
1 

 

พจนานุกรมกจิกรรมของกรมควบคุมโรค ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ฉบับย่อ) 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 

ผลผลิตหลัก 
ของกรมฯ 

กิจกรรมหลัก หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

รหัส 
ผลผลิตย่อย 

ผลผลิตย่อย หน่วยนับ
ผลผลิตย่อย

รหัส 
กิจกรรมย่อย

กิจกรรมย่อย  หน่วยนับ 
กิจกรรมย่อย 

ลักษณะกิจกรรม  หน่วยนับ 

1. ผลิตภัณฑ์
ด้านการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ 
 

1.1 พัฒนาและ
สนับสนุน
กระบวนการ
จัดทําผลิตภัณฑ์
และจัดการความรู้
ของหน่วยงานทั้ง
ภายในและ
ภายนอกกรม เพื่อ
การเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุม
โรคและภยัสุขภาพ 
(28 เรื่อง)  

สถาบันวิจัย 
จัดการ

ความรู้ และ
มาตรฐานการ
ควบคุมโรค 

 

111 
  
  
  

1.1.1 รูปแบบ/เทคโนโลยี/
มาตรฐาน/มาตรการ/แนวทาง 
ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ  

เรื่อง 
  
  

101 
  
  
 

1.1.1.1 พัฒนารูปแบบ/เทคโนโลยี/มาตรฐาน/
มาตรการ/แนวทาง ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
 

เรื่อง การสํารวจ การประเมิน เรื่อง 

  การพัฒนาองค์ความรู้ รายงานการ
สังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากการ
ประชุมวิชาการนวัตกรรม เทคโนโลยี 

เรื่อง 

  การพัฒนามาตรฐาน  เรื่อง 

  การพัฒนาแนวทาง คูม่ือ และหลักสตูร เรื่อง 

      การสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้
และการบริหารวิชาการ 

เรื่อง 

      102 1.1.1.2 พัฒนานโยบาย  ยุทธศาสตร์กฎหมาย 
และมาตรการที่เอื้อต่อการป้องกัน ควบคุมโรค 
และภัยสุขภาพ 

เรื่อง การพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์และ
มาตรการในการป้องกัน ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ 

เรื่อง 

           การจัดทําร่างและปรับปรุงกฎหมาย/
พรบ. ที่เอือ้ต่อการป้องกัน ควบคุมโรค 

เรื่อง 

         103 1.1.1.3 พัฒนาระบบงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบงานวิจัย เรื่อง 

                 การพัฒนานักวิจัย เรื่อง 

     112 1.1.2 ผลการประเมินที่ได้รับ
การยอมรับตามมาตรฐาน 
  

เรื่อง 104 1.1.2.1 ประเมินผลการดําเนินงานที่ได้รับการ
ยอมรับตามมาตรฐาน 
• รายงานฉบับสําหรับผู้บริหารและผู้กําหนด
นโยบาย 
• รายงานฉบับวิชาการ 

เรื่อง การประเมินการเฝ้าระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

เรื่อง 

             การประเมินผลยุทธศาสตร์และ
บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อลดโรค
และภัยสุขภาพ 

เรื่อง 

               การพัฒนาบุคลากรด้านการนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผล 

เรื่อง 

     113 1.1.3 บุคลากรที่ได้รบัการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยี 
การพัฒนาวิชาการและสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือด้าน
วิชาการแพทย์และสาธารณสุข 

เรื่อง 105 1.1.3.1 จัดการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยี 
การพัฒนาวิชาการและสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านวิชาการแพทย์และสาธารณสุข  

เรื่อง การประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม ศึกษา
ดูงานบุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุขและบุคลากรทั่วไป 

เรื่อง 

             การจัดประชุม อบรม/ศึกษาดูงานกับ
นานาประเทศในการป้องกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพ  

เรื่อง 

                 การพัฒนาศูนย์พัฒนาทักษะและ
มาตรฐานการเฝ้าระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

แห่ง 

                 การจัดการความรู้กับภาคีเครือข่าย หน่วยงาน/
ราย 
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ผลผลิตหลัก 
ของกรมฯ 

กิจกรรมหลัก หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

รหัส 
ผลผลิตย่อย 

ผลผลิตย่อย หน่วยนับ
ผลผลิตย่อย

รหัส 
กิจกรรมย่อย

กิจกรรมย่อย  หน่วยนับ 
กิจกรรมย่อย 

ลักษณะกิจกรรม  หน่วยนับ 

           106 1.1.3.2 ผลิตและเผยแพร่สื่อ/คู่มือ/วารสาร 
วิชาการ/แนวทาง/มาตรฐาน สําหรับบุคลากร  

เรื่อง การผลิตและเผยแพร่สื่อ/คู่มือ/วารสาร
วิชาการ/แนวทาง/มาตรฐานสําหรับ
บุคลากร 

เรื่อง 

     114 1.1.4 การพยากรณ์โรคและ
ภัยสุขภาพที่มีคุณภาพ 

เรื่อง 107 1.1.4.1 จัดทํารายงานการพยากรณ์โรคและ 
ภัยสุขภาพที่มีคุณภาพ 

เรื่อง การจัดทํารายงานการพยากรณ์โรค
และภัยสุขภาพที่มีคุณภาพ 

เรื่อง 

     115 1.1.5 การพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริหารจัดการองค์กร
เพื่อสนับสนุนการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวังฯ
(หน่วยงาน) 
(14 หน่วยงาน) 
- สํานักจัดการความรู้ 
- สํานักงานสื่อสารความ
เสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ 
- สํานักงานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ  
- สํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง
- สํานักระบาดวิทยา 
- สํานักโรคติดต่อทั่วไป 
- สํานักโรคติดต่ออุบัติใหม่ 
- สํานักโรคไม่ติดต่อ 
- สํานักงานคณะกรรมการ
ควบคมุเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- สํานักควบคุมการบริโภค
ยาสูบ 
- สํานักโรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดล้อม 
- ศูนย์พัฒนานโยบายและ
ยุทธศาสตร์แผนงานควบคุม
โรคไม่ติดต่อ 
- กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน
- สถาบันเวชศาสตร์ป้องกัน
ศึกษา 

หน่วยงาน 108 1.1.5.1 พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อ สนับสนุนการ
สร้างผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวังฯ  

คน การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานใน
สังกัดกรมฯ ให้มีสมรรถนะเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจด้านการ 
เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพและการบริหารจัดการองค์กร  

คน 

               การประเมินสมรรถนะและ การจัดทํา
แผนพัฒนารายบุคคล 

คน 

         109 1.1.5.2 พัฒนาระบบคุณภาพองค์กรเพื่อ 
สนับสนุนการสร้างผลติภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวังฯ 

เรื่อง การวิเคราะห์องค์กรและพัฒนาตาม
แผนปรับปรุงองค์กร 

ด้าน 

               การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ด้าน 

               การจัดทําแผนคําของบประมาณ หน่วยงาน/
ครั้ง 

               การจัดทําแผนปฏิบัติราชการและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

หน่วยงาน/
ครั้ง 

               การพัฒนากลไกการนเิทศ ติดตาม
ประเมินผล การดําเนินงานที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน 

หน่วยงาน 

               การจัดการความรู้ภายในหน่วยงานกรมฯ ครั้ง 

               การควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยง 

รายงาน 

               การจัดทําระบบฐานข้อมูล ปรับปรุง
ระบบและการสืบค้นข้อมูลที่สําคัญ
ด้านบริหารและวิชาการ 

เรื่อง 

               การควบคุม ดูแล และบํารุงรักษา
เครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์ 

ครั้ง 

         110 1.1.5.3 บริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวังฯ 
 

รายการ การเงินและบัญชี  รายการ 

             การควบคุม-ตรวจสอบ-เบิกจ่าย-รับ 
และนําส่งเงินงบประมาณและเงิน
นอกงบประมาณ 
 

จํานวน
เอกสาร
รายการ 
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ผลผลิตหลัก 
ของกรมฯ 

กิจกรรมหลัก หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

รหัส 
ผลผลิตย่อย 

ผลผลิตย่อย หน่วยนับ
ผลผลิตย่อย

รหัส 
กิจกรรมย่อย

กิจกรรมย่อย  หน่วยนับ 
กิจกรรมย่อย 

ลักษณะกิจกรรม  หน่วยนับ 

         การจัดหาพัสด ุและการบริหาร
สินทรัพย ์

จํานวนครั้ง
ของการ

จัดซื้อจัดจ้าง 

         การบริหาร อํานวยการและประสาน
ราชการ 

จํานวน
หนังสือ 

เข้า - ออก 

                 งานยานพาหนะและซ่อมบํารุง กิโลเมตร 

                 งานอาคารสถานที่ และบํารุงรักษา ครั้ง 

                 การจัดการทั่วไป เรื่อง 

                 งานอํานวยการ งานเลขานุการ เรื่อง 

                 งานประสานราชการ เรื่อง 

           111 1.1.5.4 บริหารทั่วไป ครั้ง งานบริหารทั่วไป เรื่อง 

  1.2 จัดการความรู้
ด้านป้องกันโรค
และภัยสุขภาพ 
(ร้อยละ 80) 

 121 1.2.1 การจัดการความรู้ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผลงานวิชาการของการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ 

เรื่อง 112 1.2.1.1 จัดการความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผลงานวิชาการของการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม
โรคและภัยสุขภาพ 

เรื่อง การจัดการความรู้ การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ผลงานวิชาการของการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของ
หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคและ
หน่วยงานเครือข่าย (งบดําเนินงาน) 

เรื่อง 

           113 1.2.1.2 จ้างที่ปรึกษาในการให้คําปรึกษา แนะนํา
ทางด้านเทคนิค วิชาการ การศึกษา วิจัย 
ประเมินผล หรือการพัฒนาระบบต่าง ๆ และ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน ควบคุมโรค และ
ภัยสุขภาพ 

เรื่อง การจ้างที่ปรึกษาในการให้คําปรึกษา 
แนะนําทางด้านเทคนิค วิชาการ การศึกษา 
วิจัย ประเมินผล หรือการพัฒนาระบบ
ต่าง ๆ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ 
(งบรายจ่ายอื่น ค่าจ้างที่ปรึกษา) 

เรื่อง 

2. การสนับสนุน 
เสริมสร้าง
ศักยภาพและ
ความเข้มแข็ง
ในการจัดการ
ระบบเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุม
โรค และภัย
สุขภาพ 

2.1 พัฒนาและ
บริหารจัดการ
ระบบเฝ้าระวัง 
ป้องกันควบคุม
โรคและภัย
สุขภาพ (5 ระบบ)  
  
  
 

สํานักระบาด
วิทยา 

 
 

211 2.1.1 การพัฒนาระบบเฝ้า
ระวังโรคและภัยสุขภาพ 

ระบบ 201 2.1.1.1 พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ระบบ การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ ระบบ 

212 2.1.2 การพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริหารจัดการองค์กร  
เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้าง
ศักยภาพเครือข่ายเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพ  
(10 หน่วยงาน) 
- สํานักงานเลขานุการกรม 
- กองการเจ้าหน้าที่ 
- กองคลัง 

หน่วยงาน 202 2.1.2.1 พัฒนาทรัพยากรบุคคล   คน การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร การพัฒนา
บุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกรมฯ 
ให้มีสมรรถนะเพื่อสนบัสนุนการปฏิบัติ
ภารกิจด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม
โรคและภัยสุขภาพและการบริหาร
จัดการองค์กร  

คน  

    203 2.1.2.2 บริหารบุคลากร จํานวน
บุคลากร 

การกําหนดตําแหน่งและการจัด
โครงสร้างของส่วนราชการ  

จํานวน
บุคลากร 

      การสรรหา/บรรจุ/แต่งตั้งข้าราชการ/
ลูกจ้าง/พนักงานราชการ 

ราย 
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ผลผลิตหลัก 
ของกรมฯ 

กิจกรรมหลัก หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

รหัส 
ผลผลิตย่อย 

ผลผลิตย่อย หน่วยนับ
ผลผลิตย่อย

รหัส 
กิจกรรมย่อย

กิจกรรมย่อย  หน่วยนับ 
กิจกรรมย่อย 

ลักษณะกิจกรรม  หน่วยนับ 

     - กองแผนงาน 
- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
- กลุ่มตรวจสอบภายใน 
- ศูนย์สารสนเทศ 
- สํานักงานคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
- กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม 
- ศูนย์กฎหมาย 
 

    งานสวัสดิการ ราย 

       งานทะเบียนประวัติ ราย 

         งานบําเหน็จความชอบและ
ค่าตอบแทน 

ราย 

              การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล คน 

              การประเมินสมรรถนะและการจัดทํา
แผนพัฒนารายบุคคล 

คน 

        204 2.1.2.3 ตรวจสอบภายใน จํานวนงาน
ตรวจสอบ/

คนวัน 

การควบคุม ตรวจสอบภายใน จํานวนงาน
ตรวจสอบ/

คนวัน 

        205 2.1.2.4 ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง รายงาน การควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยง 

รายงาน 

        206 2.1.2.5 พัฒนาระบบราชการ ด้าน การวิเคราะห์องค์กรและพัฒนาตาม
แผนปรับปรุงองค์กร 

ด้าน 

                การจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน
สังกัดกรมฯ 

ครั้ง 

          207 2.1.2.6 ด้านแผนงาน : พัฒนากลยทุธ์ 
แผนปฏิบัติราชการและติดตามประเมินผล  
 

ด้าน การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ด้าน 

              การจัดทําแผนคําของบประมาณ หน่วยงาน/
ครั้ง 

              การจัดทําแผนปฏิบัติราชการและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

หน่วยงาน/
ครั้ง 

              การพัฒนากลไกการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน 

หน่วยงาน 

           208 2.1.2.7 การเงินและบัญชี  จํานวน
เอกสาร
รายการ 

การควบคุม ตรวจสอบ เบิกจ่าย รับ
และนําส่งเงินงบประมาณและเงินนอก
งบประมาณ  

จํานวน
เอกสาร
รายการ 

           209 2.1.2.8 การพัสด ุ(จัดซื้อจัดจ้าง)
จํานวนครั้งที่หน่วยงานทําการจัดซื้อจัดจ้างทั้งใน
ระบบGFMIS และนอกระบบ GFMIS ซึ่งจํานวน
เอกสารของการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ GFMIS 
สามารถเรียกได้โดยใช้ Transaction Code : 
ZMM_PO_RPT01 ส่วนที่ทํา PO นับตาม 
Transection ในระบบ GFMIS ส่วนรายการ
จัดซื้อที่ ต่ํากว่า 5,000 บาท ให้นับจํานวนครั้ง
ของการจดัซื้อเป็น 1 รายการ ไม่นับรายการยอ่ย ๆ

จํานวนครั้ง
ของการ

จัดซื้อจัดจ้าง 

การจัดหาพัสด ุและการบริหาร
สินทรัพย ์

จํานวน
ครั้งของ
การจัดซื้อ
จัดจ้าง 
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ผลผลิตหลัก 
ของกรมฯ 

กิจกรรมหลัก หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

รหัส 
ผลผลิตย่อย 

ผลผลิตย่อย หน่วยนับ
ผลผลิตย่อย

รหัส 
กิจกรรมย่อย

กิจกรรมย่อย  หน่วยนับ 
กิจกรรมย่อย 

ลักษณะกิจกรรม  หน่วยนับ 

           210 2.1.2.9 ด้านงานสารบรรณ จํานวน
หนังสือ 

เข้า - ออก 

งานสารบรรณ รับส่งหนังสือ จํานวน
หนังสือ 

เข้า - ออก 

           211 2.1.2.10 ด้านยานพาหนะ กิโลเมตร งานยานพาหนะและซ่อมบํารุง กิโลเมตร 

           212 2.1.2.11 ด้านงานช่วยอํานวยการ เรื่อง งานอํานวยการ งานเลขานุการ งาน
ประสานราชการ งานบริหารทั่วไป

เรื่อง 

           213 2.1.2.12 ด้านการวิเทศสัมพันธ์ เรื่อง งานด้านวิเทศสัมพันธ์ เรื่อง 

           214 2.1.2.13 ด้านการประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ เรื่อง 

           215 2.1.2.14 ด้านงบประมาณ จํานวนเงิน
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

การรวบรวมคําขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี ขอตั้งงบประมาณเพิ่มเติม 
ของวดเพิ่ม เพิ่มหรือลดวงเงิน 

จํานวนเงิน
งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร 

           216 2.1.2.15 ด้านอาคารและสถานที่ ครั้ง การบริหาร ดูแล ซ่อมแซมบํารุงรักษา
อาคารและสถานที่

ครั้ง 

           217 2.1.2.16 ด้านวินัยและความรับผิดทางละเมิด เรื่อง เรื่อง 

  2.2 เสริมสร้าง
ศักยภาพ พัฒนา 
ความร่วมมือและ
สร้างการมีส่วนร่วม
ของเครือข่ายใน
การเฝ้าระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ (2,084 
หน่วยงาน)  
  
  

 221 2.2.1 เครือข่ายความร่วมมือ
ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม
โรคและภัยสุขภาพภายใน 
ประเทศและระดับพื้นที่ 
(หน่วยงาน) 
  

หน่วยงาน 218 2.2.1.1 เสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือและ
การมีส่วนร่วมของเครือข่ายภายในประเทศและ
ระดับพื้นที่ 
 

หน่วยงาน การกําหนดภาคีเครือข่ายหลักในการ
เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

หน่วยงาน 

           การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพให้ภาคีเครอืข่ายในเขตพืน้ที่
รับผิดชอบ

หน่วยงาน 

           การประสาน สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของภาคีเครือขา่ยการเฝ้าระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้ง
ร่วมมือบังคับใช้กฎหมายและจัดการ
ปัญหาที่มีผลกระทบต่อสุขภาพในเขต
พื้นที่รับผิดชอบให้เข้มแข็งและยั่งยืน  

หน่วยงาน 

           ความร่วมมือกับเครือข่ายในการเฝ้า
ระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
ในการบังคับใช้กฎหมายและจัดการ
ปัญหาที่มีผลกระทบต่อสุขภาพในเขต
พื้นที่รับผิดชอบให้เข้มแข็งและยั่งยืน

หน่วยงาน 

               การจัดทําข้อตกลงความร่วมมือและ
ดําเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือ
ด้านวิชาการหรือการดําเนินงานเฝ้า
ระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคระดับพื้นที่ 
ระดับชาติและนานาชาติ

หน่วยงาน 



6 

 

ผลผลิตหลัก 
ของกรมฯ 

กิจกรรมหลัก หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

รหัส 
ผลผลิตย่อย 

ผลผลิตย่อย หน่วยนับ
ผลผลิตย่อย

รหัส 
กิจกรรมย่อย

กิจกรรมย่อย  หน่วยนับ 
กิจกรรมย่อย 

ลักษณะกิจกรรม  หน่วยนับ 

               การสร้างและพัฒนาภาคีเครือข่าย
ด้านสุขภาพให้มีความรู้และทักษะและ
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการงาน
ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  

หน่วยงาน 

                 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือใน
การขับเคลื่อนพระราชบัญญัติโรคติดต่อ 
พ.ศ. 2558 

หน่วยงาน 

     222 2.2.2 เครือข่ายความร่วมมือ
ดําเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ระหว่างประเทศ (ระดับ
นานาชาติ)

หน่วยงาน 219 2.2.2.1 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ ดําเนินการ
เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคระหว่างประเทศ  *
ยกเว้นชายแดนภูมิภาคอาเซียน  

หน่วยงาน การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
ดําเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม
โรคระหว่างประเทศ 

หน่วยงาน 

     223 2.2.3 การพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริหารจัดการองค์กร
เพื่อสนับสนนุการเสรมิสร้าง
ความมีส่วนร่วมของเครือข่าย
(หน่วยงาน)  
(13 หน่วยงาน) 
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรค 1 - 12 
- สถาบันป้องกันควบคุมโรค
เขตเมือง 

หน่วยงาน 220 2.2.3.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อสนับสนุน
การเสริมสร้างความมีส่วนร่วมของเครือข่าย 

คน การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานใน
สังกัดกรมฯ ให้มีสมรรถนะเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติภารกิจด้านการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคมุโรคและภัยสุขภาพ
และการบริหารจัดการองค์กร  

คน 

               การประเมินสมรรถนะและการจัดทํา
แผนพัฒนารายบุคคล

คน 

         221 2.2.3.2 พัฒนาระบบคุณภาพองค์กร เพื่อ
สนับสนุนการเสริมสร้างความมีส่วนร่วมของ
เครือข่าย 

หน่วยงาน การวิเคราะห์องค์กรและพัฒนาตาม
แผนปรับปรุงองค์กร

ด้าน 

             การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ด้าน 

             การจัดทําแผนคําของบประมาณ หน่วยงาน/
ครั้ง 

                 การจัดทําแผนปฏิบัติราชการและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

หน่วยงาน/
ครั้ง 

                 การพัฒนากลไกการนเิทศ ติดตาม
ประเมินผล การดําเนินงานที่มี
คุณภาพมาตรฐาน

หน่วยงาน 

                 การจดัการความรู้ภายในหน่วยงานกรม ครั้ง 

                 การควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยง

รายงาน 

                 การจัดทําระบบฐานข้อมูล ปรับปรุง
ระบบและการสืบค้นข้อมูลที่สําคัญ
ด้านบริหารและวิชาการ

เรื่อง 

                 การควบคุม ดูแล และบํารุงรักษา
เครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์

ครั้ง 
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ผลผลิตหลัก 
ของกรมฯ 

กิจกรรมหลัก หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

รหัส 
ผลผลิตย่อย 

ผลผลิตย่อย หน่วยนับ
ผลผลิตย่อย

รหัส 
กิจกรรมย่อย

กิจกรรมย่อย  หน่วยนับ 
กิจกรรมย่อย 

ลักษณะกิจกรรม  หน่วยนับ 

           222 2.2.3.3 บริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการ
เสริมสร้างความมีส่วนร่วมของเครือข่าย 

รายการ การเงินและบัญชี  รายการ 

               การควบคุม-ตรวจสอบ -เบิกจ่าย -รับ 
และนําส่งเงินงบประมาณและเงิน
นอกงบประมาณ 

จํานวน
เอกสาร
รายการ 

                 การจัดหาพัสด ุและการบริหารสินทรัพย์ จํานวนครั้ง
ของการ

จัดซื้อจัดจ้าง 
                 การบริหาร อํานวยการและประสาน

ราชการ 

จํานวน
หนังสือ 

เข้า - ออก 
                 งานยานพาหนะและซ่อมบํารุง กิโลเมตร 

                 งานอาคารสถานที่ และบํารุงรักษา ครั้ง 

                 การจัดการทั่วไป เรื่อง 

                 งานอํานวยการ งานเลขานุการ เรื่อง 

                 งานประสานราชการ เรื่อง 

           223 2.2.3.4 งานบริหารทั่วไป ครั้ง งานบริหารทั่วไป เรื่อง 

  2.3 แก้ไขปัญหา
มลพิษและเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตใน
พื้นที่มาบตาพุด 
และบริเวณใกล้เคยีง 
จังหวัดระยอง  
(1 เรื่อง)  

สํานักโรค
จากการ
ประกอบ
อาชีพและ
สิ่งแวดล้อม 

231 2.3.1 รายงานการแกไ้ข
ปัญหามลพิษและเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตจังหวัดระยอง 
(เรื่อง) 

เรื่อง 224 2.3.1.1 แก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตจังหวัดระยอง (เรื่อง) 

เรื่อง การแก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตจังหวัดระยอง และพื้นที่
เสี่ยงเทียบเคียง 

เรื่อง 

  2.4 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการและ
เตรียมความพร้อม
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุข 
(ระดับ 5) 

สํานักระบาด
วิทยา 

241 2.4.1 มาตรฐานความพร้อม
รับภัยพิบัติ (Disaster) และ
โรคระบาดระดับประเทศ 

ระบบ 225 2.4.1.1 พัฒนามาตรฐานความพร้อมรับภัยพิบัติ 
(Disaster) และโรคระบาดระดับประเทศ 
(หน่วยงาน/ระบบ) 
  

ระบบ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ/เฝ้า
ระวังและเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข 

ระบบ 

             การจดัทํา/พัฒนาคู่มือ มาตรฐาน แนวทาง
การปฏิบัติงานในการเตรียม พร้อม
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข

เรื่อง 

                 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ
เตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

คน 

                 การติดตาม สนับสนุนการเฝ้าระวัง 
ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
เพื่อพร้อมรับภัยพิบัติและโรคระบาด
ระดับประเทศ

ครั้ง 

                 การบริหารเวชภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์
เตรียมรับภาวะฉุกเฉิน

ราย
บริการ 
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ผลผลิตหลัก 
ของกรมฯ 

กิจกรรมหลัก หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

รหัส 
ผลผลิตย่อย 

ผลผลิตย่อย หน่วยนับ
ผลผลิตย่อย

รหัส 
กิจกรรมย่อย

กิจกรรมย่อย  หน่วยนับ 
กิจกรรมย่อย 

ลักษณะกิจกรรม  หน่วยนับ 

     242 2.4.2 เครือข่ายการ
สอบสวนเคลื่อนที่เร็ว 
(SRRT)  

ทีม 226 2.4.2.1 พัฒนาทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) 
(ทีม) 

ทีม การพัฒนาทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว ทีม 

             การสอน / การฝึกอบรมแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางระบาดวิทยา
และหลักสูตรระบาดวิทยาภาคสนาม
สําหรับนักวิชาการสาธารณสุข  

คนฝึกอบรม 

                 การสอนฝึกอบรม FETP แพทย์
ระบาดวิทยานานาชาติ FETP Inter  

คนฝึกอบรม 

           227 2.4.2.2 สอบสวนและสนับสนุนทางห้องปฏบิัติการ รายบริการ การสอบสวนโรคและสนับสนุนการ
ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเพื่อ
หาสาเหตุการเกิดโรค 

ราย
บริการ 

    สถาบันเวช -
ศาสตร์

ป้องกันศึกษา 

243 2.4.3 เครือข่ายเวชศาสตร์
การเดินทางและท่องเที่ยว 

คน 228 2.4.3.1 พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และ
ทางการสาธารณสุข แขนงเวชศาสตร์การเดินทาง
และท่องเที่ยว 

คน การสอน/ฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน 
สาขาเวชศาสตร์ป้องกันแขนงเวชศาสตร์
การเดินทางและท่องเที่ยว 

คน 

  2.5 พัฒนาและ
ให้บริการด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสารด้าน
การป้องกัน 
ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ  
(3 ระบบ) 
 

ศูนย์
สารสนเทศ 

251 2.5.1 เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารด้านการ
ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพ  

ระบบ 229 2.5.1.1 ปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐาน ICT ให้
ทันสมัย (Infrature/ เครือข่าย/Network) 

ระบบ การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์/
โทรทัศน์วงจรปิด (Closed-circuit 
television : CCTV)  

เครื่อง
หรือระบบ 

             ค่าเช่าบริการการเชื่อมโยงเครือข่าย ระบบ 

               ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(Geographic Information System : 
GIS) กระบวนการทาํงานเกีย่วกับข้อมูล
เชิงพื้นที่ (spatial data) ด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ โดยการกําหนดข้อมูล
เชิงบรรยายหรือข้อมูลคุณลักษณะ 
(attribute data) และสารสนเทศ   

ระบบ 

               ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง
เพื่อการสื่อสารในภาครัฐ (Mail.go.th) 

ระบบ/คน 

                 Government Cloud computing 
(G-Cloud ) รูปแบบของการเข้าถึง
ระบบเพื่อใช้งานที่สะดวกและหลากหลาย
ตามความต้องการของผู้ใช้งาน ใน
รูปแบบของการแชร์ทรัพยากร เช่น 
ส่วนประมวลผล, พื้นที่สําหรับเก็บ
ข้อมูล, เครือข่าย เป็นต้น รวมทั้ง
เซอร์วิสอื่นๆ ที่สามารถจัดเตรียมเพื่อ
ให้บริการได้อย่างรวดเร็ว 

ระบบ 
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ผลผลิตหลัก 
ของกรมฯ 

กิจกรรมหลัก หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

รหัส 
ผลผลิตย่อย 

ผลผลิตย่อย หน่วยนับ
ผลผลิตย่อย

รหัส 
กิจกรรมย่อย

กิจกรรมย่อย  หน่วยนับ 
กิจกรรมย่อย 

ลักษณะกิจกรรม  หน่วยนับ 

                 ศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (G-Data Center) ระบบ 

                 ระบบคอมพิวเตอร์สํารองฉุกเฉิน 
(Disaster Recovery Site : DR Site) 

ระบบ/
หน่วยงาน 

                 บูรณาการระบบเครือข่าย (Network) 
เช่น เครือข่าย GIN EduNet MOL 
GFMIS MOT POLIS เป็นต้น 

ระบบ 

                 การขยายจุดให้บริการและปรับปรุง
คุณภาพอินเทอร์เน็ตทั้งแบบ Fixed 
line และ Wireless 

โครงการ 

                 การปรับปรุงระบบเครอืข่าย เพื่อรองรับ 
IPv6 

โครงการ 

                 การปรับปรุง/พัฒนาระบบความมั่นคง 
ปลอดภัย ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

ระบบ 

                 การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์ 
(National Root CA) การบริการออก
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ 
(Certification Authority)  

ระบบ 

           230 2.5.1.2 สร้างกลไกเชือ่มโยงเพื่อนําไปสู่รัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส ์(National ICT Integration) 

ระบบ การยืนยันตัวบุคคลดว้ยเลขบัตร
ประชาชน (Smart ID Card 
Authentication) 

ระบบ 

                 ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อการบริหารราชการ
แผ่นดิน (Intelligence Operation 
Center) ในระดับกรม (Department 
Operation Center: DOC) ระดับ
กระทรวง (Ministerial Operation 
Center : MOC) ศูนย์ปฏิบัติการ
นายกรัฐมนตร ี (Prime Ministerial 
Operation Center : PMOC ) 

ระบบ 

                 การปรับปรุง/พัฒนา ระบบ National 
Single Window, One Stop 
Service, Portal, e-Service 
(Telemedicine) 

ระบบ 

                 สถาปัตยกรรมการจัดการองค์การด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(IT Enterprise Architecture) 

ระบบ 
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ผลผลิตหลัก 
ของกรมฯ 

กิจกรรมหลัก หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

รหัส 
ผลผลิตย่อย 

ผลผลิตย่อย หน่วยนับ
ผลผลิตย่อย

รหัส 
กิจกรรมย่อย

กิจกรรมย่อย  หน่วยนับ 
กิจกรรมย่อย 

ลักษณะกิจกรรม  หน่วยนับ 

                 มาตรฐานการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน
ข้อมูล/การเชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยงาน/
Government API  

ระบบ 

                 การพัฒนา/ปรับปรุง Back/Front 
office ที่เกี่ยวกับ e-Service 

ระบบ 

                 การบูรณาการข้อมูล Data 
Warehouse/Meta Data/Big data 

ระบบ 

                 ระบบการชําระเงิน (National 
Payment Gateway)  

ระบบ 

                 ระบบเตือนภัยพิบัติฉุกเฉิน (Disaster 
Warning) 

ระบบ 

           231 2.5.1.3 สร้างนวัตกรรมบริการรูปแบบใหม่ ระบบ การสร้างนวัตกรรมบริการรูปแบบใหม่ 
ทางด้านสาธารณสุข ที่เกี่ยวข้องกับ
การป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ 
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

ระบบ 

                 การพัฒนาระบบสํานักงานเสมือนจริง 
(Virtual office) 

ระบบ 

                 การพัฒนาระบบประชุมผ่านทางไกล 
(VDO conference) 

ระบบ 

           232 2.5.1.4 พัฒนาด้านกฎหมาย/ยกระดับความ
พร้อมกําลังคน/การบริหารจัดการ (Policy/HR) 

โครงการ การพัฒนาบุคลากร Smart People 
มีความสามารถในการสร้างสรรค์และ
ใช้สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ มี
วิจารณญาณและรู้เท่าทัน (Information 
Literacy) รวมทั้งพัฒนาบุคลากร ICT 
ที่มีความรู้ความสามารถและความ
เชี่ยวชาญระดับมาตรฐานสากล (ICT 
Professional /ICT User/Disability 
& Elderly and Vulnerable) 

คน 

                 การพัฒนาบุคลากรให้ได้มาตรฐาน
วิชาชีพ ICT ในประเทศ  

คน 

                 การพัฒนาผู้บริหารด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (CIO/CISO/CEO) 
 
 

คน 
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ผลผลิตหลัก 
ของกรมฯ 

กิจกรรมหลัก หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

รหัส 
ผลผลิตย่อย 

ผลผลิตย่อย หน่วยนับ
ผลผลิตย่อย

รหัส 
กิจกรรมย่อย

กิจกรรมย่อย  หน่วยนับ 
กิจกรรมย่อย 

ลักษณะกิจกรรม  หน่วยนับ 

                 การจัดตั้ง Thailand MOOC 
(Thailand Massive Online Open 
Courses : ห้องเรียนออนไลน์ผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ตแบบเปิดฟรีที่
สามารถให้ผู้บริการใช้ได้จํานวน)  

ระบบหรือ
คนเข้า

ห้องเรียน
ออนไลน ์

                 การส่งเสริมพัฒนาเนื้อหาในรูปของ
อิเล็กทรอนิกส ์(Digital content )  

ระบบ/
เรื่อง 

                 การส่งเสริมพัฒนาเนื้อหาในรูปของ
อิเล็กทรอนิกส ์(Digital content )  

ระบบ/
เรื่อง 

           233 2.5.1.5 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน
หน่วยงาน 

จํานวน
เครื่อง

คอมพิวเตอร์ 

การจัดทําระบบฐานข้อมูล ปรับปรุง
ระบบและการสืบค้นข้อมูลที่สําคัญ
ด้านบริหารและวิชาการ 

จํานวน
เครื่อง

คอมพิวเตอร์ 

           234 2.5.1.6 ด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์ ระบบ การควบคุม ดูแล และบํารุงรักษา
เครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์ 

ระบบ 

3. การเฝ้า
ระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรคที่
เป็นปัญหา
สําคัญ  
  

3.1 บริการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพที่เป็น
ปัญหารุนแรงและ
กลุ่มเป้าหมาย
พิเศษ  
(4,102,300 ราย) 

 311 3.1.1 ประชาชนได้รับบริการ
ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพ (4,102,300 ราย) 

รายบริการ 301 3.1.1.1 ให้บริการและปฏิบัติการเสริม
ประสิทธิผลการป้องกัน ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพ (รายบริการ) 

รายบริการ การให้บริการ เฝ้าระวัง การส่งเสริม/
ป้องกัน/ควบคุมโรค ที่เป็นปัญหา
สําคัญ 

รายบริการ/
หน่วยงาน/

เรื่อง 

           การตรวจวินิจฉัยและยืนยันทาง
ห้องปฏิบัติการโรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดล้อม 

รายบริการ/
หน่วยงาน 

               การตรวจรักษาผู้ป่วยในสถานบริการ
หรือศูนย์สาธิตบริการ (ถือเป็นบริการ
ป้องกันโรค) 

รายบริการ 

           302 3.1.1.2 สนับสนุนการดําเนินงานตามโครงการ
พระราชดําริ / โครงการพิเศษ 

โครงการ การสนับสนุนการดําเนินงานตาม
โครงการพระราชดําริ  

โครงการ 

  3.2 ถ่ายทอด
ความรู้ในการดูแล
สุขภาพ เฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุม
โรค ภัยสุขภาพ
และการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่มี
คุณภาพ  
(ร้อยละ 87) 

 321 3.2.1 การเฝ้าระวังและตอบ
โต้ข้อมูลข่าวสารเรื่องโรค
และภัยสุขภาพ และ
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 

เรื่อง 303 3.2.1.1 เฝ้าระวังและตอบโต้ข้อมูลข่าวสารเรื่อง
โรคและภยัสุขภาพ และพฤติกรรมทีไ่ม่พึงประสงค ์

เรื่อง การเฝ้าระวังและตอบโต้ข้อมูลข่าวสาร
เรื่องโรคและภยัสุขภาพ และพฤตกิรรม
ที่ไม่พึงประสงค์ 

เรื่อง 

   322 3.2.2 การสื่อสารสาธารณะ
และการพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ 

เรื่อง 304 3.2.2.1 พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง การศกึษา หรือ วิจัย พัฒนาองคค์วามรู้
หรือพัฒนารูปแบบ เพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ 

เรื่อง 

         305 3.2.2.2 รณรงค์และการสื่อสารความเสี่ยงโรค 
ภัยสุขภาพ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
 

รายสื่อ การสือ่สารสาธารณะผ่านช่องทางต่างๆ 
ที่หลากหลาย 

รายสื่อ 
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ผลผลิตหลัก 
ของกรมฯ 

กิจกรรมหลัก หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

รหัส 
ผลผลิตย่อย 

ผลผลิตย่อย หน่วยนับ
ผลผลิตย่อย

รหัส 
กิจกรรมย่อย

กิจกรรมย่อย  หน่วยนับ 
กิจกรรมย่อย 

ลักษณะกิจกรรม  หน่วยนับ 

         306 3.2.2.3 จัดการภาพลกัษณ์ เรื่อง 1. การนําเสนอผลการสํารวจความ
คิดเห็นประชาชน (DDC POLL) 
เกี่ยวกับเรื่องโรคและภัยสุขภาพ 
2. การนําเสนอผลงานทางวิชาการ 
นวัตกรรม การเฝ้าระวังป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ที่เป็น
มาตรฐานสากล   
3. การนําเสนอผลความสําเร็จในการ
ดําเนินงานป้องกันควบคุมโรค  
4. การนําเสนอกิจกรรมการดําเนินการ
ป้องกันควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ 

เรื่อง 

           307 3.2.2.4 ดําเนินงานของศูนย์บริการประชาชน 
(ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/call 
center/Hotline) 

เรื่อง การดําเนินงานของศูนย์บริการ
ประชาชน (ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์รับ
เรื่องร้องเรียน/call center/Hotline) 

เรื่อง /ราย
สื่อ 

     323 3.2.3 การพัฒนาภาคีเครือข่าย
ที่เกี่ยวข้อง 

เครือข่าย 308 3.2.3.1 สร้างและพัฒนาเครือข่ายสื่อสารความ
เสี่ยงโรค ภัยสุขภาพ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
ให้ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ 

เครือข่าย การสร้างและพัฒนาเครือข่ายสื่อสาร
ความเสี่ยงโรค ภัยสุขภาพ เฝ้าระวัง
ตอบโต้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่
พึงประสงค์ ให้ครอบคลุมพื้นที่
รับผิดชอบ 
หมายเหตุ : เครือข่ายสื่อสารความ
เสี่ยงโรค ภัยสุขภาพ เฝ้าระวังตอบโต้ 
และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ได้แก่ 
บุคคลซึ่งเป็นตัวแทนของหน่วยงาน
หรือหน่วยงานที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับการ
เฝ้าระวัง พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้
เรื่องการป้องกัน ควบคุมโรคและ ภัย
สุขภาพ โดยมีกิจกรรมปฏิสัมพันธ์
ร่วมกันอยา่งตอ่เนื่อง โดยแบ่งประเภท
ของเครือข่าย เป็น 3 2 ประเภท ดังนี้
1. เครือข่ายสื่อมวลชน 
2. เครือข่ายสนับสนุนสร้างอําเภอ
ควบคุมโรคเข้มแข็ง ซึ่งประกอบด้วย 
รพศ/รพท./รพ.สต/สสจ./สสอ./อสม./
สถานศึกษา/ผู้นําท้องถิ่น/อบต. และ
เครือข่ายประชาชน 

เครือข่าย 
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ผลผลิตหลัก 
ของกรมฯ 

กิจกรรมหลัก หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

รหัส 
ผลผลิตย่อย 

ผลผลิตย่อย หน่วยนับ
ผลผลิตย่อย

รหัส 
กิจกรรมย่อย

กิจกรรมย่อย  หน่วยนับ 
กิจกรรมย่อย 

ลักษณะกิจกรรม  หน่วยนับ 

     324 3.2.4 การพัฒนา
ระบบสื่อสารสาธารณะฯ 

เรื่อง 309 3.2.4.1 พัฒนาระบบสื่อสารสาธารณะฯ เรื่อง การพัฒนาระบบสื่อสารสาธารณะฯ เรื่อง/
แนวทาง/
ราย/ฉบับ 

     325 3.2.5 การประเมินผลการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 4 

เรื่อง 310 3.2.5.1 ประเมินผลการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 

เรื่อง การประเมินผล 
1. การรับทราบและมีความรู้เรื่องโรค
และภัยสุขภาพที่สําคัญของกรม 
2. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
3. ภาพลักษณ์กรมควบคุมโรค 
4. กลไกการบริหารจัดการสื่อสาร
สาธารณะเกี่ยวกับโรคและภัยและ
สุขภาพที่สําคัญของกรม 

เรื่อง 

4. การบริการ
รักษาและฟื้นฟู
สภาพเฉพาะโรค 
ในกลุ่ม
โรคติดต่อสําคัญ 
โรคอุบัติใหม่
และภัยสุขภาพ 
 

4.1 บริการรักษา
และฟื้นฟูสภาพ
เฉพาะโรค ในกลุ่ม
โรคติดต่อสําคัญ 
โรคอุบัติใหม่ และ
ภัยสุขภาพของ
หน่วยงานเพื่อ
สร้างมาตรฐาน
ระบบบริการ  
(261,000 ราย) 
 

สถาบัน
บําราศฯ/
สถาบันราช
ประชาฯ/
สํานักโรค
เอดส์ฯ 

 

411 4.1.1 ประชาชนได้รับบริการ
รักษาและฟื้นฟูสภาพเฉพาะ
โรค ในกลุ่มโรคติดต่อสําคัญ 
โรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพ 

รายบริการ 401 4.1.1.1 บริการรักษาและฟื้นฟูสภาพเฉพาะโรค 
ในกลุ่มโรคติดต่อสําคัญ โรคอุบัติใหม่ และภัย
สุขภาพ (รายบริการ) 

รายบริการ การตรวจรักษาผู้ป่วยและการตรวจ
รักษาและยืนยันทางห้องปฏิบัติการใน
สถานบริการของสถาบันบําราศนราดูร 
สถาบันราชประชาสมาสัย และสํานัก
โรคเอดส์ฯ 

ราย
บริการ 

412 4.1.2 คุณภาพระบบบริหาร
จัดการองค์กรเพื่อ สนับสนุน
การบริการรักษาและฟื้นฟู
สภาพเฉพาะโรค ในกลุ่ม
โรคติดต่อสําคัญ โรคอุบัติ
ใหม่ และภัยสุขภาพ  (2 
หน่วยงาน) 
- สถาบันบําราศนราดูร 
- สถาบันราชประชาสมาสัย 

หน่วยงาน 402 4.1.2.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อสนับสนุน
บริการรักษาและฟื้นฟูสภาพเฉพาะโรค ในกลุ่ม
โรคติดต่อสําคัญ โรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพ 

คน การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร การ
พัฒนาบุคลากรของหน่วยงานในสังกัด
กรมฯ ให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติ
ภารกิจด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรคและภยัสุขภาพและการบริหาร
จัดการองคก์ร รวมถึงการจดัการความรู้
ภายในหน่วยงานกรมฯ 

คน 

          การประเมินสมรรถนะและ การจัดทํา
แผนพัฒนารายบุคคล 

คน 

      403 4.1.2.2 พัฒนาระบบคุณภาพองค์กร เพื่อ
สนับสนุนบริการรักษาและฟื้นฟูสภาพเฉพาะโรค 
ในกลุ่มโรคติดต่อสําคัญโรคอุบัติใหม่และภัย
สุขภาพ 

หน่วยงาน การวิเคราะห์องค์กรและพัฒนาตาม
แผนปรับปรุงองค์กร 

ด้าน 

               การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ด้าน 

               การจัดทําแผนคําของบประมาณ หน่วยงาน/
ครั้ง 

                 การจัดทําแผนปฏิบัติราชการและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

หน่วยงาน/
ครั้ง 

                 การพัฒนากลไกการนเิทศ ติดตาม
ประเมินผล การดําเนนิงานที่มี
คุณภาพมาตรฐาน  

หน่วยงาน 
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ผลผลิตหลัก 
ของกรมฯ 

กิจกรรมหลัก หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

รหัส 
ผลผลิตย่อย 

ผลผลิตย่อย หน่วยนับ
ผลผลิตย่อย

รหัส 
กิจกรรมย่อย

กิจกรรมย่อย  หน่วยนับ 
กิจกรรมย่อย 

ลักษณะกิจกรรม  หน่วยนับ 

                 การจัดการความรู้ภายในหน่วยงานกรมฯ ครั้ง 

                 การควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยง 

รายงาน 

                 การจัดทําระบบฐานข้อมูล ปรับปรุง
ระบบและการสืบค้นข้อมูลที่สําคัญ
ด้านบริหารและวิชาการ 

เรื่อง 

                 การควบคุม ดูแล และบํารุงรักษา
เครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์ 

ครั้ง 

           404 4.1.2.3 บริหารจัดการเพื่อสนับสนุนบริการรักษา
และฟื้นฟูสภาพเฉพาะโรค ในกลุ่มโรคติดตอ่
สําคัญ โรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพ 

รายการ การเงินและบัญชี  รายการ 

               การควบคุม-ตรวจสอบ-เบิกจ่าย -รับ 
และนําส่งเงินงบประมาณและเงิน
นอกงบประมาณ 

จํานวน
เอกสาร
รายการ 

               การจัดหาพัสด ุและการบริหาร
สินทรัพย ์

จํานวนครั้ง
ของการ

จัดซื้อจัดจ้าง 

                 การบริหาร อํานวยการและประสาน
ราชการ 

จํานวน
หนังสือ  

เข้า - ออก 

                 งานยานพาหนะและซ่อมบํารุง กิโลเมตร 

                 งานอาคารสถานที่ และบํารุงรักษา ครั้ง 

                 การจัดการทั่วไป เรื่อง 

                 งานอํานวยการ งานเลขานุการ เรื่อง 

                 งานประสานราชการ เรื่อง 

           405 4.1.2.4 งานบริหารทั่วไป ครั้ง งานบริหารทั่วไป เรื่อง 

5. โครงการ
เร่งรัดกําจัดโรค
ไข้มาลาเรีย 
วัณโรค และยุติ
ปัญหาเอดส์ 
  

5.1 เร่งรัดกําจัด
โรคไข้มาลาเรีย  
(836 อําเภอ) 

ส.โรคติดนํา
โดยแมลงฯ 

511 5.1.1 ประชาชนได้รับบริการ
ป้องกัน ควบคุมโรคไข้มาลาเรยี 

รายบริการ 501 5.1.1.1 ให้บริการและปฏิบัติการเสริมประสิทธิผล
การป้องกัน ควบคุมโรคไข้มาลาเรีย 

รายบริการ การให้บริการ เฝ้าระวัง การส่งเสริม/
ป้องกัน/ควบคุมโรค ทีเ่ป็นปัญหาสําคัญ 

ราย
บริการ 

 512 5.1.2 ประชาชนได้รับบริการ
รักษาและฟื้นฟูสภาพเฉพาะ
โรคไข้มาลาเรีย 
  

รายบริการ 502 5.1.2.1 บริการรักษาและฟื้นฟูสภาพเฉพาะโรค
ไข้มาลาเรีย 

รายบริการ การตรวจรักษาผู้ป่วยและการตรวจ
รักษาและยืนยันทางห้องปฏิบัติการ 

ราย
บริการ 

       503 5.1.2.2 สอบสวนและสนับสนุนทางห้องปฏบิัติการ รายบริการ การสอบสวนโรคและสนับสนุนการ
ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเพื่อ
หาสาเหตุการเกิดโรค 

ราย
บริการ 

     513 5.1.3 กลไกและเครื่องมือ
สนับสนุนระบบบริการ
ป้องกัน 

เรื่อง 504 5.1.3.1 พัฒนากลไกและเครื่องมือสนับสนุน
ระบบบริการ และการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม
โรคไข้มาลาเรีย 

เรื่อง การพัฒนา รูปแบบ มาตรการ 
แนวทาง ระบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรคไข้มาลาเรีย 
 

เรื่อง 
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ผลผลิตหลัก 
ของกรมฯ 

กิจกรรมหลัก หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

รหัส 
ผลผลิตย่อย 

ผลผลิตย่อย หน่วยนับ
ผลผลิตย่อย

รหัส 
กิจกรรมย่อย

กิจกรรมย่อย  หน่วยนับ 
กิจกรรมย่อย 

ลักษณะกิจกรรม  หน่วยนับ 

                 การกําหนดเครือข่ายหลัก ในการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้มาลาเรีย 

หน่วยงาน 

     514 5.1.4 กลไกและเครื่องมือ
สนับสนุนระบบควบคุมโรค
ไข้มาลาเรีย 

เรื่อง 505 5.1.4.1 พัฒนากลไกและเครื่องมือสนับสนุน
ระบบควบคุมโรคไข้มาลาเรีย 

เรื่อง การพัฒนากลไกและเครื่องมือสนับสนุน
ระบบควบคุมโรคไข้มาลาเรีย 

เรื่อง 

               การพัฒนากลไกเพื่อสนับสนุนระบบ
ควบคุมโรคไข้มาลาเรีย 

เรื่อง 

                 การกําหนดเครือข่ายหลัก ในการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้มาลาเรีย 

หน่วยงาน 

     515 5.1.5 เครือข่ายความร่วมมือ
ในการป้องกัน ควบคุมโรค
ไข้มาลาเรีย (ระดับพื้นที่/
ระดับชาติ/นานาชาต)ิ  
  

หน่วยงาน 506 5.1.5.1 เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาความ
ร่วมมือของเครือข่ายระดับพื้นที่ ระดับชาติและ
นานาชาติในการป้องกัน ควบคุมโรคไข้มาลาเรีย 
  

หน่วยงาน การถ่ายทอดองคค์วามรู้และเทคโนโลยี
การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้
มาลาเรียให้ภาคีเครือข่ายในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน 

             การประสาน สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของภาคีเครือขา่ยการเฝ้าระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรคไข้มาลาเรีย รวมทั้งร่วมมือ
บังคับใช้กฎหมายและจัดการปัญหาที่
มีผลกระทบต่อสุขภาพในเขตพื้นที่
รับผิดชอบให้เข้มแข็งและยั่งยืน   

หน่วยงาน 

                 การจัดทําข้อตกลงความร่วมมือและ
ดําเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือ
ด้านวิชาการหรือการดําเนินงานเฝ้า
ระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้มาลาเรีย
ระดับพื้นที่ ระดับชาติและนานาชาต ิ

หน่วยงาน 

                 การสร้างและพัฒนาภาคีเครือข่าย
ด้านสุขภาพให้มีความรู้และทักษะ
และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
งานป้องกัน ควบคุมโรคไข้มาลาเรีย 

หน่วยงาน/
ราย 

     516 5.1.6 การพยากรณ์โรคและ
ภัยสุขภาพที่มีคุณภาพ 

เรื่อง 507 5.1.6.1 จัดทํารายงานการพยากรณ์โรคและภัย
สุขภาพที่มีคุณภาพ 

เรื่อง การจัดทํารายงานการพยากรณ์โรค
และภัยสุขภาพที่มีคุณภาพ 

เรื่อง 

     517 5.1.7 การสื่อสารความเสี่ยง
และพัฒนาพฤตกิรรมสุขภาพ 
  

รายสื่อ 508 5.1.7.1 ผลิตสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รายสื่อ การผลิตสื่อและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 

รายสื่อ 

         509 5.1.7.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยพัฒนารูปแบบการ
จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง 

ครั้ง การศกึษา วิเคราะห์ วิจัยพัฒนารูปแบบ
การจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง 

ครั้ง/
รูปแบบ 

           510 5.1.7.3 จัดกิจกรรมรณรงค์สื่อสารประชาสัมพันธ์ ครั้ง การจัดกิจกรรมรณรงค์สื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ 

ครั้ง 
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ผลผลิตหลัก 
ของกรมฯ 

กิจกรรมหลัก หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

รหัส 
ผลผลิตย่อย 

ผลผลิตย่อย หน่วยนับ
ผลผลิตย่อย

รหัส 
กิจกรรมย่อย

กิจกรรมย่อย  หน่วยนับ 
กิจกรรมย่อย 

ลักษณะกิจกรรม  หน่วยนับ 

           511 5.1.7.4 เฝ้าระวังและตอบโต้ข้อมูลข่าวสารเรื่อง
โรคไข้มาลาเรีย 

เรื่อง การเฝ้าระวังและตอบโต้ข้อมูลข่าวสาร
เรื่องโรคไข้มาลาเรีย 

เรื่อง 

     518 5.1.8 การพัฒนาภาคี
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 

เครือข่าย 512 5.1.8.1 สร้างและพัฒนาเครือข่ายสื่อสารความ
เสี่ยงโรคไข้มาลาเรีย ให้ครอบคลุมพื้นที่
รับผิดชอบ 

เครือข่าย การสร้างและพัฒนาเครือข่ายสื่อสาร
ความเสี่ยงโรคไข้มาลาเรีย เฝ้าระวัง
ตอบโต้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่
พึงประสงค ์ให้ครอบคลมุพื้นที่รับผิดชอบ 

เครือข่าย 

     519 5.1.9 การพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริหารจัดการองค์กร
เพื่อสนับสนุนการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝา้ระวังฯ
(หน่วยงาน) 
(13 หน่วยงาน) 
- สํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 1-12 

หน่วยงาน 513 5.1.9.1 พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อ สนับสนุนการ
สร้างผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวังฯ  

หน่วยงาน การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานใน
สังกัดกรมฯ ให้มีสมรรถนะเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติภารกิจด้านการ เฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคมุโรคและภัยสุขภาพ
และการบริหารจัดการองค์กร   

คน 

               การประเมินสมรรถนะและ การจัดทํา
แผนพัฒนารายบุคคล 

คน 

         514 5.1.9.2 พัฒนาระบบคุณภาพองค์กรเพื่อสนับสนุน
การสร้างผลิตภัณฑ์ดา้นการเฝ้าระวังฯ 
  

หน่วยงาน การวิเคราะห์องค์กรและพัฒนาตาม
แผนปรับปรุงองค์กร 

ด้าน 

             การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ด้าน 

                 การจัดทําแผนคําของบประมาณ หน่วยงาน/
ครั้ง 

                 การจัดทําแผนปฏิบัติราชการและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

หน่วยงาน/
ครั้ง 

                 การพัฒนากลไกการนเิทศ ติดตาม
ประเมินผล การดําเนินงานที่มี
คุณภาพมาตรฐาน 

หน่วยงาน 

                 การจัดการความรู้ภายในหน่วยงานกรมฯ ครั้ง 

                 การควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยง 

รายงาน 

                 การจัดทําระบบฐานข้อมูล ปรับปรุง
ระบบและการสืบค้นข้อมูลที่สําคัญ
ด้านบริหารและวิชาการ 

เรื่อง 

                 การควบคุม ดูแล และบํารุงรักษา
เครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์ 

ครั้ง 

           515 5.1.9.3 บริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวังฯ 

รายการ การเงินและบัญชี  รายการ 

               การควบคุม-ตรวจสอบ-เบิกจ่าย-รับ 
และนําส่งเงินงบประมาณและเงินนอก
งบประมาณ 

จํานวน
เอกสาร
รายการ 
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ผลผลิตหลัก 
ของกรมฯ 

กิจกรรมหลัก หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

รหัส 
ผลผลิตย่อย 

ผลผลิตย่อย หน่วยนับ
ผลผลิตย่อย

รหัส 
กิจกรรมย่อย

กิจกรรมย่อย  หน่วยนับ 
กิจกรรมย่อย 

ลักษณะกิจกรรม  หน่วยนับ 

                 การจัดหาพัสด ุและการบริหารสินทรัพย์ จํานวนครั้ง
ของการ

จัดซื้อจัดจ้าง 

                 การบริหาร อํานวยการและประสาน
ราชการ 

จํานวน
หนังสือ 

เข้า - ออก 

                 งานยานพาหนะและซ่อมบํารุง กิโลเมตร 

                 งานอาคารสถานที่ และบํารุงรักษา ครั้ง 

                 การจัดการทั่วไป เรื่อง 

                 งานอํานวยการ งานเลขานุการ เรื่อง 

                 งานประสานราชการ เรื่อง 

           516 5.1.9.4 บริหารบุคลากร  ราย การกําหนดตําแหน่งและการจัด
โครงสร้างของส่วนราชการ  

ราย 

                 การสรรหา/บรรจุ/แต่งตั้งข้าราชการ/
ลูกจ้าง/พนักงานราชการ 

ราย 

                 งานวินัยและกฎหมาย ราย 

                 งานสวัสดิการ ราย 

                 งานทะเบียนประวัติ ราย 

                 งานบําเหน็จความชอบและค่าตอบแทน ราย 

                 การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ราย 

           517 5.1.9.5 งานบริหารทั่วไป ครั้ง งานบริหารทั่วไป ครั้ง 

  5.2 ควบคุมวัณโรค 
(82,025 ราย) 

ส.วัณโรค 521 5.2.1 ประชาชนได้รับบริการ
ป้องกัน ควบคุมวัณโรค 

รายบริการ 518 5.2.1.1 การให้บริการและปฏิบัติการเสริม
ประสิทธิผลการป้องกัน ควบคุมวัณโรค 

รายบริการ การให้บริการ เฝ้าระวัง การส่งเสริม/
ป้องกัน/ควบคุมโรค ที่เป็นปัญหาสําคัญ 

ราย
บริการ 

   522 5.2.2 ประชาชนได้รับบริการ
รักษาและฟื้นฟูสภาพเฉพาะ
วัณโรค 

รายบริการ 519 5.2.2.1 บริการรกัษาและฟื้นฟสูภาพเฉพาะวัณโรค รายบริการ การตรวจรักษาผู้ป่วยและการตรวจ
รักษาและยืนยันทางห้องปฏิบัติการ 

ราย
บริการ 

         520 5.2.2.2 สอบสวนและสนับสนุนทาง
ห้องปฏิบัติการ 

รายบริการ การสอบสวนโรคและสนับสนุนการ
ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเพื่อ
หาสาเหตุการเกิดโรค 

ราย
บริการ 

     523 5.2.3 กลไกและเครื่องมือ
สนับสนุนระบบบริการป้องกัน 

เรื่อง 521 5.2.3.1 พัฒนากลไกและเครื่องมือสนับสนุน
ระบบบริการ และการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม
วัณโรค 

เรื่อง การพัฒนา รูปแบบ มาตรการ แนวทาง 
ระบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม
วัณโรค 

เรื่อง 

                 การกําหนดเครือข่ายหลัก ในการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน ควบคุมวัณโรค 

หน่วยงาน 

     524 5.2.4 กลไกและเครื่องมือ
สนับสนุนระบบควบคุมวัณโรค 

เรื่อง 522 5.2.4.1 พัฒนากลไกและเครื่องมือสนับสนุน
ระบบควบคุมวัณโรค 

เรื่อง การพัฒนากลไกและเครื่องมือ
สนับสนุนระบบควบคุมวัณโรค 

เรื่อง 
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ผลผลิตหลัก 
ของกรมฯ 

กิจกรรมหลัก หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

รหัส 
ผลผลิตย่อย 

ผลผลิตย่อย หน่วยนับ
ผลผลิตย่อย

รหัส 
กิจกรรมย่อย

กิจกรรมย่อย  หน่วยนับ 
กิจกรรมย่อย 

ลักษณะกิจกรรม  หน่วยนับ 

               การพัฒนากลไกเพื่อสนับสนุนระบบ
ควบคุมวัณโรค 

เรื่อง 

                 การกําหนดเครือข่ายหลัก ในการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน ควบคุมวัณโรค 

หน่วยงาน 

     525 5.2.5 เครือข่ายความร่วมมือ
ในการป้องกนั ควบคุมวัณโรค 
(ระดับพื้นที่/ระดับชาติ/
นานาชาติ)  
  

หน่วยงาน 523 5.2.5.1 เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาความ
ร่วมมือของเครือข่ายระดับพื้นที่ ระดับชาติและ
นานาชาติในการป้องกัน ควบคุมวัณโรค 
  

หน่วยงาน การถ่ายทอดองคค์วามรู้และเทคโนโลยี
การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมวัณโรค
ให้ภาคีเครือข่ายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

คน 

             การประสาน สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของภาคีเครือข่ายการเฝ้าระวัง ป้องกัน 
ควบคุมวัณโรค รวมทั้งร่วมมือบังคับ
ใช้กฎหมายและจัดการปัญหาที่มี
ผลกระทบต่อสุขภาพในเขตพื้นที่
รับผิดชอบให้เข้มแข็งและยั่งยืน   

หน่วยงาน 

                 การจัดทําข้อตกลงความร่วมมือและ
ดําเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือ
ด้านวิชาการหรือการดําเนินงานเฝ้า
ระวัง ป้องกัน ควบคุมวัณโรคระดับ
พื้นที่ ระดับชาติและนานาชาต ิ

หน่วยงาน 

                 การสร้างและพัฒนาภาคีเครือข่าย
ด้านสุขภาพให้มีความรู้และทักษะ
และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
งานป้องกัน ควบคุมวัณโรค 

หน่วยงาน/
ราย 

     526 5.2.6 การพยากรณ์โรคและ
ภัยสุขภาพที่มีคุณภาพ 

เรื่อง 524 5.2.6.1 จัดทํารายงานการพยากรณ์โรคและภัย
สุขภาพที่มีคุณภาพ 

เรื่อง การจัดทํารายงานการพยากรณ์โรค
และภัยสุขภาพที่มีคุณภาพ 

เรื่อง 

     527 5.2.7 การสื่อสารความเสี่ยง
และพัฒนาพฤตกิรรมสุขภาพ 
  

รายสื่อ 525 5.2.7.1 ผลิตสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รายสื่อ การผลติสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รายสื่อ 

         526 5.2.7.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยพัฒนารูปแบบการ
จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง 

ครั้ง การศกึษา วิเคราะห์ วิจัยพัฒนารูปแบบ
การจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง 

ครั้ง 

           527 5.2.7.3 จัดกิจกรรมรณรงค์สื่อสารประชาสัมพันธ์ ครั้ง การจัดกิจกรรมรณรงค์สื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ 

ครั้ง 

           528 5.2.7.4 เฝ้าระวังและตอบโต้ข้อมูลข่าวสารเรื่อง
วัณโรค 

เรื่อง การเฝ้าระวังและตอบโต้ข้อมูลข่าวสาร
เรื่องวัณโรค 

เรื่อง 

     528 5.2.8 การพัฒนาภาคี
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 

เครือข่าย 529 5.2.8.1 สร้างและพัฒนาเครือข่ายสื่อสารความ
เสี่ยงวัณโรค ให้ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ 

เครือข่าย การสร้างและพัฒนาเครือข่ายสื่อสาร
ความเสี่ยงวัณโรค เฝ้าระวังตอบโต้
และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่พึง
ประสงค์ ให้ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ 

เครือข่าย 
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ผลผลิตหลัก 
ของกรมฯ 

กิจกรรมหลัก หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

รหัส 
ผลผลิตย่อย 

ผลผลิตย่อย หน่วยนับ
ผลผลิตย่อย

รหัส 
กิจกรรมย่อย

กิจกรรมย่อย  หน่วยนับ 
กิจกรรมย่อย 

ลักษณะกิจกรรม  หน่วยนับ 

     529 5.2.9 การพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริหารจัดการองค์กร
เพื่อสนับสนุนการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝา้ระวังฯ
(หน่วยงาน) 
(13 หน่วยงาน) 
- สํานักวัณโรค 
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 1-12 

หน่วยงาน 530 5.2.9.1 พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อ สนับสนุนการ
สร้างผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวังฯ  

คน การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานใน
สังกัดกรมฯ ให้มีสมรรถนะเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติภารกิจด้านการ เฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
และการบริหารจัดการองค์กร   

คน 

               การประเมินสมรรถนะและ การจัดทํา
แผนพัฒนารายบุคคล 

คน 

         531 5.2.9.2 พัฒนาระบบคุณภาพองค์กรเพื่อสนบัสนุน
การสร้างผลิตภัณฑ์ดา้นการเฝ้าระวังฯ 

หน่วยงาน การวิเคราะห์องค์กรและพัฒนาตาม
แผนปรับปรุงองค์กร 

ด้าน 

               การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ด้าน 

                 การจัดทําแผนคําของบประมาณ หน่วยงาน/
ครั้ง 

                 การจัดทําแผนปฏิบัติราชการและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

หน่วยงาน/
ครั้ง 

                 การพัฒนากลไกการนเิทศ ติดตาม
ประเมินผล การดําเนินงานที่มี
คุณภาพมาตรฐาน 

หน่วยงาน 

                 การจัดการความรู้ภายในหน่วยงานกรมฯ ครั้ง 

                 การควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยง 

รายงาน 

                 การจัดทําระบบฐานข้อมูล ปรับปรุง
ระบบและการสืบค้นข้อมูลที่สําคัญ
ด้านบริหารและวิชาการ 

เรื่อง 

                 การควบคุม ดูแล และบํารุงรักษา
เครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์ 

ครั้ง 

           532 5.2.9.3 บริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวังฯ 

รายการ การเงินและบัญชี  รายการ 

               การควบคุม-ตรวจสอบ-เบิกจ่าย-รับ 
และนําส่งเงินงบประมาณและเงิน
นอกงบประมาณ 

จํานวน
เอกสาร
รายการ 

                 การจัดหาพัสด ุและการบริหารสินทรัพย์ จํานวนครั้ง
ของการ

จัดซื้อจัดจ้าง 

                 การบริหาร อํานวยการและประสาน
ราชการ 

จํานวน
หนังสือ 

เข้า - ออก 

                 งานยานพาหนะและซ่อมบํารุง กิโลเมตร 
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ผลผลิตหลัก 
ของกรมฯ 

กิจกรรมหลัก หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

รหัส 
ผลผลิตย่อย 

ผลผลิตย่อย หน่วยนับ
ผลผลิตย่อย

รหัส 
กิจกรรมย่อย

กิจกรรมย่อย  หน่วยนับ 
กิจกรรมย่อย 

ลักษณะกิจกรรม  หน่วยนับ 

       งานอาคารสถานที่ และบํารุงรักษา ครั้ง 
       การจัดการทั่วไป เรื่อง 
       งานอํานวยการ งานเลขานุการ เรื่อง 
       งานประสานราชการ เรื่อง 
       533 5.2.9.4 บริหารบุคลากร ราย การกําหนดตําแหน่งและการจัด

โครงสร้างของส่วนราชการ
ราย 

       การสรรหา/บรรจุ/แต่งตั้งข้าราชการ/
ลูกจ้าง/พนักงานราชการ

ราย 

       งานวินัยและกฎหมาย ราย 
       งานสวัสดิการ ราย 
       งานทะเบียนประวัติ ราย 
       งานบําเหน็จความชอบและค่าตอบแทน ราย 
       การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ราย 
       534 5.2.9.5 งานบริหารทั่วไป ครั้ง งานบริหารทั่วไป ครั้ง 
  5.3 ป้องกันและ

แก้ไขปัญหาเอดส์ 
(303,789 ราย) 
  

ส.โรคเอดส์ฯ 531 5.3.1 ประชาชนได้รับบริการ
ป้องกัน ควบคุมโรคเอดส์
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
  

รายบริการ 535 5.3.1.1 ให้บริการและปฏิบัติการเสริมประสิทธิผล
การป้องกัน ควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 
  

รายบริการ การให้บริการ เฝ้าระวัง การส่งเสริม/
ป้องกัน/ควบคุม โรคเอดส์และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ราย
บริการ 

     การส่งเสริมการใช้และพัฒนาระบบ
การจัดการอุปกรณ์ป้องกันการติดเชือ้ 
เพื่อป้องกัน/ควบคุม โรคเอดส์และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ราย
บริการ 

     532 5.3.2 ประชาชนได้รับบริการ
รักษาและฟื้นฟูสภาพเฉพาะ
โรคเอดส์และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 
  

รายบริการ 536 5.3.2.1 บริการรักษาและฟื้นฟูสภาพเฉพาะโรค
เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

รายบริการ การตรวจรักษาผู้ป่วยและการตรวจ
รักษาและยืนยันทางห้องปฏิบัติการใน
สถานบริการของสํานักโรคเอดส์

ราย
บริการ 

       537 5.3.2.2 สอบสวนและสนับสนุนทาง
ห้องปฏิบัติการ 

รายบริการ การสอบสวนโรคและสนับสนุนการ
ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเพื่อ
หาสาเหตุการเกิดโรค

ราย
บริการ 

       538 5.3.2.3 พัฒนาระบบบริการรักษาฟื้นฟูสภาพ
เฉพาะโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ของหน่วยงานภายในกรมควบคุมโรค 

หน่วยงาน การพัฒนาระบบบริการรักษาฟื้นฟู
สภาพเฉพาะโรคเอดส์และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ของหน่วยงานภายใน
กรมควบคุมโรค ให้ได้มาตรฐานสากล 
ในฐานะNational Authority เพื่อ
เตรียมพร้อมสําหรับการพัฒนา
ศักยภาพหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับ 
1. ระบบการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอ
วีเอดส์ในกลุ่มที่มีอุปสรรคการเข้าถึง
ยาต้านไวรัส สํานักโรคเอดส์ฯ 
2. การเฝ้าระวังและติดตามการดื้อยาฯ

เรื่อง 
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ผลผลิตหลัก 
ของกรมฯ 

กิจกรรมหลัก หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

รหัส 
ผลผลิตย่อย 

ผลผลิตย่อย หน่วยนับ
ผลผลิตย่อย

รหัส 
กิจกรรมย่อย

กิจกรรมย่อย  หน่วยนับ 
กิจกรรมย่อย 

ลักษณะกิจกรรม  หน่วยนับ 

      การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสคร.
ให้มีความรู้ เพื่อให้สามารถนําไปขยาย
การดําเนินงานให้กับหน่วยงานเครือข่าย
ระดับพื้นที่

หน่วยงาน 

     533 5.3.3 กลไกและเครื่องมือ
สนับสนุนการเฝ้าระวังป้องกัน 
ควบคุมโรคเอดส์และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
  

เรื่อง 539 5.3.3.1 พัฒนากลไกและเครื่องมือสนับสนุนการ
เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ 
  

เรื่อง การพัฒนา รูปแบบ มาตรการ แนวทาง
นวัตกรรม การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม
โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

เรื่อง 

       การพัฒนากําลังคนเพื่อรองรับกลไก
และเครื่องมือสนับสนุนการป้องกัน
ควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์

คน 

       การสง่เสริมและสนับสนุนกระบวนการ
พัฒนาคุณภาพด้านป้องกันและดูแล
รักษาโรคเอดส์และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์

หน่วยงาน 

       การส่งเสริมองค์กรภาครัฐ ให้นําแนว
ปฏิบัติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและ
บริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานที่
ทํางานไปใช้ เพื่อสร้างสภาวะแวดล้อม
ให้เอื้อต่อการดําเนินงานการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุมโรคเอดส์และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

จังหวัด 

       การสร้างความเข้าใจเรื่องการตีตรา
และลดการเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ
เอดส์ในสถานบริการสุขภาพ   

จังหวัด 

       การพัฒนากลไกการดาํเนินงานเพื่อ
คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์

จังหวัด 

       พัฒนานโยบาย กฎหมาย ระบบข้อมูล
เชิงยุทธศาสตร์และส่งเสริมการเป็น
เจ้าของร่วมและการระดมทรัพยากร
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์

จังหวัด  

    - พัฒนานโยบาย กฎหมาย ให้เอื้อต่อ
การดําเนินงานยุติปัญหาเอดส์

เรื่อง 

    - พัฒนาระบบข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ 
เพื่อใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง และ
จัดทําแผนยุติปัญหาเอดส์ และการ
ระดมทรัพยากร

จังหวัด 



22 

 

ผลผลิตหลัก 
ของกรมฯ 

กิจกรรมหลัก หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

รหัส 
ผลผลิตย่อย 

ผลผลิตย่อย หน่วยนับ
ผลผลิตย่อย

รหัส 
กิจกรรมย่อย

กิจกรรมย่อย  หน่วยนับ 
กิจกรรมย่อย 

ลักษณะกิจกรรม  หน่วยนับ 

                 การพัฒนากลไกเพื่อสนับสนุน การ
เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคเอดส์
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

เรื่อง 

                 การกําหนดเครือข่ายหลัก ในการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคเอดส์และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

หน่วยงาน 

     534 5.3.4 เครือข่ายความร่วมมือ
ในการป้องกัน ควบคุมโรค
เอดส์ (ระดับพื้นที่/
ระดับชาติ/นานาชาต)ิ  

หน่วยงาน/
เครือข่าย 

540 5.3.4.1 เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาความ
ร่วมมือของเครือข่ายระดับพื้นที่ ระดับชาติและ
นานาชาติในการป้องกัน ควบคุมโรคเอดส์และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
  

หน่วยงาน/
เครือข่าย 

การถ่ายทอดองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีการเฝ้าระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ให้ภาคีเครือข่ายในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ 

คน 

               การจัดทําข้อตกลงความร่วมมือและ
ดําเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือ
ด้านวิชาการหรือการดําเนินงานเฝ้า
ระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคเอดส์และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ระดับพื้นที่ 
ระดับชาติและนานาชาติ 

หน่วยงาน 

                 การสร้างและพัฒนาภาคีเครือข่าย
ด้านสุขภาพให้มีความรู้และทักษะ
และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
งานป้องกัน ควบคุมโรคเอดส์และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

หน่วยงาน 

     535 5.3.5 ประชาชนได้รับบริการ
รักษาและฟื้นฟูสภาพเฉพาะ
โรคเอดส์และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 

รายบริการ 541 5.3.5.1 บริการรักษาและฟื้นฟูสภาพเฉพาะโรค
เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

รายบริการ การตรวจรักษาผู้ป่วยและการตรวจ
รักษาและยืนยันทางห้องปฏิบัติการใน
สถานบริการของสํานักโรคเอดส์ 

ราย
บริการ 

     536 5.3.6 การพยากรณ์โรคและ
ภัยสุขภาพที่มีคุณภาพ 

เรื่อง 542 5.3.6.1 จัดทํารายงานการพยากรณ์โรคและภัย
สุขภาพที่มีคุณภาพ 

เรื่อง การจัดทํารายงานการพยากรณ์โรค
และภัยสุขภาพที่มีคุณภาพ 

เรื่อง 

     537 5.3.7 การสื่อสารความเสี่ยง
และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
  

รายสื่อ 543 5.3.7.1 ผลิตสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รายสื่อ    การผลิตสื่อและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 

รายสื่อ 

         544 5.3.7.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยพัฒนารูปแบบการ
จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง 

ครั้ง/รูปแบบ การศึกษา วิเคราะห์ วิจัยพัฒนา
รูปแบบการจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเสี่ยง 

ครั้ง/
รูปแบบ 

           545 5.3.7.3 จัดกิจกรรมรณรงค์สื่อสารประชาสัมพันธ์ ครั้ง การจัดกิจกรรมรณรงค์สื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ 

ครั้ง 
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ผลผลิตหลัก 
ของกรมฯ 

กิจกรรมหลัก หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

รหัส 
ผลผลิตย่อย 

ผลผลิตย่อย หน่วยนับ
ผลผลิตย่อย

รหัส 
กิจกรรมย่อย

กิจกรรมย่อย  หน่วยนับ 
กิจกรรมย่อย 

ลักษณะกิจกรรม  หน่วยนับ 

           546 5.3.7.4 สื่อสารสาธารณะ รายสื่อ    การสื่อสารสาธารณะเพื่อขับเคลื่อน
กระบวนการ RRTTR 

รายสื่อ    

                 การสื่อสารสาธารณะเพื่อส่งเสริม
ทัศนคติเชิงบวกต่อเอชไอวี (Normalize 
HIV) ในกลุ่มประชาชนทั่วไป 

รายสื่อ    

           547 5.3.7.5 เฝ้าระวังและตอบโต้ข้อมูลข่าวสารเรื่อง
โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ไวรัสตับ
อักเสบ และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 

เรื่อง การเฝ้าระวังและตอบโต้ข้อมูล
ข่าวสารเรื่องโรคเอดส์ โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ ไวรัสตับอักเสบ และ
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 

เรื่อง 

     538 5.3.8 การพัฒนาภาคี
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 

เครือข่าย 548 5.3.8.1 สร้างและพัฒนาเครือข่ายสื่อสารความ
เสี่ยงโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ไวรัส
ตับอักเสบ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ให้
ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ 

เครือข่าย การสร้างและพัฒนาเครือข่ายสื่อสาร
ความเสี่ยงโรคเอดส์ โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ ไวรัสตับอักเสบ เฝ้าระวัง
ตอบโต้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่
พึงประสงค์ ให้ครอบคลุมพื้นที่
รับผิดชอบ 
หมายเหตุ : เครือข่ายสื่อสารความ
เสี่ยงโรคเอดส์ โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ ไวรัสตับอักเสบ เฝ้าระวัง
ตอบโต้ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
ได้แก ่บุคคลซึ่งเป็นตัวแทนของ
หน่วยงานหรือหน่วยงานที่ทําหน้าที่
เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง พัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ และการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารความรู้เรื่องการป้องกัน 
ควบคุมโรคและ ภัยสุขภาพ โดยมี
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ร่วมกันอย่าง
ต่อเนื่อง โดยแบ่งประเภทของ
เครือข่าย เป็น 3 2 ประเภท ดังนี้ 
1. เครือข่ายสื่อมวลชน 
2. เครือข่ายสนับสนุนสร้างอําเภอ
ควบคุมโรคเข้มแข็ง ซึ่งประกอบด้วย 
รพศ/รพท./ รพ.สต/สสจ./สสอ./อสม./
สถานศึกษา/ผู้นําท้องถิ่น/อบต. และ
เครือข่ายประชาชน 
 
 

เครือข่าย 
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ผลผลิตหลัก 
ของกรมฯ 

กิจกรรมหลัก หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

รหัส 
ผลผลิตย่อย 

ผลผลิตย่อย หน่วยนับ
ผลผลิตย่อย

รหัส 
กิจกรรมย่อย

กิจกรรมย่อย  หน่วยนับ 
กิจกรรมย่อย 

ลักษณะกิจกรรม  หน่วยนับ 

     539 5.3.9 การพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริหารจัดการองค์กร
เพื่อสนับสนุนการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝา้ระวังฯ
(หน่วยงาน) 
(14 หน่วยงาน) 
- สํานักโรคเอดส์ วัณโรค 
และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 
- ศูนย์อํานวยการบรหิาร
จัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 1-12 

หน่วยงาน 549 5.3.9.1 พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อ สนับสนุนการ
สร้างผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวังฯ  

คน การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานใน
สังกัดกรมฯ ให้มีสมรรถนะเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจด้านการ 
เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพและการบริหารจัดการองค์กร  

คน 

               การประเมินสมรรถนะและ การจัดทํา
แผนพัฒนารายบุคคล 

คน 

         550 5.3.9.2 พัฒนาระบบคุณภาพองค์กรเพื่อ 
สนับสนุนการสร้างผลติภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวังฯ 
  

หน่วยงาน การวิเคราะห์องค์กรและพัฒนาตาม
แผนปรับปรุงองค์กร 

ด้าน 

             การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ด้าน 

               การจัดทําแผนคําของบประมาณ หน่วยงาน/
ครั้ง 

               การจัดทําแผนปฏิบัติราชการและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

หน่วยงาน/
ครั้ง 

                 การพัฒนากลไกการนเิทศ ติดตาม
ประเมินผล การดําเนินงานที่มี
คุณภาพมาตรฐาน 

หน่วยงาน 

                 การจัดการความรู้ภายในหน่วยงานกรมฯ ครั้ง 

                 การควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยง 

รายงาน 

                 การจัดทําระบบฐานข้อมูล ปรับปรุง
ระบบและการสืบค้นข้อมูลที่สําคัญ
ด้านบริหารและวิชาการ 

เรื่อง 

                 การควบคุม ดูแล และบํารุงรักษา
เครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์ 

ครั้ง 

           551 5.3.9.3 บริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวังฯ 
  

รายการ การเงินและบัญชี  รายการ 

               การควบคุม-ตรวจสอบ-เบิกจ่าย-รับ 
และนําส่งเงินงบประมาณและเงินนอก
งบประมาณ 

จํานวน
เอกสาร
รายการ 

                 การจัดหาพัสด ุและการบริหารสินทรัพย์ จํานวนครั้ง
ของการ

จัดซื้อจัดจ้าง 
                 การบริหาร อํานวยการและประสาน

ราชการ 

จํานวน
หนังสือ 

เข้า - ออก 
                 งานยานพาหนะและซ่อมบํารุง กิโลเมตร 
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ผลผลิตหลัก 
ของกรมฯ 

กิจกรรมหลัก หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

รหัส 
ผลผลิตย่อย 

ผลผลิตย่อย หน่วยนับ
ผลผลิตย่อย

รหัส 
กิจกรรมย่อย

กิจกรรมย่อย  หน่วยนับ 
กิจกรรมย่อย 

ลักษณะกิจกรรม  หน่วยนับ 

                 งานอาคารสถานที่ และบํารุงรักษา ครั้ง 

                 การจัดการทั่วไป เรื่อง 

                 งานอํานวยการ งานเลขานุการ เรื่อง 

                 งานประสานราชการ เรื่อง 

           552 5.3.9.4 บริหารบุคลากร  ราย การกําหนดตําแหน่งและการจัด
โครงสร้างของส่วนราชการ  

ราย 

                 การสรรหา/บรรจุ/แต่งตั้งข้าราชการ/
ลูกจ้าง/พนักงานราชการ 

ราย 

                 งานวินัยและกฎหมาย ราย 

                 งานสวัสดิการ ราย 

                 งานทะเบียนประวัติ ราย 

                 งานบําเหน็จความชอบและค่าตอบแทน ราย 

                 การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ราย 

           553 5.3.9.5 งานบริหารทั่วไป ครั้ง งานบริหารทั่วไป ครั้ง 

6. โครงการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน 
ควบคุม
โรคติดต่อ โรค
อุบัติใหม่และ
ภัยสุขภาพที่
เชื่อมโยงใน
ระดับภูมิภาค 

6.1 พัฒนา
สมรรถนะช่อง
ทางเข้าออก
ประเทศและ
จังหวัดชายแดน 
(ช่องทาง = 42 
แห่ง จังหวัด
ชายแดน = 21 
จังหวัด) 

ส.โรคติดต่อ
ทั่วไป/ 

ส.ระบาด
วิทยา 

611 6.1.1 ช่องทางเข้าออกประเทศ
ได้รับการพัฒนาตามแนวทาง
กฎอนามัยระหว่างประเทศ 
พ.ศ. 2548 
  

แห่ง 601 6.1.1.1 พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออก
ระหว่างประเทศตามแนวทางกฎอนามัยระหว่าง
ประเทศ พ.ศ. 2548 (จํานวน 42  แห่ง) 

แห่ง การพัฒนาทักษะ ความรู้ของบุคลากร
ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานช่องทางเข้าออก
ประเทศ 

แห่ง 

        การพัฒนาข้อมูลวิชาการด้านโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศ และขั้นตอนมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน  

เรื่อง 

             การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้าน
การพัฒนาสมรรถนะช่องทาง เข้าออก
ประเทศตามกฎอนามยัระหว่างประเทศ 

เครือข่าย 

                 การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ การ
สุขาภิบาลยานพาหนะและสิ่งแวดลอ้ม 
การเฝ้าระวังพาหะนําโรคในช่องทาง  

ราย/
รายการ 

                 การให้บริการทางการแพทย์ในช่อง
ทางเข้าออกประเทศ 

ราย
บริการ 

     612 6.1.2 จังหวัดชายแดนและ
จังหวัดคู่ขนานกับประเทศ
เพื่อนบ้านมีระบบเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ 
โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ 
  

จังหวัด 602 6.1.2.1 พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม
โรคติดต่อและภัยสุขภาพในพื้นที่ชายแดน 

จังหวัด การพัฒนาหลกัเกณฑ/์แนวทางดําเนนิการ
เฝ้าระวังโรคตามแนวจังหวัดชายแดน
ภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน 

เรื่อง 

               การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือใน
การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค 
และภัยสุขภาพในพื้นที่ชายแดนและ
ระหว่างประเทศ 

จังหวัด 
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ผลผลิตหลัก 
ของกรมฯ 

กิจกรรมหลัก หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

รหัส 
ผลผลิตย่อย 

ผลผลิตย่อย หน่วยนับ
ผลผลิตย่อย

รหัส 
กิจกรรมย่อย

กิจกรรมย่อย  หน่วยนับ 
กิจกรรมย่อย 

ลักษณะกิจกรรม  หน่วยนับ 

                 การพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรในการปฏิบัติงานระหว่าง
ประเทศ เช่น การพัฒนาทักษะด้าน
ภาษา การอบรม SRRT จัดทําทีม 
พัฒนาทีม แผนฉุกเฉิน ในพื้นที่ชายแดน 

ทีม/ราย/
เรื่อง 

                 การพัฒนาฐานข้อมูลงานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

เรื่อง 

                 การพัฒนานโยบายและปรับปรุงกลไก
งานความร่วมมือระหว่างประเทศ 

เรื่อง 

                 การพัฒนามาตรฐานคู่มือระบบส่งต่อ
ผู้ป่วยเป็นภาษาต่างประเทศ 

เรื่อง 

     613 6.1.3 การขับเคลื่อน IHR 
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทีก่ําหนด 

เรื่อง 603 6.1.3.1 ขับเคลื่อน IHR ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่
กําหนด 

เรื่อง การขับเคลื่อน IHR ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานที่กําหนด 

เรื่อง 

     614 6.1.4 การพัฒนางานเวช
ศาสตร์ การเดินทางและ
ท่องเที่ยว 

แห่ง 604 6.1.4.1 พัฒนาคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและ
ท่องเที่ยว 

แห่ง การพัฒนาคลินิกเวชศาสตร์การ
เดินทางและท่องเที่ยว 

แห่ง 

  6.2 พัฒนา
ศูนย์กลาง
การศึกษาและ
ฝึกอบรมด้านการ
ป้องกัน ควบคุม
โรคและภัย
สุขภาพระดับ
นานาชาต ิ 
(ระดับ 5) 

ส.ความ
ร่วมมือ
ระหว่าง
ประเทศ 

621 6.2.1 การพัฒนาศูนย์กลาง
การศึกษาและฝึกอบรมด้าน
การป้องกัน ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพระดับนานาชาต ิ

ระดับ 605 6.2.1.1 พัฒนาศูนย์กลางการศึกษาและฝึกอบรม
ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับ
นานาชาต ิ

ระดับ การพัฒนาศูนย์กลางการศึกษาและ
ฝึกอบรมด้านการป้องกัน ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพระดับนานาชาติ เพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ระดับ 

               การสอน/การฝึกอบรมแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสําหรับ
นักวิชาการสาธารณสุข (ชั่วโมง/คน
การฝึกอบรม/หน่วยงาน)

คน 

               การประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม ศึกษา
ดูงานบุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุขและบุคลากรทั่วไป 

คน 

                 การจัดประชุม อบรม/ศึกษาดูงานกับ
นานาประเทศในการปอ้งกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ  

คน 

                 การพัฒนากลไกการนเิทศ ติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานที่มี
คุณภาพมาตรฐาน 
 
 
 

หน่วยงาน 
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ผลผลิตหลัก 
ของกรมฯ 

กิจกรรมหลัก หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

รหัส 
ผลผลิตย่อย 

ผลผลิตย่อย หน่วยนับ
ผลผลิตย่อย

รหัส 
กิจกรรมย่อย

กิจกรรมย่อย  หน่วยนับ 
กิจกรรมย่อย 

ลักษณะกิจกรรม  หน่วยนับ 

7. โครงการ
สนับสนุนการ
เฝ้าระวัง ป้องกนั 
ควบคุม
โรคติดต่อและ
สร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค
ในกลุ่มวัยเด็ก 

7.1 พัฒนาและ
สนับสนุนการ
ดําเนินงานป้องกัน
ควบคุมโรคติดต่อ
และสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคใน
กลุ่มวัยเด็ก 
(30,045 แห่ง) 

ส.โรคติดต่อ
ทั่วไป/กอง
โรคป้องกัน
ด้วยวัคซีน 

 

711 7.1.1 กลไกและเครื่องมือ
สนับสนุนระบบบริการ
ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพกลุ่มวัยเด็ก 
  

แห่ง 701 7.1.1.1 พัฒนากลไกและเครื่องมือสนับสนุน
ระบบบริการการป้องกัน ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพกลุ่มวัยเด็ก 
  

แห่ง การพัฒนา รูปแบบ มาตรการ แนวทาง 
ระบบการดําเนินงาน  การป้องกัน 
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพกลุ่มวัยเด็ก 

เรื่อง 

        การพัฒนากลไกเพื่อสนับสนุนระบบ
บริการป้องกัน ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพกลุ่มวัยเด็ก 

เรื่อง 

             การกําหนดเครือข่ายหลัก ในการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพกลุ่มวัยเด็ก 

แห่ง 

           702 7.1.1.2 พัฒนาองค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

เรื่อง การพัฒนาองค์ความรู้ รายงานการ
สังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากการ
ประชุมวิชาการนวัตกรรม เทคโนโลยี 

เรื่อง/ฉบับ 

           703 7.1.1.3 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ ดําเนินการ
เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคระหว่างประเทศ 

หน่วยงาน การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
ดําเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม
โรคระหว่างประเทศ 

หน่วยงาน 

           704 7.1.1.4 รณรงค์และการสื่อสารความเสี่ยงโรค 
ภัยสุขภาพ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

รายสื่อ การสื่อสารสาธารณะผ่านช่องทาง
ต่างๆ ที่หลากหลาย 

รายสื่อ 

     712 7.1.2 การพัฒนาระบบเฝ้า
ระวังโรคและภัยสุขภาพ 

ระบบ 705 7.1.2.1 พัฒนาระบบเฝ้าระวัง  ระบบ การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ ระบบ/
แห่ง 

8. โครงการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรค
และพัฒนา
ทักษะชีวิตใน
กลุ่มวัยเรียน 
 

8.1 พัฒนา
สนับสนุนการ
ดําเนินงานเฝ้า
ระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรคและ
พัฒนาทักษะชีวิต
ในกลุ่มวัยเรียน 
(436 หน่วยงาน)  

ส.โรคไม่ติดต่อ 811 8.1.1 กลไกและเครื่องมือ
สนับสนุนระบบบริการ
ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพกลุ่มวัยเรียน 
  

หน่วยงาน 801 8.1.1.1 พัฒนากลไกและเครื่องมือสนับสนุน
ระบบบริการการป้องกัน ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพกลุ่มวัยเรียน 
  

หน่วยงาน การพัฒนา รูปแบบ มาตรการ แนวทาง 
ระบบการดําเนินงาน การป้องกัน 
ควบคุมโรคและภยัสุขภาพกลุ่มวัยเรยีน 

เรื่อง 

         การพัฒนากลไกเพื่อสนับสนุนระบบ
บริการป้องกัน ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพกลุ่มวัยเรียน 

เรื่อง 

             การกําหนดเครือข่ายหลัก ในการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพกลุ่มวัยเรียน 

หน่วยงาน 

           802 8.1.1.2 พัฒนาองค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

เรื่อง การพัฒนาองค์ความรู้ รายงานการ
สังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากการ
ประชุมวิชาการนวัตกรรม เทคโนโลยี 

เรื่อง/ฉบับ 

           803 8.1.1.3 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ ดําเนินการ
เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคระหว่างประเทศ 

หน่วยงาน การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
ดําเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม
โรคระหว่างประเทศ 
 

หน่วยงาน 
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ผลผลิตหลัก 
ของกรมฯ 

กิจกรรมหลัก หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

รหัส 
ผลผลิตย่อย 

ผลผลิตย่อย หน่วยนับ
ผลผลิตย่อย

รหัส 
กิจกรรมย่อย

กิจกรรมย่อย  หน่วยนับ 
กิจกรรมย่อย 

ลักษณะกิจกรรม  หน่วยนับ 

           804 8.1.1.4 รณรงค์และการสื่อสารความเสี่ยงโรค 
ภัยสุขภาพ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

รายสื่อ การสื่อสารสาธารณะผ่านช่องทาง
ต่างๆ ที่หลากหลาย 

รายสื่อ 

     812 8.1.2 การพัฒนาระบบเฝ้า
ระวังโรคและภัยสุขภาพ 

ระบบ 805 8.1.2.1 พัฒนาระบบเฝ้าระวัง  ระบบ การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ ระบบ/
แห่ง 

9. โครงการ
พัฒนาขับเคลื่อน
กฎหมายและ
เฝ้าระวัง ป้องกนั 
ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ
ในกลุ่มวัยรุ่น 

9.1 พัฒนาและ
ขับเคลื่อน
กฎหมายเพื่อลด
พฤติกรรมเสี่ยงใน
กลุ่มวัยรุ่น (113 
หน่วยงาน) 
 

ส.ควบคุม
การบริโภค
ยาสูบ/ 
ส.คกก.
เครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์/
ส.เอดส ์

 

911 9.1.1 กลไกและเครื่องมือ
สนับสนุนระบบบริการ
ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพกลุ่มวัยรุ่น 
  

หน่วยงาน 901 9.1.1.1 พัฒนากลไกและเครื่องมือสนับสนุน
ระบบบริการการป้องกัน ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพกลุ่มวัยรุ่น 
  

หน่วยงาน การพัฒนา รูปแบบ มาตรการ แนวทาง 
ระบบการดําเนินงาน  การป้องกัน 
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพกลุ่มวัยรุ่น 

เรื่อง 

        การพัฒนากลไกเพื่อสนับสนุนระบบ
บริการป้องกัน ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพกลุ่มวัยรุ่น 

เรื่อง 

            การกําหนดเครือข่ายหลัก ในการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพกลุ่มวัยรุ่น 

หน่วยงาน 

           902 9.1.1.2 พัฒนาองค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

เรื่อง การพัฒนาองค์ความรู้ รายงานการ
สังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากการ
ประชุมวิชาการนวัตกรรม เทคโนโลยี 

เรื่อง/ฉบับ 

           903 9.1.1.3 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ ดําเนินการ
เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคระหว่างประเทศ 

หน่วยงาน การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
ดําเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม
โรคระหว่างประเทศ 

หน่วยงาน 

           904 9.1.1.4 รณรงค์และการสื่อสารความเสี่ยงโรค 
ภัยสุขภาพ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

รายสื่อ การสื่อสารสาธารณะผ่านช่องทาง
ต่างๆ ที่หลากหลาย 

รายสื่อ 

     912 9.1.2 การพัฒนาระบบเฝ้า
ระวังโรคและภัยสุขภาพ 

ระบบ 905 9.1.2.1 พัฒนาระบบเฝ้าระวัง  ระบบ การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ ระบบ/
แห่ง 

10. โครงการ
เฝ้าระวัง 
ป้องกัน 
ควบคุมโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง
และปัจจัยเสี่ยง
ในกลุ่มวัย
ทํางาน 
 

10.1 พัฒนาและ
สนับสนุนการ
ดําเนินงานเฝ้า
ระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรคไม่
ติดต่อเรื้อรังและ
ปัจจัยเสี่ยงในกลุ่ม
วัยทํางาน (461 
หน่วยงาน) 

ส.โรคไม่
ติดต่อ 

1011 10.1.1 กลไกและเครื่องมือ
สนับสนุนระบบบริการ
ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพกลุ่มวัยทํางาน 
  

หน่วยงาน 1001 10.1.1.1 พัฒนากลไกและเครื่องมือสนับสนุน
ระบบบริการการป้องกัน ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพกลุ่มวัยทํางาน 
  

หน่วยงาน การพัฒนา รูปแบบ มาตรการ แนวทาง 
ระบบการดําเนินงาน การป้องกัน 
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพกลุ่มวัยทํางาน 

เรื่อง 

         การพัฒนากลไกเพื่อสนับสนุนระบบ
บริการป้องกัน ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพกลุ่มวัยทํางาน 

เรื่อง 

             การกําหนดเครือข่ายหลัก ในการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพกลุ่มวัยทํางาน 

หน่วยงาน/
แห่ง 

           1002 10.1.1.2 พัฒนาองค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

เรื่อง การพัฒนาองค์ความรู้ รายงานการ
สังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากการ
ประชุมวิชาการนวัตกรรม เทคโนโลยี 

เรื่อง/ฉบับ 
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ผลผลิตหลัก 
ของกรมฯ 

กิจกรรมหลัก หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

รหัส 
ผลผลิตย่อย 

ผลผลิตย่อย หน่วยนับ
ผลผลิตย่อย

รหัส 
กิจกรรมย่อย

กิจกรรมย่อย  หน่วยนับ 
กิจกรรมย่อย 

ลักษณะกิจกรรม  หน่วยนับ 

           1003 10.1.1.3 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ ดาํเนินการ
เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคระหว่างประเทศ 

หน่วยงาน การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
ดําเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม
โรคระหว่างประเทศ 

หน่วยงาน 

           1004 10.1.1.4 รณรงค์และการสื่อสารความเสี่ยงโรค 
ภัยสุขภาพ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

รายสื่อ การสื่อสารสาธารณะผ่านช่องทาง
ต่างๆ ที่หลากหลาย 

รายสื่อ 

     1012 10.1.2 การพัฒนาระบบเฝ้า
ระวังโรคและภัยสุขภาพ 

ระบบ 1005 10.1.2.1 พัฒนาระบบเฝ้าระวัง  ระบบ การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ ระบบ/
แห่ง 

11. โครงการ
เฝ้าระวัง 
ป้องกัน 
ควบคุม
โรคติดต่อ โรค
อุบัติใหม่และ
ภัยสุขภาพ ที่
เชื่อมโยงกับ
เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ 
 

11.1 พัฒนา
สมรรถนะช่อง
ทางเข้าออก
ระหว่างประเทศ
และจังหวัด
ชายแดน เพื่อ
รองรับเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ 
(ช่องทางฯ = 26 
แห่ง จังหวัด
ชายแดน = 10 
จังหวัด) 
 

ส.โรคติดต่อ
ทั่วไป/สํานัก
ระบาดวิทยา 

 

1111 11.1.1 ช่องทางเข้าออก
ระหว่างประเทศที่รองรับ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ได้รับการพัฒนาตาม
แนวทางกฎอนามัยระหว่าง
ประเทศ พ.ศ. 2548 
 

แห่ง 1101 11.1.1.1 พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออก
ระหว่างประเทศเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษตามแนวทางกฎอนามัยระหว่างประเทศ 
พ.ศ. 2548 (จํานวน 26 แห่ง อยู่ในจังหวัด ตาก 
สงขลา มุกดาหาร สระแก้ว ตราด เชียงราย 
กาญจนบุรี หนองคาย นครพนม และ นราธิวาส) 

แห่ง โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด่าน
ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ  

แห่ง 

        การพัฒนาทักษะ ความรู้ของบุคลากร
ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานช่อง
ทางเข้าออกประเทศ 

แห่ง 

         การพัฒนาข้อมูลวิชาการด้านโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศ และขั้นตอนมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน  

เรื่อง 

         การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้าน
การพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออก
ประเทศตามกฎอนามยัระหว่างประเทศ 

เครือข่าย 

             การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ การ
สุขาภิบาลยานพาหนะและสิ่งแวดลอ้ม 
การเฝ้าระวังพาหะนําโรคในช่องทาง  

ราย/
รายการ 

     1112 11.1.2 จังหวัดชายแดนที่
รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
ได้รับการพัฒนาระบบเฝ้า
ระวัง ป้องกัน ควบคุม
โรคติดต่อ ตามแนวชายแดน
ตามมาตรฐานที่กําหนด  

จังหวัด 1102 11.1.1.2 พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม
โรคติดต่อตามแนวชายแดนตามมาตรฐานที่
กําหนด 

จังหวัด การพัฒนาจังหวัดชายแดนที่รองรับ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้มีศักยภาพ
ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ 

จังหวัด 

         1103 11.1.1.3 พัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านการป้องกันควบคุมโรค เพื่อรองรับเขต
พัฒนาเศรษฐกิจ 

จังหวัด การพัฒนาเครือข่ายการดําเนินงาน
ด้านการป้องกันควบคุมโรค ระหว่าง
จังหวัดชายแดน และจังหวัดคู่ขนาน
ประเทศเพื่อนบ้าน 

จังหวัด 

          

1104 11.1.1.4 พัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยข้ามแดนเมือง
คู่ขนานจังหวัดในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

แห่ง การพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยข้ามแดน
เมืองคู่ขนานจังหวัดในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ 

แห่ง 

          

1105 11.1.1.5 พัฒนาคลินิกเวชศาสตร์การเดินทาง
และท่องเที่ยวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

แห่ง การพัฒนาคลินกิเวชศาสตร์การเดนิทาง
และท่องเที่ยวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ 
 

แห่ง 
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ผลผลิตหลัก 
ของกรมฯ 

กิจกรรมหลัก หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

รหัส 
ผลผลิตย่อย 

ผลผลิตย่อย หน่วยนับ
ผลผลิตย่อย

รหัส 
กิจกรรมย่อย

กิจกรรมย่อย  หน่วยนับ 
กิจกรรมย่อย 

ลักษณะกิจกรรม  หน่วยนับ 

12. โครงการ
พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อ
รองรับการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรค 
และภัยสุขภาพ 
 

12.1 การพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
และการสื่อสาร
เพื่อเชื่อมโยง
ข้อมูลในการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ (89 
แห่ง) 
 

ส.ระบาด
วิทยา/ศูนย์
สารสนเทศ 

1211 12.1.1 มาตรฐานความ
พร้อมรับภัยพิบัติ (Disaster) 
และโรคระบาดระดับประเทศ 

ระบบ 1201 12.1.1.1 พัฒนามาตรฐานความพร้อมรับภัยพิบัติ 
(Disaster) และโรคระบาดระดับประเทศ 
(หน่วยงาน/ระบบ) 

ระบบ การพฒันาระบบบริหารจัดการ/เฝ้า
ระวังและเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข 

ระบบ 

 1212 12.1.2 เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสารด้านการ
ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพ  

ระบบ 1202 12.1.2.1 ปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐาน ICT ให้
ทันสมัย (Infrature/เครือข่าย/Network) 

ระบบ การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์/
โทรทัศน์วงจรปิด (Closed-circuit 
television : CCTV)  

ระบบ 

           ค่าเช่าบริการการเชื่อมโยงเครือข่าย ระบบ 

             การพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์/ซอพแวร์ (software)/ 
เว็บไซด์ 

ระบบ 

                 การบํารุงรักษาระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์/ ซอพแวร์ (software) 

ระบบ 

                 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
(Geographic Information System : 
GIS) กระบวนการทํางานเกี่ยวกับ
ข้อมูลเชิงพื้นที่ (spatial data) ด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ โดยการกําหนด
ข้อมูลเชิงบรรยายหรอืข้อมูลคุณลักษณะ 
(attribute data) และสารสนเทศ  

ระบบ 

                 ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง
เพื่อการสื่อสารในภาครัฐ (Mail.go.th)

ระบบ/คน 

                 Government Cloud computing 
(G-Cloud ) รูปแบบของการเข้าถึง
ระบบเพื่อใช้งานที่สะดวกและหลาก 
หลายตามความต้องการของผู้ใช้งาน 
ในรูปแบบของการแชร์ทรัพยากร เช่น 
ส่วนประมวลผล, พื้นที่สําหรับเก็บ
ข้อมูล, เครือข่าย เป็นต้น รวมทั้ง
เซอร์วิสอื่นๆ ที่สามารถจัดเตรียมเพื่อ
ให้บริการได้อย่างรวดเร็ว

ระบบ 

                 ศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (G-Data Center) ระบบ 

                 ระบบคอมพิวเตอร์สํารองฉุกเฉิน 
(Disaster Recovery Site : DR Site) 

ระบบ/
หน่วยงาน 

                 บูรณาการระบบเครือข่าย (Network) 
เช่น เครือข่าย GIN EduNet MOL 
GFMIS MOT POLIS เป็นต้น 

ระบบ 
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ผลผลิตหลัก 
ของกรมฯ 

กิจกรรมหลัก หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

รหัส 
ผลผลิตย่อย 

ผลผลิตย่อย หน่วยนับ
ผลผลิตย่อย

รหัส 
กิจกรรมย่อย

กิจกรรมย่อย  หน่วยนับ 
กิจกรรมย่อย 

ลักษณะกิจกรรม  หน่วยนับ 

                 การขยายจุดให้บริการและปรับปรุง
คุณภาพอินเทอร์เน็ตทั้งแบบ Fixed 
line และ Wireless 

โครงการ 

                 การปรับปรุงระบบเครือข่าย เพื่อ
รองรับ IPv6 

โครงการ 

                 การปรับปรุง/พัฒนาระบบความมั่นคง 
ปลอดภัย ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

ระบบ 

                 การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์ 
(National Root CA) การบริการออก
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ 
(Certification Authority)  

ระบบ 

           1203 12.1.2.2 สร้างกลไกเชื่อมโยงเพื่อนําไปสู่รัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส ์(National ICT Integration) 
  

ระบบ การยืนยันตัวบุคคลดว้ยเลขบัตร
ประชาชน (Smart ID Card 
Authentication) 

ระบบ 

               ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อการบริหาร
ราชการแผ่นดิน (Intelligence 
Operation Center) ในระดับกรม 
(Department Operation Center : 
DOC) ระดับกระทรวง (Ministerial 
Operation Center : MOC)    ศูนย์
ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี  (Prime 
Ministerial  Operation Center : 
PMOC ) 

ระบบ 

                 การปรับปรุง/พัฒนา ระบบ National 
Single Window, One Stop 
Service, Portal, e-Service 
(Telemedicine) 

ระบบ 

                 สถาปัตยกรรมการจัดการองค์การด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(IT Enterprise Architecture) 

ระบบ 

                 มาตรฐานการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน
ข้อมูล/การเชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยงาน/ 
Government API  

ระบบ 

                 การพัฒนา/ปรับปรุง Back/Front 
office ที่เกี่ยวกับ e-Service 

ระบบ 
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ผลผลิตหลัก 
ของกรมฯ 

กิจกรรมหลัก หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

รหัส 
ผลผลิตย่อย 

ผลผลิตย่อย หน่วยนับ
ผลผลิตย่อย

รหัส 
กิจกรรมย่อย

กิจกรรมย่อย  หน่วยนับ 
กิจกรรมย่อย 

ลักษณะกิจกรรม  หน่วยนับ 

                 การบูรณาการข้อมูล Data 
Warehouse/Meta Data/Big data 

ระบบ 

                 ระบบการชําระเงิน (National 
Payment Gateway)  

ระบบ 

                 ระบบเตือนภัยพิบัติฉุกเฉิน (Disaster 
Warning) 

ระบบ 

13. โครงการ
การวิจัย และ
พัฒนาด้านการ
ป้องกันควบคุม
โรคและภัย
สุขภาพ 

13.1 ส่งเสริม 
สนับสนุน และ
ยกระดับการวิจัย
และพัฒนาด้าน
การป้องกัน
ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ (34 
เรื่อง) 

สถาบันวิจัย 
จัดการ

ความรู้ และ
มาตรฐาน
การควบคุม

โรค 

1311 13.1.1 การวิจัย / พัฒนา 
ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ  

เรื่อง 1301 13.1.1.1 วิจัยด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม
โรค และภัยสุขภาพ (นับเฉพาะงานวิจัยที่
ดําเนินการเสร็จในปีงบประมาณ) 

เรื่อง การวิจัยด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ (งบ
รายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายวิจัย) 

เรื่อง 

14. โครงการ
เฝ้าระวัง 
ป้องกัน 
ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ
ของประชาชน
ผู้สัมผัสขยะ 

14.1 สนับสนุน
การเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุม
โรคและภยัสุขภาพ
ของประชาชน
และผู้สัมผัสขยะ 
(7,000 ราย) 

ส.โรคจาก
การประกอบ
อาชีพและ
สิ่งแวดล้อม 

1411 14.1.1 ระบบเฝ้าระวังด้าน
สุขภาพของประชาชนและผู้
สัมผัสขยะ 

ราย 1401 14.1.1.1 ระบบเฝ้าระวังด้านสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม 

ราย - การพัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพ
ของประชาชนทั่วไปและคนทํางาน
จากขยะอันตราย 
- การเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากขยะ
และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยงสูงหรือ
พื้นที่โอกาสเสี่ยง 
- การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพ
ด้านส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู
สุขภาพประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากขยะและสิ่งแวดล้อม 

ราย/
ระบบ/
เรื่อง 

           1402 14.1.1.2 พัฒนาองค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

เรื่อง การพัฒนาองค์ความรู้ รายงานการ
สังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากการ
ประชุมวิชาการนวัตกรรม เทคโนโลยี 

เรื่อง 

           1403 14.1.1.3 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
ดําเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคระหว่าง
ประเทศ 

หน่วยงาน การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
ดําเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม
โรคระหว่างประเทศ 

หน่วยงาน 

           1404 14.1.1.4 รณรงค์และการสื่อสารความเสี่ยงโรค 
ภัยสุขภาพ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

รายสื่อ การสื่อสารสาธารณะผ่านช่องทาง
ต่างๆ ที่หลากหลาย 

รายสื่อ 

     1412 14.1.2 การพัฒนาระบบเฝ้า
ระวังโรคและภัยสุขภาพ 

ระบบ 1405 14.1.2.1 พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ระบบ การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ ระบบ 
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ผลผลิตหลัก 
ของกรมฯ 

กิจกรรมหลัก หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

รหัส 
ผลผลิตย่อย 

ผลผลิตย่อย หน่วยนับ
ผลผลิตย่อย

รหัส 
กิจกรรมย่อย

กิจกรรมย่อย  หน่วยนับ 
กิจกรรมย่อย 

ลักษณะกิจกรรม  หน่วยนับ 

15. โครงการ
เฝ้าระวัง ป้องกนั 
ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ
จากมลพิษทาง
อากาศ 

15.1 สนับสนุน
การเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุม
โรคและภัยสุขภาพ
จากมลพิษทาง
อากาศ (6 
หน่วยงาน) 

ส.โรคจาก
การประกอบ
อาชีพและ
สิ่งแวดล้อม 

1511 15.1.1 ระบบเฝ้าระวังด้าน
สุขภาพจากมลพิษทาง
อากาศ 

หน่วยงาน 1501 15.1.1.1 ระบบเฝ้าระวังด้านสุขภาพจากมลพิษ
ทางอากาศ 

หน่วยงาน - การปกป้องและดูแลสุขภาพของ
ประชาชนทั่วไปและคนทํางานจาก
มลพิษทางอากาศ 
 - การเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก
มลพิษทางอากาศในพื้นที่เสี่ยงสูงหรือ
พื้นที่โอกาสเสี่ยง 
 - การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพ
ด้านส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู
สุขภาพประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากมลพิษทางอากาศ

หน่วยงาน/
ระบบ/เรื่อง 

       1502 15.1.1.2 พัฒนาองค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

เรื่อง การพัฒนาองค์ความรู้ รายงานการ
สังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากการ
ประชุมวิชาการนวัตกรรม เทคโนโลยี

เรื่อง/ฉบับ 

       1503 15.1.1.3 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
ดําเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคระหว่าง
ประเทศ

หน่วยงาน การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ดําเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม
โรคระหว่างประเทศ

หน่วยงาน 

       1504 15.1.1.4 รณรงค์และการสื่อสารความเสี่ยงโรค 
ภัยสุขภาพ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์

รายสื่อ การสื่อสารสาธารณะผ่านช่องทาง
ต่างๆ ที่หลากหลาย

รายสื่อ 

     1512 15.1.2 การพัฒนาระบบเฝ้า
ระวังโรคและภัยสุขภาพ

ระบบ 1505 15.1.2.1 พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ระบบ การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ ระบบ/
แห่ง 

16. โครงการ
ส่งเสริมให้เกิด
ระบบการ
ป้องกัน 
ปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ 
  

16.1 ส่งเสริมการ
ปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพล
เรือน และ
เสริมสร้างความ
โปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 
กรมควบคุมโรค 
(ร้อยละ 90) 

กลุ่มคุ้มครอง
จริยธรรม 

1611 16.1.1 บุคลากรกรมควบคุม
โรคได้รับการส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานที่ดีตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

หน่วยงาน 1601 16.1.1.1 พัฒนามาตรฐาน แนวทาง คู่มือ ในการ
ส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ขา้ราชการพลเรือน และเสริมสร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค 

เรื่อง การจัดทํามาตรฐาน แนวทาง คู่มือ ใน
การส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน และ
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ กรมควบคุมโรค

เรื่อง 

   1602 16.1.1.2 ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการส่งเสริมการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
และเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติ 
ราชการ กรมควบคุมโรค แก่บุคลากรในสังกัด
กรมควบคุมโรค 

คน การประชุม/สัมมนา ฝึกอบรม เพื่อ
ส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน และ
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติ 
ราชการ กรมควบคุมโรค แก่บุคลากร
ในสังกัดกรมควบคุมโรค

คน 

       1603 16.1.1.3 กํากับ ตดิตาม ประเมินผลการ
ดําเนินงาน 

หน่วยงาน การกํากับ ติดตาม ประเมินผลการ
ดําเนินงานด้านการสง่เสริมการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพล
เรือน และเสริมสร้างความโปร่งใสใน
การปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค

หน่วยงาน 
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ผลผลิตหลัก 
ของกรมฯ 

กิจกรรมหลัก หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

รหัส 
ผลผลิตย่อย 

ผลผลิตย่อย หน่วยนับ
ผลผลิตย่อย

รหัส 
กิจกรรมย่อย

กิจกรรมย่อย  หน่วยนับ 
กิจกรรมย่อย 

ลักษณะกิจกรรม  หน่วยนับ 

17. รายการ
ค่าใช้จ่าย
บุคลากร
ภาครัฐพัฒนา
ด้านสาธารณสุข 

17.1 ค่าใช้จ่าย
บุคลากรในการ
เฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ  
(ร้อยละ 90) 

กองการ
เจ้าหน้าที่/
กองคลัง 

1711 17.1.1 เงินเดือนและค่าจ้าง
ประจํา ค่าตอบแทน ใช้สอย
และวัสดุ 

อัตรา 1701 17.1.1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจํา อัตรา เงินเดือน (เงินอื่นๆ ที่จ่ายควบกับ
เงินเดือน) ค่าจ้างประจํา  

อัตรา 

    1702 17.1.1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ อัตรา ค่าตอบแทนพนักงานราชการ อัตรา 

 
  

  
  

1703 17.1.1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสด ุ คน/อัตรา ค่าตอบแทน (เฉพาะที่จ่ายให้ในลักษณะ
เงินเดือนหรือจ่ายควบกับเงินเดือน) 

คน 

            เงินสมบทบกองทุนประกันสังคม อัตรา 

 


