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ตัวชี้วัดผลผลติและเปา้หมายการใหบ้ริการกรม ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 

รหัสตัวชี้วัด เป้าหมายการให้บริการกรม ผลผลิตและตัวชี้วัด  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสาน 
กองแผนงาน 

 แผนงานรองพัฒนาด้านสาธารณสุขและเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก    
 เป้าหมายการให้บริการกรมท่ี 1 เครือข่ายเป้าหมายมีศักยภาพในการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  ควบคุมโรค และภัยสุขภาพอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
PSA01 ร้อยละของเครือข่ายเป้าหมายดําเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม

โรคและภัยสุขภาพตามแนวทาง/มาตรฐานด้านการควบคุมโรคของ
ประเทศ  

ร้อยละ 96 กองแผนงาน กลุ่มพัฒนา 
กลยุทธ์ 

 ผลผลิตท่ี 1 ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
SDA0101 เชิงปริมาณ : จํานวนผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรค

และภัยสุขภาพ  
28 เร่ือง สถาบันวิจัย จัดการ

ความรู้และมาตรฐาน 
การควบคุมโรค/ 
กองแผนงาน 

กลุ่มพัฒนา
แผนปฏิบัติการฯ 

SDA0102  เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคมุ
โรคและภัยสุขภาพได้มาตรฐานทางวิชาการ 

ร้อยละ 90 

SDA0103  เชิงเวลา : ร้อยละของผลิตภัณฑ์ท่ีดําเนินการแล้วเสร็จตามเวลาท่ี
กําหนด  

ร้อยละ 90 

 ผลผลิตท่ี 2 การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
SDA0204 เชิงปริมาณ : จํานวนเครือข่ายเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน 

เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง 
ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  

2,084 
หน่วยงาน 

กองแผนงาน กลุ่มพัฒนา 
กลยุทธ์ 

SDA0205  เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่ายมีความพึงพอใจต่อการสนับสนุน
เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  

ร้อยละ 88 

SDA0206  เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการสนับสนุนเสริมสร้างศักยภาพและ
ความเข้มแข็งของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพดําเนินการแล้วเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด  

ร้อยละ 90 

 เป้าหมายการให้บริการกรมท่ี 2 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถปฏิบัติตัว ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อสําคัญ โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 
โรคติดต่ออุบัติใหม่และภัยสุขภาพ ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

PSA02 ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมสุขภาพตามเกณฑ์
ด้านการควบคุมโรคของประเทศ  

ร้อยละ 80 สํานักสื่อสาร 
ความเสี่ยงฯ 

กลุ่มติดตามฯ 

 ผลผลิตท่ี 3 การเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคท่ีเป็นปัญหาสําคัญ 
SDA0307 เชิงปริมาณ : จํานวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการเฝ้าระวัง 

ป้องกัน ควบคุมโรคท่ีเป็นปัญหาสําคัญ  
4,102,300 

ราย 
กองแผนงาน กลุ่มติดตามฯ 

SDA0308  เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ
ต่อการบริการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคท่ีเป็นปัญหาสําคัญ  

ร้อยละ 90 

SDA0309  เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ
ต่อการสื่อสารความเสี่ยงของกรมควบคุมโรค  

ร้อยละ 90 สํานักสื่อสารความเสี่ยงฯ 

SDA0310 เชิงเวลา :ร้อยละของโครงการบริการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคท่ี
เป็นปัญหาสําคัญท่ีดําเนินการเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด 

ร้อยละ 90 
 

กองแผนงาน 

 ผลผลิตท่ี 4 การบริการรักษาและฟ้ืนฟูสภาพ เฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสําคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ 
SDA0411  เชิงปริมาณ : จํานวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการรักษาและ

ฟ้ืนฟูสภาพเฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสําคัญ โรคอุบัติใหม่และภัย
สุขภาพ  
 

261,000 
ราย 

กองแผนงาน กลุ่มติดตามฯ 
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รหัสตัวชี้วัด เป้าหมายการให้บริการกรม ผลผลิตและตัวชี้วัด  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสาน 
กองแผนงาน 

SDA0412  เชิงคณุภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อ
การบริการรักษาฟื้นฟูสภาพเฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสําคัญ โรค
อุบัติใหม่และภัยสุขภาพ  

ร้อยละ 86 

SDA0413 เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการบริการรักษาและฟ้ืนฟูสภาพเฉพาะ
โรคในกลุ่มโรคติดต่อสําคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพดําเนินการ
เสร็จตามเวลาท่ีกําหนด  

ร้อยละ 90 
 

 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก 
 เป้าหมายการให้บริการกรมท่ี 3 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถปฏิบัติตัว ในการป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และยุติ

ปัญหาเอดส์ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
PSA03 ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมในการเร่งรัดกําจัด

โรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และยุติปัญหาเอดส์  ตามเกณฑ์ด้านการ
ควบคุมโรคของประเทศ  

ร้อยละ 80 สํานักสื่อสาร 
ความเสี่ยงฯ 

กลุ่มติดตามฯ 

 ผลผลิตท่ี 5 โครงการเร่งรัดกําจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และยุติปัญหาเอดส์ 
SDA0514  เชิงปริมาณ : จํานวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการเฝ้าระวัง 

ป้องกัน ควบคุมโรคในการเร่งรัดกําจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และ
ยุติปัญหาเอดส์ 

1,816,700  
ราย 

สํานักโรคติดต่อนําโดย
แมลง/สํานักวัณโรค/ 
สํานักโรคเอดส์ฯ 

กลุ่มติดตามฯ 

SDA0515  เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ
ต่อการบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในการเร่งรัดกําจัดโรคไข้
มาลาเรีย วัณโรค และยุติปัญหาเอดส์   

ร้อยละ 75 

SDA0516 เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการเร่งรัดกําจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรค 
และยุติปัญหาเอดส์ ดําเนินการเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด  

ร้อยละ 90 

 เป้าหมายการให้บริการกรมท่ี 4 ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดนมีระบบเฝ้าระวัง ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่
และภัยสุขภาพได้มาตรฐานกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 ท่ีเชื่อมโยงในระดับภูมิภาค 

PSA04 ร้อยละของช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดนท่ี
เป็นเป้าหมายผ่านเกณฑ์การประเมินท่ีกําหนด  

ร้อยละ 90 สํานักโรคติดต่อท่ัวไป/
สํานักระบาดวิทยา 

กลุ่มพัฒนา
แผนปฏิบัติการฯ 

 ผลผลิตท่ี 6 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพท่ีเชื่อมโยงในระดับภูมิภาค 
SDA0617  เชิงปริมาณ : จํานวนช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศได้รับการ

พัฒนาตามแนวทางกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.2548   
42 แห่ง 

 
สํานักโรคติดต่อท่ัวไป 

 
กลุ่มพัฒนา

แผนปฏิบัติการฯ 
SDA0618  เชิงปริมาณ : จํานวนจังหวัดชายแดนท่ีได้รับการพัฒนาระบบเฝ้า

ระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดต่อตามแนวชายแดนตามมาตรฐานท่ี
กําหนด  

21 จังหวัด สํานักระบาดวิทยา 
 

 
SDA0619 เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่ายมีความพึงพอใจต่อการเสริมสร้าง

ความ สามารถในการดําเนินงานช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ
และในจังหวัดชายแดน  

ร้อยละ 75 สํานักโรคติดต่อท่ัวไป /
สํานักระบาดวิทยา 

SDA0620 เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ 
โรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพท่ีเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคดําเนินการ
แล้วเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด  

ร้อยละ 90 สํานักโรคติดต่อท่ัวไป/
สํานักระบาดวิทยา/ 

กองแผนงาน 

 

 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย (บูรณาการ)    
 เป้าหมายการให้บริการกรมท่ี 5 เครือข่ายเป้าหมายมีศักยภาพการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคใน

กลุ่มวัยเด็ก 
PSA05 ร้อยละของเครือข่ายเป้าหมายดําเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม

โรคติดต่อและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในกลุ่มวัยเด็กตามแนวทาง/
มาตรฐานด้านการควบคุมโรคของประเทศ 

ร้อยละ 77 สํานักโรคติดต่อท่ัวไป/
กองวัคซีน 

 

กลุ่มพัฒนา 
กลยุทธ์ 
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รหัสตัวชี้วัด เป้าหมายการให้บริการกรม ผลผลิตและตัวชี้วัด  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสาน 
กองแผนงาน 

 ผลผลิตท่ี 7 โครงการสนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในกลุ่มวัยเด็ก 
SDA0721  เชิงปริมาณ  : จํานวนเครือข่ายเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุนการ

ดําเนินงานการปอ้งกันควบคุมโรคติดต่อและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ในกลุ่มวัยเด็ก  

30,045 
แห่ง 

สํานักโรคติดต่อท่ัวไป/
กองวัคซีน 

กลุ่มพัฒนา 
กลยุทธ์ 

SDA0722 เชิงคุณภาพ :ร้อยละของเครือข่ายเป้าหมายที่มีความพึงพอใจต่อการ
สนับสนุนการดําเนินงานการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคในกลุ่มวัยเด็ก  

ร้อยละ 80 

SDA0723 เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการการสนับสนุนการดําเนินงานการ
ป้องกันควบคุมโรคติดต่อและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในกลุ่มวัยเด็ก
แล้วเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด  

ร้อยละ 90 

 เป้าหมายการให้บริการกรมท่ี 6 เครือข่ายเป้าหมายมีศักยภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและพัฒนาทักษะชีวิตในกลุ่มวัยเรียน 
PSA06 ร้อยละของเครือข่ายเป้าหมายดําเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม

โรคและพัฒนาทักษะชีวิตในกลุ่มวัยเรียนตามแนวทาง/มาตรฐาน
ด้านการควบคุมโรคของประเทศ 

ร้อยละ 77 กองวัคซีน/ 
สํานักโรคไม่ติดต่อ 

กลุ่มพัฒนา 
กลยุทธ์ 

 ผลผลิตท่ี 8 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและพัฒนาทักษะชีวิตในกลุ่มวัยเรียน 
SDA0824  เชิงปริมาณ : จํานวนเครือข่ายเป้าหมายที่ได้รับการเฝ้าระวัง ป้องกัน 

ควบคุมโรคและทักษะชีวิตในกลุ่มวัยเรียน 
436 

หน่วยงาน 
กองวัคซีน/ 

สํานักโรคไม่ติดต่อ 
กลุ่มพัฒนา 
กลยุทธ์ 

SDA0825 เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่ายเป้าหมายที่มีความพึงพอใจต่อ
การสนับสนุนการดําเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและทักษะ
ชีวิตในกลุ่มวัยเรียน  

ร้อยละ 80 

SDA0826 เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและ
พัฒนาทักษะชีวิตในกลุ่มวัยเรียนแล้วเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด   

ร้อยละ 90 

 เป้าหมายการให้บริการกรมท่ี 7 เครือข่ายเป้าหมายมีศักยภาพขับเคลื่อนกฎหมายและเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
เพ่ือลดพฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่มวัยรุ่น 

PSA07 ร้อยละของเครือข่ายเป้าหมายดําเนินการขับเคลื่อนกฎหมายและเฝ้า
ระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงใน
กลุ่มวัยรุ่นตามแนวทาง/มาตรฐานด้านการควบคมุโรคของประเทศ  

ร้อยละ 77 สํานักคกก.ควบคมุ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์/ 
สํานักควบคุมการบริโภค

ยาสูบ 

กลุ่มพัฒนา 
กลยุทธ์ 

 ผลผลิตท่ี 9 โครงการพัฒนา ขับเคล่ือนกฎหมายและเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในกลุ่มวัยรุ่น 
SDA0927  เชิงปริมาณ  : จํานวนเครือข่ายเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาและ

ขับเคล่ือนกฎหมายเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่มวัยรุ่น  
113 

หน่วยงาน 
สํานักคกก.ควบคมุ

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์/ 
สํานักควบคุมการบริโภค

ยาสูบ 

กลุ่มพัฒนา 
กลยุทธ์ 

SDA0928 เชิงคณุภาพ : ร้อยละของเครือข่ายเป้าหมายที่มีความพึงพอใจต่อการ
พัฒนาและขับเคลื่อนกฎหมายเพ่ือลดพฤติกรรมเสีย่งในกลุ่มวัยรุ่น  

ร้อยละ 80 

SDA0929 เชิงเวลา :  ร้อยละของโครงการพัฒนา ขับเคล่ือนกฎหมายและเฝ้า
ระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในกลุ่มวัยรุ่นแล้วเสร็จตาม
เวลาท่ีกําหนด  

ร้อยละ 90 

 เป้าหมายการให้บริการกรมท่ี 8 เครือข่ายเป้าหมายมีศักยภาพการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรังและปัจจัยเสี่ยงในกลุ่ม
วัยทํางาน 

PSA08 ร้อยละของเครือข่ายเป้าหมายดําเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม
โรคไม่ติดต่อเร้ือรังและปัจจัยเสี่ยงในกลุ่มวัยทํางานตามแนวทาง/
มาตรฐานด้านการควบคุมโรคของประเทศ  

ร้อยละ 77 สํานักโรคไม่ติดต่อ/สํานัก
โรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดล้อม/ 

ศูนย์กฎหมาย/สํานักคกก.
ควบคุมเคร่ืองด่ืมฯ 

กลุ่มพัฒนา 
กลยุทธ์ 
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รหัสตัวชี้วัด เป้าหมายการให้บริการกรม ผลผลิตและตัวชี้วัด  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสาน 
กองแผนงาน 

 ผลผลิตท่ี 10 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรังและปัจจัยเสี่ยงในกลุ่มวัยทํางาน 
SDA1030  เชิงปริมาณ  : จํานวนเครือข่ายเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุนการ

ดําเนินงานเฝ้าระวังป้องกัน ควบคมุโรคไม่ติดต่อเร้ือรังและปัจจัย
เสี่ยงในกลุ่มวัยทํางาน  

461 
หน่วยงาน 

สํานักโรคไม่ติดต่อ/สํานัก
โรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดล้อม/ 

ศูนย์กฎหมาย/สํานักคกก.
ควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ 

กลุ่มพัฒนา 
กลยุทธ์ 

SDA1031 เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่ายเป้าหมายที่มีความพึงพอใจต่อ
การสนับสนุนการดําเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
เร้ือรังและปัจจัยเสี่ยงในกลุ่มวัยทํางาน 

ร้อยละ 80 
 

SDA1032 เชิงเวลา :  ร้อยละของโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่
ติดต่อเร้ือรังและปัจจัยเสี่ยงในกลุ่มวัยทํางานแล้วเสร็จตามเวลาท่ี
กําหนด   

ร้อยละ 90 
 

 
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ    
 เป้าหมายการให้บริการกรมท่ี 9 ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดนมีระบบเฝ้าระวัง ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่

และภัยสุขภาพได้มาตรฐานกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 ท่ีเชื่อมโยงกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
PSA09 ร้อยละของช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดนใน

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษผ่านเกณฑ์การประเมินท่ีกําหนด  
ร้อยละ 90 สํานักโรคติดต่อท่ัวไป/

สํานักระบาดวิทยา 
กลุ่มพัฒนา

แผนปฏิบัติการฯ 
 ผลผลิตท่ี 11 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อโรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ ท่ีเชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
SDA1133  เชิงปริมาณ : จํานวนช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศท่ีรองรับเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนาตามแนวทางกฎอนามัย
ระหว่างประเทศ พ.ศ.2548  

26 แห่ง สํานักโรคติดต่อท่ัวไป กลุ่มพัฒนา
แผนปฏิบัติการฯ 

SDA1134 เชิงปริมาณ :จํานวนจังหวัดชายแดนท่ีรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
ได้รับการพัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อตามแนว
ชายแดนตามมาตรฐานท่ีกําหนด  

10 จังหวัด สํานักระบาดวิทยา 

SDA1135 เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่ายมีความพึงพอใจต่อการเสริมสร้าง
ความสามารถในการดําเนินงานชอ่งทางเข้าออกระหว่างประเทศและ
ในจังหวัดชายแดนท่ีรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจ  

ร้อยละ 75 สํานักโรคติดต่อท่ัวไป /
สํานักระบาดวิทยา 

SDA1136  เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ
โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ ท่ีเชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ดําเนินการแล้วเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด  

ร้อยละ 90 สํานักโรคติดต่อท่ัวไป/
สํานักระบาดวิทยา/ 

กองแผนงาน 
 เป้าหมายการให้บริการกรมท่ี 10 ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสารสนเทศเพื่อการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพและการตอบโต้

ภาวะฉุกเฉิน 
PSA10 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน

สารสนเทศเพื่อการป้องกันควบคมุโรคและภัยสุขภาพและการตอบ
โต้ภาวะฉุกเฉิน  

ระดับ 5 สํานักระบาดวิทยา กลุ่มพัฒนา
แผนปฏิบัติการฯ 

 ผลผลิตท่ี 12 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ 
SDA1237 เชิงปริมาณ :จํานวนคร้ังของเหตุการณ์ผิดปกติทางสาธารณสุขท่ี

ได้รับการตรวจจับและรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงภายใน 1 
ระยะฟักตัว  

25 คร้ัง สํานักระบาดวิทยา กลุ่มพัฒนา
แผนปฏิบัติการฯ 

SDA1238  
 

เชิงปริมาณ : จํานวนหน่วยงานส่วนภูมิภาคสามารถนําข้อมูลไปใช้
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินเพ่ือรองรับการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ  

89 แห่ง 

SDA1239 เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเหตุการณ์ผิดปกติทางสาธารณสุขได้รับการ
ควบคุม ภายใน 3 ระยะฟักตัว  

ร้อยละ 60 
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รหัสตัวชี้วัด เป้าหมายการให้บริการกรม ผลผลิตและตัวชี้วัด  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสาน 
กองแผนงาน 

SDA12340 เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสําเร็จของการนําข้อมูลไปใช้วิเคราะห์
ความเสี่ยงของเหตุการณ์ผิดปกติทางสาธารณสุข   

ร้อยละ 80 

SDA1241 เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายใน
การได้รับทราบรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงภาย   

ร้อยละ 80 

SDA1242 เชิงเวลา :  ร้อยละของการวิเคราะห์ความเสี่ยงของเหตุการณ์ผิดปกติ
ทางสาธารณสุขดําเนินการแล้วเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด   

ร้อยละ 90 
 

SDA1243 เชิงเวลา : ร้อยละความทันเวลาในการนําข้อมูลผลการวิเคราะห์
ความเสี่ยงไปใช้ในการตรวจจับเหตุการณ์ผิดปกติทางสาธารณสุข   

ร้อยละ 90 
 

 เป้าหมายการให้บริการกรมท่ี 11 ผลงานวิจัยด้านการป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพสามารถนําไปใช้ในการพัฒนางานสาธารณสุข 
PSA11 ร้อยละของผลงานวิจัยด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพท่ี

เผยแพร่ให้หน่วยงานต่างๆ นําไปใช้ประโยชน์  
ร้อยละ 80 สถาบันวิจัย จัดการ

ความรู้และมาตรฐาน 
การควบคุมโรค 

กลุ่มพัฒนา
แผนปฏิบัติการฯ 

 ผลผลิตท่ี 13 โครงการวิจัยและพัฒนาด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
SDA1344 เชิงปริมาณ : จํานวนผลงานวิจัยด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัย

สุขภาพ   
44 เร่ือง สถาบันวิจัย จัดการ

ความรู้และมาตรฐาน 
การควบคุมโรค 

กลุ่มพัฒนา
แผนปฏิบัติการฯ 

SDA1345 เชิงคุณภาพ :ร้อยละของผลงานวิจัยด้านการป้องกันควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพท่ีได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับสากล  

ร้อยละ 80 

SDA1346 เชิงเวลา : ร้อยละของผลงานวิจัยด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพท่ีดําเนินการแล้วเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด  

ร้อยละ 90 

 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ําและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 เป้าหมายการให้บริการกรมท่ี 12 ประชาชนกลุม่เป้าหมายในพ้ืนท่ีเสี่ยงปัญหาขยะได้รับบริการคัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพ 

PSA12 ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนท่ีเสี่ยงปัญหาขยะ ได้รับ
การคัดกรองความเสี่ยงทางสุขภาพตามแนวทาง/มาตรฐานด้านการ
ควบคุมโรคของประเทศ  

ร้อยละ 30 สํานักโรคจากการ
ประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม 

กลุ่มพัฒนา 
กลยุทธ์ 

 ผลผลิตท่ี 14 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชนและผู้สัมผัสขยะ 
SDA1447 เชิงปริมาณ : จํานวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนท่ีเสี่ยงปัญหา

ขยะ ได้รับการคัดกรองความเสี่ยงทางสุขภาพ  
7,000 ราย สํานักโรคจากการ

ประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม 

กลุ่มพัฒนา 
กลยุทธ์ 

SDA1448 เชิงคณุภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนท่ีเสี่ยงปัญหา
ขยะมีความพึงพอใจต่อการบริการคัดกรองความเสีย่งด้านสขุภาพ  

ร้อยละ 80 

SDA1449 เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพของประชาชนและผู้สัมผสัขยะ แล้วเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด  

ร้อยละ 90 

 เป้าหมายการให้บริการกรมท่ี 13 เครือข่ายเป้าหมายมีศักยภาพการเฝ้าระวังและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านมลพิษทางอากาศในพ้ืนท่ีเสี่ยง 
PSA13 ร้อยละของเครือข่ายเป้าหมายดําเนินการเฝ้าระวัง และตอบโต้ภาวะ

ฉุกเฉินด้านมลพิษทางอากาศในพ้ืนท่ีเสี่ยงตามแนวทาง/มาตรฐาน
ด้านการควบคุมโรคของประเทศ  

ร้อยละ 80 สํานักโรคจากการ
ประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม 

กลุ่มพัฒนา 
กลยุทธ์ 

 ผลผลิตท่ี 15 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ 
SDA1550 เชิงปริมาณ :  จํานวนเครือข่ายเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุนการ

เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ   
6 หน่วยงาน 

 
สํานักโรคจากการ
ประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม 

กลุ่มพัฒนา 
กลยุทธ์ 

SDA1551  เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่ายเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการ
พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษ
ทางอากาศ 

ร้อยละ 80 

SDA1552  เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพจากมลพิษทางอากาศ แล้วเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด 

ร้อยละ 90 
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รหัสตัวชี้วัด เป้าหมายการให้บริการกรม ผลผลิตและตัวชี้วัด  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสาน 
กองแผนงาน 

 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 เป้าหมายการให้บริการกรมท่ี 14 มีระบบการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในกรมควบคุมโรค 

PSA14 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของกรมควบคุม
โรค  

ระดับ 5 กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม กลุ่มติดตามฯ 

 ผลผลิตท่ี 16 โครงการส่งเสริมให้เกิดระบบการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
SDA1653 เชิงปริมาณ : ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคผ่าน

เกณฑ์ประเมินความโปร่งใสในการดําเนินงาน  
ร้อยละ 90 กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม กลุ่มติดตามฯ 

SDA1654 เชิงคุณภาพ : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระดับคุณธรรมความ
โปร่งใสโดยผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานภาครัฐ  

ระดับ 5 

SDA1655 เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน และเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติ ราชการ กรมควบคุมโรคท่ีดําเนินการแล้วเสร็จตามเวลาท่ี
กําหนด  

ร้อยละ 90 

 รายการค่าดําเนินการภาครัฐ   
 เป้าหมายการให้บริการกรมท่ี 15 มีงบประมาณเพียงพอในการสนับสนุนบุคลากรในการดําเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและ

ภัยสุขภาพ 
PSA15 ร้อยละของการเบิกจ่ายของรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรในการเฝ้า

ระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  
ร้อยละ 90 กองคลัง/ 

กองการเจ้าหน้าท่ี 
กลุ่มติดตามฯ 

 ผลผลิตท่ี 17 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาด้านสาธารณสุข 
SDA1756 เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการเบิกจ่ายของรายการค่าใช้จ่ายบุคลากร

ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  
ร้อยละ 90 

 
กองคลัง/ 

กองการเจ้าหน้าท่ี 
กลุ่มติดตามฯ 

 

 

 

 

 


