ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร 



 

ตารางที ่5 ตารางบันทึกผลการประเมนิผลสัมฤทธ์ิดา้นผลผลิตของโรงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

หมายเหต ุ   หมายถึง ด าเนินการแล้วเสร็จ (ร้อยละ 100) 

   หมายถึง ด าเนินการแต่ยังไม่บรรลุผลผลิตที่คาดหวัง (ร้อยละ 50) 

   หมายถึง ไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19c (ร้อยละ 0) 
 

ล าดบั กจิกรรม
หลกัที ่ ชือ่โครงการ ผลผลติโครงการ จ านวน ผลสัมฤทธิ ์ ผลการ

ประเมนิ 

ร้อยละ
ความส าเรจ็
ของผลผลติ
โครงการ 

6 1.1 โครงการการพัฒนา
คุณภาพห้องปฏิบัติการ
อ้างอิงทางการแพทย์สู่
ระบบคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ ตาม
ข้อก าหนดด้านวิชาการ
และด้านบริหารจัดการ 
มาตรฐานสากล 
ISO15189 และ 
ISO15190 

1.รายงานฉบับสมบูรณ์ประกอบด้วย
รายชื่อเอกสารคุณภาพ คู่มือคุณภาพ 
เอกสารมาตรฐานวิธี แบบฟอร์มต่างๆ 
ที่ได้ด าเนนิการจนพร้อมยื่นขอการ
รับรอง 

1 เร่ือง รายงานฉบับสมบูรณ์ 2 เร่ือง 
1.รายงานผลการประเมิน Internal Audit และ 
Corrective Action Request 
2.รายงานผลการเตรียมความพร้อมในการประเมิน
มาตรฐาน ISO15189 และ ISO15190   100 

7 2.2 โครงการพัฒนาองค์กร 
และพัฒนาก าลังคนด้าน
การปอ้งกันควบคุมโรค
เขตเมอืง 4.0 

1.สปคม. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
ตามเกณฑ์ระบบราชการ 4.0 (PMQA 
4.0) ในระดับก้าวหน้า 

1 
หน่วยงาน 

ระบบบริหารจัดการภาครัฐ ตามเกณฑ์ระบบราชการ 4.0 
(PMQA 4.0) ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 สปคม.ไดใ้นระดับ
ก้าวหน้า 

  

100 2.บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพ
การปอ้งกันควบคุมโรคในเขตเมือง 

100 คน บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพการปอ้งกันควบคุม
โรคในเขตเมอืงจ านวน 189 คน 

  

27 ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร 



 

ตารางที ่5 ตารางบันทึกผลการประเมนิผลสัมฤทธ์ิดา้นผลผลิตของโรงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

หมายเหต ุ   หมายถึง ด าเนินการแล้วเสร็จ (ร้อยละ 100) 

   หมายถึง ด าเนินการแต่ยังไม่บรรลุผลผลิตที่คาดหวัง (ร้อยละ 50) 

   หมายถึง ไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19c (ร้อยละ 0) 
 

ล าดบั กจิกรรม
หลกัที ่ ชือ่โครงการ ผลผลติโครงการ จ านวน ผลสัมฤทธิ ์ ผลการ

ประเมนิ 

ร้อยละ
ความส าเรจ็
ของผลผลติ
โครงการ 

8 2.4 โครงการพัฒนาศูนย์
ข้อมลูโรคและภัย
สุขภาพที่สาคัญในพ้ืนที่
เขตเมอืงของประเทศ 
ปงีบประมาณ 2564 

1.หน่วยงานมศูีนย์ข้อมลูสารสนเทศ
สุขภาพประชากรเขตเมือง 

1 
หน่วยงาน 

สปคม.มีศูนย์ข้อมูลสารสนเทศสุขภาพประชากรเขต
เมือง 

  

100 1.หน่วยงานมีระบบสารสนเทศการเฝ้า
ระวัง ปอ้งกัน ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพในเขตเมือง 

3 ระบบ สปคม. มีระบบสารสนเทศ 3 ระบบ ดังนี้ 
1.ฐานข้อมลูโรคตดิต่อเขตเมอืง 
2.ระบบรายงานข้อมูล/เฝ้าระวัง โรคโควิด-19 Co-link 
3.ระบบการนัดหมายเข้ารับบริการ Vaccine Passport 

  

9 3.1 โครงการตรวจ
วินิจฉัยโรคระบาดที่เปน็
ปญัหาในเขตเมือง พ.ศ.
2564 (จัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร์) 

1.จ านวนผู้ปว่ยที่ได้รับการตรวจ
วินิจฉัยโรคระบาดตามฤดูกาล 

3,000 
ราย 

จ านวนการตรวจวิเคราะห์หาสารพันธุกรรม SARS-
CoV-2 168,018 ตัวอย่าง   

100 

2.จ านวนการตรวจวินิจฉัยงานด้าน
ภูมิคุ้มกนั 

3,000 
ราย 

จ านวนการตรวจหาภูมิคุ้มกนั 11,340 ราย 

  

3.รายงานการตรวจวินิจฉัยโรคระบาด
ที่เปน็ปญัหาในเขตเมือง 

1 เร่ือง รายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ป ี2564 
  

28 ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร 



 

ตารางที ่5 ตารางบันทึกผลการประเมนิผลสัมฤทธ์ิดา้นผลผลิตของโรงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

หมายเหต ุ   หมายถึง ด าเนินการแล้วเสร็จ (ร้อยละ 100) 

   หมายถึง ด าเนินการแต่ยังไม่บรรลุผลผลิตที่คาดหวัง (ร้อยละ 50) 

   หมายถึง ไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19c (ร้อยละ 0) 
 

ล าดบั กจิกรรม
หลกัที ่ ชือ่โครงการ ผลผลติโครงการ จ านวน ผลสัมฤทธิ ์ ผลการ

ประเมนิ 

ร้อยละ
ความส าเรจ็
ของผลผลติ
โครงการ 

10 4.1 โครงการสนับสนุน
ค้นหาและคัดกรองโรค
เร้ือนและสนับสนุนการ
รักษาและควบคุมโรค 
การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและภัย
สุขภาพ ปงีบประมาณ 
2564 (จัดซื้อยาและ
เวชภัณฑ์มใิช่ยาฯ) 

1.จ านวนผู้ได้รับการค้นหา คัดกรอง
โรคเร้ือน โรคที่เกิดร่วม และเฝ้าระวัง
โรคติดต่ออันตรายในกลุ่ม
นักท่องเที่ยวนักเดินทาง 

15,000 
ราย 

จ านวนผู้ได้รับการค้นหา คัดกรองโรคเร้ือน โรคที่เกิด
ร่วม และเฝ้าระวังโรคติดต่ออนัตรายในกลุ่มนักท่องเที่ยว
นักเดินทาง 44,818 ราย 

  100 

11 5.2 โครงการการตรวจคัด
กรองค้นหาเชงิรุกโดย
รถตรวจโรคติดเชื้อ
ชีวนิรภัย ในพ้ืนที่เส่ียง
ของประเทศไทย 

1.จ านวนผู้รับบริการตรวจคัดกรอง
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

50,000 
ราย 

ผู้รับบริการตรวจคัดกรองโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
จ านวน 867,095 ราย 

  

100 

2.จ านวนเครือข่ายจิตอาสาปอ้งกัน 
COVID-2019 ในพ้ืนที่เขตเมอืง 

10 แห่ง จ านวนเครือข่ายจิตอาสาปอ้งกัน COVID-2019 ในพ้ืนที่
เขตเมอืง 370 คน (เครือข่ายอาสามัครสาธารณสุข
ควบคุมโรค)   

3.รายงานผลการด าเนินงานรับมือกับ
การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ระลอกสอง 

1 เร่ือง รายงานตามรอยรถพระราชทาน ให้บริการปวงชนชาว
ไทยตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สถาบันปอ้งกัน
ควบคุมโรคเขตเมือง   

29 ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร 



 

ตารางที ่5 ตารางบันทึกผลการประเมนิผลสัมฤทธ์ิดา้นผลผลิตของโรงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

หมายเหต ุ   หมายถึง ด าเนินการแล้วเสร็จ (ร้อยละ 100) 

   หมายถึง ด าเนินการแต่ยังไม่บรรลุผลผลิตที่คาดหวัง (ร้อยละ 50) 

   หมายถึง ไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19c (ร้อยละ 0) 
 

ล าดบั กจิกรรม
หลกัที ่ ชือ่โครงการ ผลผลติโครงการ จ านวน ผลสัมฤทธิ ์ ผลการ

ประเมนิ 

ร้อยละ
ความส าเรจ็
ของผลผลติ
โครงการ 

12 7.1 โครงการผลักดันการ
สร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษ
สุนัขบ้าภายใต้
ยุทธศาสตร์โครงการ
สัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ของศาสตราจารย์ดร. 
สมเด็จเจ้าฟา้ฯกรมพระ
ศรีสวางควัฒนวรขตัิย
ราชนารี 

1.การจัดการข้อมลูเฝ้าระวังโรคพิษ
สุนัขบ้า เพ่ือสนับสนุนการสร้างพ้ืนที่
ปลอดโรคพิษสุนขับ้า 

1 เร่ือง ผลิตส่ือประชาสัมพันธ์การปอ้งกันควบคุมโรคพิษสุนขับ้า 
เพ่ือสนับสนุนให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุข/ส านักงาน
เขตของพ้ืนที่กรุงเทพฯ ร่วมบูรณาการ/รณรงค์การ
สร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนขับ้า ได้แก่  
     1. โรลอัปประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  
     2.รณรงค์น าสัตว์เลี้ยงมารับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า       
     3.พัดพลาสติกประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

  

100 
2.จ านวน อสส.และภาคีเครือข่าย ที่
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ในการ
ด าเนินการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษ
สุนัขบ้า 

100 ราย เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19  
ไม่สามารถจัดประชุมเชงิปฏบัิติการพัฒนาศักยภาพ 
อสส. และภาคีเครือข่าย ในการด าเนินงานสร้างพ้ืนที่
ปลอดโรคพิษสุนขับ้า โดยไดด้ าเนินการปรับแผน ให้ผลิต
ส่ือประชาสัมพันธ์การปอ้งกันควบคุมโรคพิษสุนขับ้า แจ
กอสส.และภาคีเครือข่าย จ านวน 1,300 ราย 

  

30 ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร 



 

ตารางที ่5 ตารางบันทึกผลการประเมนิผลสัมฤทธ์ิดา้นผลผลิตของโรงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

หมายเหต ุ   หมายถึง ด าเนินการแล้วเสร็จ (ร้อยละ 100) 

   หมายถึง ด าเนินการแต่ยังไม่บรรลุผลผลิตที่คาดหวัง (ร้อยละ 50) 

   หมายถึง ไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19c (ร้อยละ 0) 
 

ล าดบั กจิกรรม
หลกัที ่ ชือ่โครงการ ผลผลติโครงการ จ านวน ผลสัมฤทธิ ์ ผลการ

ประเมนิ 

ร้อยละ
ความส าเรจ็
ของผลผลติ
โครงการ 

13 7.4 โครงการบูรณาการ
ความร่วมมือเพ่ือ
ขับเคลื่อนงานเฝ้าระวัง 
ปอ้งกัน ควบคมุ
โรคติดต่อส าคญัใน
เรือนจ า ภายใต้
แผนปฏิบัติการ
โครงการราชทัณฑ์ปนั
สุข ท าความ ดี เพ่ือชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 

1.รูปแบบการเข้าถึงการเฝ้าระวัง 
ปอ้งกันควบคมุโรคที่ส าคัญในเรือนจ า 

1 เร่ือง รูปแบบการคัดกรอง HIV ในกลุ่มผูต้้องขังในเรือนจ า 

  

50 
2.เครือข่ายราชทัณฑ์ปนัสุขได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงาน 

4 แห่ง เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 
ระลอกสองตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม 2563 ทัณฑสถาน
มีนโยบายปดิเรือนจ า ท าให้สถาบันปอ้งกันควบคมุโรค
เขตเมอืงไม่สามารถเข้าร่วมสนับสนุนการด าเนินงานได้
ตามแผนการด าเนนิงาน รวมถึงมาตรการลดการประชุม 
การรวมตัว หรือจัดนิทรรศการเพ่ือลดความเส่ียงในการ
ติดเชื้อ จึงงดการจัดสัมมนา แล้วด าเนินการปรับแผน
แทน 

  

31 ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร 



 

ตารางที ่5 ตารางบันทึกผลการประเมนิผลสัมฤทธ์ิดา้นผลผลิตของโรงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

หมายเหต ุ   หมายถึง ด าเนินการแล้วเสร็จ (ร้อยละ 100) 

   หมายถึง ด าเนินการแต่ยังไม่บรรลุผลผลิตที่คาดหวัง (ร้อยละ 50) 

   หมายถึง ไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19c (ร้อยละ 0) 
 

ล าดบั กจิกรรม
หลกัที ่ ชือ่โครงการ ผลผลติโครงการ จ านวน ผลสัมฤทธิ ์ ผลการ

ประเมนิ 

ร้อยละ
ความส าเรจ็
ของผลผลติ
โครงการ 

14 8.1 โครงการเตรียมความ
พร้อมการปอ้งกันการ
ระบาดของโคโรนาไวรัส 
2019 ระลอกสอง และ
การจัดการภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุขในพ้ืนที่
เขตเมอืง 

1.หน่วยงานมีระบบและการเตรียม
ความพร้อมการจัดการภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุขในพ้ืนที่เขตเมือง 

1 
หน่วยงาน 

หน่วยงานมีระบบละการเตรียมความพร้อมการจัดการ
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขในพ้ืนที่เขตเมือง โดยจัดตัง้
คณะท างาน EOC ขึ้น   

100 

2.ประชาชนกลุ่มเปา้หมายในพ้ืนที่เขต
เมืองได้รับการคัดกรองเพ่ือเฝ้าระวัง
ปอ้งกันควบคมุโรค 

30,000 
ราย 

ผู้รับบริการตรวจคัดกรองโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนาเชิงรุก 
2019 จ านวน 867,095 ราย   

3.เครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ได้รับการสนับสนุน การเฝ้าระวังและ
ตอบสนองต่อสถานการณ์โรคในภาวะ
ฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 

13 
หน่วยงาน 

เครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง ได้รับการสนับสนุน การ
เฝ้าระวังและตอบสนองตอ่สถานการณ์โรคในภาวะ
ฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 70 หน่วยงาน   

4.สรุปบทเรียนระบบการจัดการและ
ตอบโต้ภาวะฉกุเฉิน กรณีโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ในบริบทเมือง
ประเทศไทย 

1 เร่ือง ด าเนินงานถอดบทเรียนการตอบโต้ภาวะฉกุเฉิน กรณี
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพ้ืนที่เขตเมือง ประเด็น
เร่ืองการด าเนินงานโรคตดิเขื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใน
ระลอกที่ 1 ของสถานพยาบาลในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
เพ่ือน ามาปรับปรุงแนวทางและแผนการด าเนินงานการ
ปฏิบัติงานในการรับมือในการระบาดในระลอกที่ 2 

  

32 ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร 



 

ตารางที ่5 ตารางบันทึกผลการประเมนิผลสัมฤทธ์ิดา้นผลผลิตของโรงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

หมายเหต ุ   หมายถึง ด าเนินการแล้วเสร็จ (ร้อยละ 100) 

   หมายถึง ด าเนินการแต่ยังไม่บรรลุผลผลิตที่คาดหวัง (ร้อยละ 50) 

   หมายถึง ไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19c (ร้อยละ 0) 
 

ล าดบั กจิกรรม
หลกัที ่ ชือ่โครงการ ผลผลติโครงการ จ านวน ผลสัมฤทธิ ์ ผลการ

ประเมนิ 

ร้อยละ
ความส าเรจ็
ของผลผลติ
โครงการ 

15 8.1 โครงการส่ือสารความ
เส่ียงและผลิตส่ือ
ประชาสัมพันธ ์เพ่ือ
ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉิน โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ในพ้ืนที่
เขตเมอืง ป ี2564 

1.สนับสนุนส่ือประชาสัมพันธ ์โรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในหนว่ยงาน
เครือข่ายเปา้หมายเขตเมือง 

3 เร่ือง สนับสนุนส่ือประชาสัมพันธ ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ในหน่วยงานเครือข่ายเปา้หมายเขตเมือง 3 เร่ือง ดังนี้ 
           1.1 การป้องกันโควิด 19 ส าหรับ อาสาสมัครต่างด้าว  
สปคม. (เสื้ออสต..) 
           1.2  สื่อประชาสัมพันธ์  ชุด การป้องกันควบคุมโรคโควิด 
19 และอื่น ๆ ในโรงเรียน สถานศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(โรลอัพ) 
           1.3 สื่อประชาสัมพันธ์ ชุด ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า 
(โรลอัพ)  

  100 

33 ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร 



 

ตารางที ่5 ตารางบันทึกผลการประเมนิผลสัมฤทธ์ิดา้นผลผลิตของโรงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

หมายเหต ุ   หมายถึง ด าเนินการแล้วเสร็จ (ร้อยละ 100) 

   หมายถึง ด าเนินการแต่ยังไม่บรรลุผลผลิตที่คาดหวัง (ร้อยละ 50) 

   หมายถึง ไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19c (ร้อยละ 0) 
 

ล าดบั กจิกรรม
หลกัที ่ ชือ่โครงการ ผลผลติโครงการ จ านวน ผลสัมฤทธิ ์ ผลการ

ประเมนิ 

ร้อยละ
ความส าเรจ็
ของผลผลติ
โครงการ 

2.ผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ส่ือสารความ
เส่ียงปอ้งกันควบคุมโรคตดิเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ในพ้ืนที่เขตเมือง 

10 ครั้ง ผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ส่ือสารความเส่ียงปอ้งกันควบคุม
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพ้ืนที่เขตเมือง 10 ครั้ง 
ดังนี้          
           1. สื่อประชาสัมพันธ์ (เสื้อ) การป้องกันโควิด 19 ส าหรับ 
อาสาสมัครต่างด้าว สปคม.    
           2. โรลอัพ เรื่อง การป้องกันควบคุมโควิด 19 ในโรงเรียน 
สถานศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก          
           3. โรลอัพ เรื่อง 10 มาตรการประจ าวันป้องกันโควิด 19 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก          
           4. โรลอัพ เรื่อง โรคติดเช้ือทางเดินหายใจจากเช้ือไวรัส
อาร์เอสวี          
           5. โรลอัพ เรื่อง การป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ 
ส าหรับสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก          
           6. โรลอัพ เรื่อง การป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปาก 
ส าหรับสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก          
           7. โรลอัพ เรื่อง แนวทางการคัดกรองและดูแลเด็กป่วย 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล          
           8. โรลอัพ เรื่อง ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า           
            9. โรลอัพ เรื่อง การป้องกันสัตว์เลี้ยงจากโรคพิษสุนัขบ้า          
           10. สื่อประชาสัมพันธ์ (พัด) เรื่อง ถูกสุนัข แมว กัด ข่วน 
เลียแผล ต้องปฏิบัติอย่างไร 

  

3.กิจกรรมส่ือสารความเส่ียงและ
ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติการตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ในเขตเมอืง 

48 แห่ง กิจกรรมส่ือสารความเส่ียงและประชาสัมพันธ์การ
ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉนิโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ในเขตเมอืง 48 แห่ง 
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ตารางที ่5 ตารางบันทึกผลการประเมนิผลสัมฤทธ์ิดา้นผลผลิตของโรงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

หมายเหต ุ   หมายถึง ด าเนินการแล้วเสร็จ (ร้อยละ 100) 

   หมายถึง ด าเนินการแต่ยังไม่บรรลุผลผลิตที่คาดหวัง (ร้อยละ 50) 

   หมายถึง ไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19c (ร้อยละ 0) 
 

ล าดบั กจิกรรม
หลกัที ่ ชือ่โครงการ ผลผลติโครงการ จ านวน ผลสัมฤทธิ ์ ผลการ

ประเมนิ 

ร้อยละ
ความส าเรจ็
ของผลผลติ
โครงการ 

16 8.1 โครงการเตรียมความ
พร้อมด้านเวชภัณฑ์ในการ
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินในเขต
เมืองปีงบประมาณ 2564 
(จัดซ้ือยาฯ และวัสดุ
วิทยาศาสตร์) 

1.จัดซ้ือยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และวัสดุ
วิทยาศาสตร์ 

1 งาน จัดซ้ือยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และวัสดุวิทยาศาสตร์ เรียบร้อย 
  

100 2.จ านวนผู้ได้รับบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน  
การสอบสวน การควบคุมโรค และการ
สนับสนุนทางห้องปฏิบัติการ 

10,000 
ราย 

ผู้ได้รับบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน  การสอบสวน การควบคุมโรค 
และการสนับสนุนทางห้องปฏิบัติการจ านวน 112,298 ราย   

17 8.2 โครงการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ 
พ.ศ.2558 

หน่วยงานเครือข่ายมีการน า พรบ. 
โรคติดต่อ 2558 ไปใช้ในการด าเนินงาน
เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพ 

1 หน่วยงาน จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติการควบคุมโรค 
รุ่นที่ 1 โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานเข้าร่วม ดังนี้1. เจ้าหน้าที่
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง2. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
ทุกสังกัดในกรุงเทพมหาคร3. เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ
สาธารณสุขซ่ึงการอบรมมีการอธิบายเก่ียวกับพรบ. 
โรคติดต่อ 2558 แต่ไม่สามารถประเมินผลว่าหน่วยงาน
เครือข่ายมีการน า พรบ. โรคติดต่อ 2558 ไปใช้ในการ
ด าเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

  50 

18 9.1 โครงการพัฒนาและ
สนับสนุนการด าเนินงาน
เฝ้าระวังป้องกันควบคุม
โรคติดต่อในเด็กปฐมวัย 

1.ข้อมูลเฝ้าระวังสุขภาพเด็กในสถานรับ
เลี้ยงเด็ก/สถานสงเคราะห์เด็กพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร 

1 เรื่อง ด าเนินการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายกลุ่มส่งเสริมการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย โดยเยี่ยมเสริมพลัง และศึกษาดูงาน
ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ที่
กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน และได้สนับสนุน
เวชภัณฑ์จากสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 

  25 

35 ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร 



 

ตารางที ่5 ตารางบันทึกผลการประเมนิผลสัมฤทธ์ิดา้นผลผลิตของโรงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

หมายเหต ุ   หมายถึง ด าเนินการแล้วเสร็จ (ร้อยละ 100) 

   หมายถึง ด าเนินการแต่ยังไม่บรรลุผลผลิตที่คาดหวัง (ร้อยละ 50) 

   หมายถึง ไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19c (ร้อยละ 0) 
 

ล าดบั กจิกรรม
หลกัที ่ ชือ่โครงการ ผลผลติโครงการ จ านวน ผลสัมฤทธิ ์ ผลการ

ประเมนิ 

ร้อยละ
ความส าเรจ็
ของผลผลติ
โครงการ 

2.เครือข่ายสถานรับเลี้ยงเด็ก/สถาน
สงเคราะห์เด็กได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการเฝา้ระวังป้องกันควบคุม
โรคติดต่อกลุ่มเด็กปฐมวัย 

270 
เครือข่าย 

ปรับเปลี่ยนแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเฝา้ระวัง
ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ กลุ่มเด็กปฐมวัย ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ระบาดของ Covid-19  โดยโอนงบประมาณคืนให้
หน่วยงานบริหารจัดการ 

  

19 10.1  โครงการเตรียมความ
พร้อมรับมือต่อการระบาด
ของโรคไข้หวัดใหญ่ 
โรคติดต่ออุบัติใหม่ และ
โรคติดต่ออันตราย ปี 
2564 

1.แผนเตรียมความพร้อมรับมือต่อการ
ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ โรคติดต่อ
อุบัติใหม่ และโรคติดต่ออันตราย 

1 เรื่อง ได้จัดท าแผนเตรียมความพร้อมรับมือต่อการระบาดฯ จากการ
จัดประชุมคณะกรรมการเตรียมวางแผนฯ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 
พ.ศ. 2563 

  

100 
2.รายงานผลการประเมินความรู้
โรคติดต่อส าหรับแรงงานต่างด้าว 2 
สัญชาติ(เมียนมาและกัมพูชา) 

1 เรื่อง จัดท ารายงานประเมินผลความรู้โรคติดต่อส าหรับแรงงานต่าง
ด้าว 2 สัญชาติ จากผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด 333 ราย ผลการประเมินความรู้เก่ียวกับโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พบว่าส่วนใหญ่มีความรู้ระดับ
ดี 

  

รวม 89.04 
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4.3 ผลด ำเนินงำนโครงกำรตำมจุดเน้นกำรป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง  
พ.ศ. 2563 – 2564 (4 เสำหลัก) 

  
 การด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง จากแผนงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 มีโครงการที่สอดคล้องกับจุดเน้นการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง พ.ศ. 2563 – 2564  
(4 เสาหลัก) และงานสนับสนุนด้านบริหารทรัพยากร และพัฒนาองค์กร (ฐาน) ที่ท าให้การบริหาร
จัดการ และการด าเนินงานตาม 4 เสาหลักเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อธิบายดังรูปที่ 7 และมี
รายละเอียดดังนี้ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที ่7 จุดเนน้การปอ้งกันควบคุมโรคเขตเมือง พ.ศ. 2563 – 2564 (4 เสาหลัก) และงานสนับสนุน
(ฐาน) ของสถาบนัปอ้งกันควบคุมโรคเขตเมือง ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ 
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4.3.1 ลดควำมเหลื่อมล ้ำ ยกระดับกำรดูแลใน “พ้ืนที่สุขภำพมุ่งเป้ำ” (Health 
Enhancing Zone: HEZ) 

 
เสาหลักที่ 1 จะช่วยยกระดับ (Leverage) ระบบการดูแลสุขภาพของพ้ืนที่สุขภาพมุ่งเป้า 

ได้แก่ ชุมชนแออัด บ้านจัดสรรคอนโดมิเนียม ชุมชนการเคหะ ซึ่งมีโครงการที่สอดคล้องกับเสาหลักนี้
คือ 

 
      โครงการลดความเหลี่ยมล ้าด้านการป้องกันควบคุมโรคในลักษณะประชากรเฉพาะเขต
เมืองของผู้พักอาศัยในพ้ืนที่สุขภาพมุ่งเป้า 
 

   ผลการด าเนินงานของโครงการที่ด าเนินงานภายใต้เสาหลักนี้ มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

 
- ประชุมราชการ เพ่ือชี้แจงแนวทางการด าเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบ

และกลไกป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ อย่างมีส่วนร่วม ส าหรับหมู่บ้านจัดสรรในพ้ืนที่เขตเมือง 
ป ี2564 (uVilleCare) ทั้งยังแจ้งค าส่ังสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองที่ 132/2563 ลงวันที่ 28 
กันยายน 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานโครงการพัฒนารูปแบบกลไกการป้องกันโรค ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ อย่างมีส่วนร่วมส าหรับหมู่บ้านจัดสรรในพ้ืนที่เขตเมือง เพ่ือให้คณะท างานทราบถึง
บทบาท หน้าที่การปฏิบัติงาน และให้มีการแจ้งเวียนให้กลุ่มอื่นๆ ทราบ โดยในที่ประชุมมีการชี้แจง
วัตถุประสงค์ของโครงการฯ ชี้แจงแผนการด าเนินงาน และชี้แจงแผนการใช้งบประมาณ งบบริหาร
จัดการโครงการเพ่ือจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์  งบค่าตอบแทนใช้จ้างลูกจ้างโครงการ  

 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเขตเมือง โดยน า

เครือข่ายเขตเมือง จังหวัดนครราชสีมา มาน าเสนอผลส าเร็จของโครงการในพ้ืนที่ และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์บทเรียนรู้การท างานป้องกันควบคุมโรคร่วมกับเครือข่ายเขตเมืองทั่วประเทศ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการพัฒนารูปแบบการด าเนินงานป้องกันควบคุมโรค 
และภัยสุขภาพของประชาชนในหมู่บ้านจัดสรร และทราบทิศทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัดจุดเน้นงาน
พัฒนาระบบกลไกการจัดการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ปี 2564 และจัดท าแนวทางให้สอดคล้อง
กับตัวชี้วัดจุดเน้นและนโยบายพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ เพ่ือให้เกิดการปอ้งกันควบคุมโรค
ในพ้ืนที่เขตเมืองทั่วประเทศ ที่มีรูปแบบหลากหลาย เกิดนวัตกรรมการจัดการ และมีการเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างต่อเนื่อง เสริมความเข้มแข็งระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิในเขตเมืองต่อไป 
 

- ชี้แจงแนวทางการด าเนินงานโครงการ uVilleCare และเยี่ยมเสริมพลัง
เครือข่าย พ้ืนที่ สคร.ที่ 3 นครสวรรค์ สคร. 7 ขอนแก่น สคร. 12 สงขลา สคร. 1 เชียงใหม่ วัตถุประสงค์ 
เพ่ือน าเสนอข้อมูลสุขภาพประชาชนในหมู่บ้านจัดสรร จ านวน 8 หมู่บ้าน ในพ้ืนที่ 8 จังหวัด เพ่ือน ามา
วิเคราะห์หาปญัหาในหมู่บ้าน 
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- คืนข้อมูลสุขภาพประชาชนในหมู่บ้านจัดสรร อ าเภอเมืองนครราชสีมา ผล
การส ารวจข้อมูลสุขภาพประชาชน จ านวน 12,155 คน ใน 234 หมู่บ้าน 
 

 
4.3.2 พัฒนำระบบสุขภำพเขตเมือง 
 
 
 เสาหลักที่ 2 จะช่วยพัฒนาด้าน Digital Platform เพ่ือการเฝ้าระวังและแลกเปลี่ยนข้อมูล
กับเครือข่ายการจัดการระบบข้อมูลสุขภาพด้วย Technology Enabled Care: TEC Digital Health 
Literacy ซึ่งมีโครงการที่สอดคล้องกับเสาหลักนี้แบ่งออกเปน็ 5 กลุ่ม คือ 
 

 
โครงการที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 
  โครงการที่สอดคล้องกับกลุ่มนี้มีด้วยกัน 3 โครงการ คือ 
 

   1) โครงการส่ือสารความเส่ียง และผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ เพ่ือปฏิบัติการตอบโต้
ภาวะฉุกเฉิน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพ้ืนที่เขตเมือง ป ี2564 

2) โครงการเตรียมความพร้อมการป้องกันการระบาดของโคโรนาไวรัส 2019 
ระลอกสอง และการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขในพ้ืนที่เขตเมือง  

3) โครงการตรวจคัดกรองค้นหาเชิงรุกโดยรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย ในพ้ืนที่
เส่ียงของประเทศไทย  
 

ซึ่งโครงการที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้ง 3 โครงการ มีผลการ
ด าเนินงานดังนี้  

 
- จัดตั้งทีมคณะท างานการตรวจคัดกรองค้นหาเชิงรุกโดยรถตรวจโรค

ติดเชื้อชีวนิรภัย ในพ้ืนที่เส่ียงของประเทศไทย แบ่งเปน็ 3 ทีม เพ่ือกระจายลงพ้ืนที่ในหลายพ้ืนที่ 
 

- ด าเนินการท าจัดซื้อจัดจ้างพนักงานขับรถตรวจเชื้อชีวนิรภัยพระราช
ทาน และรถตรวจวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษ 
 

- ออกปฏิบัติงานตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยรถ
ตรวจเชื้อชีวนิรภัย จัดบริการตรวจค้นหาเชิงรุกในพ้ืนที่ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดยะลา และพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร อาทิ สนามกีฬาธูปะเตมีย์ สนามกีฬาราชมังคลา สโมสรทหารบก วิภาวดีรังสิต  
 

- ประชุมและแต่งตั้งคณะท างานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเ ฉินทาง
สาธารณสุข (EOC) คร้ังที่ 1 เสร็จส้ิน 
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- ด าเนินการวางแผนจัดเตรียมประชุมคณะท างานศูนย์ปฏิบัติการภาวะ

ฉุกเฉินทางสาธารณสุข  ครั้งที่ 2 ซึ่งมีการปรับค าส่ังแต่งตั้งคณะท างาน ตามค าส่ังสถาบันป้องกัน
ควบคุมโรคเขตเมือง ที่ 224/ 2563 ทั้งนี้ มีการประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือวางแผนและแลกเปลี่ยนแนว
ทางการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือรองรับการป้องกันการระบาดของโคโรนาไวรัส 2019 ระลอก
สองและสาม และการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขในพ้ืนที่เขตเมือง 
 

- ด าเนินการเก็บตัวอย่างการในสถานกักกันโรคแห่งรัฐ ระหว่างเดือน 
ตุลาคม – มิถุนายน พ.ศ. 2563 
 

- ด าเนินการค้นหาผู้ปว่ยเชิงรุกในพ้ืนที่เส่ียงสูง และกลุ่มผู้สัมผัสเส่ียงสูง 
จากการสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และสนับสนุนการค้นหาผู้ปว่ยเชิงรุกให้กับเครือข่ายใน
พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และพ้ืนที่ใกล้เคียง ยอดสะสมการให้บริการตรวจคัดกรองเชิงรุกตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม พ.ศ.2563 –31 พฤษภาคม พ.ศ.2564 จ านวนรวม 464,511 ราย 
 

- ด าเนินการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการสอบสวนและป้องกันควบคุม
โรค (CDCU) และถอดบทเรียนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพ้ืนที่เขต
เมือง ระหว่างวันที่ 15 - 19 มีนาคม 2564  
 

- จัดท าแผนส่ือสารความเส่ียงและประชาสัมพันธ์โรคและภัยสุขภาพ 
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ประจ าปีงบประมาณ 2564 ซึ่งก าหนดให้มี 12 เรื่อง โดย
กลุ่มเปา้หมายคือ ประชาชนในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

 

 
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคติดต่อ 
         

โครงการที่สอดคล้องกับกลุ่มนี้มีด้วยกัน 3 โครงการ คือ 
 

1) โครงการบูรณาการความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม
โรคติดต่อส าคัญในเรือนจ า ภายใต้แผนปฏิบัติการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท าความ ดี เพ่ือชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 

2) โครงการพัฒนา และสนับสนุนการด าเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุม
โรคติดต่อในเด็กปฐมวัย 

3) โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
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ซึ่งโครงการที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคติดต่อทั้ง 3 โครงการนี้  มีผลการ

ด าเนินงานดังนี้ 
 

- มีการประชุมวางแผนภายในกลุ่มผู้จัดในการจัดประชุมขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคที่ส าคัญในเรือนจ า และได้ติดต่อไปยังผู้ประสานโครงการ
ราชทัณฑ์ปนัสุขของกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
 

- ลงพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนการเข้าถึงการเฝ้าระวังโรคที่ส าคัญในเรือนจ า 8 แห่ง 
 

- เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกสองตั้งแต่
ปลายเดือนธันวาคม 2563 และระลอกที่ 3 ปลายเดือนเมษายน 2564 ที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 
เปน็วงกว้าง อีกทั้งยังมีการระบาดในพ้ืนที่ทัณฑสถาน ส่งผลให้ทัณฑสถานมีนโยบายปดิเรือนจ า ท าให้
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองไม่สามารถเข้าร่วมสนับสนุนการด าเนินงานได้ตามแผนการ
ด าเนินงาน รวมถึงมาตรการลดการประชุม การรวมตัว หรือจัดนิทรรศการเพ่ือลดความเส่ียงในการ
ติดเชื้อ จึงงดกิจกรรมนิทรรศการราชทัณฑ์ปันสุข เป็นการสรุปและถอดบทเรียนแทนกิจกรรม
ดังกล่าว 
 

- ด าเนินงานในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนกรมกิจการเด็กและเยาวชน เขต
ราชเทวี กรุงเทพมหานครวันที่ 25 มีนาคม 2564 

 
- ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายกลุ่มส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

โดยเยี่ยมเสริมพลัง และศึกษาดูงานส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ที่
กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน และได้
สนับสนุนเวชภัณฑ์จากสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง และสนับสนุวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับ
การปอ้งกันควบคุมโควิด-19 ในสถานรับเลี้ยงเด็ก 
 

- ด าเนินการอบรม พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติงานเฝ้าระวัง 
ป้องกัน และควบคุมโรคในสถานที่กักกันซึ่งทางราชการก าหนด (Quarantine Facilities) ระหว่าง
วันที่ 15 – 19 มีนาคม 2564  
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โครงการที่เกี่ยวข้องกับโรคพิษสุนัขบ้า 

 
 

โครงการที่สอดคล้องกับกลุ่มนี้มีด้วยกัน 1 โครงการ คือ 
 

1) โครงการผลักดันการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้ยุทธศาสตร์
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ดร.
สมเด็จเจ้าฟา้ฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี 
 

 ซึ่งโครงการที่เกี่ยวข้องกับโรคพิษสุนัขบ้า มีผลการด าเนินงานดังนี้ 
 
- วางแผนการด าเนินงานสัมมนาวิชาการ เรื่องการจัดการข้อมูลโรคพิษ

สุนัขบ้าเพ่ือสนับสนุนการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในเดือน ธันวาคม 2563 ให้ได้ตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

 
- ประสานผู้บริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือด าเนินงานโรคพิษสุนัข

บ้าและสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในเขตรอยต่อรอบเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือการบริหาร
จัดการ/การวางแผนส่ังการให้เกิดการด าเนินงานพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 

 
- ด าเนินการประสานและเดินทางเข้าร่วมการประชุมย่อยเพ่ือปรึกษาหารือ

กับส านักอนามัยกรุงเทพมหานคร กองควบคุมโรคติดต่อ และส านักสัตวแพทย์ของกรุงเทพมหานคร 
 

- ด าเนินการวางแผนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ อสส. 
และภาคีเครือข่าย ในการด าเนินงานสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในเดือน มกราคม 2564 ให้ได้ตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้   

 
- ผลิตส่ือโรคพิษสุนัขบ้าเพ่ือสนับสนุนให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขหรือ

ส านักงานเขตของพ้ืนที่กรุงเทพฯ ร่วมบูรณาการ/รณรงค์การสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า เป็น 
โรลอัป และ คู่มือการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 

 
- ประสานงาน และจัดประชุมย่อยกับผู้บริหารของส านักอนามัยกรุงเทพมหา

นคร ได้แก่ ผู้อ านวยการกองควบคุมโรคติดต่อ  ผู้อ านวยการส านักงานสัตวแพทย์กรุงเทพมหานคร และ
ปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร เพ่ือสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในเขตรอยต่อรอบกรุงเทพมหานคร ใน
ปงีบประมาณ 2564 
 

- ประสานงานผู้รับผิดชอบโรคพิษสุนัขบ้าของกองโรคติดต่อทั่วไป กรม
ควบคุมโรค เพ่ือปรึกษาหาแนวทางการปฏิบัติงานต่อไป 
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- ท าแผนปฏิบัติงานประสานงานส านักงานเขตที่เป็นพ้ืนที่เส่ียง และพ้ืนที่
เฝ้าระวัง จ านวน 6 เขต เพ่ือศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานและประเมินความพร้อมในการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรค
พิษสุนัขบ้า ได้แก่ ส านักงานเขตลาดกระบัง  เขตประเวศ เขตทุ่งครุ เขตคันนายาว เขตหนองจอก และ
เขตคลองสามวา 
 

- ด าเนินการคัดเลือกพ้ืนที่เขตที่เปน็พ้ืนที่เฝ้าระวัง จ านวน 2 พ้ืนที่ และพ้ืนที่
ที่มีความเส่ียง จ านวน 2 พ้ืนที่ รวม 4 พ้ืนที่ และด าเนินการส่งแบบประเมินพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ให้
ส านักงานเขตที่คัดเลือก ประเมินตนเอง เพ่ือเตรียมความพร้อมของบริบทพ้ืนที่ 

 

 
โครงการทีเ่กีย่วขอ้งกบัศูนยข์อ้มลู 

  

โครงการที่สอดคล้องกับการกลุ่มนีม้ีด้วยกนั 3 โครงการ คือ 

1) โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลโรค และภัยสุขภาพที่ส าคัญในพ้ืนที่เขตเมืองของ
ประเทศปงีบประมาณ 2564 

2) โครงการลดความเหลี่ยมล ้าด้านการป้องกันควบคุมโรคในลักษณะประชากร
เฉพาะเขตเมืองของผู้พักอาศัยในพ้ืนที่สุขภาพมุ่งเป้า มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูล
สุขภาพของประชาชนในรูปแบบ Electronic Personal Health Record (e-PHR) 

 
3) การตรวจคัดกรองค้นหาเชิงรุกโดยรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย ในพ้ืนที่เส่ียง

ของประเทศไทย มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการลงทะเบียนเข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ออนไลน์ 
และการเชื่อมโยง Plat Form ระบบข้อมูลระหว่างรถตรวจชีวนิรภัย และห้องปฏิบัติการทางด้าน
การแพทย์ 

 
ซึ่งโครงการที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ข้อมูล มีผลการด าเนินงานดังนี้ 

 
- จ้ าง เหมา  พัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูล โรคติดต่อ เขตเมือง 

กรุงเทพมหานคร เรียบร้อยพร้อมส่งรับมอบ 7 กันยายน 2564 มีแก้ไขเพ่ิมเติมบางส่วน สามารถเข้า
ใช้งานได้เต็มรูปแบบ ตุลาคม 2564 
 

- พัฒนาระบบการรายงาน/เฝ้าระวังโรคโควิด 19 ร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ระบบรายงาน CO Link  
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- อยู่ระหว่างด าเนินการพัฒนาการเชื่อมต่อระบบข้อมูลสุขภาพของผู้พัก
อาศัยในหมู่บ้านจัดสรร 
 

- พัฒนาระบบการแจ้งผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพ่ือตรวจยืนยัน 
COVID-19 ผ่านระบบ SMS และเปดิให้ประชาชนสามารถดาวน์โหลดผลการตรวจผ่านระบบออนไลน์ 

 
 

4.3.3 เพ่ิมศักยภำพกำรป้องกันควบคุมโรคให้กับ อปท. 
 
 

เสาหลักที่ 3 จะช่วยสร้างผู้เชี่ยวชาญในการจัดการป้องกันควบคุมโรคในเขตเทศบาลนคร
เทศบาลเมือง ซึ่งมีโครงการที่สอดคล้องกับเสาหลักนี้คือ 

 
โครงการพัฒนาศักยภาพการป้องกันควบคุมโรคให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

บุคลากรสาธารณสุข 
    

ผลการด าเนินงานของโครงการที่ด าเนินงานภายใต้เสาหลักนี้ มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

 
- มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญด้านการ

ป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ครั้งที่ 3 และ 4 เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานพัฒนา
หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ผลลัพธ์ของงานที่ได้คือ รายงาน
ความก้าวหน้าของการจัดท าโครงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านการปอ้งกันควบคุมโรคเขตเมือง 10 ปี 

 
- มีการจัดตั้งศูนย์อบรมและวิจัยด้านการปอ้งกันควบคุมโรคเขตเมือง  

 
- รายงานความก้าวหน้าของการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

ด้านการป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองร่วมกันระหว่างกรมควบคุมโรค และมหาวิทยาลัย รวมทั้งจัดท า
ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานในขั้นตอนต่อไป  
 

- จัดท าฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญด้านการปอ้งกันควบคุมโรคเขตเมือง 
 

- ประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดท าประมวลรายวิชา จ านวน 5 ครั้ง  
 

- ด าเนินการปรับปรุงอาคารสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 3 ชั้น 
เพ่ือเป็นสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต การป้องกันควบคุม
โรคเขตเมือง 
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4.3.4 วิจัยพัฒนำรูปแบบกำรควบคุมโรคเขตเมือง 

 
 

เสาหลักนี้จะช่วยพัฒนาสมรรถนะการในการขับขี่  Medical Fitness to Drive Model 
พัฒนารูปแบบการสอบสวนโรคในพ้ืนที่สุขภาพมุ่งเป้า (HEZ) พัฒนากลไกการเงินการคลังของ
ท้องถิ่นให้เอ้ือต่อการป้องกันควบคุมโรค และจัดการระบบข้อมูลอุบัติเหตุการจราจร ซึ่งมีโครงการที่
สอดคล้องกับเสาหลักนี้ คือ 
 
 
                       โครงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 
 

ผลการด าเนินงานของโครงการที่ด าเนินงานภายใต้เสาหลักนี้ มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

- จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาวิชาการ นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการ
ปอ้งกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ปพี.ศ. 2564  

- ส ารวจข้อมูลองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาการวิจัย รวมทั้งประชา
สัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่สายวิชาการ หรือสายสนับสนุนเข้าระบบการเรียนรู้ออนไลน์หลักสูตรจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์  

- จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิชาการ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ด้าน
การปอ้งกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  

- ด าเนินการตีพิมพ์วารสารสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง จ านวน 2 
ฉบับ ฉบับที่ 5 เดือน กันยายน 2563 – เดือนกุมภาพันธ์ 2564 และฉบับที่ 6 เดือน มีนาคม – สิงหาคม 
2564 มีบุคลากรสถาบันปอ้งกันควบคุมโรคเขตเมืองร่วมส่งบทความในการตีพิมพ์ จ านวน 5 เรื่อง 

 

4.3.5 งำนสนับสนุนด้ำนบริหำรทรัพยำกร และพัฒนำองค์กร 

 

งานสนับสนุนด้านบริหารทรัพยากร และพัฒนาองค์กร งานนี้จะเป็นฐานที่คอย
ช่วยสนับสนุนให้การด าเนินงานภายใต้ 4 เสาเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีโครงการที่อยู่ภายใต้
งานนี้ 2 โครงการ คือ 
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1) โครงการพัฒนาองค์กร และพัฒนาก าลังคนด้านการปอ้งกันควบคุมโรคเขตเมือง 4.0 
                2) โครงการบริหารจัดการทรัพยากร ประจ าปงีบประมาณ 2564 

 
ผลการด าเนินงานของโครงการที่ด าเนินงานภายใต้งานสนับสนุนด้านบริหาร

ทรัพยากร และพัฒนาองค์กรมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 

- ด าเนินการจัดประชุมพิธีลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดจุดเน้นการด าเนินงาน และตัวชี้วัดพระราชบัญญัติงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 
2564 โดยมีการชี้แจงแนวทางการรายงานตัวชี้วัด และแนวทางการติดตามการรายงานผลการ
ด าเนินงาน 
 

- ประชุมราชการเพ่ือถ่ายทอดนโยบายการด าเนินงาน ปี 2564 วันที่ 19 
กุมภาพันธ์ 2564 มีบุคลากรสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เข้าร่วมรับฟงัการประชุม มีการ
ชี้แจงนโยบายการด าเนินงาน และติดตามผลการด าเนินงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 
100 ราย 
 

- ประชุมประกาศนโยบายการก ากับดูแลองค์กร เพ่ือเข้าสู่องค์กรแห่ง
ความรอบรู้ วันที่ 12 มีนาคม 2564 
 

- ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร พยาบาล IC และส่งบุคลากรเข้าร่วม
การอบรมหลักสูตรผู้น าเมือง 
 

- จัดกิจกรรม Star of the Month เพ่ือเป็นการเชิดชูเกียรติ และสร้าง
ขวัญก าลังใจแก่บุคลากร โดยใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกตามเกณฑ์ I-SMART 
 

- ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการส่ือสาร
ความเส่ียง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยการส่ือสารภาษาเมียนมาร์พ้ืนฐาน  
 

- ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร อาชีวเวชศาสตร์พ้ืนฐานส าหรับ
แพทย์ รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 2 สิงกาคม - 30 กันยายน 2564 
 

- ด าเนินการติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินโครงการฯ และการ
เบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานเปน็ประจ าทุกเดือน ผ่านระบบ Zoom Meeting   
 

- การบริหารจัดการทรัพยากร ได้มีการเบิกจ่ายเงินใช้ในเรื่องจัดซื้อ จัด
จ้างต่างๆ เช่น ค่าซ่อมบ ารุงลิฟต์  ค่าซื้อวัสดุส านักงาน ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร  
ค่าจ้างเหมาดูแลภูมิทัศน์ ค่าจ้างท าความสะอาด ค่าจ้างดูแลรักษาความปลอดภัย และค่าใช้จ่ายประชุม
คณะกรรมการบริหาร เปน็ต้น 
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บทท่ี 5 
 

                                           บทสรุป 

 

  

 ายงานผลการติดตาม ประเมินการด าเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวม วิเคราะห์ ประเมินผลการด าเนินโครงการ 
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย
วิธีการด าเนินงานผ่านการวางกรอบ และจัดท าเกณฑ์ส าหรับการประเมินผลการด าเนินงาน
โครงการฯรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ติดตามผลการด าเนินงานตลอดปงีบประมาณ โดย
แบบฟอร์มติดตามการปรับแผน และข้อมูลจากระบบ Estimates SM วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล โดย
ผลการด าเนินงานศึกษารายละเอียดแยกตามรายโครงการ และจุดเน้นการป้องกันควบคุมโรคเขต
เมือง พ.ศ.2563-2564 (4 เสาหลัก) และงานสนับสนุนด้านการบริหารทรัพยากร และพัฒนาองค์กร 
สรุปผล และจัดท ารายงานเพ่ือเสนอต่อผู้บริหาร และเผยแพร่ผลการด าเนินงานแก่บุคลากรสถาบัน
ปอ้งกันควบคุมโรคเขตเมือง และผู้เกี่ยวข้อง  

นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ได้รับอนุมัติให้ด าเนิน
โครงการ จ านวน 19 โครงการ วงเงินงบประมาณรวม 13,169,601.28 บาท (สิบสามล้านหนึ่งแสนหก
หมื่นเก้าพันหกร้อยเอ็ดบาทยี่สิบแปดสตางค์) แบ่งเป็น โครงการที่ได้รับอนุมัติตามกรอบวงเงิน
ประจ าปีงบประมาณ จ านวน 16 โครงการ งบประมาณ 12 ,287,160.00 บาท (สิบสองล้านสองแสน
แปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) และโครงการที่ได้รับการอนุมัติระหว่างปีงบประมาณ 
จ านวน 3 โครงการ โดยทั้ง 3 โครงการได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมรวมทั้งส้ิน 882,441.28 
บาท (แปดแสนแปดหมื่นสองพันส่ีร้อยส่ีสิบเอ็ดบาทยี่สิบแปดสตางค์)  ซึ่งกิจกรรมที่ถูกระบุไว้ใน
โครงการมากที่สุดคือ 9 กิจกรรมต่อโครงการ น้อยที่สุดคือ 1 กิจกรรมต่อโครงการ โดยจ านวน
โครงการที่มีความนิยมสูงสุดคือ 4 กิจกรรมต่อโครงการ (ร้อยละ 31.58) กิจกรรมประเภทที่ได้รับ
ความนิยมสูงสุด คือ กิจกรรมลงพ้ืนที่หรือเป็นกิจกรรมที่ลงมือปฏิบัติร้อยละ 24.29 และกิจกรรมที่
นิยมน้อยที่สุด คือ กิจกรรมสนับสนุนการด าเนินงาน ร้อยละ 4.29  
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ากการบริหารโครงการตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท าให้มีผลการด าเนินงานโครงการฯ 
ของสถาบันปอ้งกันควบคุมโรคเขตเมืองผ่านไปด้วยดี แต่อาจมีบางโครงการที่ผลการด าเนินงานยัง
ไม่บรรลุผลตามที่ตั้งไว้ เนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาด และบทบาทหน้าที่ของสถาบัน
ปอ้งกันควบคุมโรคเขตเมือง ที่ต้องเข้าไปด าเนินการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ท าให้มีการปรับแผนทั้ง 88 ครั้ง โดยส่วนใหญ่รูปแบบในการปรับ
แผนคือ การปรับงบประมาณระหว่างโครงการ จ านวน 28 ครั้ง เพ่ือปรับงบประมาณจากโครงการที่
ไม่สามารถด าเนินการได้ไปยังโครงการที่ต้องด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 

ลการด าเนินงานโครงการของสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ข้อมูลจากระบบ 
Estimates SM ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 พบว่า ภาพรวมผลการด าเนินงานโครงการ มี
ความก้าวหน้า ร้อยละ 91.55  และโครงการส่วนใหญ่สามารถด าเนินการได้ตามเปา้หมาย ร้อยละ 100 
คงเหลือโครงการที่ด าเนินการยังไม่ได้ตามเป้าหมายจ านวน 4 โครงการ เมื่อน าผลการด าเนินงาน
โครงการมารวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และประเมินภาพรวมของร้อยละความส าเร็จของผลผลิต
โครงการอยู่ที่ร้อยละ 89.04 โดยมีจ านวน 15 โครงการที่ร้อยละความส าเร็จของผลผลิตโครงการ
เท่ากับร้อยละ 100 ซึ่งหมายความว่าสามารถด าเนินงานโครงการแล้วได้ผลผลิตตามที่ตั้งไว้อย่าง
ครบถ้วน และคงเหลือโครงการที่ด าเนินการยังไม่ได้ผลผลิตตามเปา้หมายจ านวน 4 โครงการ ซึ่งการ
ด าเนินงานโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้นมีปัญหาอุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่
เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ ซึ่งปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะการด าเนินโครงการในปีถัดไป มี
รายละเอียดดังนี้ 
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5.1 ปัญหำอุปสรรคกำรด ำเนินโครงกำร 
   
 การด าเนินงานโครงการฯ ของสถาบันป้องกันควบคุมโครเขตเมือง ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 มีปญัหาอุปสรรค ดังนี้ 
 

1. จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกที่ 2 และ3 ที่
มีการระบาดในวงกว้าง  ส่งผลให้การด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ เกิดการหยุดชะงัก 
เนื่องจากการประกาศงดการจัดกิจกรรมที่เป็นการรวมตัวของคนหมู่มาก และมีความจ าเป็นจ าต้อง
เลื่อนการด าเนินงานออกไปอย่างไม่มีก าหนด อาทิเช่น การปิดบริการคลินิกผิวหนังและคลินิกเวช
ศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว ตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ.2564 จนถึงปัจจุบัน ปรับมาเป็นการ
ให้บริการคลินิกโรคทางเดินหายใจ (ARI Clinic) และคลินิกให้บริการวัคซีน Covid-19 การส่งบุคลากร
เข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรต่างๆ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน ถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีก าหนด 
 

2. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เนื่องจากในหลาย
กิจกรรมไม่สามารถด าเนินการได้ และจ าเป็นต้องเลื่อนออกไปอย่างไม่มีก าหนด และมีความจ าเป็นใน
การปรับงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานเพ่ือตอบโต้  Covid-19 และเพ่ือสนับสนุนระบบ
บริหารจัดการภายในหน่วยงาน เนื่องจากมีความจ าเป็นในการใช้ทรัพยากร ยา เวชภัณฑ์ วัสดุ
วิทยาศาสตร ์ที่จ าเปน็ ในการเฝ้าระวังตอบโต้โควิด-19 
 

3. การยกระดับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรณีการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 
2019 เป็นระดับสูงสุด จึงจ าเป็นจะต้องระดมสรรพก าลังของหน่วยงานเกือบทั้งหมดเพ่ือเข้าร่วมใน
การปฏิบัติงานทั้งภายในหน่วยงานที่เปิดให้บริการคลินิกโรคทางเดินหายใจ ในการตรวจคัดกรอง
ประชาชนกลุ่มเส่ียง หรือผู้สัมผัสเส่ียงสูง การออกปฏิบัติงานภาคสนามในพ้ืนที่ที่มีการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การสอบสวนโรคเพ่ือการควบคุมปอ้งกันโรค การค้นหาเชิงรุกในชุมชน
ด้วยทีม CRRT การเปิดให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยที่บ้าน Home Isolation เนื่องจากผู้ป่วยมีจ านวน
มากกว่าจ านวนเตียงในระบบ ส่งผลให้บทบาทในการปฏิบัติงานประจ าภายในหน่วยงานลดลง  และ
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการไม่เปน็ไปตามเปา้หมาย 
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5.2 ข้อเสนอแนะกำรด ำเนินโครงกำร 
 

ข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการ เพ่ือแก้ไขปญัหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น มีรายละเอียดดังนี้ 
 

1. จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอก 2 และ3  
ส่งผลกระทบต่อแผนการการด าเนินโครงการฯที่วางไว้ นั้นควรแก้ไขปญัหาโดยการปรับรูปแบบการ
ด าเนินงานให้เป็นรูปแบบออนไลน์มากยิ่งขึ้น เพ่ือให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ พร้อมทั้งน า
ปัญหาอุปสรรคที่ เกิดขึ้นมาเป็นจุดแข็งที่สามารถช่วยให้การด าเนินโครงการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยปรับรูปแบบโครงการหรือกลุ่มเป้าหมายการด าเนินงานให้สอดรับกับ
สถานการณ์การระบาดของ Covid-19 อาทิ การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครต่างด้าว เพ่ือเป็น
ตัวกลางในการขับเคลื่อนงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุม Covid-19 ในกลุ่มประชากรต่างด้าว ซึ่งเป็น
กลุ่มที่พบการติดเชื้อเป็นจ านวนมากในการระบาดระลอกที่ 2  การพัฒนาอาสาสมัครชุมชน ในการ
เป็นผู้น าในการสอดส่องดูแลและประสานงานเพ่ือให้ประชาชนในชุมชนที่มีความเส่ียง หรือเป็นผู้ติด
เชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการรักษา ได้เข้าสู่กระบวนการในการตรวจยืนยันทาง
ห้องปฏิบัติการ การเข้าสู่ระบบการดูและแบบ Community Isolation  
 

2. การวางแผนปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ 2565 ควรแบ่งลักษณะงานออกเป็น
ในรูปแบบของ COVID-19 และ Non-COVID-19 รวมถึงการปรับรูปแบบการด าเนินงานให้เป็นรูปแบบ 
Online มากยิ่งขึ้น เพ่ือลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการไม่สามารถจัดประชุม หรือ ลงพ้ืนที่เพ่ือ
ด าเนินการได้ รวมถึงการบริหารจัดการก าลังคน ให้สามารถด าเนินงานเพ่ือการเฝ้าระวังป้องกัน
ควบคุมโรค Covid-19 ไปพร้อมๆ กับการด าเนินงานตามภารกิจหลักขององค์กรเพ่ือให้เกิดการ
ด าเนินงานที่ต่อเนื่องต่อไปได้  
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