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คำนำ 

           แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่  7  
จังหวัดขอนแก่น จัดทำขึ้นเพ่ือเป็นกรอบทิศทางการดำเนินงานในการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการประจำปีของ
หน่วยงานที่กำหนดไว้ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานในการบรรลุต่อ
บทบาท ภารกิจ จุดเน้นการดำเนินงาน บรรลุเป้าหมายและมีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิผล สามารถบริหาร
จัดการทรัพยากรภายใต้หลักการ 4M ได้แก่คน เงิน สิ ่งของ และการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นท่ี 

           แผนการปฏิบัติราชการนี้ สำเร็จได้ด้วยความร่วมมือของคณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน และ
บุคลากรสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ทุกท่าน ในการร่วมกันวิเคราะห์ของปัญหาโรคและภัย
สุขภาพตามบริบทของพื้นที่ เพื่อมุ่งสู่ วิสัยทัศน์ เป้าหมายการให้บริการของกรมควบคุมโรค รวมถึงตอบสนองต่อ
นโยบายที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ จึงขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จะเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร เพื่อให้เกิดความ
คล่องตัวของการดำเนินงาน การติดตามผลการและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการที่กำหนดได้เป็นอย่างดี 
รวมทั้งสามารถพัฒนางานและวางแผนการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพ้ืนที่ให้มีคุณภาพต่อไป 

 

กลุ่มยุทธศาสตร์แผนงานและเครือข่าย 
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น  
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 2.6 การจัดสรรเงินงบดำเนินงาน  ค่ายาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาฯ   11 
 2.7 การจัดสรรเงินงบดำเนินงาน  โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการ  12 
 2.8 การจัดสรรเงิน โครงการ ตามแผนงบเงินบำรุง สคร.7 ขอนแก่น 12 
 2.9 การจัดสรรเงินงบดำเนินงาน โครงการ (จำแนกรายแผนงาน)  13 
 2.10 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ (จำแนกตามแผนโรค) 14 
 2.11 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ (จำแนกตามแผนงาน) 15 
ส่วนที่ 3 แผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2566  
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หน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  (จำแนกรายกลุ่มงาน) 
20 
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สารบญัภาพ 

แผนภาพที ่ เนื้อเรื่อง หน้า 
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7 แสดงภาพรวมการจัดสรรงบประมาณ  จำแนกรายแผนโรค 13 
8 แสดงสัดส่วนงบประมาณโครงการ  (แยกรายกลุ่มงาน)   29 
9 แสดงหลักเกณฑ์และขั้นตอนการปรับแผน ประจำปีงบประมาณ 2566 39 
10 แสดง  Flow chart ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติโครงการ  ประจำปีงบประมาณ 2566 40 
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15 แสดงแผนที่กลยุทธ์ (พ.ศ.2565-2580) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 7 จังหวัดขอนแก่น 52 
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ส่วนที่ 1 
นโยบายและทิศทางการดำเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2566 

นพ.ธเรศ  กรัษนัยรวิวงค์ 
อธิบดีกรมควบคุมโรค 
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นพ.ธเรศ  กรัษนัยรวิวงค ์
อธิบดีกรมควบคุมโรค “ ประชาชนได้รับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ    

ระดับมาตรฐานสากล  ภายในปี 2580 ” 

วิสยัทศัน ์ 

 The Must 

 Chang DDC 

 Maintain  

1.1 นโยบายการดำเนินงาน 

กรมควบคุมโรค  

ปงีบประมาณ 2566 

งานตามนโยบาย 40 % 

เพิ่มขีดความสามารถ 30 % 

ภารกิจพื้นฐาน 30 % 
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1.3 จดุเน้นการดำเนนิงาน 

สายรองอธบิด ี กรมควบคุมโรค  

ปงีบประมาณ 2566 

THARES Model 
Team and Trusted 

ทำงานเป็นทีม  ไว้เนื้อเชื่อใจ 

Happy and Healthy  

สวสัดิการดี  มีความสขุ 

Workplace 

Admire 

ชื่นชม ยกย่อง 

Rapid  Response 

ตอบสนองรวดเร็ว 

Encourages 

เชื่อมโยงเครือข่าย 
Network 

Sustainable /  

วิชาการก้าวไกล  อย่างไร้รอยต่อ 

Seamiess DC 

Programs 

1.2 หลกัการบรหิารงาน 
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นายแพทย์สมาน  ฟูตระกูล 

 

1.4 นโยบายและทิศทางการดำเนนิงาน 

สคร. 7 ขอนแกน่  

ปงีบประมาณ 2566 

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น 

 
วิสยัทศัน ์  

“ประชาชนในพื้นที่เขตสุขภาพที่  7 ได้รับการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
ระดับมาตรฐานสากล ภายในปี พ.ศ. 2580 

1 2 3 4 5 

ขับเคลื่อนนโยบาย 
และทิศทางการดำเนินงาน 

กรมควบคุมโรค 

ขับเคลื่อนการดำเนินงานที่เป็นปัญหาใน
พื้นที่เขตสุภาพที่ 7 

ขับเคลื่อนการดำเนินงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯ 
COVID-19 และโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ การบริหารจัดการโครงการและการ

เบิกจ่ายงบประมาณ 

ขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันโรค 
และภัยสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 7 
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ผลลพัธ์ทีค่าดหวงั ในการดำเนนิงาน ป ี2566  

“ประชาชน” ได้รับการเฝ้าระวัง  
ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสขุภาพ 

- ค้นหาและพบผู้ป่วยวัณโรค  
6,783 ราย  
- Treatment Coverage ร้อย

TB 

AID&ST
I 

- ร้อยละการติดเชื้อเอชไอวี
รายใหมล่ดลง ร้อยละ 0.04 

DHF 
- ประชาชนได้รับการเฝ้าระวังฯ
โรคติดต่อนำโดยยุงลาย  
110,000 ราย  

Rabies 
- ไม่มีผู้เสียชีวติ ดว้ยโรคพิษสุนัข
บ้าในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 7  

Mala
ria 

- ไม่มีการกลับมาแพร่เชื้อใหม่       
ในพ้ืนที่อำเภอปลอดโรคไข้าลาเรีย 

LA
B 

- ประชาชนได้รับบริการตรวจ
วิเคราะห์ทางห้องปฏบิัติการเพื่อการ
เฝ้าระวังฯ 26,500 ราย 

“เครือข่าย” ได้รับการสนับสนุนดา้นวิชาการ 
และด้านการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกนั 

ควบคุมโรคและภัยสขุภาพ 

- เครือข่ายฯ ดำเนินงานแก้ไขปญัหาโรค
พยาธิใบไมต้ับฯ ได้ตามมาตรการ 4 จงัหวัด 

- Wellness Center 4 แห่ง     
- คณะกรรมการฯจังหวดั นำข้อมูลการวิเคราะห์
ฝุ่นละออง PM 2.5 ไปใช้แก้ไขปัญหา 2 จังหวดั 

- สถานบริการผ่านเกณฑ์ประเมิน NCD 
Clinic Plus บูรณาการ CKD ระดับดขีึ้นไป 
ร้อยละ 80  

- เครือข่ายขบัเคลื่อนการดำเนินงาน
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ
ยาสูบได้ตามมาตรการ 4 หน่วยงาน 

- อัตราการบาดเจบ็และการเสยีชีวติ ในกลุ่ม
เด็กและเยาวชนอายุ 10 - 19 ป ีในจังหวัด
นำร่อง ลดลง ร้อยละ 5 

RTI 

Alcohol 
& 

Tobacco 

NCD  

Env-Occ 

OVCCA 

“สคร.7”  มีระบบสนับสนุน 
การดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค         

ที่มีประสิทธิภาพ 

- ศูนย์ปฏิบตัิการภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข มีมาตรฐานการดำเนินงาน  
ได้ตามเกณฑ์ EOC Assessment 
Tool ร้อยละ 95    

EOC  

- งานวิจยัด้านการป้องกัน ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ อยา่งน้อย 5 เรื่อง 
- นวัตกรรมของหน่วยงาน 5 เรื่อง 

ที่นำไปใชป้ระโยชน์ในพ้ืนที ่

- ห้องปฏิบตัิการฯ ดำเนินงานได้
ตามมาตรฐาน ISO 15189: 2012 
และ ISO 15190: 2020  

Public Health LAB  

นวัตกรรม/วิจยั 
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ส่วนที่ 2 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 2566 
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งบบุคลากร
(59%)

งบด าเนินงาน 
(9%)

งบลงทุน
(7%)

งบอุดหนุน
(25%)

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทงบรายจ่าย รวมงบประมาณ (บาท) 
การจัดสรรเงินประจำงวด 

งวดที่ 1 งวดที่ 2 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 131,887,000 72,738,350 59,148,650 

• งบบุคลากร 77,493,800 38,746,900 38,746,900 
• งบลงทุน 8,956,000 8,956,000 - 

• งบอุดหนุน 33,067,300 16,533,650 16,533,650 

• งบดำเนินงาน  12,369,900 8,501,800 3,868,100 
      - ขั้นต่ำ-ประจำ (13.1) 1,855,400 930,900 924,500 
      - ขั้นต่ำ-ประจำ (3.1,4.1) 1,597,800 798,900 798,900 
      - ค่าสาธารณูปโภค (2.2) 500,000 250,000 250,000 
      - งบโครงการ 5,143,100 3,248,400 1,894,700 
      - งบยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาฯ 3,273,600 3,273,600 - 

2.1 ภาพรวมงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566  

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวดัขอนแก่น 

ตารางท่ี 1 ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566  

ภาพที่ 1 แสดงสัดส่วนภาพรวมการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2566 แยกตามประเภทงบรายจ่าย 

38,746,900 8,501,800
8,956,000

16,533,650

38,746,900 3,868,100 16,533,650

0%

50%

100%

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน
จัดสรรงวด 1 จัดสรรงวด 2

ภาพที่ 2 แสดงสัดส่วนภาพรวมการจัดสรรเงินประจำงวด ประจำปีงบประมาณ 2566 แยกตามประเภทงบรายจ่าย 
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27,409,300 9,532,300 1,985,300

27,409,200 9,352,400 1,985,300

0%

20%

40%

60%

80%

100%

เงินเดือน
(ข้าราชการ)

ค่าจ้างประจ า ค่าตอบแทน
พนักงานราชการ

จัดสรร งวดที่ 1 จัดสรร งวดที่ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบบุคลากร 
รวมงบประมาณ 

(บาท) 
การจัดสรรเงินประจำงวด 

งวดที่ 1 งวดที่ 2 
เงินเดือน (ข้าราชการ) 54,818,500 27,409,300 27,409,200 

ค่าจ้างประจำ 18,704,700 9,532,300 9,352,400 
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 3,970,600 1,985,300 1,985,300 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 77,493,800 38,746,900 38,746,900 

2.2 การจัดสรรเงินงบประมาณ  งบบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566  

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวดัขอนแก่น 

ตารางท่ี 2 ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566  

ภาพที่ 3 แสดงสัดส่วน การจัดสรรเงินประจำงวด งบบุคลากร  ประจำปีงบประมาณ 2566  
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งบลงทุน 
(กิจกรรมหลักท่ี 6.1) 

จำนวน ราคา/หน่วย 
การจัดสรรเงินประจำงวด 

งวดที่ 1 งวดที่ 2 
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (1 รายการ) 7,500,000 - 
 (1) เครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณธาตุ (ด้วยเทคนิค 
inductively Coupled Plasma Mass 
Spectrometer) (ICP-MS) 

1 เครื่อง 7,500,000 7,500,000 - 

 

 

งบลงทุน 
(กิจกรรมหลักท่ี 2.4) 

จำนวน ราคา/หน่วย 
การจัดสรรเงินประจำงวด 

งวดที่ 1 งวดที่ 2 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (9 รายการ)   1,456,000 - 
 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ (งานประมวลผล) 10 เครื่อง 22,000 220,000 - 
 (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ (งานสำนักงาน) 20 เครื่อง 17,000 340,000 - 

 (3) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (งานประมวลผล) 10 เครื่อง 22,000 220,000 - 

 (4) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (งานสำนักงาน) 20 เครื่อง 16,000 320,000 - 
 (5) เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ 10 เครื่อง 10,000 100,000 - 
 (6) เครื่องพิมพ์ LED ขาวดำ Network แบบที่ 1 10 เครื่อง 8,900 89,000 - 
 (7) เครื่องสำรองไฟฟ้า 800 VA 50 เครื่อง 2,500 125,000 - 
 (8) สแกนเนอร์ (งานเก็บเอกสารทั่วไป) 5 เครื่อง 3,200 15,000 - 
 (9) อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย 5 เครื่อง 5,400 27,000 - 

2.3 การจัดสรรเงินงบประมาณ  งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2566  

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวดัขอนแก่น 

ตารางท่ี 3 ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณ  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจำปีงบประมาณ 2566  

ตารางท่ี 4 ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์   ประจำปีงบประมาณ 2566  
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8,403,700
(25%)

1,800,000
(6%)

22,863,600
(69%)

•อุดหนุนทั่วไป 4.1 •อุดหนุนทั่วไป 5.1 •อุดหนุนเฉพาะกิจ 4.1

งบอุดหนุน 
รวมงบประมาณ 

(บาท) 
การจัดสรรเงินประจำงวด 

งวดที่ 1 งวดที่ 2 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 33,067,300 16,533,650 16,533,650 

 8,403,700 4,201,850 4,201,850 
   -  เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อน 8,143,200 4,071,600 4,071,600 
   -  ค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ 130,000 65,000 65,000 
   -  ค่าสังคมสงเคราะห์ 130,500 65,250 65,250 

• อุดหนุนทั่วไป 5.1    

   -  เงินอุดหนุน NGO 1,800,000 900,000 900,000 
• อุดหนุนเฉพาะกิจ 4.1    

 -  ค่าอาหารผู้ป่วยโรคเรื้อน 22,863,600 11,431,800 11,431,800 

2.4 การจัดสรรเงินงบประมาณ  งบอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ 2566  

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวดัขอนแก่น 

ตารางท่ี 5 ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณ  งบอุดหนุน  ประจำปีงบประมาณ 2566  

ภาพที่ 4 แสดงสัดส่วน การจัดสรรเงินงบประมาณ  งบอุดหนุน  ประจำปีงบประมาณ 2566  
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ใน/นอกแผนบุคลากรภาครัฐ 
รวมงบประมาณ 

(บาท) 
การจัดสรรเงินประจำงวด 
งวดที่ 1 งวดที่ 2 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 3,953,200 1,979,800 1,973,400 
• ขั้นต่ำ-ประจำ (13.1) 1,855,400 930,900 924,500 

   -  ค่าเช่าบ้าน 48,000 24,000 24,000 
   -  ค่าตอบแทน (เต็มขั้น) 330,200 165,100 165,100 
   -  เงินเพ่ิมพิเศษแพทย์ฯ 600,000 300,000 300,000 
   -  พ.ต.ส. 750,000 375,000 375,000 
   -  สมทบประกันสังคม 120,800 60,400 60,400 
   -  กองทุนเงินทดแทน 6,400 6,400 - 

• ขั้นต่ำ-ประจำ (3.1) 144,000 72,000 72,000 
   -  จ้างเหมาพนักงานสนับสนุนปฏิบัติการ 144,000 72,000 72,000 

• ขั้นต่ำ-ประจำ (4.1) 1,453,800 726,900 726,900 
   - ตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 1,453,800 726,900 726,900 
 

 

ค่าสาธารณูปโภค 
รวมงบประมาณ 

(บาท) 

การจัดสรรเงินประจำงวด 

งวดที่ 1 งวดที่ 2 

• ขั้นต่ำ-ประจำ (2.2) 500,000 250,000 250,000 

   -  ค่าไฟฟ้า 350,000 175,000 175,000 

   -  ค่าน้ำประปา 50,000 25,000 25,000 
   -  ค่าโทรศัพท์ 40,000 20,000 20,000 
   -  ค่าไปรษณีย์ 50,000 25,000 25,000 
   -  ค่าบริการ 10,000 5,000 5,000 
 

 

 

2.5 การจัดสรรเงินงบประมาณ  งบขั้นต่ำ-ภารกิจประจำ ประจำปีงบประมาณ 2566  

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวดัขอนแก่น 

ตารางท่ี 6 ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณ  ในแผนบุคลากรภาครัฐ  ประจำปีงบประมาณ 2566  

ตารางท่ี 7 ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณ  นอกแผนบุคลากรภาครัฐ   ประจำปีงบประมาณ 2566  
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งบดำเนินงาน (ค่ายาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาฯ) 
รวมงบประมาณ 

(บาท) 
การจัดสรรเงินประจำงวด 

งวดที่ 1 งวดที่ 2 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 3,273,600 3,273,600 - 

• โครงการสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน 
ควบคุมวัณโรค ปีงบประมาณ 2566 
(กิจกรรมหลักท่ี 5.2) 

2,229,600 2,229,600 - 

         - วัสดุวิทยาศาสตร์ 42 รายการ 2,229,600 2,229,600 - 

• โครงการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา และวัสดุ
วิทยาศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวัง
ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ และ
เตรียมความพร้อมเพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 
ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2566 
(กิจกรรมหลักท่ี 8.1) 

1,044,000 1,044,000 - 

         - ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ (29 รายการ) 247,740 247,740 - 
        - ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ (5 รายการ) 140,140 140,140 - 
        -  เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  (1 รายการ) 750 750 - 
        -  วัสดุวิทยาศาสตร์  (36 รายการ) 655,170 655,170 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 การจัดสรรเงินงบประมาณ  ค่ายาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาฯ  ประจำปีงบประมาณ 2566  

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวดัขอนแก่น 

ตารางท่ี 8 ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณ  ค่ายาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาฯ  ประจำปีงบประมาณ 2566  
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2566 แผนปฏิบัติราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบดำเนินงาน (ค่ายาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาฯ) 
รวมงบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มที่รับผิดชอบ 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 382,310  
• โครงการสนับสนุนการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อการเฝ้าระวัง 

ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ปีงบประมาณ 2566  
(กิจกรรมหลักท่ี 31) 

155,400 
 

กลุ่มห้องปฏิบัติการฯ 

• โครงการป้องกันควบคุมโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และ
ไวรัสตับอักเสบบี และซี   ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

168,680 กลุ่มโรคติดต่อเรื้อรัง 

• โครงการผลิตและเผยแพร่วารสาร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 
จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

98,230 
กลุ่มพัฒนาองค์กร 

และวิจัย 

2.7 การจัดสรรเงินงบประมาณ โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566  

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวดัขอนแก่น 

ภาพที่ 5  แสดงภาพรวมการจัดสรรงบประมาณ  งบดำเนินงานโครงการ  แยกรายกิจกรรมหลัก 

2.8 การจัดสรรเงิน โครงการ ตามแผนงบเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2566  

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวดัขอนแก่น 

ตารางท่ี 9 ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณโครงการ  (งบเงินบำรุง)   

172,400 1,797,400 41,500 189,100 92,700 20,100 158,600 42,800 30,000 41,300 102,900 82,500 267,900 24,400 184,800

131,000 1,033,600 20,500 73,200 22,300 13,900 12,000 37,200 20,000
3,700

77,100 37,500 141,100 77,600 194,000

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ก 1.1 ก 2.2 ก 2.4 ก 3.1 ก 3.2 ก 5.1 ก 5.2 ก 6.1 ก 6.2 ก 6.3 ก 7.1 ก 7.2 ก 8.1 ก 9.1 ก 9.4

จัดสรรงวด 1 จัดสรรงวด 2

303,400 
2,831,000 102,000 

409,000 
120,000 

62,000 
262,300 

378,800 115,000 
34,000 

170,600 50,000 
80,000 45,000 

180,000 
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2566 แผนปฏิบัติราชการ 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470,400 

175,000 
208,200 

284,600 

 -

 100,000

 200,000

 300,000

 400,000

 500,000

CD Env-Occ. SALTH NATI

2.9 การจัดสรรงบดำเนินงาน  โครงการ (จำแนกรายแผนงาน) ประจำปีงบประมาณ 2566  

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวดัขอนแก่น 

22%

18%
47%

8%
5%

แผนโรค  (1,138,200)
ภารกิจพ้ืนฐาน (912,600)
บริหารจัดการหน่วยงาน (2,412,900)
ระบบเฝ้าระวัง/ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (409,200)
วิจัยและนวัตกรรม  (270,400)

ภาพที่ 7  แสดงภาพรวมการจัดสรรงบประมาณ  จำแนกรายแผนโรค 

ภาพที่ 6  แสดงร้อยละการจัดสรรงบประมาณ  จำแนกตามแผนงาน 
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2566 แผนปฏิบัติราชการ 

 

 

 

  

 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 2566 
กิจกรรม

หลัก 
รวมงบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มที่รับผิดชอบ 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  1,108,200  
 แผนงานโรคติดต่อ  (CD)  470,400  
 1. โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง          
เขตสุขภาพที่ 7  

3.1 164,400 ศตม.ที่ 7.1 

 2. โครงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรีย  5.1 34,000 ศตม.ที่ 7.1 
 3. โครงการสนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
เขตสุขภาพที่ 7  

7.1 50,000 กลุ่มโรคติดต่อทั่วไป 

 4. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค
พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7   

7.2 120,000 กลุ่มโรคติดต่อทั่วไป 

 5. โครงการพัฒนางานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและความมั่นคงด้าน
วัคซีน 

9.1 102,000 งานเภสัชกรรม 

แผนงานโรคติดต่อเรื้อรัง  (SALTH)  208,200  
 1. โครงการเร่งรัดค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่และพัฒนาสุขภาวะ   
ผู้ประสบปัญหาจากโรคเรื้อน ในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 7  

3.1 37,600 กลุ่มโรคติดต่อเรื้อรัง 

 2. โครงการเร่งรัดการควบคุมวัณโรค พื้นที่เขตสุขภาพที่ 7  5.2 170,600 กลุ่มโรคติดต่อเรื้อรัง 
แผนงานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  (Env-Occ.)   175,000  
 1. โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษ
สิ่งแวดล้อม และการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม  

6.1 80,000 
กลุ่มโรคจากการ
ประกอบอาชีพฯ 

 2. โครงการพัฒนาสถานที่ทำงานที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี ปลอดโรค 
ปลอดภัย  

6.2 50,000 
กลุ่มโรคจากการ
ประกอบอาชีพฯ 

 3. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนมาตรการและกลไก
การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจาก
สิ่งแวดล้อม ภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ
และโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562  

6.3 45,000 
กลุ่มโรคจากการ
ประกอบอาชีพฯ 

แผนงานโรคไม่ติดต่อ (NATI)   284,600  
1. โครงการพัฒนาและสนับสนุนระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค   
ไม่ติดต่อเรื้อรัง การบาดเจ็บ และปัจจัยเสี่ยง สำนักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น 

9.4 284,600 กลุ่มโรคไม่ติดต่อ 

2.10 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 (จำแนกตามแผนโรค)  

 ตารางท่ี 10 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2566  จำแนกตามแผนโรค  
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2566 แผนปฏิบัติราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 2566 
กิจกรรม

หลัก 
รวมงบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มที่รับผิดชอบ 

ระบบเฝ้าระวัง / ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน  409,000  
1. โครงการพัฒนาระบบการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขฯ 8.1 180,400 กลุ่มระบาดวิทยาฯ 
2. โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคและสนับสนุนจัดการการ
สอบสวน ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 7 

8.1 148,600 กลุ่มระบาดวิทยาฯ 

3. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อ
สำคัญและโรคอุบัติใหม่ 

8.1 80,000 
กลุ่มโรคติดต่อทั่วไป 
ศูนย์สาธิตบริการ 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 2566 
กิจกรรม

หลัก 
รวมงบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มที่รับผิดชอบ 

วิจัยและนวัตกรรม  270,400  
1. โครงการส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการพัฒนางานวิจัย ด้านการเฝ้า
ระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ของสำนักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น 

1.1 89,600 
กลุ่มพัฒนาองค์กร 

และวิจัย 

2. โครงการพัฒนาระบบการขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรม             
และการนำไปใช้ประโยชน์ 

1.1 27,300 
กลุ่มพัฒนานวัตกรรม

และสารสนเทศ 
3. โครงการพัฒนารูปแบบการป้องกันการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุ
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

1.1 68,000 
กลุ่มพัฒนาองค์กร 

และวิจัย 
4. โครงการสำรวจและพัฒนารูปแบบการดำเนินงานด้านการสื่อสาร
ความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ 

1.1 69,000 กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงฯ 

5. โครงการพัฒนารูปแบบการยอมรับและศึกษาปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์ต่อการรับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ของหญิงตั้งครรภ์
ที่มารับบริการในคลินิกฝากครรภ์ เขตสุขภาพที่ 7 

1.1 16,500 งานเภสัชกรรม 

2.11 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 (จำแนกตามแผนงาน)  

 ตารางท่ี 11  โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2566  จำแนกตามระบบเฝ้าระวังและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯ  

ตารางท่ี 12  โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2566  จำแนกตามการวิจัยและนวัตกรรม  
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2566 แผนปฏิบัติราชการ 

 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 2566 
กิจกรรม

หลัก 
รวมงบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มที่รับผิดชอบ 

ภารกิจพื้นฐาน  912,600  
1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานภาคีเครือข่าย        
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค           
และภัยสุขภาพ เขตสุขภาพท่ี 7  

1.1 33,000 
กลุ่มพัฒนานวัตกรรม

และสารสนเทศ 

2. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน
สู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง 

2.2 118,750 
กลุ่มพัฒนาองค์กร      

และวิจัย 
3. โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ สู่การป้องกันควบคุมโรค
อย่างมืออาชีพ 

2.2 130,250 
กลุ่มพัฒนาองค์กร      

และวิจัย 
4. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและปฏิรูปองค์กรด้วยเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 
7 จังหวัดขอนแก่น  

2.2 43,300 
กลุ่มพัฒนาองค์กร      

และวิจัย 

5. โครงการพัฒนายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ สำนักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น  

2.2 52,700 
กลุ่มยุทธศาสตร์

แผนงานและเครือข่าย 
6. โครงการพัฒนาระบบนิเวศในการทำงาน สู่การเป็นองค์กรแห่ง
ความสุข ความผูกพันและสุขภาวะองค์กรที่ดี 

2.2 46,000 
กลุ่มพัฒนาองค์กร      

และวิจัย 

7. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต  2.2 27,100 
กลุ่มพัฒนาองค์กร      

และวิจัย 
8. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร              
เพ่ือสนับสนุนด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ     
และการปรับเปลี่ยนองค์กรเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

2.4 62,000 
กลุ่มพัฒนานวัตกรรม

และสารสนเทศ 

10. โครงการพัฒนาระบบการดำเนินงานศูนย์สาธิตบริการ สำนักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น 

3.1 60,300 ศูนย์สาธิตบริการ 

11. โครงการสนับสนุนกลไกการสื่อสารความเสี่ยงด้านโรคและภัย
สุขภาพ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7   

3.2 50,000 กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงฯ 

12. โครงการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพ  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น  

3.2 65,000 กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงฯ 

13. โครงการกำกับ ติดตาม นิเทศตรวจราชการ การดำเนินงานป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ พื้นที่เขตสุขภาพที่ 7  

7.1 130,000 
กลุ่มยุทธศาสตร์

แผนงานและเครือข่าย 
14.โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการป้องกันควบคุมโรค           
และภัยสุขภาพ ของภาคีเครือข่ายระดับพ้ืนที่ โดยใช้กลไกการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับพ้ืนที่ (พชพ.)  

9.4 94,200 
กลุ่มยุทธศาสตร์

แผนงานและเครือข่าย 

ตารางท่ี 13  โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2566  จำแนกตามภารกิจพื้นฐาน  
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2566 แผนปฏิบัติราชการ 

 

 

 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 2566 
กิจกรรม

หลัก 
รวมงบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มที่รับผิดชอบ 

บริหารจัดการหน่วยงาน  2,412,900  
1. โครงการบริหารทรัพยากรของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 
จังหวัดขอนแก่น 

 2,164,900 กลุ่มบริหารทั่วไป 

2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจ
พ้ืนฐาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 7 จังหวัดขอนแก่น 

 248,000 กลุ่มบริหารทั่วไป 

ตารางท่ี 14  โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2566  จำแนกตามการบริหารจัดการหน่วยงาน  

 



แบบฟอร์มที ่5.4.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
แผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการ 
ปีงบประมาณ 2566 
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2566 แผนปฏิบัติราชการ 

 
3.1  โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัตริาชการ และงบเงินบำรุงของหน่วยงาน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  (จำแนกรายกลุ่มงาน) 
 

ลำดับ กลุ่ม 
จำนวน  
โครงการ 
  

 งบประมาณ
ตามแผนฯ 

งบเงินบำรุง รวม
งบประมาณ

ที่ได้รับ 

 ร้อยละ 
งบประมาณ  สคร.7 

(บาท) (บาท) ที่ได้รับ 
  รวมงบดำเนินงาน (โครงการ) ทั้งสิ้น 37 5,143,140 442,510 5,517,610 100 

1 กลุ่มบริหารทั่วไป 2 2,412,900 0 2,412,900 43.73 

2 กลุ่มพัฒนาองค์กรและวิจัย 8 523,000 98,230 553,230 10.03 

3 กลุ่มโรคติดต่อเรื้อรัง 3 208,200 228,880 437,080 7.92 

4 กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯ 2 329,000 0 329,000 5.96 

5 กลุ่มโรคไม่ติดต่อ 1 284,600 0 284,600 5.16 

6 กลุ่มยุทธศาสตร์แผนงานและเครือข่าย 3 276,900 0 276,900 5.02 

7 กลุ่มโรคติดต่อทั่วไป 3 235,000 0 235,000 4.26 

8 ศูนย์โรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 7.1  2 198,400 0 198,400 3.60 

9 กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ 3 184,000 0 184,000 3.33 

10 กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 3 175,000 0 175,000 3.17 

11 กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและสารสนเทศ 3 122,300 0 122,300 2.22 

12 งานเภสัชกรรม 2 118,500 0 118,500 2.15 

13 กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค 1 0 115,400 115,400 2.09 

14 ศูนย์สาธิตบริการ 1 75,300 0 75,300 1.36 
 

 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 15  จำนวนโครงการและงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการและงบเงินบำรุง สคร.7 ขอนแก่น  
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2566 แผนปฏิบัติราชการ 

 
3.2  สดัส่วนงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ และงบเงินบำรุง (โครงการ)  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  (จำแนกรายกลุ่มงาน) 

 

 

 

 

 

 

 

1.36 

2.09 

2.15 

2.22 

3.17 

3.33 

3.60 

4.26 

5.02 

5.16 

5.96 

7.92 

10.03 

 -  2.00  4.00  6.00  8.00  10.00  12.00

ศูนย์สาธิตบริการ

กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค

งานเภสัชกรรม

กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและสารสนเทศ

กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ

ศูนย์โรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 7.1

กลุ่มโรคติดต่อทั่วไป

กลุ่มยุทธศาสตร์แผนงานและเครือข่าย

กลุ่มโรคไม่ติดต่อ

กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯ

กลุ่มโรคติดต่อเรื้อรัง

กลุ่มพัฒนาองค์กรและวิจัย

ภาพที่ 8 แสดงสัดส่วนงบประมาณโครงการ  (แยกรายกลุ่มงาน)  ประจำปีงบประมาณ 2566  
ข้อมูล เดือนพฤศจิกายน 2565 



  
 

 

22 2566 
แผนปฏิบัติราชการ 

                              

3.3 แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2566 (STAMP) 
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น 

 



  
 

 

23 2566 
แผนปฏิบัติราชการ 

ตารางที่ 16 

แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
หน่วยงาน  สำนักงานป้องกนัควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565                               

ลำดับ 

ที่ ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย/กิจกรรม ยุทธศาสตร ์
 

กรอบงาน 
รหัสแผนงาน/

ภารกิจกรม 

กลุ่มเปา้หมาย 
ผลผลิต

โครงการ 
 

แผนงาน/แผนเงิน 
รวมงบประมาณ 

(บาท) ภายในกรม 
(ระบุ) 

ภายนอกกรม 
(ระบุ) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

 รวมทั้งสิ้น             5,143,100 

 ผลผลิตที่ 1 ผลิตภัณฑ์ดา้นการเฝา้ระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ          137,450    

 

เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสขุภาพ          137,450    

 
เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัย

สุขภาพ (สคร.7 ขอนแก่น)       7 เรื่อง 

เรื่อง      

(บาท)  137,450    

1.1 

   SP33    

เรื่อง     

 
(บาท)     

 
   SP33   5 เรื่อง 

เรื่อง     
 

(บาท)     
1.3 โครงการย่อยที่ 3 โครงการพฒันาศักยภาพบุคลากรของหนว่ยงานภาคี เครือข่าย

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  
เขตสุขภาพที่ 7 ปงีบประมาณ 2566 

 00  SP36    

เรื่อง     

 
(บาท)     

1.4 โครงการย่อยที่ 4 โครงการพฒันารปูแบบการป้องกันการพลัดตกหกล้มของผูสู้งอายุ 
โดยการมสี่วนร่วมของชุมชน    SP33   1 เรื่อง 

เรื่อง     
 

(บาท)     

1.5 โครงการย่อยที่ 5 โครงการสำรวจและพฒันารปูแบบการดำเนินงานด้านการ
สื่อสาร ความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ    SP33    

เรื่อง     
 

(บาท)     

1.6 โครงการย่อยที่ 6 โครงการพฒันารปูแบบการยอมรบัและศึกษาปัจจัยที่มี 
ความสัมพันธ์ต่อการรับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ของหญงิตั้งครรภ์ที่มาร
รับบริการในคลีนิคฝากครรภ์ เขตสุขภาพที่ 7 

 BRO701_04  DP6   1 เรื่อง 

เรื่อง     

 
(บาท)     

 ผลผลิตที่ 2 การสนบัสนุน เสริมสรา้ง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการ 
ระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน  ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ            517,915  

 กิจกรรมหลักที่ 2.2 เสริมสรา้งศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมี 
ส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน   ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ              

 โครงการใหญ่ : โครงการเสริมสรา้งศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการ 
มีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝา้ระวัง ป้องกัน   ควบคุมโรคและภัยสขุภาพ 
(สคร.7 ขอนแก่น)        

7 หน่วยงาน 

เรื่อง      

(บาท)      

 โครงการย่อยที่ 1 โครงการบริหารทรัพยากรของสำนักงานปอ้งกันควบคุมโรคที่ 7 
จังหวัดขอนแก่น  00 M3.1.6 SP50   1 หน่วยงาน 

เรื่อง     
 

(บาท)     

 



  
 

 

24 2566 
แผนปฏิบัติราชการ 

ตารางที่ 16 

แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
หน่วยงาน  สำนักงานป้องกนัควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565                               

ลำดับ 

ที่ 
ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย/กิจกรรม ยุทธศาสตร ์

 
กรอบงาน 

รหัสแผนงาน/

ภารกิจกรม 

กลุ่มเปา้หมาย 
ผลผลิต 

โครงการ 
 

 

แผนงาน/แผนเงิน 

รวมงบประมาณ 
(บาท) ภายในกรม 

(ระบุ) 

ภายนอก
กรม 

(ระบุ) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

   00 M3.1.6 SP50   1 หน่วยงาน 
หน่วยงาน     

 
(บาท)     

 
 

 00  SP41   1 ระบบ 
     

 
     

 
 

 00  SP41    
คน     

 
(บาท)     

 
 

 00 M3.1.6    1 หน่วยงาน 
หน่วยงาน     

43,300 
(บาท)     

  00 M3.1.6 SP43   1 หน่วยงาน 
หน่วยงาน     

 
(บาท)     

 
โครงการย่อยที่ 7 โครงการพฒันาระบบนเิวศในการทำงาน สู่การเป็น

องค์กรแห่งความสุข ความผูกพัน และสุขภาวะองค์กรที่ด ี  00 M3.1.6 SP41   100 คน 
คน     

46,000 
(บาท)     

 
โครงการย่อยที่ 8 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและตอ่ต้านการ
ทุจริต 

 00 M3.1.6 SP47   60 คน 
คน     

 
(บาท)     

 
กิจกรรมหลักที่ 2.4 พัฒนาและให้บริการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสารดา้นการป้องกนั ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

         13,630  6,710  

 
โครงการใหญ่ : โครงการพัฒนาและให้บริการดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารด้านการป้องกนัควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
(สคร.7 ขอนแก่น) 

      1 ระบบ 
ระบบ      

(บาท)  13,630  6,710  

3.1 

โครงการย่อยที่ 1 โครงการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เพื่อสนบัสนุนด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน   
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ และการ ปรับเปลี่ยนองค์กรเป็น
รัฐบาลดิจิทลั 

  M3.1.6    1 ระบบ 
ระบบ     

 
(บาท)     

 ผลผลิตที่ 3 การเฝา้ระวัง ป้องกันควบคุมโรคที่เป็นปญัหาสำคัญ           74,115   

 
กิจกรรมหลักที่ 3.1 บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย  
สุขภาพที่เป็นปัญหารนุแรงและกลุ่มเปา้หมายพิเศษ 

        63,300  51,740   

 
โครงการใหญ่ : โครงการบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพที่เป็นปัญหารนุแรงและกลุ่มเปา้หมายพิเศษ  
(สคร.7 ขอนแก่น) 

      105,000 ราย 
ราย  30,500    

(บาท) 63,300  51,740   

4.1 
โครงการย่อยที่ 1 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดตอ่นำโดย
แมลง เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2566 

 00  DP13   100,000 ราย 
รายบรกิาร     

164,400 
(บาท)     

 
โครงการย่อยที่ 2 โครงการเร่งรัดค้นหาผู้ป่วยโรคเรือ้นรายใหม่และ
พัฒนาสุขภาวะ ผู้ประสบปญัหาจากโรคเรื้อน ในพื้นที่เขตสขุภาพที่ 7 
ปีงบประมาณ 2566 

 00 P1.1    7 ราย 
ราย     

37,600 
(บาท)     

4.3 
โครงการย่อยที่ 3 โครงการพฒันาระบบการดำเนินงานศูนย์สาธิตบริการ 
สำนักงาน ป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น 

1 
 

00 M 3.1.6 SP35   5,000 ราย 
ราย      

(บาท)      
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แผนปฏิบัติราชการ 

ตารางที่ 16 

แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
หน่วยงาน  สำนักงานป้องกนัควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565                               

ลำดับ 

ที่ 

ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม ยุทธศาสตร ์ โครงการสำคัญ 

Flagship 

กรอบงาน รหัสแผนงาน/ 

ภารกิจกรมฯ 

กลุ่มเปา้หมาย ผลผลิต 

โครงการ 

 แผนงาน/แผนเงิน รวมงบประมาณ 

(บาท) 

ภายในกรม 

(ระบุ) 

ภายนอกกรม 

(ระบุ) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
 

 กิจกรรมหลักที่ 3.2 ถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสขุภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน

ควบคุมโรค ภัยสขุภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มคีุณภาพ 

             

 โครงการใหญ่ : โครงการถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสขุภาพ เฝา้ระวัง ป้องกัน 

ควบคุมโรค ภัยสขุภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มคีุณภาพ 

      12 เรื่อง 
 

เรื่อง      

(บาท)      

5.1 โครงการย่อยที่ 1 โครงการสนับสนุนกลไกการสื่อสารความเสี่ยงด้านโรค 

และภัยสุขภาพ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7  ประจำปีงบประมาณ 2566 

 P1.5 M3.1.6 SP30   12 เรื่อง 
 

เรื่อง     50,000 

(บาท)     

 โครงย่อยที่ 2 โครงการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุม

โรค และภัยสุขภาพ  สำนักงานปอ้งกันควบคุมโรคที่ 7  จงัหวัดขอนแก่น  

ปีงบประมาณ 2566 

 00  SP30   4 หน่วยงาน 
 

หน่วยงาน     65,000 

(บาท)     

 ผลผลิตที่ 5 โครงการเร่งรัดกำจัดโรคไขม้าลาเรยี วัณโรค และยุติปัญหาเอดส ์           14,040   

 กิจกรรมหลักที่ 5.1 เร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย             34,000 

 โครงการใหญ่ :  โครงการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย (สคร.7 ขอนแก่น)       
1 เรื่อง 

 

เรื่อง      

(บาท)     34,000 

6.1 โครงการย่อยที่ 1 โครงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรีย 

ปีงบประมาณ 2566 

 00  DP13   1 เรื่อง 
 

เร่ือง     34,000 

(บาท)     

 กิจกรรมหลักที่ 5.2 ควบคุมวัณโรค              

 โครงการใหญ่ : โครงการควบคุมวัณโรค (สคร.7 ขอนแกน่)       
6,783 ราย 

 

ราย 1,600 1,600 1,700   

(บาท)      

7.1 โครงการย่อยที่ 1 โครงการเร่งรัดการควบคุมวัณโรค พื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 

ปีงบประมาณ 2566 

 00     6,783 ราย 
 

ราย      

(บาท)     

 ผลผลิตที่ 6 โครงการพัฒนาจัดระบบบริการอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม          46,900    

 กิจกรรมหลักที่ 6.1 พัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม          17,400    

 โครงการใหญ่ : โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม 

(สคร.7 ขอนแก่น) 

      
4 จังหวัด 

 

จังหวัด      

(บาท)  17,400    

 โครงการย่อยที่ 1 โครงการพฒันาระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษ 
สิ่งแวดล้อม และการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิง่แวดล้อม 
ปีงบประมาณ 2566 

 00 M3.1.4    4 จังหวัด 
 

จังหวัด      

(บาท)     

 กิจกรรมหลักที่ 6.2 พัฒนาสถานที่ทำงานที่เอื้อต่อการมีสขุภาวะที่ดี ปลอดโรค 

ปลอดภัย 

        4,500    50,000 

 โครงการใหญ่ : โครงการพัฒนาสถานที่ทำงานที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี 

ปลอดโรค ปลอดภัย (สคร.7 ขอนแก่น) 

      
16 แห่ง 

 

แห่ง      

(บาท) 4,500    50,000 

9.1 โครงการย่อยที่ 1 โครงการพฒันาสถานทีท่ำงานทีเ่อื้อต่อการมีสุขภาวะที่

ดี ปลอดโรค ปลอดภัย ปีงบประมาณ 2566 

      16 แห่ง 
 

แห่ง     50,000 

(บาท)     

 



  
 

 

26 2566 
แผนปฏิบัติราชการ 

ตารางที่ 16 

แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
หน่วยงาน  สำนักงานป้องกนัควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 

                              

 

ลำดับ 
ที่ 

ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม ยุทธศาสตร ์
โครงการสำคัญ 

Flagship 
กรอบงาน 

รหัสแผนงาน/ 
ภารกิจกรมฯ 

กลุ่มเปา้หมาย 
ผลผลิต 

โครงการ  

แผนงาน/แผนเงิน รวมงบประมาณ 

(บาท) ภายในกรม 
(ระบุ) 

ภายนอกกรม 
(ระบุ) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

 กิจกรรมหลักที่ 6.3 ขับเคลื่อนมาตรการและกลไกการเฝ้าระวัง การป้องกัน   
และการควบคมุโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม ภายใต้ 
พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจาก 
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 

        37,300 4,000 3,700  45,000 

10 โครงการใหญ่ : โครงการขับเคลื่อนมาตรการและกลไกการเฝ้าระวัง การป้องกัน   
และการควบคมุโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจาก สิง่แวดล้อม ภายใต้
พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 
2562 

      4 จังหวัด 
 

จังหวัด      

(บาท) 37,300 4,000 3,700  45,000 

10.1 โครงการย่อยที่ 1 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนมาตรการและ
กลไกการเฝ้าระวัง ปอ้งกัน ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจาก
สิ่งแวดล้อม ภายใต้พระราชบญัญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรค
จากสิง่แวดล้อม พ.ศ.2562 ปีงบประมาณ 2566 

 00 M3.1.4     
4 จังหวัด 

 

จังหวัด     45,000 

(บาท)     

 ผลผลิตที่ 7  โครงการเฝา้ระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ตามแนวทางพระราชดำร ิ

และเฉลิมพระเกียรต ิ

         115,090  50,965  

 กิจกรรมหลักที่ 7.1 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน  ควบคุมโรคพิษสุนขับา้          61,090  40,965  

11 โครงการใหญ่ :  โครงการสนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน  ควบคุมโรคพิษสนุัข
บ้า (สคร.7 ขอนแก่น) 

      
4 แห่ง 

แห่ง      

(บาท)  61,090  40,965  

11.1 โครงการย่อยที่ 1 โครงการสนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
เขตสุขภาพที่ 7 ปงีบประมาณ 2566 

 BR0701_01 P1.1 DP3   4 แห่ง แห่ง      

(บาท)      

 โครงการย่อยที่ 2  โครงการกำกับ  ติดตาม นิเทศตรวจราชการ การ
ดำเนินงาน ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ พื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 
ปีงบประมาณ 2566 

 00 M3.1.6 SP43   4 หน่วยงาน หน่วยงาน      

(บาท)     

 กิจกรรมหลักที่ 7.2 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพยาธใิบไม้ตบั
และมะเร็งท่อน้ำด ี

         54,000  10,000  

 โครงการใหญ่ :  โครงการสนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพยาธิใบไม้
ในตบั และมะเร็งท่อน้ำดี (สคร.7 ขอนแก่น) 

      
4 จังหวัด 

จังหวัด      

(บาท)  54,000  10,000  

 โครงการย่อยที่ 1 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม
โรค พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7  ปีงบประมาณ 
2566 

 BR0701_01 P1.1 DP9   4 จังหวัด จังหวัด      

(บาท)     

 ผลผลิตที่ 8  โครงการเร่งรัดพัฒนาระบบเฝา้ระวัง ป้องกนั ควบคุมโรค 

และภัยสุขภาพ ให้ได้ตามกฎอนามยัระหว่างประเทศ 

             

 กิจกรรมหลักที่ 8.1 พัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสขุ 

อย่างครบวงจรและบูรณาการ 

             

13 โครงการใหญ่ :  โครงการพัฒนาระบบการจัดการภาวะฉกุเฉินทางสาธารณสขุ 

อย่างครบวงจรและบูรณาการ (สคร.7 ขอนแก่น) 

      
 

ระบบ      

(บาท)      

13.1 โครงการย่อยที่ 1 โครงการพฒันาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
ปีงบประมาณ 2566 

 BR0701_03     1 ระบบ ระบบ      
(บาท)     

 



  
 

 

27 2566 
แผนปฏิบัติราชการ 

ตารางที่ 16 

แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
หน่วยงาน  สำนักงานป้องกนัควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 

                              

 

ลำดับ 

ที่ 

ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม ยุทธศาสตร ์ โครงการสำคัญ 

Flagship 

กรอบงาน รหัสแผนงาน/ 

ภารกิจกรมฯ 

กลุ่มเปา้หมาย ผลผลิต 

โครงการ 

 แผนงาน/แผนเงิน รวมงบประมาณ 
(บาท) 

ภายในกรม 

(ระบุ) 

ภายนอกกรม 

(ระบุ) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

 โครงการย่อยที่ 2 โครงการพฒันาระบบเฝ้าระวังโรคและสนบัสนุนการสอบสวน 
ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นทีเ่ขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2566 

 BR0701_04 P1.5    1 ระบบ ระบบ      

(บาท)     

13.3 โครงย่อยที่ 3 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ 
สำคัญและโรคอบุัติใหม ่

 BR0701_05 P1.4 DP6          

(บาท)     

 ผลผลิตที่ 9 โครงการพัฒนาเครือขา่ยในการเฝา้ระวัง ป้องกันควบคุมโรค      
และภัยสุขภาพผ่านกลไกระดบัชุมชนที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี 

         106,400    

 กิจกรรมหลักที่ 9.1 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานปอ้งกันควบคุมโรคติดต่อ
และสร้างเสริมภูมิคุ้มโรค 

        3,000  39,300   

14 โครงการใหญ่ : โครงการพัฒนาและสนับสนุนการดำเนนิงานป้องกันควบคุม
โรคติดต่อและสรา้งเสริมภูมิคุ้มกันโรค (สคร.7 ขอนแก่น) 

      
 

แห่ง      

(บาท) 3,000  39,300   

14.1 โครงการย่อยที่ 1 โครงการพฒันางานสร้างเสริมภูมิคุ้มโรคและความมั่นคงด้าน
วัคซีน 

   DP1          

(บาท)     
 กิจกรรมหลักที่ 9.4 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝา้ระวัง ป้องกัน 

ควบคุมโรคไม่ติดต่อและปัจจัยเสี่ยง 
        99,750     

15 โครงการใหญ่ :  โครงการพัฒนาและสนับสนนการดำเนินงานเฝา้ระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อและปัจจัยเสี่ยง (สคร.7 ขอนแก่น) 

      
4 หน่วยงาน 

หน่วยงาน      

(บาท) 99,750     

15.1 โครงการย่อยที่ 1 โครงการพฒันาและสนับสนุนระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค 
ไม่ติดต่อเรื้อรัง การบาดเจ็บ และปจัจัยเสี่ยง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 
จังหวัดขอนแก่น 

   DP15   4 หน่วยงาน หน่วยงาน      

(บาท)     

 โครงการย่อยที่ 2 โครงการสนับสนุนการขับเคลือ่นการป้องกันควบคุมโรค 
และภัยสุขภาพ ของภาคีเครือข่ายระดบัพื้นที่ โดยใช้กลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ระดับพื้นที่ (พชพ.) ปงีบประมาณ 2566 

 ESP05 M3.1.5 SP40   77 อำเภอ อำเภอ      

(บาท)     

 



  
 

 

28 2566 
แผนปฏิบัติราชการ 

                              

ตารางที่ 17  
3.4 แผนประชุมเชิงปฏิบตัิการ/อบรม/สัมมนา ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566  

 

ล าดับ กิจกรรมในโครงการ 
กิจกรรม

หลัก 

งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

  
ร้อยละงบประมาณการจัดประชุมเชิง

ปฏิบัติการ อบรม สัมมนา  
8.94 %   รวมจ านวน 7 การประชุมเชิงฯ   

  รวมงบประมาณ  493,840         

1 โครงการพัฒนาศักยภาพการ
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข พื้นที่เขตสุขภาพที่ 7  

8.1 140,400 - คณะกรรมการ EOC สคร.7 ขอนแก่น 
- เครือข่าย EOC ระดับจังหวัด  รวม 70 
คน 

พ.ย. 
   กลุ่มระบาดวิทยาฯ 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพแพทย์ 
เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย ์          
ที่รับผิดชอบงานวัณโรคและ
ผู้รับผิดชอบงานวัณโรคใหม่  

5.2 143,440 - แพทย์ เภสัชกร 
 นักเทคนิคการแพทย์ที่รับผิดชอบวัณโรค     
 ผู้รับผิดชอบงานวัณโรค เข้าร่วมอบรม 
 เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ  รวม 60 
คน 

 

พ.ย. 

   กลุ่มโรคติดต่อเรื้อรัง 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการพัฒนาองค์กร 

2.2 104,000 - บุคลากร สคร.7 ขอนแก่น  
- เครือข่ายพัฒนาองค์ร สคร.8 9 10   
  รวม 35 คน 

         

   

   กลุ่มพัฒนาองค์กร 

และวิจัย 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพของ
บุคคลากรภายในส านักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
และเครือข่ายสื่อสารสาธารณะ 
ด้านการสร้างความรอบรู้ด้าน
สุขภาพในการการป้องกันโรค
และภัยสุขภาพ 

3.2 42,000 - ผู้รับผิดชอบงานสื่อสารความเสี่ยง ของ 
สสจ. 
- บุคลากร สคร.7 ขอนแก่น  
  รวม 36 คน 

    กลุ่มสื่อสารความ
เสี่ยงโรคและภัย

สุขภาพ 

พ.ย-ธ.ค. 

พ.ย-ธ.ค. 
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ตารางที่ 17  
3.4 แผนประชุมเชิงปฏิบตัิการ/อบรม/สัมมนา ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566  

 

ล าดับ กิจกรรมในโครงการ 
กิจกรรม

หลัก 

งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

  
ร้อยละงบประมาณการจัดประชุมเชิง

ปฏิบัติการ อบรม สัมมนา  
8.94 %   รวมจ านวน 7 การประชุมเชิงฯ   

  รวมงบประมาณ  493,840         

5 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพศิลป นท้องถิ่น ใน
การผลิตสื่อเพื่อการสร้างความ
รอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เขต
สุขภาพที่ 7    

1.1 36,000 - แกนน าเยาวชน  
- ปราชญ์ชาวบ้าน ศิลป นพื้นบ้าน (หมอล า 
นักร้อง) 
- อสม.  รวม 30 คน 

 

ธ.ค. 

   กลุ่มสื่อสารความ
เสี่ยงโรคและภัย

สุขภาพ 

6 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ
จัดท าLine Chatbot ด้วย 
Appication Line Officail 
Account 

2.4 12,700 - บุคลากร สคร.7 ขอนแก่น  
  รวม 25 คน 

ธ.ค.    กลุ่มพัฒนา
นวัตกรรมและ
สารสนเทศ 

7 โครงการพัฒนาศักยภาพในการ
พัฒนานวัตกรรมและการน าไปใช้
ประโยชน์ (Shows and 
Shares) 

1.1 15,300 - บุคลากร สคร.7 ขอนแก่น  
  รวม 30 คน 

   

 

 ก.ค. กลุ่มพัฒนา
นวัตกรรมและ
สารสนเทศ 

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวดัขอนแก่น  
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ตารางที่ 18  
3.5 แผนปฏิบตัิราชการ ด้านการวิจัย / R2R  ประจำปีงบประมาณ 2566 

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวดัขอนแก่น  

ลำดับ โครงการ กิจกรรมหลกั 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

  ร้อยละงบประมาณ 8.94 %   

  รวมงบประมาณ 493,840   

1 
โครงการพัฒนารูปแบบการป้องกันการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุ
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

1.1 68,000 นางสุวัฒนา  อ่อนประสงค์ 

2 
โครงการสำรวจและพัฒนารูปแบบการดำเนินงานด้านการสื่อสาร
ความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ 

1.1 69,000 
นายยศพนธ์  แก่นจันทร์ 

นายสมจิต  พันธุ์โพธิ์ 

3 
โครงการพัฒนารูปแบบการยอมรับและศึกษาปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์ต่อการรับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ของหญิง
ตั้งครรภ์ที่มารับบริการในคลินิกฝากครรภ์ เขตสุขภาพที่ 7 

1.1 16,500 นางภัทรียา  พอจิตร 
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ส่วนที่ 4 
แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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ส่วนที่ 4 

แนวทางการบริหารจัดการแผนปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น 

 

4.1 แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ (งบดำเนินงานโครงการ) กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566  
4.1.1 หลักคิดสำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566 ด้วยงบประมาณที่มีจำกัด และ 

การจัดแผนปฏิบัติราชการภายใต้สถานการณ์ COVID-19 โดยยึดหลัก 
(1)  ใช้โอกาสจาก COVID - 19 ขับเคลื่อนงานบูรณาการ งานหรืองบประมาณ จากทุกแหล่งเงิน 
(2)  ปรับวิธีการทำงานภายใต้ข้อจำกัด ของสถานการณ์ Post COVID - 19 เวลา สถานที่ และบุคลากรที่มี 
(3)  Focus เป้าหมายให้ความสำคัญกับงานที่ต้องทำ เพ่ือบรรลุเป้าหมาย มากกว่างานที่อยากทำ 
(4)  ค่าจ้างบุคลากรบริหารงานที่เกี่ยวกับ COVID - 19 ให้ใช้เงินบำรุง 
(5)  การสื่อสารความเสี่ยง โดยเน้นการสื่อสารภาพกว้าง เน้นจัดทำสื่อต้นแบบสื่อออนไลน์ 

 4.1.2 หลักการทบทวนเพื่อทำแผนปฏิบัติราชการ 
  (1) งานบรรลุเป้าหมายแล้ว ให้ลด/ละ/เลิกหรือปรับวิธีการทำงาน 
  (2) งานจำเป็นต่อเนื่อง ให้เร่งรัดการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย 
  (3) งานปรับประสิทธิภาพ ใช้โอกาสในบริบทการทำงานตาม New Normal 
  (4) บูรณาการทุกแหล่งเงิน เพ่ือประสิทธิภาพการใช้งบประมาณสูงสุด 

 4.1.3 ข้อตกลงในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 
  (1) เน้นการใช้หลัก 3 R : Review / Redeploy / Replace โดยให้หน่วยงานทบทวนปรับลดค่าใช้จ่าย
ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับศักยภาพการใช้จ่ายงบประมาณและผลงานในปีที่ผ่านมาปรับเปลี่ยนกลวิธี
ดำเนินงานให้เหมาะสม ประหยัด และคุ้มค่า เพื่อการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้แก่แผนงาน/โครงการที่
ดำเนินการตามจุดเน้นและนโยบายสำคัญของกรมฯ 
  (2)  พิจารณาผลที่คาดว่าจะได้รับ (Desirability) ความเหมาะสมของโครงการที ่จะเชื ่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ แผนงานย่อยตามแผนแม่บทฯ และเป้าหมายการลดปัญหาโรคและภัยสุขภาพ 
  (3) ความพร้อม (Feasibility) ในการดำเนินโครงการ ประกอบด้วยปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพและ
ความเหมาะสมของหัวหน้าโครงการและทีมงาน ความเหมาะสมของระยะเวลากระบวนการ / วิธ ีการ
ดำเนินการเบื้องต้น แผนงาน และความพร้อมของทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดำเนินกิจกรรมและความเสี่ยงของ
การดำเนินงาน แผนบริหารความเสี่ยง/แผนสำรองฉุกเฉิน 
  (4)  บูรณาการการดำเนินงานกับทุกแหล่งงบประมาณทั้งเงินงบประมาณ เงินนอก งบประมาณ และ
เงินบำรุง 
  (5)  สัดส่วนของงบประชุม อบรม สัมมนา ไม่ควรเกิน 20% ของงบโครงการภาพรวม 
  (6) บูรณาการค่าใช้จ่าย ค่าจ้างเหมา บริหารทรัพยากรหน่วยงาน ที่เก่ียวกับ COVID-19 ให้พิจารณาใช้
เงินบำรุง 
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4.1.4  ยุทธศาสตร์การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

ยุทธศาสตร์ที ่1 : การพัฒนานโยบาย มาตรการ และบริการด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
ยุทธศาสตร์ที ่2 : การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์ที ่3 : การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของระบบป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
ยุทธศาสตร์ที ่4 : การปรับปรุงระบบบริหารจัดการและการพัฒนาความร่วมมือ 
ยุทธศาสตร์ที ่5 : การพัฒนากำลังคนด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
 

4.1.5 ผลผลิตและกิจกรรมหลัก ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
แผนงานพื้นฐาน / Function 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์: แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
▪ ผลผลิตที่ 1  ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ   

กิจกรรมหลักที่ 1.1  พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการ
ความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค        
และภัยสุขภาพ 

กิจกรรมหลักที่ 1.2  จัดการความรู้ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
▪ ผลผลิตที่ 2  การสนับสนนุ เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง 

ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ  
กิจกรรมหลักที่ 2.1  พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง 

ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ  
กิจกรรมหลักที่ 2.2  เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วม

ของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ  
กิจกรรมหลักที่ 2.3  ส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน   

และเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค 
กิจกรรมหลักที่ 2.4  พัฒนาและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
▪ ผลผลิตที่ 3  การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ 

กิจกรรมหลักที่ 3.1  บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็น
ปัญหารุนแรงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 

กิจกรรมหลักที่ 3.2  ถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม
โรคภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ 

▪ ผลผลิตที่ 4  การบริการรักษาและฟื้นฟูสภาพ เฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติ
ใหม่และภัยสุขภาพ 
กิจกรรมหลักที่ 4.1  บริการรักษาและฟ้ืนฟูสภาพเฉพาะโรค ในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ 

โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพของหน่วยงาน เพ่ือสร้างมาตรฐาน
ระบบบริการ 
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แผนงานยุทธศาสตร์ / Agenda 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์: แผนงานยุทธศาสตร์สร้าง
เสริมให้คนมีสุขภาวะท่ีดี 

▪ ผลผลิตที่ 5  การเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และยุติปัญหาเอดส์ 
กิจกรรมหลักที่ 5.1  เร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย 
กิจกรรมหลักที่ 5.2  ควบคุมวัณโรค 
กิจกรรมหลักที่ 5.3  ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ 

▪ ผลผลิตที่ 6  การพัฒนาจัดระบบบริการอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมหลักที่ 6.1  พัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมหลักที่ 6.2  พัฒนาสถานที่ทำงานที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี ปลอดโรค 

ปลอดภัย 
กิจกรรมหลักที่ 6.3  ขับเคลื่อนมาตรการและกลไกการเฝ้าระวัง การป้องกัน              

และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจาก
สิ่งแวดล้อม ภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการ
ประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 

▪ ผลผลิตที่ 7  การเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรค ตามแนวทางพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติ 
กิจกรรมหลักที่ 7.1  สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
กิจกรรมหลักที่ 7.2  สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพยาธิใบไม้ในตับ 

และมะเร็งท่อน้ำดี 
กิจกรรมหลักที่ 7.3  สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในถ่ินทุรกันดาร

ตามพระราชดำริ 
กิจกรรมหลักที่ 7.4  สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคภายใต้โครงการ

ราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
▪ ผลผลิตที่ 8  การเร่งรัดพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้ได้ตาม

กฎอนามัยระหว่างประเทศ 
กิจกรรมหลักที่ 8.1  พัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข              

อย่างครบวงจรและบูรณาการ   
กิจกรรมหลักที่ 8.2  ยกระดับสมรรถนะตามกฎอนามัยระหว่างประเทศและวาระ

ความมั่นคงด้านสุขภาพโลก 
กิจกรรมหลักที่ 8.3  พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัด

ชายแดน 
กิจกรรมหลักที่ 8.4  ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม

โรคและภัยสุขภาพ 
กิจกรรมหลักที่ 8.5  เร่งรัดกำจัดกวาดล้างโรคตามพันธสัญญา 
กิจกรรมหลักที่ 8.6  พัฒนาระบบดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการเฝ้าระวัง

และการเตือนภัยด้านสุขภาพ 
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กิจกรรมหลักที่ 8.7 พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศ พร้อมรับมือและ

ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่โรคอุบัติซ้ำ และการจัดการภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ 

▪ ผลผลิตที่ 9  การพัฒนาเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพผ่านกลไก 
ระดับชุมชนที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะท่ีดี 
กิจกรรมหลักที่ 9.1  พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ

และสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
กิจกรรมหลักที่ 9.2  พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม

โรคและพัฒนาทักษะชีวิตพฤติกรรมสุขภาพ เพ่ือเด็กไทย 
ปลอดโรค ปลอดภัย 

กิจกรรมหลักที่ 9.3  พัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือลดพฤติกรรมเสี่ยง 
กิจกรรมหลักที่ 9.4  พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม

โรคไม่ติดต่อและปัจจัยเสี่ยง 
กิจกรรมหลักที่ 9.5  พัฒนาและสนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค              

และภัยสุขภาพท่ีเป็นปัญหาสำคัญในผู้สูงอายุ 
กิจกรรมหลักที่ 9.6  สร้างความรอบรู้ด้านโรคและภัยสุขภาพ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

ในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
กิจกรรมหลักที่ 9.7  ส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพด้านโรคไม่ติดต่ออัจฉริยะระดับจังหวัด 

 
แผนงานบูรณาการ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน : แผนงานบูรณการเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก 

▪ ผลผลิตที่ 10  การพัฒนาการดำเนินงานการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก 
กิจกรรมหลักที่ 10.1  พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

  ในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบกำรบริหำรจัดการภาครัฐ : แผนงานบูรณาการ
รัฐบาลดิจิทัล 
▪ ผลผลิตที่ 11  การยกระดับทักษะบุคลากรภาครัฐเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ 

กิจกรรมหลักที่ 11.1  พัฒนาทักษะของบุคลากรเพ่ือก้าวไปสู่องค์กรดิจิทัล 
▪ ผลผลิตที่ 12  โครงการพัฒนาบริการเพื่อเชื่อมโยงแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ 

  กิจกรรมหลักที่ 12.1  พัฒนาแพลตฟอร์มกลางหรือโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลกลาง 
       ภาครัฐ สำหรับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
 
แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์: แผนงานบุคลากรภาครัฐ     
(ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์) 
▪ ผลผลิตที่ 13  รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก 
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4.2 การจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ การบริหารโครงการและการปรับแผน 
ปีงบประมาณ 2566 

 
 

(1) โครงการย่อย (ภายใต้โครงการร่มใหญ่) ที ่เสนอขออนุมัติต้องมีรายละเอียดโครงการ                     
ตามแบบฟอร์ม Full Paper เอกสารแนบ 1 พร้อมทั้งจัดทำผังควบคุมกำกับการดำเนินงาน ตามแบบฟอร์ม
เอกสารแนบ 2 เพ่ือใช้ในการติดตามกำกับการดำเนินงานโครงการ 

ทั้งนี้ กลุ่มยุทธศาสตร์แผนงานและเครือข่ายได้กำหนดหัวข้อการจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
ปีงบประมาณ 2566 ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ตามหัวข้อการสร้างโครงการใน
ระบบ (Estimates SM : ESMS) เพื ่อความสะดวกในการจัดทำโครงการ และเพื ่อการกำกับ ติดตามการ
ดำเนินงาน ผลผลิต และการเบิกจ่ายงบประมาณ ที่สอดคล้องกับการติดตามกำกับของกองแผนงาน  

(2) โครงการที่มีกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ได้แก่ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ     
การอบรมสัมมนา การศึกษาดู ให้จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติดำเนินการโดยต้องสอดคล้องกับโครงการ  
 

 
 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมควบคุมโรค กำหนดให้ทุกหน่วยงานบันทึกข้อมูลแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ 2566 ในระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค (Estimates SM : ESMS) 
โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. เข้าสู่ระบบ ที่เว็บไซด์ https://esms-ddc.moph.go.th 

2. ใส่ Username และ password เข้าใช้งานระบบ 
3. เข้าไปที่ เมนูคำของบหน่วยงาน (ขาลง) -----> คำของบประมาณหน่วยงาน ----->สร้างคำขอ

งบประมาณ  
4. สร้างโครงการตามแนวทางที ่ระบุในคู ่ม ือการใช้งานระบบบริหารจ ัดการเช ิงย ุทธศาสตร์               

กรมควบคุมโรค (Estimates SM : ESMS) 
5. หลังจากสร้างโครงการแล้วเสร็จ และผ่านการกลั่นกรอง ผ่านการอนุมัติและจัดสรรงบประมาณ 

ในระบบแล้ว ให้เข้าไปที่ เมนูบริหารโครงการ  และสามารถรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ
ไดท้ีเ่มนูรายงานความก้าวหน้า 

 
 
 

(1) ระยะเวลาในการดำเนินการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 
(2) แนวทางการขออนุมัติโครงการ 

(ก) โครงการย่อย (ภายใต้โครงการร่มใหญ่) และโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรม สัมมนา                
เสนอโครงการผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้างาน ส่งมายังกลุ่มยุทธศาสตร์แผนงานและเครือข่าย 
เพื่อตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของโครงการก่อนเสนอตามสายการบังคับบัญชาตามลำดับชั้น ได้แก่ 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ รองผู้อำนวยการฯ ลงนามเห็นชอบ และผู้อำนวยการฯ ลงนามอนุมัติโครงการ 

(ข) การเสนอขออนุมัติโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรม สัมมนา  ให้เสนออนุมัติโครงการพร้อม
โครงการย่อย พร้อมแนบ (ร่าง) กำหนดการประชุมฯ 

 
 

4.2.1 การจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 

 

4.2.2 การบันทึกโครงการในระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (Estimates SM : ESMS)  

4.2.3  แนวทางการขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ของ สคร.7 จังหวัดขอนแก่น 
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1) การขออนุมัติจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรม สัมมนา 
    (1) การขออนุมัติจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรม สัมมนา ต้องแนบสำเนาโครงการที่อนุมัติแล้ว 

พร้อมกำหนดการประชุม เสนอล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ หรือ 10 วันทำการ ผ่านกลุ่มยุทธศาสตร์แผนงาน
และเครือข่าย ตรวจสอบความถูกต้องตามแผนการดำเนินงาน และงานการเงินและบัญชี กลุ่มบริหารทั่วไป 
ตรวจสอบความถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามลำดับ 

    (2) การขออนุมัติจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรม สัมมนา ให้ระบุชื่อโครงการ รหัสโครงการ ผลผลิต 
กิจกรรมหลัก และกิจกรรมของโครงการ ให้ชัดเจน 

2) การขออนุมัติจัดประชุมราชการ 
    (1) การขออนุมัติประชุมราชการ ให้กลุ ่มงานที่ขออนุมัติส่งหนังสือที ่งานการเงินและบัญชี                    

กลุ่มบริหารทั่วไป เพื่อตรวจสอบรายละเอียดตามระเบียบการเงิน และสนอผู้อำนวยการพิจารณาอนุมัติ 
ตามลำดับ 

    2) การขออนุมัติจัดประชุม ให้ระบุชื่อโครงการ รหัสโครงการ ผลผลิต กิจกรรมหลัก และกิจกรรม
ของโครงการ ให้ชัดเจน  

 
 

 
 

1) เมื่อได้รับการอนุมัติและจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการแล้ว ภายในไตรมาส 1 จะไม่
อนุมัติให้มีการปรับแผน หรือ ซึ่งหากมีเหตุผลและความจำเป็นจะมีการปรับกิจกรรมและงบประมาณในโครงการ 

ไปเพ่ือพิจารณาเป็นกรณี เสนอผู้อำนวยการ  
2) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรม สัมมนา หากมีการดำเนินการเสร็จสิ้นและได้ผลผลิตตามเป้าหมาย

และเบิกจ่ายงบประมาณเสร็จสิ้น จะตัดงบประมาณที่เหลือจ่ายไว้เป็นงบประมาณส่วนกลางของหน่วยงาน              
เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการเร่งด่วนและมีงบประมาณ            
ไม่เพียงพอ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ของหน่วยงาน 
 

 
 

1) แนวทางการปรับแผน 
ตามแนวทางการบริหารแผนงาน งบประมาณและการติดตามประเมินผล กรมควบคุมโรค ระบุว่า

โครงการ / กิจกรรมในแผนฯ ที่กรมอนุมัติแล้วให้ทุกหน่วยงานดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
และควบคุม กำกับให้เกิดผลตามท่ีได้กำหนดเป็นผลผลิตและตัวชี้วัด ไม่ควรปรับแผน ยกเว้น กรณีจำเป็น โดยมี
แนวปฏิบัติดังนี้ 

(1) การปรับแผน / โครงการ  หมายถึง การปรับรายละเอียดภายในโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม 
ซึ่งกรมควบคุมโรคกำหนดให้มี 2 กรณี ดังนี้ 

(ก) การปรับแผน คือ การปรับกิจกรรม / หรือ โครงการ / งบประมาณที่อยู ่ในโครงการ
กิจกรรม หรือผลผลิตเดียวกัน หรือ งบรายจ่ายเดียวกัน ภายในหน่วยงานเดียวกัน 

(ข) การโอน คือ การปรับแผน ที่มีการโอนงบประมาณข้ามผลผลิต ข้ามงบรายจ่าย หรือข้ าม
หน่วยงาน 

 

4.2.4  ขั้นตอนการขออนุมัติจัดประชุม  

 

4.2.5  ข้อปฏิบัติในการบริหารโครงการ  

 

4.2.6  การปรับแผน  
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(2) การพิจารณาอนุมัติปรับแผนให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

(2.1) การปรับแผนการปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ที่ กรมควบคุมโรค 
ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้กระทำได้ในกรณีดังนี้ 

(ก) เมื่อกรมควบคุมโรค หรือหน่วยงานมีนโยบายใหม่ และมีความจำเป็นต้องปรับปรุง
เป้าหมาย ผลผลิต หรือโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายใหม่นั้น 

(ข) เมื่อมีการโอนงบประมาณไปจ่ายให้หน่วยรับงบประมาณ )ข้ามหน่วยงาน(               
ตามนโยบายเร่งด่วนของกรมควบคุมโรค เพ่ือแก้ไขปัญหาโรคและภัยที่เป็นปัญหาสำคัญของพ้ืนที่ 

(ค) เมื่อมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต หรือโครงการ  
ให้แตกต่างไปจากที่กรมควบคุมโรคได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว หากไม่ดำเนินการจะมีผลกระทบกับภารกิจ
สำคัญของหน่วยงาน 

(2.2)  การปรับแผนการปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณไปดำเนินโครงการ
ใหม่ต้องเป็นงานที่เพิ่มประสิทธิภาพ และคุณภาพการให้บริการ พัฒนาบุคลากร พัฒนาเทค โนโลยี หรือ
สนับสนุนงานตามภารกิจของกรมควบคุมโรคและหน่วยงาน 

(2.3)  การปรับแผนการปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ ่ายงบประมาณ หากมีหนี้                    
ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ หรือประมาณการค่าใช ้จ ่ายจนถึงส ิ ้นปี งบประมาณ แล้วคาดว่าจะมีค่า
สาธารณูปโภคค้างชำระ หรือมีค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ต้องจ่ายตามข้อผูกพัน หน่วยงานต้องปรับแผนการปฏิบัติ
ราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อนำไปชำระหนี้ดังกล่าวเป็นลำดับแรกก่อน โดยต้องระบุไว้ใน
หนังสือเสนอขออนุมัติด้วยว่า “ไม่มีหนี้ ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ” 

  (2) การดำเนินการตามขั้นตอนที่กรมควบคุมโรคกำหนด ให้ดำเนินการดังนี้ 
(2.1) หน่วยงานเสนอขอการปรับแผนการปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ     

ต่ออธิบดีกรมควบคุมโรค หรือรองอธิบดีที่กำกับหน่วยงาน ให้ความเห็นชอบในหลักการก่อน เมื่อได้รับความ
เห็นชอบแล้วให้หน่วยงานดำเน ินการปรับแผนและจัดทำข้อมูลในระบบบริหารจัดการงบประมาณ                       
เชิงยุทธศาสตร์ (Estimates SM : ESMS) พร้อมแนบแบบฟอร์มปรับแผน 

(2.2)  การปรับแผนการปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามข้อ (2.1) กรณีที่
ต้องมีการโอนงบประมาณรายจ่าย โอนเงินจัดสรรข้ามหน่วยงาน ข้ามผลผลิตกิจกรรมหลัก และหรือปรับ
เพิ่มกิจกรรมในโครงการ การปรับเพิ่มกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ และการขอสนับสนุนงบประมาณ
เพิ่มเติม 

สำหรับดำเนินโครงการที ่แตกต่างไปจากที ่กรมควบคุมโรคได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว             
ให้หน่วยงานเสนอขออนุมัติต่ออธิบดีกรมควบคุมโรคหรือรองอธิบดีที่กำกับหน่วยงาน ผ่านผู้อำนวยการกอง
ยุทธศาสตร์และแผนงานพร้อมแนบแบบฟอร์มปรับแผน เพื่อให้กองยุทธศาสตร์และแผนงานให้ความเห็นชอบ
ก่อนเสนอกรมฯ อนุมัติปรับแผนฯ 

(2.3) การแก้ไขข้อความ ปรับรายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ภายใต้โครงการใหญ่ใน
แผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่กรมฯ ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยที่ไม่มีผลทำให้เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดผลผลิต หรือทำให้โครงการใหญ่ วัตถุประสงค์ของโครงการเปลี่ยนแปลงไปจากที่ กรมฯ ได้ชอบแล้ว
ไม่ถ ือเป็นการปรับแผนการปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แต่เป็นการบริหารแผน             
ในหน่วยงาน 
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(2.4)  เมื่อหน่วยงานดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ ให้ส่งเงินเหลือจ่ายคืนส่วนกลางกรมฯ 
เป็นลำดับแรกเพ่ือนำไปดำเนินการในภารกิจสำคัญเร่งด่วนของกรมต่อไป 
 
 
 

 

1) ให้ระบุรายละเอียดในแบบฟอร์มการปรับแผนฯ ให้ครบถ้วน ได้แก่ ชื่อโครงการ / กิจกรรม 
รหัสโครงการ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เป้าหมาย รวมทั้งเหตุผลที่มีเงินเหลือจ่าย หรือ ความจำเป็นที่ต้องทำ
รายการใหม่ 

2) ช่องรายการเดิม )ด้านซ้ายของแบบฟอร์ม(  ให้ระบุรายละเอียดกิจกรรมในโครงการเดิม         
ให้ครบทุกกิจกรรม ทั้งท่ีปรับแผนและไม่ปรับแผน โดยให้ใส่ผลงานที่ดำเนินการไปแล้ว หรือ %  ความก้าวหน้า
ทุกครั้งที่ปรับแผน โดยเฉพาะกรณีที่ให้เหตุผลว่า มีเงินเหลือจ่าย เพื่อเป็นการรับรองถึงความสำเร็จของการ
ดำเนินงานตามแผน การระบุครบทุกกิจกรรมจะเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บริหารว่าในภาพรวม
การดำเนินงานเป็นอย่างไร หากลดกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งจะส่งผลกระทบต่อโครงการร่มใหญ่หรือไม่ 

3) ช่องรายการหลังปรับแผน (ด้านขวา)  
(1)  ให้ระบุรายละเอียดกิจกรรมเดิมของโครงการที่ไม่ได้ปรับว่า “ไม่ได้ปรับแผน” 
(2) ระบุกิจกรรมที่ปรับใหม่และวงเงินที่ใช้ เป้าหมายและเหตุผล หากมีการขอปรับ (เพิ่ม-ลด)  

บประมาณ ข้ามโครงการ ข้ามผลผลิต ข้ามงบรายจ่าย ให้นำทุกโครงการที่ปรับมาใส่ให้ครบง  
(3) งบประมาณรวมทั้งสิ้น ทั้ง 2 ส่วน ต้องเท่ากันทั้งกิจกรรมใหม่และกิจกรรมเดิม 

    4) การจัดทำเหตุผลในการปรับแผน โดยระบุ 2  คือ เหตุผลหลัก  
   (1) เหตุผลที ่มีเงินเหลือ โดยได้ทำงานเดิม เสร็จ / ไม่เสร็จอย่างไร ไม่ทำเพราะเหตุใด                 

(เช่น ได้รับเงินจากแหล่งอื่น หรือ บูรณาการกับโครงการอื่น หรือลดกิจกรรม ขั้นตอน ระยะเวลา อัตรา
ค่าใช้จ่ายโดยแสดงเป็นตารางเปรียบเทียบเป้าหมาย ทั้งผลงานและผลเงิน 

   (2) เหตุผลที่จำเป็นต้องทำรายการใหม่ โดยปรับ เพ่ิม / ลด / ขยายเป้าหมายหรือปรับ
เช่น เป็นการผลักดันจากระดับนโยบาย หรือกลุ่ม กิจกรรมใหม่ ด้วยเหตุผลใด เป้าหมาย เพ่ือให้งานครอบคลุม 

มีประสิทธิผลขึ้น เป็นต้น โดยให้ระบุเป้าหมายของกิจกรรมใหม่ด้วย 
กรณีที่เป็นเรื ่องวิจัย  ให้ทำบันทึกส่งให้สำนักจัดการความรู้ดำเนินการเสนอขอ

อนุมัติกรมฯ และแจ้งผลการพิจารณาให้หน่วยงานทราบ พร้อมทั้งส่งสำเนาให้กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
เมื่อได้รับอนุมัติการปรับแผนแล้ว ให้จัดทำรายการปรับแผนในระบบ Estimates 

ESMS กรณีเป็นโครงการใหม่ให้สร้างโครงการ ระบุแหล่งเงินไว้ โดยไม่ต้องใส่งบประมาณในแผน                      
ของบประมาณ 

(3)  ทำรายการเมนูปรับแผน โอนเงินในระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์  
โดยผู้รับผิดชอบของกลุ่มยุทธศาสตร์แผนงานและเครือข่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.7  การทำแบบฟอร์มปรับแผน 
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ปรับแผนในกรณี ดังต่อไปนี้ 
 

1. นโยบายใหม่ของกรมฯ จำเป็นต้องปรับปรุงเป้าหมาย ผลผลิตหรือโครงการให้สอดคล้องกัน 
2. การโอนงบประมาณข้ามหน่วยงาน ให้เป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของกรมฯ เพ่ือแก้ไขปัญหาโรค 
และภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาสำคัญ  
3. การเปล่ียนแปลงเป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต หรือโครงการที่แตกต่างไปจากที่กรมฯ ให้ความเห็นชอบแล้ว   
หากไม่ดำเนินการจะมีผลกระทบกับภารกิจสำคัญ 

❖ ทั้งนี้ โครงการใหม่ ต้องเป็นงานที่เพ่ิมประสิทธิภาพ และคุณภาพการให้บริการ พัฒนาบุคลากร 
พัฒนาเทคโนโลยี หรือสนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงาน และไม่มีหนี้ค่าสาธารณูปโภค 
ค้างชำระ ส่วนที่เหลือให้ส่งคืนกรมฯ เท่านั้น  

กรณีที่ 1 
▪ ปรับเพิ่มกิจกรรมในโครงการ 
▪ ปรับเพิ่มกิจกรรมประชุมเชิงฯ 

**โดยไม่กระทบวงเงินงบประมาณ
ที่กรมเห็นชอบ** 
 

กรณีที่ 2  
▪ โอน งปม. ข้ามหน่วยงาน 
▪ โอน งปม. ข้ามผลผลิตกิจกรรมหลัก 
▪ ขอสนับสนุน งปม. เพ่ิมเติม 

หน่วยงานเสนออธิบดี /รองอธิบดี 
ทีดู่แลหน่วยงาน 

อธิบดี /รองฯ 
เห็นชอบในหลกัการ 

หน่วยงานปรับแผนตามแบบฟอร์ม 
และบันทกึปรับแผน พร้อมแนบ

แบบฟอร์มในระบบ ESMS 

อธิบดี /รองฯ 
อนุมัติปรับแผน 

หน่วยงานปรับแผนตามแบบฟอร์ม
และบันทกึปรับแผน พร้อมแนบ

แบบฟอร์มในระบบ ESMS 

แจ้งผลการอนุมัติ
ปรับแผนโครงการ

ไปยังกองคลัง 

หน่วยงานเสนอ อธิบดี /รองอธิบด ี
ที่ดูแลหน่วยงาน (ผ่าน ผอ.กยผ.) 

ขั้นตอนการปรับแผน   
 

เกณฑ์การปรับแผน   
 

ภาพที่ 9 แสดงหลักเกณฑ์และขั้นตอนการปรับแผน ประจำปีงบประมาณ 2566  
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3. ตรวจสอบโครงการ ได้แก ่
-  ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัตริาชการ ท่ีกรมฯอนุมตั ิ
- ความถูกต้อง ครบถ้วน ของรายะเอียดโครงการ และ
ประมาณการงบประมาณ 
 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

  

 

2. กลุ่มยุทธศาสตร์แผนงานและเครือข่าย รับโครงการ 

ไม่ถูกต้อง ส่งกลับให้ผูร้ับผดิชอบ
แก้ไข 

ถูกต้อง    
    

6. เสนอ
ผู้อำนวยการลงนาม

อนุมัติโครงการ 

 

5. เสนอ อำนวยการผู้ช่วยผู้ รองผูอ้ำนวยการ / พิจารณา
ให้ข้อคิดเห็น และลงนามเห็นชอบโครงการของกลุ่มงาน

ภายใต้สายบังคับบัญชา 

4. หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ / ผู้รกัษาการ 
พิจารณาผ่านโครงการ 

 

2 วัน 

3 วัน 

1 วัน 

1 วัน 

1-2  วัน 

1. กลุ่มงานจัดทำโครงการ 

7. กลุ่มยุทธฯ สำเนาโครงการ     
และส่งคืนโครงการที่อนุมตัิแล้วใหก้ลุ่มงาน      

ทีร่ับผิดชอบโครงการ 
 

**  รวมระยะเวลาไม่เกิน 9 วัน  
ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการปรับแกไ้ข

โครงการของกลุ่มงาน 

 

ภาพที่ 10 แสดง Flow chart ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติโครงการ  ประจำปีงบประมาณ 2566  
 
 
 

Flow chart 
 ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติโครงการ  ประจำปีงบประมาณ 2566 
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5.เสนอผู้อำนวยการพิจารณา ลงนาม 

4.หัวหน้ากลุ่มยุทธฯ 
พิจารณากลั่นกรอง 

• กรณี เข้าข่ายเป็นการปรับแผน ตามหลักเกณฑ์ที่กองยุทธศาสตร์และ
แผนงานกำหนด 

• ระยะเวลาปรับแผน (เพื่อบริหารแผนในหน่วยงาน) ไม่เกิน 3 วัน 

• ระยะเวลาปรับแผน (ตามหลักเกณฑ์ที่ต้องส่งไปพิจารณาที่กรมฯ)    
ไม่น้อยกว่า 15 วัน 

หมายเหตุ : อ้างอิงจากระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กลุ่มยุทธฯ เสนอผู้อำนวยการ ฯ 
ลงนามอนุมัต ิ

2. กลุ่มยุทธศาสตร์แผนงานและเครือข่าย ลงรับบันทึกฯ 

1 วัน 

1. ผู้รับผดิชอบโครงการ 
ทำบันทึกพร้อมแนบแบบฟอร์มปรบัแผนเสนอผ่านหัวหน้ากลุ่ม 

 

ส่งกลับให้กลุม่
งานแก้ไข 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

6.กลุ่มยุทธฯ ทำหนังสือนำส่งเรื่อง       
เพื่อเสนอต่ออธิบดี /รองอธิบดี ผ่าน

แทธศาสตร์ผู้อำนวยการกองยุ ละแผนงาน            
กรมควบคุมโรค 
 

1 วัน 

1 วัน 

กลุ่มยุทธศาสตร์แผนงานและ
เครือข่าย 

 

1 - 2 วัน 

1 - 15 วัน 

ส่ง(สำเนา) 
เอกสารการปรับ
แผนคืนกลุม่/
ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มยุทธฯ 
ดำเนินการปรับ
แผนในระบบ 

ESM 

3. งานแผนงานฯตรวจสอบความถูกต้อง 
ตามหลักเกณฑ์การขออนุมตัิปรับแผน            
และความถูกต้องของเอกสารปรับแผน 

 7. อธิบดีหรือร ธองอ ิบด ี
พิจารณาอนุมัต ิ

 

Flow chart  
ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติปรับแผน ปีงบประมาณ 2566 

ภาพที่ 11 แสดง  Flow chart ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติปรับแผน ปีงบประมาณ 2566 
 



 

 

42 

2566 แผนปฏิบัติราชการ 

 
 

4.3 แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดกรอบในการติดตาม ควบคุม กำกับการ

ดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่สอดคล้องกับแนวทางของ
กรมควบคุมโรค โดยมีประเด็นหลัก ๆ ในการติดตามและประเมินผล ตลอดจนกำหนด ความถี่ของการรายงาน 
แหล่งข้อมูล และบทบาทกลุ่มที่ต้องดำเนินการ ดังนี้ 

4.3.1 การติดตามกำกับการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการตามตัวชี ้วัดสำคัญ
หน่วยงาน  

o KR1 ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนงานโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย ประจำปี
งบประมาณ 2566 วัตถุประสงค์เพ่ือกำกับติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
ของแต่ละโครงการ โดยนำข้อมูลร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการ ที่ปรากฎจากข้อมูลจากการรายงานใน
ระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ Estimate SM (ESMS) ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่กำหนด มาคิดเป็นค่า
คะแนนผลการดำเนินงานรายโครงการและสรุปเป็นภาพรวมกลุ่ม ทั้งเชิงปริมาณ (ร้อยละความก้าวหน้าผลการ
ดำเนินงาน) และเชิงคุณภาพ (ความครบถ้วน สมบูรณ์ และสอดคล้องของการรายงานผลการดำเนินงาน) เพ่ือ
เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับแผนงานที่กำหนด   

o เกณฑ์การให้คะแนน : พิจารณาจากความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามเป้าหมายแต่ละ
ไตรมาส โดยกลุ่มงานสามารถดำเนินงานรายโครงการ เปรียบเทียบกับแผนที่กำหนด กำหนดค่าคะแนน  
ดังนี้  
ไตรมาส  รายละเอียดการดำเนินงาน คะแนน กำหนดเวลาดึงข้อมูล 

1 กลุ่มงานสามารถดำเนินงานรายโครงการเปรียบเทียบกับแผนที่
กำหนดไว้  ในไตรมาสที่ 1 – 3  กำหนดค่าคะแนนดังนี ้
o มากกว่าหรือเท่ากับแผน = 2.5 คะแนน 
o น้อยกว่าแผน ไม่เกินร้อยละ 10.00 = 2.4 คะแนน 
o น้อยกว่าแผน อยู่ระหว่างร้อยละ 10.01 - 20.00 = 2.3 คะแนน 
o น้อยกว่าแผน อยู่ระหว่างร้อยละ 20.01 - 30.00 = 2.2 คะแนน 
o น้อยกว่าแผน เกินกว่าร้อยละ 30.00 ข้ึนไป = 2.1 คะแนน 

2.5 20 ธันวาคม 2565 

2 2.5 20 มีนาคม 2566 
 

3 2.5 20 มิถุนายน 2566 

4 กลุ่มงานสามารถดำเนินงานรายโครงการได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
ในไตรมาสที่ 4  กำหนดคา่คะแนนดังนี ้
o มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 95.00 = 2.5 คะแนน 
o อยู่ระหว่าง ร้อยละ 80.01 – 94.99 = 2.4 คะแนน 
o น้อยกว่าแผน ร้อยละ 80.00 ลงไป = 2.3 คะแนน 

 

2.5 31  สิงหาคม 2566 

 รวมคะแนนทั้งปี 10 คะแนน 
 
หมายเหตุ  :  โครงการที่นำมาพิจารณาและจัดเป็นโครงการตามตัวชี้วัด KR 1 ได้แก ่ 
   1. เป็นโครงการที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566   
   2. เป็นกิจกรรม/โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจากการปรับแผนของหน่วยงาน   
   3. เป็นโครงการที่ได้รับโอนงบประมาณสนับสนุนจากกรมควบคุมโรคในระหว่างปี  ซึ่งจะนำมา
พิจารณาผลการดำเนินงานภายหลังได้รับแจ้งสนับสนุนงบประมาณแล้ว 45 วัน   
   4. เป็นโครงการเงินนอกงบประมาณของกลุ่มงาน ที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ 
หรือเป็นโครงการเงินนอกงบประมาณที่เห็นชอบตามมติที่ประชุม  (แล้วแต่กรณี) 
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4.3.2 การติดตามกำกับผลการดำเนินงานตามโครงการสำคัญ ปีงบประมาณ 2566 

ประเด็นการติดตาม ความถี่การติดตาม แหล่งข้อมลู บทบาทกลุ่ม 
(1) ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน
โครงการตามแผนปฏิบัตริาชการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ทุกเดือน  
ในประชุม กวป. 

 

รายงานความก้าวหน้า  
ในระบบ ESM 

1.ทุกกลุ่มเข้าไปรายงานผลการ
ดำเนินงานโครงการ/รายกิจกรรมที่
เกี่ยวข้อง ในระบบ ESMS เมนูรายงาน
ความก้าวหน้า 
2. กลุ่มยุทธศาสตร์แผนงานและ
เครือข่าย นำข้อมลูเสนอที่ประชุม กวป. 
ประจำเดือน และตรวจสอบรายงาน
ข้อมูลก่อนกรมควบคมุโรคดึงข้อมลู 

(2) ความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ
ตามนโยบายสำคัญของกรมควบคมุโรค 
/ โครงการตามนโยบายสำคญักระทรวง
สาธารณสุขในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับกรม
ควบคุมโรคปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

ทุกวันท่ี 25 
ของเดือน 

ตามแบบฟอร์ม กลุ่มที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนข้อมูล 
ตามประเด็นทีไ่ดร้ับการประสาน               
และร้องขอภายในเวลาที่กำหนด 
(แล้วแต่กรณี) 

(3) รายงานความก้าวหน้าตาม 
ข้อสั่งการในท่ีประชุมหัวหน้า 
ส่วนราชการกรมฯ  

ทุกวันท่ี 30 
ของเดือน 

หรือตามทีไ่ด้รบั
ประสานและร้องขอ

จากส่วนกลาง 
กรมควบคุมโรค 

ข้อมูลผลการ
ดำเนินงานตาม 

ข้อสั่งการจากผู้ที่
เกี่ยวข้อง  

1. พิจารณาข้อสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
2. รายงานผลการดำเนินงานตาม               
ข้อสั่งการ ตามแบบฟอรม์กำหนด               
ส่งผู้รับผิดชอบส่วนกลาง หรือส่ง                
กลุ่มยุทธศาสตร์แผนงานและเครือข่าย             
หรือตามมอบหมาย (แล้วแต่กรณี) 
 

(4) ความก้าวหน้าการดำเนินงานตาม
โครงการราชทัณฑ์ปันสุข โครงการ
พระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกยีรติฯ 
และโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรม
วงศานุวงษ์  
 

ทุกเดือน 
หรือตามไดร้ับการ

ประสานจาก
ส่วนกลางฯ 

ตามแบบฟอร์ม 1. ผู้รับผดิชอบแผนโรค/โครงการ/
กิจกรรมที่เกีย่วข้อง ประสานพ้ืนท่ี            
เพื่อ จัดทำและรวบรวมข้อมลูที่เกีย่วข้อง 
ส่งกลุ่มยุทธศาสตร์แผนงานและ
เครือข่าย 
2. กลุ่มยุทธศาสตร์แผนงานและ
เครือข่าย รวบรวมข้อมลูและรายงาน
ตามประเด็นทีเ่กี่ยวข้อง  
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4.4 แนวทางการบริหารความเสี่ยงโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงโครงการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดความเสี่ยง ป้องกันผลกระทบที่
อาจจะเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานโครงการ และเพิ่มโอกาสในการบรรลุตามเป้าหมายของโครงการที่กำหนดไว้       
ในปีงบประมาณ 2566   ได้กำหนดกรอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในโครงการที่มีการใช้จ่ายงบประมาณสูง 
ตั้งแต่วงเงิน 300,000 บาท ขึ้นไป เป็นโครงการที่มีความสำคัญและเป็นปัญหาในพ้ืนที่ โดยยึดหลักเกณฑ์ในการ
วิเคราะห์ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน 
COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission)  

 
 
  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

การบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ ของ สคร.7 ขอนแก่น ตามแนวทาง COSO 
ปีงบประมาณ 2566 

 

ภาพที่ 12  แสดงการบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ ของ สคร.7 ขอนแก่น ตามแนวทาง COSO  
ปีงบประมาณ 2566 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1  
ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลทั่วไป  เขตสุขภาพที่ 7 
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ข้อมูลทั่วไป 
1. ที่ตั้งสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น 

          สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น สังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่เลขที่ 
181/37 ซอยราชประชา ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมืองอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 หมายเลขโทรศัพท์
ติดต่อ 043-222-818-9 โทรสาร 043-226-164   

2. สภาพภูมิศาสตร์ ภูมิประเทศของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น 

          สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น มีพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ได้แก่ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และมหาสารคาม มีพ้ืนที่รวม 31,423 ตารางกิโลเมตร จังหวัดที่มีพ้ืนที่มากที่สุด 
คือ จังหวัดขอนแก่น รองลงมา คือ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดมหาสารคาม ตามลำดับ 

3. แผนที่จังหวัดในเขตรับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น 

 

 ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทางการเกษตร จังหวัดขอนแก่น ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำเชิญ แม่น้ำชี
ไหลผ่าน โดยเฉพาะแม่น้ำชีที่ไหลผ่านจังหวัดมหาสารคาม และร้อยเอ็ด จังหวัดกาฬสินธุ์มีแม่น้ำปาวไหลผ่าน 
มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงพื้นที่เกษตรในพ้ืนที่ คือ เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนลำปาว 

4. การแบ่งเขตการปกครองและลักษณะประชากร       

 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น มีพื้นที่รับผิดชอบในการประสานการทำงาน 4 จังหวัด 
ซึ่งอยู่ในเขตตรวจราชการที่ 7 ประกอบด้วย 77 อำเภอ 660 ตำบล 8,131 หมู่บ้าน 1,496,616 ครัวเรือน มีจำนวน
ประชากรทั้งสิ้น 4,995,643 คน (ข้อมูลประชากรปี 2565 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565) โดยจังหวัดที่มีประชากรมาก
ที่สุดคือ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1,785,696 คน รองลงมา คือ จังหวัดร้อยเอ็ด 1,291,581 คน และจังหวัด
กาฬสินธุ์  972,839 คน ส่วนจังหวัดที่มีประชากรน้อยที่สุดคือ จังหวัดมหาสารคาม 945,527 คน 
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ตารางที่ 19 ข้อมูลประชากรพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น 

จังหวดั ขอนแกน่ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสนิธุ ์ รวม 4 จังหวัด 

อาย ุ ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

0-4 ปี 36,865 34,116 19,020 17,850 26,002 24,763 20,039 19,067 101,926 95,796 

5-9 ปี 47,394 44,134 23,880 22,399 32,654 31,223 25,952 24,283 129,880 122,039 

10-14 ปี 51,928 48,974 26,416 25,041 36,463 34,404 28,827 27,285 143,634 135,704 

15-19 ปี 53,317 50,104 28,232 28,221 37,865 35,155 29,481 27,934 148,895 141,414 

20-24 ปี 55,873 54,468 30,631 34,172 41,119 39,006 28,330 28,629 155,953 156,275 

25-29 ปี 68,697 66,057 35,198 34,018 50,536 47,360 36,155 34,592 190,586 182,027 

30-34 ปี 64,689 62,011 33,377 31,804 46,941 43,872 36,523 34,417 181,530 172,104 

35-39 ปี 63,608 62,211 32,128 30,565 46,753 44,086 36,526 34,332 179,015 171,194 

40-44 ปี 68,142 69,073 35,753 35,517 50,646 48,885 38,211 37,197 192,752 190,672 

45-49 ปี 68,660 72,685 39,456 40,453 54,247 55,981 40,750 42,187 203,113 211,306 

50-54 ปี 73,088 80,371 41,149 44,208 56,903 60,275 43,348 46,328 214,488 231,182 

55-59 ปี 65,236 72,603 35,172 37,585 47,035 51,002 36,592 38,813 184,035 200,003 

60-64 ปี 52,348 59,874 27,512 30,709 36,607 40,535 27,694 31,101 144,161 162,219 

65-69 ปี 40,082 46,982 21,459 24,762 29,026 33,795 20,833 24,101 111,400 129,640 

70-74 ปี 29,944 35,901 15,986 19,680 21,676 26,072 14,685 18,250 82,291 99,903 

75-79 ปี 18,390 23,199 9,780 12,911 13,360 18,205 9,104 11,897 50,634 66,212 
80 

ปีขึ้นไป 
18,621 26,051 8,077 12,406 11,310 17,819 7,285 12,091 45,293 68,367 

รวม 876,882 908,814 463,226 482,301 639,143 652,438 480,335 492,504 2,459,586 2,536,057 
 
ที่มา  :  ระบบสถิติทางการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  
           ข้อมูลประชาการรายอายุ ปี 2565  (ณ เดือนตุลาคม 2565 ) 
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ที่มา  :  ระบบสถิติทางการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
ข้อมูลประชาการรายอายุ ปี 2565  (ณ เดือนตุลาคม 2565 ) 

ชาย 49%หญิง 51%

แยกตามเพศ

แผนภาพที่ 13  แสดงลักษณะปิรามิดประชากรและสัดส่วนของเพศ ในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 7 

 

1.92
2.44

2.72
2.83

3.13
3.64

3.45
3.43

3.82
4.23

4.63
4.00

3.25
2.60

2.00
1.33
1.37

2.04
2.60

2.88
2.98

3.12
3.82
3.63
3.58

3.86
4.07

4.29
3.68

2.89
2.23

1.65
1.01
0.91

6 4 2 0 2 4 6

0-4

10-14

20-24

30-34

40-44

50-54

60-64

70-74

80+

ร้อยละ

กลุ่มอายุ (ปี) % ชาย % หญิง



 

 
50 

2566 แผนปฏิบัติราชการ 

 

 

 

ตารางท่ี 20 ข้อมูลสถานบริการในพื้นที่รับผิดชอบ เขตสุขภาพที่ 7 

 
 

ที่มา :  https://r7.moph.go.th / Dashboard / ข้อมลูพื้นฐาน หน่วยงบริการสาธารณสุข สำนักงานเขตสุขภาพท่ี 7  
ข้อมูล ณ  วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2565 

 
 

 

 

ลำดับ ประเภท / จังหวัด 
จำนวน (แห่ง) 

ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ รวม 

1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 1 1 1 1 4 

2 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 26 13 20 18 77 

3 สถานีอนามัย 0 0 0 1 1 

4 สถานบริการสาธารณสุขชุมชน 0 0 0 0 0 

5 โรงพยาบาลศูนย์ 1 0 1 0 2 

6 โรงพยาบาลทั่วไป 2 1 0 1 4 

7 โรงพยาบาลชุมชน 23 12 19 17 71 

8 ศูนย์สุขภาพชุมชน ของ รพ. 19 2 0 1 22 

9 ศูนย์วิชาการ 8 1 0 0 9 

10 โรงพยาบาล นอก สป .สธ.  4 0 0 0 4 

11 โรงพยาบาล นอก สธ. 3 1 1 0 5 

12 ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 4 7 3 39 

13 โรงพยาบาลเอกชน 3 1 2 2 8 

14 คลินิกเอกชน 63 207 277 118 665 

15 โรงพยาบาล /ศูนย์บริการสาธารณสุข  สาขา 0 0 1 0 1 

16 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (สังกัด สป.สธ.) 0 47 0 156 203 

17 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (สังกัด อบจ.) 248 128 229 105 605 

  รวม 426 418 558 318 1,720 
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ข้อมูลสถานบริการในพื้นที่  แยกรายประเภท 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
(808 แห่ง)

- สังกัด สป.สธ 203 แห่ง 
- สังกัด อบจ. 605 แห่ง

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
(77 แห่ง)

โรงพยาบาลศูนย์ (2 แห่ง)

โรงพยาบาลทั่วไป (4 แห่ง)

โรงพยาบาลชุมชน (71 แห่ง) อ่ืนๆ (85 แห่ง)

ที่มา :  https://r7.moph.go.th / Dashboard / ข้อมลูพื้นฐาน หน่วยงบริการสาธารณสุข สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7  
 ข้อมูล ณ  วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2565 

ภาพที่ 14 แสดงสัดส่วนข้อมูลบริการในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 7  แยกรายประเภท 

 



 

 
52 

2566 แผนปฏิบัติราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 16 แสดงแผนที่กลยุทธ์ (พ.ศ.2565-2580) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น 

      ภาพที่ 15 แสดงแผนที่กลยุทธ์ (พ.ศ.2565-2580) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 7 จังหวัดขอนแก่น 

  

 

ค่านิยมร่วม (Share Value)   :  MOPH  &  ISMART + L   
วัฒนธรรมองค์กร  :  “ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำวิชาการ ประสานงานเด่น เน้นการเรียนรู้ เชิดชูองค์กร ” 

 

1.พัฒนานโยบายมาตรการ 
และบริการ 

2.เสริมสร้างความ
เข้มแข็งระบบ PHER 

4. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและ
พัฒนาความร่วมมือ 

5.องค์กรสมรรถนะสูง 3 .ยกระดับโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

1.1 ความชุกและอุบัติการณ์การ
เจ็บ 

ป่วย/การเสียชีวิตลดลง 

ประสิทธิผล 

4.1 เครือข่ายดำเนินการป้องกันควบคุม
โรคได้ตามมาตรฐานสากล 

คุณภาพ 

4.2 กลไกการประสานงาน และการบูร
ณาการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิภาพ 

2.1 บริหารจัดการภาวะฉุกเฉินได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

พัฒนาองค์กร 

5.1 บุคลากรมีขีดสมรรถนะสูง           (คนดี มี
ความสุข เช่ียวชาญในการป้องกันควบคุมโรคและ

ภัยสุขภาพ) 

1.2 ประชาชนมีความรอบรู้ด้านโรค/
ภัยสุขภาพและพฤติกรรมสขุภาพ

ถูกต้องเหมาะสม 

3.1 เป็นศูนยก์ลางวิชาการและ
นวัตกรรม 

3.3 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ/
ข้อมูลสนับสนนุการเฝ้าระวังโรค

ที่มีคุณภาพที่พร้อมใช ้

4.3 มีระบบการบริหารจัดการ
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ ์

3.2 เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิง 

วิสัยทัศน ์
ประชาชนในพื้นที่เขตสขุภาพที่ 7 ได้รับการป้องกัน ควบคุมโรค 

และภัยสุขภาพ ระดับมาตรฐานสากล ภายในปี พ.ศ. 2580 

 12  เป้าประสงค์ (Strategic objectives) 

5.2 เสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร MOPH 

5.3 พัฒนาประสิทธิภาพ
กระบวนงานสนับสนุน (Support) 

Effective Policy  
Deployment EOC 

Technology 
Research & Lab 

Management&  
Network 

HPO 
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ภาพที่ 16  
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ภาคผนวก 2  

แบบฟอร์มประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ

และการบริหารแผนประจำปี 2566 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวดัขอนแก่น 

1. ชื่อโครงการ : 
2. ยุทธศาสตร์ :  
3. ประเภทงบรายจ่าย : งบดำเนินงาน (โครงการ)        ผลผลิตที่ ……….     กิจกรรมหลักที่ ……. 
4. หลักการและเหตุผล :  

............................................................................................................................. .....................
.................................................................... ..........................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................ 
 5. วัตถุประสงค์ :  

5.1 ......................................................................................................................... ................................ 
5.2 .........................................................................................................................................................  
5.3 ......................................................................................................................... ................................ 

6. ระยะเวลาดำเนินโครงการ :  
7. เป้าหมายผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ :  

7.1 ผลผลิตโครงการ  
ลำดับ ผลผลิตของโครงการ จำนวน หน่วยนับ 

1 ............................................................................................    

7.2 ตัวช้ีวัดของโครงการ  
ลำดับ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ 

1 ............................................................................................ 
............................................................................................  

  

 7.3 ผลลัพธ์ของโครงการ : เป้าหมาย ลดอัตราป่วย / ลดอัตราตาย / ลดโรค (กรณีแผนโรค) 
8. วงเงินงบประมาณโครงการ : .................................. บาท 
9. กิจกรรมการดำเนินงานในโครงการ / ประมาณการค่าใช้จ่าย : 
ลำดับ กิจกรรม ระยะเวลา

ดำเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย ประมาณการค่าใช้จ่าย 

1 กิจกรรมที่ 1 .............................................. 
.......................................................................
...................................................................... 

-  (แตกรายละเอียดงบประมาณ) 
 

รวม : ................... บาท 
2 กิจกรรมที่ 2 .............................................. 

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

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

-  (แตกรายละเอียดงบประมาณ) 
 

รวม : ................... บาท 
3 กิจกรรมที่ 3 .............................................. 

...................................................................... 
-   (แตกรายละเอียดงบประมาณ) 

รวม : ................... บาท 

รวมงบประมาณทั้งโครงการ  ……………………….. บาท 
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10. เครือข่ายร่วมดำเนินการ : 
เครือข่ายท่ีร่วมดำเนินงาน( ระบุจำนวนแห่ง ) 

สสจ. สสอ. รพ. ศูนย์
อนามัย 

สบส
. 

เขต
สุขภาพ 

อปท. สื่อสาร 
มวลชน 

สถาน
ประกอบการ 

หน่วยงาน
ภาครัฐอ่ืนๆ 
(ระบุช่ือ) 

องค์กรเอกชน
อื่นๆ (ระบุ) 

           
 

11. พื้นที่เป้าหมาย / สถานที่ดำเนินโครงการ : 
............................................................................................................................. .....................

..... 

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

12. กลุ่มเป้าหมาย / ผู้ร่วมดำเนินการ :     
..................................................................................................................................................

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

13. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 
13.1 .......................................................................................................................... .. 
13.2 ................................................................................................. ............................ 
 

14. ผู้รับผิดชอบโครงการ : 
14.1 ชื่อ - สกุล ..............................................ตำแหน่ง .................................................  
14.2 ชื่อ - สกุล ..............................................ตำแหน่ง .......................................... ....... 

 

15. ผู้เสนอโครงการ :  
(                                      ) 

หัวหน้ากลุ่ม..................................... 
16. ผู้เห็นชอบโครงการ :    

(                                      ) 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 7 จังหวัดขอนแก่น 

 
(                                      ) 

รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 7 จังหวัดขอนแก่น 
 

17. ผู้อนุมัติโครงการ : 
 

(นายสมาน  ฟูตระกูล) 
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น 
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แนวทางการติดตามประเมินผลโครงการ 
กิจกรรมตามโครงการ ผลลัพธ์การดำเนินงานของกิจกรรม วิธีการวัดความสำเร็จของผลลัพธ์ 

(เกณฑ์การวัด) 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 

กิจกรรม 1 
 
 

   

กิจกรรม 2 
 
 

   

กิจกรรม 3 
 
 

   

กิจกรรม 4 
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แผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
 

ล า 
ดับ 

กิจกรรม 
พ  นที่

เป้าหมาย 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(ระบุ) 
ช่วงเวลา 
ด าเนิน 
การ 

ผลผลิต
โครงการ/
กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ระบุงบประมาณที่จะใช้ในแต่ละเด อน) งบ 
ประมาณ 

รวม  าย 
ใน 

 าย 
นอก 

 ตรมาสที่ 1  ตรมาสที่ 2  ตรมาสที่ 3  ตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

โครงการ        
           

  
 

ระบุผลผลิต
โครงการ 

 

   

 

                      
 

ล า
ดับ 

แผนการเบิกจ่าย
งบประมาณราย

เด อน 

          0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 กิจกรรม    1         ร       ิ 
กิจกรรม 

                          

2 กิจกรรม    2     ร       ิ 
กิจกรรม 

             

3 กิจกรรม    3         ร       ิ 
กิจกรรม 

                          

4 กิจกรรม    4         ร       ิ 
กิจกรรม 

                          

5 กิจกรรม    5         ร       ิ 
กิจกรรม 

                          

ระบุว่า ด้ผลผลิตโครงการเด อน หน 

หมายเหตุ : แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตรวจสอบให้ตรงกับข้อมูลในระบบ ESMS 

ระบุ กลุ่มเป้าหมาย 
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แบบฟอร์มแผนบริหารความเสี่ยงโครงการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น 

ช ่อโครงการ :  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
งบประมาณ : XXXXXXXXXXXX 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ :  XXXXXXXXXXXX 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

(สาเหตุของความเสี่ยง) 

การประเมินความเสี่ยง การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ 
ระยะเวลา

ดำเนินการความ
เสี่ยง 

(ช่วงเด อน-เด อน) 

(Risk Assessment) กับแต่ละความเสี่ยง (Risk Response) 
โอกาสที่จะเกิด

ความเสี่ยง  
A=1-5 

ความรุนแรง
ของฃผลกระทบ  

B=1-5 

ระดับ 
ความเสี่ยง  
A x B= C 

กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ
ความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง 

กิจกรรมที่ 1                    . 
 

 
 
 
 

    

กิจกรรมที่ 2                    . 
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หลักเกณฑ์การพิจารณาประเมินความเสี่ยง ปี 2566   
 

1) การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ค อ   
1 = น้อยมาก 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = สูง 5 = สูงมาก  

(น้อยกว่า ร้อย   20) (ร้อย   20 – 39) (ร้อย   40 – 59) (ร้อย   60 – 79) (มากกว่า ร้อย   80) 
 

 
2) การประเมินความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ค อ   

ประเด็น/องค์ประกอบที่
พิจารณา 

ความรุนแรงของผลกระทบ 
1 = น้อยมาก 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = สูง 5 = สูงมาก 

1. มู ค่าความเส ยหาย  
<6,000 6,000-30,000 

 า  
30,000-150,000

 า  
150,000-300,000 

 า  
>300,000 า  

2.   กร    ่อ ู้เก  ยวข้อง
โดย รง 

 ู้เก  ยวข้อง าง
ราย 

 ู้เก  ยวข้องส่วนใหญ่  ู้เก  ยวข้อง ั้งหมด 
 ู้เก  ยวข้อง ั้งหมดแ   ู้อื น

 างส่วน 
 ู้เก  ยวข้อง ั้งหมดแ  

 ู้อื นจำนวนมาก 

3. ความ ่าช้าในการดำเนินการ 
 ่าช้า ไม่เกิน 2 

สัปดาห์ 
 ่าช้า 2 สัปดาห์ –   

1 เดือน 
 ่าช้า 1 – 2 เดือน  ่าช้า 2  -  3  เดือน 

      ่าช้า มากกว่า        
3 เดือน 

 
หมายเหตุ : ในกรณ เ ือกมากกว่า 1 ปัจจัย ให้ใช้ค่าค แนนเฉ   ย/ ู้รั  ิดชอ โครงการสามารถกำหนดห ักเกณฑ์โดยขึ้นอยู่กั  ักษณ ของโครงการ   นำมาวิเครา ห์
แ   ริ  ของหน่วยงาน 
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รายการเดิม รายการที่ปรับแผนใหม่จากงบคงเหล อ เหตุผลในการ
ปรับแผน  
1.เหตุผลที่

ปรับโครงการ
เดิม 

2. เหตุผล
ดำเนินการ

โครงการใหม่ 
(13)  

ช ่อโครงการ 
(1) 

รหัส
โครงการ 

(2) 

เป้าหมายการ
ดำเนินงาน 

งบประมาณ (บาท) ช ่อโครงการ 
(9) 

รหัส
โครงการ 

(10) 

เป้า 
หมาย 
(11) 

งบประมาณ 
(บาท) 
(12) แผน 

(3) 
ผล 
(4) 

 ด้รับ 
(5) 

เบิกจ่าย
 ป 
(6) 

แผนที่
จะใช ้
(7) 

คงเหล อ
ปรับแผน 

(8) 
ก  ่ม………………………………....... 
สคร. 7 ขอนแก่น        

                      

 ัน ึก     สธ ........../…………..   
 งวัน    …………...…..... 

                      

    ิ ......กิจกรรมห ัก.......                   ิ .... กิจกรรมห ัก....       
 

โครงการย่อย...................               โครงการย่อย.         

กิจกรรม.......................               กิจกรรม........         

กิจกรรม.......................               กิจกรรม........         

รวม 
   

- - - - รวม 
  

- 
 

 

แบบฟอร์มการปรับแผน / โครงการ ปี 2566 

  1. ร   โครงการย่อย/กิจกรรมย่อย ในโครงการให้คร ถ้วน าม  าดั  รหัสโครงการ   สร้างในร    ริหารจัดการง ปร มาณ 
  2.   รวม ั้งสิ้น คอ ัมป      (5) แ   (12)  ้องเ ่ากัน 
  3. Sum ยอดรวม    โครงการร่มใหญ่ แ  ยอดรวม    ิ / กิจกรรมห ัก   กครั้ง 
  4. ร   เห    การปรั แ นใน คอ ัมป     13  

 4.1 เห      ไม่ด าเนินโครงการเดิม / ม ง ปร มาณเห ือจ่าย  
 4.2 เห       จ ด าเนินการโครงการ / รายการใหม ่
 4.3 กรณ ขอสนั สน นง ปร มาณส่งวนก างกรม 

  เจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์แผนงานและเคร อข่ายของหน่วยงาน  ด้ตรวจสอบข้อมูลแล้ว (ลงนาม)  : ........................................  ลงนามอนุมัติ  : .......................................................... 
                     (                                              )  
                                   วัน    ............................................... 
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แบบฟอร์มสำหรับโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การอบรม การสัมมนา ปีงบประมาณ 2566 
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น 

------------------------------------------------------- 
1. กลุ่มงาน : ......................................  

2. ช ่อโครงการ: ............................................................................................................................. .................... 
(ภายใ ้โครงการ................................................................................................ ............................................) 

3. หลักการและเหตุผล:   
   
 

4. วัตถุประสงค์ 
 4.1 เช่น เพื อพัฒนาความรู้ /  ักษ  / ความเข้าใจ เรื อง ................. 
 4.2  
 

5. ผลผลิตและตัวชี วัดความสำเร็จของโครงการ: 
    ผลผลิต :  

   ตัวชี วัดความสำเร็จของโครงการ : 

 
6. วิธีการดำเนินงาน :  เช่น การ รรยายให้ความรู้   แ ่งก  ่มย่อยเพื อฝึกปฏิ ั ิ  อภิปรายก  ่ม เป็น ้น 
 

7. กิจกรรม / แผนการดำเนินงาน : เช่น 
      1) เ ร ยมความพร้อมในการดำเนินงาน ปร สาน.....  
      2) ดำเนินการจัดปร ช มเชิงปฏิ ั ิการ 
      3) จัด ำสร ป  การจัดปร ช มแ  เสนอ ู้ ริหารรั  รา  
 

8. แผนการดำเนินงาน/เป้าหมายและประมาณการค่าใช้จ่าย : 

ลำดับ กิจกรรม กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน ประมาณการค่าใช้จ่าย  ค่าใช้จ่าย 

(บาท) 
      

       หมายเห    สามารถถัวจ่าย  กรายการ 

9. งบประมาณ: .................. บาท (.......................................................) 

10. พ  นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการโครงการ : .............................................................................. 

ลำดับ ผลผลิต จำนวน หน่วยนับ 
 เช่น เครือข่ายได้รั การพัฒนาศักยภาพด้าน.........   
    

ลำดับ ตัวชี วัด จำนวน หน่วยนับ 
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11. กลุ่มเป้าหมาย : จำนวน ............ คน  ปร กอ ด้วย  
 11.1   ู้เข้ารั การอ รม ........ คน 
  -   ค ากรภายใน .......... คน 
  -   ค ากรภายนอก ..........คน 
 11.2 คณ  ำงาน.............คน 
 11.3 วิ ยากร..............คน 

12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะ ด้รับ :  
 
13. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

 13.1 ชื อ................................. ำแหน่ง........................... 

 13.2 ชื อ................................. ำแหน่ง........................... 

 

14. ผู้เสนอโครงการ  

             (                                    ) 

                หวัหน้าก  ่ม 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ :  

(                                      ) 
 ู้ช่วย ู้อำนวยการสำนักงานป้องกันคว ค มโรค    7 จังหวัดขอนแก่น 

 

(                                      ) 
รอง ู้อำนวยการสำนักงานป้องกันคว ค มโรค    7 จังหวัดขอนแก่น 

 
16. ผู้อนุมัติโครงการ :    

      (                                      ) 
 งนามโดย ู้อำนวยการสำนักงานป้องกันคว  
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ลงช ่อ.....................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ลงช ่อ........................................หัวหน้ากลุ่ม  
วันที่........................................................ 
 

แบบสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ 2566 
1. ช ่อโครงการ : ..................................... 
2. ผลผลิต : ...........................................  กิจกรรมหลัก : .......................... 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 
 3.1 ............................................. 
 3.2 ............................................. 
4. ผลผลิตโครงการที่ ด้ : (ระบุผลผลิต)...........................................................................  
  เป็น ปตามเป้าหมายที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการ 

 ม่เป็น ปตามเป้าหมายท่ีระบุในแผนปฏิบัติราชการ เน ่องจาก .......................................... 
5. กิจกรรมการดำเนินงานที่สำคัญ  และผลผลิตกิจกรรมที่ ด้ 
กิจกรรมผลผลิตกิจกรรมที่ ด้  
       1...............................................................................  
       2...............................................................................  
6.  บทเรียน ปัญหา อุปสรรคที่เกิดจากการดำเนินงาน : 
 6.1 บทเรียนที่ ด้ :  ่อเจ้าของโครงการ…..................…………………………………. 
    :  ่อหน่วยงาน (สคร.7 ขก).................................................... 
    :  ่อปร ชาชน ……………………………………………………………… 
 6.2 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ ขปัญหา ................................................... 
7. ผลลัพธ์ของโครงการที่ ด้ :  

•      เกิดขึ้นเมื อเ  ย กั วั ถ ปร สงค์ เช่น เพื อพัฒนารูปแ  ........... เมื อเสร็จสิ้นได้รูปแ  
หรือไม่ รูปแ     ได้จากการพัฒนาม ราย  เอ ยดอย่างไร แ  /หรือ 

•     ิ โครงการส่ง   ่อ   ัพธ์   คาดหวัง (intermediate outcome/impact) อย่างไร   
เช่น เครือข่ายม ศักยภาพการ ำงานเพิ มมากข้ึน ได้แก่  การจัดการความรู้ในพ้ืน   ด ขึ้น  การ ำ
รายงาน/การส่งรายงานด ขึ้น  กร  วนการ ำงานด ขึ้น จนไปถึงการ ดอั ราป่วย  อั รา าย
ของพ้ืน     เป็น ้น 

8. ประโยชน์ที่เกิดขึ นจริง (เกิดกับใคร เกิดอย่าง ร) : ................................................................................. 
9. สิ่งท่ีเหน อความคาดหมายในการดำเนนิงาน :.......................................................................................... 
10. การดำเนินงานแก้ ขปัญหาหร อประเด็นดังกล่าวในปีงบประมาณ 2566 ท่านคิดว่า : 

• ควรดำเนินการ ่อ โดยม กิจกรรมเหมือน ปี 2566 เนื องจาก................................................... 
• ควรดำเนินการ ่อ โดยม กิจกรรม ่างจากปี 2567 ได้แก่  

...............................( อกกิจกรรม    ่างออกไปจากเดิม)..........................................................  
เนื องจาก............... (เห        ้องปรั เป   ยนกิจกรรม)............................................. .............. 

• ควรย  ิโครงการน ้ เนื องจาก.......................................................................................................  
11. การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการท่าน มีพ  นที่ที่ทำงานโดดเด่น หร อเป็น Best Practice 
ประเด็นความโดดเด่น พ  นที่ (อำเ อ / จังหวัด) ลักษณะกิจกรรม  
12. ความ ูมิใจที่ ด้จากการดำเนินงานโครงการ :   
13. ข้อเสนอแนะอ ่น ๆ : 
14. รูป าพประกอบการดำเนินงานโครงการ 
       



 

ddc.moph.go.th/odpc7 

กลุ่มยุทธศาสตร์แผนงานและเครือข่าย 

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น 

เลขที่ 181/37 ซอยราชประชา ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

โทรศัพท์ 043-212818-9 โทรสาร 043-226164 




