
1
นโยบาย
รฐับาล

(8)

2
ประเด็น
นโยบาย

3
แผนงาน

5.1 วางรากฐานใหร้ะบบหลกัประกนัสขุภาพครอบคลมุประชากรในทกุภาคสว่นอยา่งมคีณุุภาพ
5.2 พฒันาระบบบรกิารสขุภาพ
5.3 เสรมิสรา้งความเขม้แข็งของระบบเฝ้าระวงัโรคระบาด
5.4ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการเกดิอุบตัเิหตใุนการจราจร
5.5 สง่เสรมิการกฬีาเพือ่สขุภาพ
5.6 การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการต ัง้ครรภใ์นวยัรุน่และปัญหาดา้นการแพทยแ์ละจรยิธรรมของการอุม้บญุ การปลกูถา่ยอวยัวะและสเต็มเซลล์
5.7 พฒันาขดีความสามารถในการวจิยัดา้นวทิยาศาสตรก์ารแพทยแ์ละสาธารณสขุ

4.4 พฒันาคนทุกช่วงวยัโดยสง่เสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

(ร่าง) ผงัความเชือ่มโยงยทุธศาสตรจ์ดัสรร แผนงาน เป้าหมายบรกิารกระทรวง เป้าหมายบรกิารหน่วยงาน ผลผลติ/กจิกรรม-วงเงนิงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

วสิยัทศัน:์  ภายในทศวรรษตอ่ไป คนไทยทกุคนจะมสีุขภาพแข็งแรงเพิม่ข ึน้เพือ่สรา้งความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศท ัง้ทางตรงและทางออ้มอยา่งย ัง่ยนื

พนัธกจิ:  1. กําหนดนโยบาย มาตรฐาน กฎหมายและบรหิารจดัการบนฐานขอ้มลูทีม่คีณุภาพและการจดัการความรู ้รวมถงึการตดิตามกํากบัประเมนิผล (Regulator)
2. จดัระบบบรกิารดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุขในรูปแบบเขตสุขภาพ ดแูลประชาชนทกุกลุ่มวยั ทกุมติ ิอยา่งมคีณุภาพ มาตรฐาน ครอบคลุมทกุพืน้ท ี ่และมรีะบบส่งตอ่ทีไ่รร้อยตอ่ (Provider)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

5. การยกระดบัคณุภาพบรกิารดา้นสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 4.  การศกึษาและเรยีนรู ้การทะนุบํารงุศาสนา ศลิปะและวฒันธรรม

7.6 พฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษโดยเร ิม่จากการพฒันาดา่นการคา้ชายแดน
และโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่บรเิวณประตกูารคา้หลกัของประเทศฯ

9.5 เรง่รดัการควบคมุมลพษิท ัง้ทางอากาศ ขยะ และนํา้เสยี ที่
เกดิจากการผลติและบรโิภค

10.4 เสรมิสรา้งระบบ
คุณธรรมในการแตง่ต ัง้
โยกยา้ยบุคลากรของ
ภาครฐั วางมาตครการ
ป้องกนัการแทรกแซง
จากนกัการเมอืงฯ
10.5 ใชก้ารป้องกนั 
ปราบปรามการทจุรติ
แลประพฤตมิชิอบใน
ภาครฐัฯ

7.การสง่เสรมิบทบาทและการใชโ้อกาสในประชาคมอาเซยีน 9.  การรกัษาความม ัน่คงของฐานทรพัยากร และการสรา้งสมดลุ
ระหวา่งการอนุรกัษก์บัการใชป้ระโยชนอ์ยา่งย ัง่

10. การสง่เสรมิการ
บรหิารราชการ

แผน่ดนิทีม่ธีรรมาภิ
บาลและการป้องกนั
ปราบปรามการทจุรติ
และประพฤตมิชิอบใน

ภาครฐั

6 ยทธศาสตรด์า้นการ

V14_01มิ.ย.59

รวมท ัง้สิน้ 4,047,774,500 บาท
 (ร่าง พรบ. 60 ณ 16 พ.ค. 59)

ยุทธ
ศาสตร์
การ
จดัสรร
งบ

ประมาณ

7 รายการคา่
ดําเนนิการภาครฐั
1,877,902,500 

บาท

4 
นโยบาย
จดัสรร/
แผนงาน

2.3 แผนงานยทุธศาสตร์
พฒันาพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิ

พเิศษ  
(บรูณาการ)

53,693,300 บาท

2.5 แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาเศรษฐกจิ
ดจิทิลั 

(บรูณาการ)
46,600,400 บาท

2.3 แผนงาน
ยทุธศาสตร์

สง่เสรมิการวจิยั
และพฒันา 
(บรูณาการ)

25,000,000 บาท

7.1แผนงาน
บคุลากรภาครฐั
7.1.25แผนงานรอง
บคุลากรภาครฐั
พฒันาดา้น
สาธารณสขุและ
เสรมิสรา้งสขุภาพ
เชงิรกุ
1,877,902,500 บาท

5
เป้าหมาย
การ

ใหบ้รกิาร
กระทรวง

5. ระบบบรกิารสขุภาพ
และดา่นสาธารณสขุมี
การพฒันาโครงสรา้ง
พืน้ฐานและศกัยภาพ
ความพรอ้มใหส้ามารถ
รองรบัการจดัการ
ปัญหาสขุภาพในเขต
พฒันาเขตเศรษฐกจิ

พเิศษ

ศ

ประชาชนเขา้ถงึการใชป้ระโยชนจ์าก
ขอ้มูลเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สือ่สารดา้นสขุภาพไดอ้ยา่งมคีณุภาพ

 ท ัว่ถงึ และเทา่เทยีม

2. ประชาชนมี
สขุภาพด ี
เขา้ถงึบรกิาร
และเทคโนโลยี
ดา้นสขุภาพทีม่ ี
คณุภาพ และ
ประสทิธภิาพ
อยา่งเทา่เทยีม
กนัโดยใช้
งานวจิยัเป็นฐาน

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยใน
การดําเนนิการ
ภาครฐัพฒันาดา้น
สาธารณสขุ

้ ่ ่

6.ยุทธศาสตรดานการ
ปรบัสมดุลและพฒันา
ระบบการบรหิาร
จดัการภาครฐั

3.5 แผนงานพืน้ฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน
3.5.3 แผนงานรองพฒันาดา้นสาธารณสุขและเสรมิสรา้งสุขภาพเชงิรกุ

1,624,348,200 บาท

3.3 แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาดา้นสาธารณสขุและ
เสรมิสรา้งสขุภาพเชงิรกุ

335,467,400 บาท

3.1 แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาศกัยภาพคนตามช่วงวยั (บูรณาการ)
65,700,000 บาท

2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 5. ยทุธศาสตรด์า้นการจดัการนํา้และสรา้งการเตบิโตบนคณุภาพ
ชวีติทีเ่ป็นมติรกบัส ิง่แวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื

3. ยทุธศาสตรด์า้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน 3. ยทุธศาสตรด์า้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน

5.1 แผนงานยุทธศาสตรบ์รหิารจดัการขยะและสิง่แวดลอ้ม 
(บูรณาการ)

17,401,700 บาท

6.1 แผนงาน
ยุทธศาสตรป์้องกนั 
ปราบปรามการทจุรติ
และประพฤตมิชิอบ

(บูณาการ)
1,661,000 บาท

ประชาชนไดร้บับรกิารดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสขุทีม่คีณุภาพมาตรฐาน 9. ประชาชนทกุคนมพีฤตกิรรมสขุภาพทีถ่กูตอ้ง
ไดร้บัการควบคมุป้องกนัโรคและคุม้ครองผูบ้รโิภค

12. ประชาชนทกุกลุม่วยั
ไดร้บัการดแูลสขุภาพจาก
ปัญหาขยะและสิง่แวดลอ้ม

 
เครอืขา่ยเป้าหมายมศีกัยภาพ
การเฝ้าระวงั และตอบโตภ้าวะ
ฉุกเฉนิดา้นมลพษิทางอากาศ

ในพืน้ทีเ่สีย่ง

13.ประชาชน
ไดร้บับรกิารทีด่มี ี
ความพงึพอใจ 
เชือ่ม ัน่และศรทัธา
ตอ่การบรหิาร
ราชการของ
หนว่ยงานสงักดั
กระทรวง
สาธารณสขุ

่ ่

เครอืชา่ยเป้าหมายมศีกัยภาพการใหบ้รกิารเฝ้าระวงั 
ป้องกนัควบคมุโรคตดิตอ่ และสรา้งภูมคิุม้กนัโรค

8. ประชาชนทกุกลุม่วยั
ไดร้บัการพฒันาคณุภาพชวีติ

ประชาชนทกุกลุม่วยั
ไดร้บัการสง่เสรมิความ
อบอุน่ในครอบครวั

่ ี

6
ตวัชีว้ดั

1. หนว่ยบรกิารในพืน้ที่
เขตพฒันาเศรษฐกจิ
พเิศษไดร้บัการพฒันา
โครงสรา้งพืน้ฐานใน
ระดบัทีด่ขี ึน้
2. ดา่นสาธารณสขุใน
พืน้ทีเ่ขตพฒันา
เศรษฐกจิพเิศษ ไดร้บั
การพฒันาสมรรถนะ ใน
ระดบัทีด่ขี ึน้

จํานวนระบบภายใตร้ะบบสขุภาพที่
ไดร้บัการสนบัสนุนจากโครงสรา้ง
พืน้ฐานดา้นสารสนเทศ ใหม้ี
ประสทิธภิาพ (1 ระบบ)

1. รอ้ยละของ
นโยบาย/
มาตรการทาง
สขุภาพทีใ่ช้
งานวจิยัเป็นฐาน
 (รอ้ยละ 80)

รอ้ยละของการ
เบกิจา่ยของรายการ
ในการดําเนนิการ
ภาครฐัพฒันาดา้น
สาธารณสขุเป็นไป
ตามเป้าหมายที่
กําหนด

7
ยุทธศาส
ตร์

กระทรว
ง

9. พฒันาโครงสรา้ง
พืน้ฐานดา้น
สาธารณสุขให้
สอดคลอ้งกบัปัญหา
สุขภาพในเขตพฒันา
เศรษฐกจิพเิศษ

พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้น
สารสนเทศเพือ่สนบัสนุนการ
พฒันาระบบสุขภาพ

7. สง่เสรมิ 
สนบัสนุน   
การวจิยัและ
นวตักรรมที่
นําไปใช้
ประโยชนใ์น
การพฒันา
สุขภาพ

สนบัสนนุการ
ดําเนนิงานดา้น
การแพทยแ์ละ
สาธารณสขุ

3. รอ้ยละของผูป้่วยนอกไดร้บับรกิารการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืกทีไ่ด้
มาตรฐาน (รอ้ยละ20)
4.รอ้ยละของผูป้่วยโรคซมึเศรา้ เขา้ถงึบรกิาร (ไมน่อ้ยกวา่ 37%)
6. รอ้ยละของจงัหวดัในเขตสขุภาพทีผ่า่นเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจดัการการพฒันาบคุลากร
 (รอ้ยละ 70) (KPI 21 ตวั)

 

1. รอ้ยละของอําเภอทีส่ามารถควบคมุโรคตดิตอ่
สําคญัของพืน้ทีไ่ด ้(รอ้ยละ 50) 
2. ระดบัความสําเร็จของการดําเนนิงานคุม้ครอง
ผูบ้รโิภคดา้นผลติภณัฑส์ขุภาพและบรกิารสขุภาพ 
(ระดบั 5) 
5. มเีครอืขา่ยนกักฎหมายทีเ่ขม้แข็งและการบงัคบั
ใชก้ฎหมายในเรือ่งทีส่ําคญั (รอ้ยละ 70) (KPI 21 
ตวั)
7. ตําบลจดัการสขุภาพแบบบรูณาการ  (รอ้ยละ 70)
 (KPI 21ตวั/KPI PA)

1. รอ้ยละของจงัหวดัสามารถจดัการ
ปจัจยัเสีย่งดา้นอนามยัสิง่แวดลอ้มและ
สุขภาพไดต้ามเกณฑท์ีก่ําหนด 
(รอ้ยละ 100)

  1. รอ้ยละของ
หนว่ยงานในสงักดั
กระทรวงสาธารณสุข
ผา่นเกณฑป์ระเมนิ
ระดบัคุณธรรมและ
ความโปรง่ใสในการ
ดําเนนิงาน (รอ้ยละ 
80) (KPI 21ตวั/KPI 
PA)

6. พฒันาระบบบรหิารจดัการเพือ่สนบัสนุนการจดับรกิาร พฒันาประสทิธภิาพการควบคมุ ป้องกนัโรค
และคุม้ครองผูบ้รโิภค

1. อตัราสว่นมารดาตาย ไมเ่กนิ 15 ตอ่การเกดิมชีพี
แสนคน  (KPI 21 ตวั)
2. พฒันาการเด็กสมวยัรอ้ยละ 85 
(KPI 21 ตวั)
3. เด็กวยัเรยีนอายุ 5 - 14 ปี มภีาวะเร ิม่อว้นและอว้นไม่
เกนิรอ้ยละ 10  (KPI 21 ตวั)
4. อตัราการเสยีชวีติจากการจมนํา้ ของเด็กอายุตํา่กวา่
15 ปี ไมเ่กนิ 6.0 ตอ่ประชากรเด็กอายุตํา่กวา่ 15 ปี 
แสนคน (KPI 21ตวั)
5. IQ เฉล ีย่ 100 , EQ ปกต ิ>70%
6. อตัราการคลอดมชีพีในมารดาอายุ 15-19 ปี ไมเ่กนิ
 50 ตอ่ประชากรหญงิอายุ 15-19 ปี พนัคนภายในปี 
2561 (KPI 21ตวั)
7. อตัราป่วยรายใหมจ่ากโรคหลอดเลอืดหวัใจลดลง 
(KPI PA) (รอ้ยละ 2 เทยีบกบั Baseline ปี 2558)
8. อตัราตายจากอุบตัเิหตุทางถนน ไมเ่กนิ 14 ตอ่
ประชากรแสนคน (KPI 21ตวั/KPI PA)  
9. ผูส้งูอายุกลุม่ท ีต่อ้งพึง่พงิในการดําเนนิกจิวตัร
ประจําวนัพืน้ฐาน (ไมเ่กนิรอ้ยละ 14)
10. ผูส้งูอายุไดร้บัการพฒันาทกัษะกายใจ (รอ้ยละ 80)

12. สง่เสรมิและสนบัสนนุการ
สรา้งหลกัประกนัดา้นความ
ปลอดภยัทางสขุภาพจาก
ปญัหาขยะและสิง่แวดลอ้ม
สําหรบัประชาชนทกุกลุม่วยั

5. สง่เสรมิการพฒันา
ระบบบรหิารจดัการ
และความรว่มมอื
เครอืขา่ยการป้องกนั
ปราบปรามการทจุรติ
และประพฤตมิชิอบให้
เขม้แข็ง

1. เสรมิสรา้งการพฒันา
สุขภาพตามกลุม่วยั



8
ประเด็น
ยุทธศา
สตร์
กรม
ควบคุม
โรค

ประชาชนกลุม่เป้าหมาย
ไดร้บับรกิารป้องกนั 
รกัษาเรง่รดักําจดัโรคไข้
มาลาเรยี วณัโรค และ
ยตุปิัญหาเอดส์

3.พฒันาระบบกลไกการ
เฝ้าระวงั ป้องกนั 
ควบคมุโรคตดิตอ่อุบตั ิ
ใหมแ่ละภยัสขุภาพ ที่
เชือ่มโยงในระดบัภูมภิาค

7.พฒันาระบบกลไกการ
เฝ้าระวงั ป้องกนั 

ควบคมุโรคตดิตอ่อุบตั ิ
ใหมแ่ละภยัสขุภาพ ที่
เชือ่มโยงกบัเขตพฒันา

เศรษฐกจิพเิศษ

8. พฒันาระบบโครงสรา้งพืน้ฐานดา้น
สารสนเทศเพือ่การป้องกนัควบคมุโรค
และภยัสขุภาพและการตอบโตภ้าวะ

ฉุกเฉนิ

9. พฒันาระบบ
กลไกการวจิยั
และพฒันาดา้น
การป้องกนั

ควบคมุโรคและ
ภยัสขุภาพ

10.พฒันาระบบ
บรหิารจดัการงบ
บุคลากรในการเฝ้า
ระวงั ป้องกนั ควบคุม
โรคและภยัสขุภาพ

แนวทา
งการ
บรูณา
การ

แนวทาง : การพฒันา
โครงสรา้งพืน้ฐาน 
เศรษฐกจิ สงัคม และ
สิง่แวดลอ้มทีม่คีณุภาพ

53,693,300 บาท

แนวทางที ่1 
พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่เพิม่
โอกาสในการเขา้ถงึและใชป้ระโยชน์
จากเทคโนโลยแีละบรกิารดจิทิลัเพือ่

ยกระดบัคณุภาพชวีติ
46,600,400 บาท

 แนวทางที ่6 
วจิยัประยกุต์
25,000,000 

บาท

9
เป้าหม
าย
การ
ใหบ้รกิ
ารกรม

3.ประชาชน
กลุม่เป้าหมายสามารถ
ปฏบิตัติวั ในการป้องกนั
ควบคมุโรค การเรง่รดั
กําจดัโรคไขม้าลาเรยี 
วณัโรค และยตุปิัญหา
เอดสท์ีม่คีณุภาพตาม
มาตรฐานสากล

4. ช่องทางเขา้ออก
ระหวา่งประเทศและ
จงัหวดัชายแดนมรีะบบเฝ้า
ระวงั ควบคมุโรคตดิตอ่ 
โรคอบุตัใิหมแ่ละภยั
สขุภาพไดม้าตรฐานกฎ
อนามยัระหวา่งประเทศ 
พ.ศ. 2548 ทีเ่ชือ่มโยงใน
ระดบัภมูภิาค

9. ชอ่งทางเขา้ออกระหวา่ง
ประเทศและจงัหวดั
ชายแดนมรีะบบเฝ้าระวงั 
ควบคุมโรคตดิตอ่ โรคอุบตั ิ
ใหมแ่ละภยัสขุภาพได้
มาตรฐานกฎอนามยั
ระหวา่งประเทศ พ.ศ. 2548
 ทีเ่ชือ่มโยงกบัเขตพฒันา
เศรษฐกจิพเิศษ

10.ระบบโครงสรา้งพืน้ฐานดา้น
สารสนเทศเพือ่การป้องกนัควบคมุโรค
และภยัสขุภาพและการตอบโตภ้าวะ
ฉุกเฉนิ

11.ผลงานวจิยั
ดา้นการป้องกนั
ควบคมุโรค
และภยัสขุภาพ
สามารถนําไปใช้
ในการพฒันา
งานสาธารณสขุ

15.มงีบประมาณ
เพยีงพอในการ
สนบัสนุนบุคลากรใน
การดําเนนิงานเฝ้า
ระวงั ป้องกนั ควบคุม
โรคและภยัสขุภาพ

10   รอ้ยละของประชาชน รอ้ยละของชอ่ง รอ้ยละของชอ่ง   ระดบัความสําเร็จของการพฒันา รอ้ยละของ รอ้ยละของการ

1. พฒันาระบบขา่วกรอง การป้องกนัควบคมุ
โรคและภยัสขุภาพเตรยีมพรอ้มตอบโตภ้าวะ

ฉุกเฉนิ

2. ประชาชนกลุม่เป้าหมายและกลุม่เสีย่ง
ไดร้บับรกิารป้องกนั รกัษาฟื้นฟสูภาพ

รอ้ยละของเครอืขา่ยเป้าหมายดําเนนิการเฝ้า   รอ้ยละของประชาชนกลุม่เป้าหมายมี

5.พฒันาระบบเฝ้าระวงัดา้น
สขุภาพและสิง่แวดลอ้ม

6.การพฒันาระบบบรหิาร
จดัการทรพัยากร สือ่สาร
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการประเมนิผลดา้น
คณุธรรม จรยิธรรม และ
การป้องกนัการทจุรติ
ประพฤตมิชิอบใหไ้ดต้าม
มาตรฐานทีก่ําหนด

แนวทางที ่2.1  การเตรยีม
ความพรอ้มใหเ้ด็กปฐมวยั
เป็นคนไทยทีม่คีวามม ัน่คง

ในชวีติ  
(วยัเด็ก 0- 5 ปี)
7,000,000 บาท

แนวทางที ่2.4 การสรา้ง
ความม ัน่คงในชวีติให้

แรงงาน 
(วยัแรงงาน 15-59 ปี)

42,700,000 บาท

แนวทางที ่1.2 
การไดร้บัการศกึษาทีม่ ี
คณุภาพไดร้บัการพฒันา
ความรูแ้ละทกัษะชวีติ 

(วยัเรยีน 5-14 ปี)
10,000,000 บาท

แนวทางที ่3.3 
การสรา้งภูมคิุม้กนัเพือ่
รองรบัการเปลีย่นแปลง
และการกา้วสูก่ารเป็น

ผูใ้หญ ่ 
(วยัรุน่ 15 -21 ปี)
6,000,000 บาท

แนวทางที ่4    
พฒันากฎ ระเบยีบ มาตรการ

 และแนวทางการปฎบิตั ิ
และกํากบัดแูล บงัคบัใช้
กฎหมายอยา่งเขม้งวด

14,901,700 บาท

4.ประชาชนทกุกลุม่วยั
ไดร้บับรกิารเฝ้าระวงั 
ป้องกนั ควบคมุโรคและ

ภยัสขุภาพ

12. ประชาชน
กลุม่เป้าหมายในพืน้ทีเ่สีย่ง
ปัญหาขยะไดร้บับรกิารคดั
กรองความเสีย่งดา้นสขุภาพ

13.เครอืขา่ยเป้าหมายมี
ศกัยภาพการเฝ้าระวงัและตอบ
โตภ้าวะฉุกเฉนิดา้นมลพษิทาง
อากาศในพืน้ทีเ่สีย่ง

14. มรีะบบการ
ป้องกนั 
ปราบปรามการ
ทจุรติและ
ประพฤตมิชิอบใน
กรมควบคมุโรค

  แนวทางที ่5   
สง่เสรมิการกํากบั ดแูล ตรวจสอบ
 ควบคมุ ตดิตาม เฝ้าระวงัมลพษิฯ

 ในพืน้ทีเ่ขตควบคมุมลพษิ
2,500,000 บาท

แนวทางที ่1  
สรา้งกลไกลการ
ป้องกนัการทจุรติ
ใหเ้ขม้แข็งและมี
ประสทิธภิาพ

1,661,000 บาท

1. เครอืขา่ยเป้าหมายมศีกัยภาพ
ในการเฝ้าระวงั  ป้องกนัควบคมุโรค 
และภยัสขุภาพอยา่งมปีระสทิธภิาพ

2. ประชาชนกลุม่เป้าหมายสามารถปฏบิตั ิ
ตวั ในการป้องกนัควบคมุโรคตดิตอ่สําคญั 
โรคไมต่ดิตอ่เรือ้รงั  โรคตดิตอ่อุบตัใิหม่
และภยัสขุภาพ ทีม่คีณุภาพตาม

มาตรฐานสากล

5.เครอืขา่ยเป้าหมายมี
ศกัยภาพการเฝ้าระวงั 
ป้องกนั ควบคมุโรคตดิตอ่
และสรา้งเสรมิภูมคิุม้กนั
โรคในกลุม่วยัเด็ก

8.เครอืขา่ยเป้าหมายมี
ศกัยภาพการเฝ้าระวงั 
ป้องกนั ควบคมุโรคไม่
ตดิตอ่เรือ้รงัและปัจจยั
เสีย่งในกลุม่วยัทํางาน

6.เครอืขา่ยเป้าหมายมี
ศกัยภาพในการเฝ้าระวงั 
ป้องกนั ควบคมุโรคและ
พฒันาทกัษะชวีติในกลุม่วยั
เรยีน

7.เครอืขา่ยเป้าหมายมี
ศกัยภาพขบัเคลือ่น
กฎหมายและเฝ้าระวงั 
ป้องกนั ควบคมุโรคและ
ภยัสขุภาพเพือ่ลด
พฤตกิรรมเสีย่งในกลุม่
วยัรุน่

รอ้ยละของเครอืขา่ย รอ้ยละของเครอืขา่ย รอ้ยละของเครอืขา่ย รอ้ยละของเครอืขา่ย รอ้ยละของประชาชน รอ้ยละของเครอืขา่ยเป้าหมาย ระดบัคณุธรรม
ตวัชีว้ดั
เป้าหม
าย
การ
ใหบ้รกิ
ารกรม

กลุม่เป้าหมายมี
พฤตกิรรมในการเรง่รดั
กําจดัโรคไขม้าลาเรยี 
วณัโรค และยตุปิัญหา
เอดส ์ ตามเกณฑด์า้น
การควบคมุโรคของ
ประเทศ (รอ้ยละ 80)

ทางเขา้ออก
ระหวา่งประเทศและ
จงัหวดัชายแดนทีเ่ป็น
เป้าหมายผา่นเกณฑ์
การประเมนิทีก่ําหนด 
(รอ้ยละ 90)

ทางเขา้ออก
ระหวา่งประเทศและ
จงัหวดัชายแดนในเขต
พฒันาเศรษฐกจิพเิศษ
ผา่นเกณฑก์ารประเมนิ
ทีก่ําหนด (รอ้ยละ 90)

ระบบโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นสารสนเทศ
เพือ่การป้องกนัควบคมุโรคและภยั
สขุภาพและการตอบโตภ้าวะฉุกเฉนิ 
(ระดบั 5)

ผลงานวจิยัดา้น
การป้องกนั
ควบคมุโรคและ
ภยัสขุภาพที่
เผยแพรใ่ห้
หนว่ยงานตา่งๆ 
นําไปใชป้ระโยชน์
 (รอ้ยละ 80)

เบกิจา่ยของรายการ
คา่ใชจ้า่ยบคุลากร
ในการเฝ้าระวงั 
ป้องกนั ควบคมุโรค
และภยัสขุภาพ (รอ้ย
ละ 90)

11
กลยทุธ์

1.กําหนดและ
พฒันา
ผลติภณัฑเ์พือ่
การเฝ้าระวงั 
ป้องกนัควบคมุ
โรค
และภยัสขุภาพ 

2. พฒันาและประเมนิศกัยภาพ
ระบบ กลไกของเครอืขา่ย ระบบ
เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคมุโรค 
ภยัสขุภาพ การบงัคบัใช้
กฎหมายและเตอืนภยัการ
ระบาดของโรคภยัและปจัจยัเส ีย่ง

3. พฒันาและ
ปฏบิตักิารเฝ้าระวงั 
ป้องกนัควบคมุโรค
และภยัสขุภาพ 
รวมท ัง้การสือ่สาร
ความเสีย่ง
กรณีทีเ่ป็นปญัหาวง
กวา้งหรอืเกดิโรค
ระบาดรนุแรง

 4. พฒันาการบรกิาร
รกัษาและฟื้นฟสูภาพ
เฉพาะโรคตดิตอ่สําคญั 
โรคอบุตัใิหมแ่ละภยั
สขุภาพของหนว่ยงาน
และเครอืขา่ยใหม้ ี
คณุภาพตาม
มาตรฐานสากล

5.พฒันาการบรกิารเฝ้า
ระวงั ป้องกนั ควบคมุโรค
ในการเรง่รดักําจดัโรคไข้
มาลาเรยี วณัโรค และยตุ ิ
ปญัหาเอดสข์องหนว่ยงาน
และเครอืขา่ยใหม้คีณุภาพ
ตามมาตรฐานสากล

6. พฒันาการเฝ้าระวงั 
ป้องกนัควบคมุโรคตดิตอ่ 
โรคอบุตัใิหมแ่ละภยั
สขุภาพทีเ่ชือ่มโยงใน
ระดบัภมูภิาค

11. พฒันาการเฝ้าระวงั 
ป้องกนัควบคมุโรคตดิตอ่ 
โรคอบุตัใิหมแ่ละภยั
สขุภาพของช่อง
ทางเขา้ออกระหวา่ง
ประเทศและในจงัหวดั
ชายแดนทีเ่ชือ่มโยงกบั
เขตเศรษฐกจิพเิศษ

12.พฒันาระบบการบรูณาการขอ้มูล
เพือ่การป้องกนัควบคมุโรคและภยั
สขุภาพและการตอบโตภ้าวะฉุกเฉนิ

13. สง่เสรมิ
สนบัสนนุเพือ่ให้
เกดิการวจิยัและ
การใชป้ระโยชน์
จากผลงานวจิยั 
เพือ่การป้องกนั
ควบคมุโรคและ
ภยัสขุภาพ

17.พฒันาระบบ
บรหิารจดัการงบ
บคุลากรในการเฝ้า
ระวงั ป้องกนั ควบคมุ
โรคและภยัสขุภาพ 
อยา่งมปีระสทิธภิาพ

12
ผล
ผลติ

ผ1. 
ผลติภณัฑ์
ดา้นการเฝ้า
ระวงั ป้องกนั 
ควบคมุโรค
และภยัสขุภาพ

226,995,600 
บาท

ผ2. 
การสนบัสนุน เสรมิสรา้ง 
ศกัยภาพและความเขม้แข็ง
ในการจดัการระบบเฝ้าระวงั
 ป้องกนั ควบคมุโรคและภยั

สขุภาพ
762,377,400 บาท

ผ3. 
การเฝ้าระวงั 
ป้องกนั 

ควบคมุโรคทีเ่ป็น
ปัญหาสําคญั

213,652,000 บาท

 ผ4. 
การบรกิารรกัษาและ
ฟื้นฟสูภาพ เฉพาะ
โรคในกลุม่โรคตดิตอ่
สําคญั โรคอุบตัใิหม่
และภยัสขุภาพ

421,323,200 บาท

ผ5. 
โครงการเรง่รดักําจดัโรค
ไขม้าลาเรยี วณัโรค และ

ยตุปิัญหาเอดส ์
281,383,000 บาท

ผ6. 
โครงการเฝ้าระวงั 
ป้องกนั ควบคมุ
โรคตดิตอ่ โรคอุบตัใิหม ่
และภยัสขุภาพที่
เชือ่มโยงในระดบัภูมภิาค
54,084,400 บาท

ผ11. โครงการเฝ้าระวงั
 ป้องกนั ควบคมุ
โรคตดิตอ่โรคอุบตัใิหม่
และภยัสขุภาพ ที่
เชือ่มโยงกบัเขต
เศรษฐกจิพเิศษ
53,693,300 บาท

ผ12.โครงการพฒันาระบบสารสนเทศ
เพือ่รองรบัการเฝ้าระวงั ป้องกนั 
ควบคมุโรค และภยัสขุภาพ
46,600,400 บาท

ผ13. 
โครงการวจิยั
และพฒันาดา้น
การป้องกนั 
ควบคมุโรคและ
ภยัสขุภาพ
25,000,000 
บาท

ผ17.รายการ
คา่ใชจ้า่ยบคุลากร
ภาครฐัพฒันาดา้น
สาธารณสขุ
1,877,902,500 บาท

ระวงั ป้องกนัควบคมุโรคและภยัสขุภาพตาม
แนวทาง/มาตรฐานดา้นการควบคมุโรค

ของประเทศ
(รอ้ยละ 96)

ุ
พฤตกิรรมสขุภาพตามเกณฑด์า้นการ

ควบคมุโรคของประเทศ
(รอ้ยละ 80)

7.พฒันาเครอืขา่ยใหม้ ี
ศกัยภาพการเฝ้าระวงั ป้องกนั
 ควบคมุโรคตดิตอ่และสรา้ง
เสรมิภมูคิุม้กนัโรคในกลุม่วยั
เด็ก

10.พฒันาเครอืขา่ยใหม้ ี
ศกัยภาพเฝ้าระวงั ป้องกนั 
ควบคมุโรคไมต่ดิตอ่เร ือ้รงั
และปจัจยัเส ีย่งในกลุม่วยั

ทํางาน

8.พฒันาเครอืขา่ยใหม้ศีกัยภาพ
ในการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคมุ
โรคและพฒันาทกัษะชวีติใน
กลุม่วยัเรยีน

9.พฒันาเครอืขา่ยใหม้ ี
ศกัยภาพเฝ้าระวงั ป้องกนั 
ควบคมุโรคและภยัสขุภาพ
เพือ่ลดพฤตกิรรมเสีย่งใน
กลุม่วยัรุน่

เป้าหมายดําเนนิการเฝ้า
ระวงั ป้องกนัควบคมุ
โรคตดิตอ่และสรา้งเสรมิ
ภูมคิุม้กนัโรคในกลุม่วยั
เด็กตามแนวทาง/
มาตรฐานดา้นการควบคมุ
โรคของประเทศ
 (รอ้ยละ 77)

เป้าหมายดําเนนิการเฝ้า
ระวงั ป้องกนั ควบคมุโรค
ไมต่ดิตอ่เรือ้รงัและปัจจยั
เสีย่งในกลุม่วยัทํางาน
ตามแนวทาง/มาตรฐาน
ดา้นการควบคมุโรคของ
ประเทศ (รอ้ยละ 77)

เป้าหมายดําเนนิการเฝ้าระวงั
 ป้องกนั ควบคมุโรคและ
พฒันาทกัษะชวีติในกลุม่วยั
เรยีนตามแนวทาง/มาตรฐาน
ดา้นการควบคมุโรคของ
ประเทศ(รอ้ยละ 77)

เป้าหมายดําเนนิการ
ขบัเคลือ่นกฎหมายและ
เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคมุ
โรคและภยัสขุภาพเพือ่
ลดพฤตกิรรมเสีย่งในกลุม่
วยัรุน่ตามแนวทาง/
มาตรฐานดา้นการควบคมุ
โรคของประเทศ (รอ้ยละ 
77)

14.กําหนดและพฒันา
แนวทาง/มาตรฐานบรกิารคดั
กรองความเสีย่งดา้นสขุภาพ
ของประชาชนและผูส้มัผสัขยะ
ในพืน้ทีเ่ส ีย่ง

15.พฒันาเครอืขา่ยใหม้ศีกัยภาพ
การเฝ้าระวงั และตอบโตภ้าวะ
ฉุกเฉนิดา้นมลพษิทางอากาศในพืน้ที่
เส ีย่ง

16.พฒันาระบบ
บรหิารจดัการ
ทรพัยากรมนษุย/์
งาน/งบประมาณ 
ดา้นคณุธรรม 
จรยิธรรม และการ
ป้องกนัการทจุรติ
ประพฤตมิชิอบทีไ่ด ้
มาตรฐาน

กลุม่เป้าหมายในพืน้ทีเ่สีย่ง
ปัญหาขยะ ไดร้บัการคดั
กรองความเสีย่งทาง
สขุภาพตามแนวทาง/
มาตรฐานดา้นการควบคมุ
โรคของประเทศ (รอ้ยละ 30)

ดําเนนิการเฝ้าระวงั และตอบโต้
ภาวะฉุกเฉนิดา้นมลพษิทาง
อากาศในพืน้ทีเ่สีย่งตาม
แนวทาง/มาตรฐานดา้นการ
ควบคมุโรคของประเทศ (รอ้ยละ 
80)

ุ
และความโปรง่ใส
ในการดําเนนิงาน
ของกรมควบคมุ
โรค (ระดบั 5)

ผ14.โครงการเฝ้าระวงั 
ป้องกนั ควบคมุโรคและภยั
สขุภาพของประชาชนและผู้
สมัผสัขยะ 
14,901,700 บาท

ผ15.โครงการเฝ้าระวงั ป้องกนั 
ควบคมุโรคและภยัสขุภาพจาก
มลพษิทางอากาศ 
2,500,000 บาท

ผ16.โครงการ
สง่เสรมิใหเ้กดิ
ระบบการป้องกนั 
ปราบปรามการ
ทจุรติและ
ประพฤตมิชิอบใน
ภาครฐั
1,661,000 บาท

 ผ7. โครงการสนบัสนุน
การเฝ้าระวงั ป้องกนั 
ควบคมุโรคตดิตอ่และสรา้ง
เสรมิภูมคิุม้กนัโรคในกลุม่
วยัเด็ก 
7,000,000 บาท

 ผ10. โครงการเฝ้าระวงั 
ป้องกนั ควบคมุโรคไม่
ตดิตอ่เรือ้รงัและปัจจยั
เสีย่งในกลุม่วยัทํางาน

42,700,000 บาท

 ผ8. โครงการเฝ้าระวงั 
ป้องกนั ควบคมุโรคและ
พฒันาทกัษะชวีติในกลุม่วยั
เรยีน
10,000,000 บาท

 ผ9. โครงการพฒันา 
ขบัเคลือ่นกฎหมายและ
เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคมุ
โรคและภยัสขุภาพในกลุม่
วยัรุน่
6,000,000 บาท

13
ตวัชีว้ดั
ผลผลติ

เชงิปรมิาณ : จํานวน
ผลติภณัฑด์า้นการ
เฝ้าระวงัป้องกนั 
ควบคมุโรคและภยั
สุขภาพ (28 เร ือ่ง)
เชงิคณุภาพ : รอ้ยละ
ของผลติภณัฑด์า้น
การเฝ้าระวงั ป้องกนั 
ควบคมุโรคและภยั
สุขภาพไดม้าตรฐาน
ทางวชิาการ(รอ้ยละ
 90)
เชงิเวลา : รอ้ยละ
ของผลติภณัฑท์ ี่
ดําเนนิการแลว้เสร็จ
ตามเวลาทีก่ําหนด 
(รอ้ยละ 90)

เชงิปรมิาณ : จํานวนเครอืขา่ยเป้าหมายที่
ไดร้บัการสนบัสนนุ เสรมิสรา้งศกัยภาพและ
ความเขม้แข็งในการจดัการระบบเฝ้าระวงั 
ป้องกนัควบคุมโรคและภยัสขุภาพ (2,084 
หนว่ยงาน)
เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของเครอืขา่ยมคีวาม
พงึพอใจต่อการสนบัสนนุเสรมิสรา้ง
ศกัยภาพและความเขม้แข็งในการจดัการ
ระบบเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคและภยั
สขุภาพ (รอ้ยละ 88)
เชงิเวลา : รอ้ยละของโครงการสนบัสนนุ 
เสรมิสรา้งศกัยภาพและความเขม้แข็งของ
เครอืขา่ยในการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุม
โรคและภยัสขุภาพดําเนนิการแลว้เสร็จตาม
เวลาทีก่ําหนด (รอ้ยละ 90)

เชงิปรมิาณ : จํานวน
ประชาชนกลุม่เป้าหมายไดร้บั
บรกิารเฝ้าระวงั 
ป้องกนั ควบคุมโรคทีเ่ป็น
ปญัหาสําคญั 
(4,102,300 ราย)
เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของ
ประชาชนกลุม่เป้าหมายมี
ความพงึพอใจตอ่การบรกิาร
เฝ้าระวงัป้องกนั ควบคุมโรคที่
เป็นปญัหาสําคญั (รอ้ยละ 90)
 : รอ้ยละของประชาชน
กลุม่เป้าหมายมคีวามพงึ
พอใจตอ่การสือ่สารความ
เสีย่งของกรมควบคุมโรค 
(รอ้ยละ 90)
เชงิเวลา :รอ้ยละของ
โครงการบรกิารเฝ้าระวงั
ป้องกนัควบคุมโรคทีเ่ป็น
ปญัหาสําคญัทีด่ําเนนิการ
เสร็จตามเวลาทีก่ําหนด(รอ้ย
ละ 90)

เชงิปรมิาณ : จํานวน
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายไดร้บั
บรกิารรกัษาและฟื้นฟูสภาพ
เฉพาะโรคในกลุ่มโรคตดิตอ่
สําคญั โรคอบุตัใิหมแ่ละภยั
สุขภาพ (261,000 ราย)
เชงิคณุภาพ : รอ้ยละของ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมี
ความพงึพอใจตอ่การบรกิาร
รกัษาฟื้นฟูสภาพ
เฉพาะโรคในกลุ่มโรคตดิตอ่
สําคญั โรคอบุตัใิหมแ่ละภยั
สุขภาพ (รอ้ยละ 86)
เชงิเวลา :รอ้ยละของโครงการ
บรกิารรกัษาและฟื้นฟูสภาพ
เฉพาะโรคในกลุ่มโรคตดิตอ่
สําคญั โรคอบุตัใิหมแ่ละภยั
สุขภาพดําเนนิการเสร็จตาม
เวลาทีก่ําหนด (รอ้ยละ 90)

เชงิปรมิาณ : จํานวนประชาชน
กลุม่เป้าหมายไดร้บับรกิารเฝ้าระวงั 
ป้องกนั ควบคุมโรคในการเร่งรดั
กําจดัโรคไขม้าลาเรยี วณัโรค และ
ยตุปิญัหาเอดส์
(1,816,700  ราย)
เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของประชาชน
กลุม่เป้าหมายมคีวามพงึพอใจต่อการ
บรกิารเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรค
ในการเร่งรดักําจดัโรคไขม้าลาเรยี 
วณัโรค และยตุปิญัหาเอดส ์ (รอ้ยละ
75)
เชงิเวลา : รอ้ยละของโครงการเร่งรดั
กําจดัโรคไขม้าลาเรยี วณัโรค และ
ยตุปิญัหาเอดส ์ดําเนนิการเสร็จตาม
เวลาทีก่ําหนด (รอ้ยละ 90)

เชงิปรมิาณ : จํานวนชอ่งทาง
เขา้ออกระหวา่งประเทศไดร้บัการ
พฒันาตามแนวทางกฎอนามยั
ระหวา่งประเทศ พ.ศ.2548  (42 
แหง่)
              : จํานวนจงัหวดัชายแดนที่
ไดร้บัการพฒันาระบบเฝ้าระวงั 
ป้องกนัควบคุมโรคตดิต่อตามแนว
ชายแดนตามมาตรฐานทีก่ําหนด 
(21จงัหวดั)
เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของเครอืขา่ย
มคีวามพงึพอใจต่อการเสรมิสรา้ง
ความสามารถในการดําเนนิงานชอ่ง
ทางเขา้ออกระหวา่งประเทศและใน
จงัหวดัชายแดน (รอ้ยละ 75)
เชงิเวลา : รอ้ยละของโครงการเฝ้า
ระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคตดิต่อ โรค
อบุตัใิหม่
และภยัสขุภาพทีเ่ชือ่มโยงในระดบั
ภมูภิาคดําเนนิการแลว้เสร็จตาม
เวลาทีก่ําหนด (รอ้ยละ 90) 

เชงิปรมิาณ : -จํานวนช่องทางเขา้ออก
ระหวา่งประเทศทีร่องรบัเขตพฒันา
เศรษฐกจิพเิศษไดร้บัการพฒันาตาม
แนวทางกฎอนามยัระหวา่งประเทศ 
พ.ศ.2548 (26แหง่) 
 - จํานวนจงัหวดัชายแดนทีร่องรบัเขต
พฒันาเศรษฐกจิไดร้บัการพฒันาระบบ
เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคตดิตอ่
ตามแนวชายแดนตามมาตรฐานที่
กําหนด (10 จงัหวดั) 
เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของเครอืขา่ยมี
ความพงึพอใจตอ่การเสรมิสรา้ง
ความสามารถในการดําเนนิงานช่อง
ทางเขา้ออกระหวา่งประเทศและใน
จงัหวดัชายแดนทีร่องรบัเขตพฒันา
เศรษฐกจิ (รอ้ยละ 75)
เชงิเวลา : รอ้ยละของโครงการเฝ้า
ระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคตดิตอ่โรค
อุบตัใิหมแ่ละภยัสุขภาพ ทีเ่ชือ่มโยงกบั
เขตเศรษฐกจิพเิศษ ดําเนนิการแลว้
เสร็จตามเวลาทีก่ําหนด (รอ้ยละ 90) 

เชงิปรมิาณ :จํานวนคร ัง้ของเหตกุารณ์ผดิปกตทิาง
สาธารณสุขทีไ่ดร้บัการตรวจจบัและรายงานผลการ
วเิคราะหค์วามเสีย่งภายใน 1 ระยะฟกัตวั (25 คร ัง้)
                  : จํานวนหน่วยงานส่วนภมูภิาคสามารถ
นําขอ้มลูไปใชต้อบโตภ้าวะฉุกเฉนิเพือ่รองรบัการเฝ้า
ระวงั ป้องกนัควบคมุโรคและภยัสุขภาพ (89 แห่ง)
เชงิคณุภาพ   : รอ้ยละของเหตกุารณ์ผดิปกตทิาง
สาธารณสุขไดร้บัการควบคมุ ภายใน 3 ระยะฟกัตวั 
(รอ้ยละ 60)
                  : รอ้ยละความสําเร็จของการนําขอ้มลูไป
ใชว้เิคราะหค์วามเสีย่งของเหตกุารณ์ผดิปกตทิาง
สาธารณสุข  (รอ้ยละ 80)
           : รอ้ยละความพงึพอใจของหน่วยงาน
กลุ่มเป้าหมายในการไดร้บัทราบรายงานผลการ
วเิคราะหค์วามเสีย่งภาย  (รอ้ยละ 80)
เชงิเวลา :  รอ้ยละของการวเิคราะหค์วามเสีย่งของ
เหตกุารณ์ผดิปกตทิางสาธารณสุขดําเนนิการแลว้
เสร็จตามเวลาทีก่ําหนด  (รอ้ยละ 90)
            : รอ้ยละความทนัเวลาในการนําขอ้มลูผลการ
วเิคราะหค์วามเสีย่งไปใชใ้นการตรวจจบัเหตกุารณ์
ิ ป ิ ( ้ 90)

เชงิปรมิาณ : จํานวน
ผลงานวจิยัดา้นการ
ป้องกนั ควบคมุโรค
และภยัสุขภาพ  (44 
เร ือ่ง)
เชงิคณุภาพ :รอ้ยละ
ของผลงานวจิยัดา้น
การป้องกนัควบคมุโรค
และภยัสุขภาพทีไ่ดร้บั
การยอมรบัในระดบั
ชาตหิรอืระดบัสากล 
(รอ้ยละ 80)
เชงิเวลา :รอ้ยละของ
ผลงานวจิยัดา้นการ
ป้องกนัควบคมุโรคและ
ภยัสุขภาพทีด่ําเนนิการ
แลว้เสร็จตามเวลาที่
กําหนด (รอ้ยละ 90)

เชงิคณุภาพ : รอ้ยละของ
การเบกิจ่ายของรายการ
คา่ใชจ้่ายบุคลากรในการ
เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคมุ
โรคและภยัสุขภาพ (รอ้ยละ
 90)

เชงิปรมิาณ : จํานวนประชาชน
กลุ่มเป้าหมายในพืน้ท ีเ่ส ีย่งปญัหาขยะ 
ไดร้บัการคดักรองความเสีย่งทาง
สุขภาพ (7,000 ราย)
เชงิคณุภาพ : รอ้ยละของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายในพืน้ท ีเ่ส ีย่งปญัหาขยะ
มคีวามพงึพอใจตอ่การบรกิารคดักรอง
ความเสีย่งดา้นสุขภาพ (รอ้ยละ 80)
เชงิเวลา : รอ้ยละของโครงการเฝ้าระวงั
 ป้องกนั ควบคมุโรคและภยัสุขภาพ
ของประชาชนและผูส้มัผสัขยะ แลว้
เสร็จตามเวลาทีก่ําหนด (รอ้ยละ 90)

เชงิปรมิาณ :  จํานวนเครอืขา่ยเป้าหมายที่
ไดร้บัการสนบัสนุนการเฝ้าระวงั ป้องกนั 
ควบคมุโรคและภยัสุขภาพจากมลพษิทาง
อากาศ  ( 6 หน่วยงาน)
เชงิคณุภาพ : รอ้ยละของเครอืขา่ยเป้าหมายมี
ความพงึพอใจตอ่การพฒันาระบบเฝ้าระวงั 
ป้องกนั ควบคมุโรคและภยัสุขภาพจากมลพษิ
ทางอากาศ(รอ้ยละ 80)
เชงิเวลา : รอ้ยละของโครงการเฝ้าระวงั 
ป้องกนั ควบคมุโรคและภยัสุขภาพจากมลพษิ
ทางอากาศ แลว้เสร็จตามเวลาทีก่ําหนด(รอ้ยละ
 90)

เชงิปรมิาณ : รอ้ยละของ
หนว่ยงานในสงักดักรมควบคุม
โรคผา่นเกณฑป์ระเมนิความ
โปรง่ใสในการดําเนนิงาน 
(รอ้ยละ 90)
เชงิคุณภาพ : ระดบั
ความสําเร็จของการพฒันา
ระดบัคุณธรรมความโปรง่ใส
โดยผา่นการประเมนิคุณธรรม
และความโปรง่ใสในการ
ดําเนนิงานภาครฐั (ระดบั 5)
เชงิเวลา : รอ้ยละของ
โครงการสง่เสรมิการปฏบิตัิ
ตามประมวลจรยิธรรม
ขา้ราชการพลเรอืน และ
เสรมิสรา้งความโปรง่ใสใน
การปฏบิตั ิราชการ กรม
ควบคุมโรคทีด่ําเนนิการแลว้
เสร็จตามเวลาทีก่ําหนด (รอ้ย
ละ 90)

เชงิปรมิาณ  : จํานวนเครอืขา่ย
เป้าหมายทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนการ
ดําเนนิงานการป้องกนัควบคมุ
โรคตดิตอ่และสรา้งเสรมิภมูคิุม้กนัโรค
ในกลุ่มวยัเด็ก (30,045 แห่ง)
เชงิคณุภาพ :
รอ้ยละของเครอืขา่ยเป้าหมายทีม่ ี
ความพงึพอใจตอ่การสนบัสนุนการ
ดําเนนิงานการป้องกนัควบคมุ
โรคตดิตอ่และสรา้งเสรมิภมูคิุม้กนัโรค
ในกลุ่มวยัเด็ก (รอ้ยละ 80)
เชงิเวลา : รอ้ยละของโครงการการ
สนบัสนุนการดําเนนิงานการป้องกนั
ควบคมุโรคตดิตอ่และสรา้งเสรมิ
ภมูคิุม้กนัโรคในกลุ่มวยัเด็กแลว้เสร็จ
ตามเวลาทีก่ําหนด (รอ้ยละ 90)

เชงิปรมิาณ  : จํานวนเครอืขา่ย
เป้าหมายทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนการ
ดาํเนนิงานเฝ้าระวงั ป้องกนั 
ควบคมุโรคไมต่ดิตอ่เรือ้รงัและ
ปจัจยัเสีย่งในกลุม่วยัทํางาน 
(461 หนว่ยงาน)
เชงิคณุภาพ : รอ้ยละของ
เครอืขา่ยเป้าหมายทีม่คีวามพงึ
พอใจตอ่การสนบัสนุนการ
ดาํเนนิงานเฝ้าระวงั ป้องกนั 
ควบคมุโรคไมต่ดิตอ่เรือ้รงัและ
ปจัจยัเสีย่งในกลุม่วยัทํางาน 
(รอ้ยละ 80)
เชงิเวลา :  รอ้ยละของโครงการ
เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคมุโรคไม่
ตดิตอ่เรือ้รงัและปจัจยัเสีย่งในกลุม่
วยัทํางานแลว้เสร็จตามเวลาที่
กาํหนด  (รอ้ยละ 90)

เชงิปรมิาณ  : จาํนวนเครอืขา่ย
เป้าหมายทีไ่ดร้บัการเฝ้าระวงั 
ป้องกนั ควบคุมโรคและพฒันา
ทกัษะชวีติในกลุม่วยัเรยีน
(436หนว่ยงาน)
เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของเครอืขา่ย
เป้าหมายทีม่คีวามพงึพอใจตอ่การ
สนบัสนุนการดําเนนิงานเฝ้าระวงั 
ป้องกนั ควบคุมโรคและพฒันา
ทกัษะชวีติในกลุม่วยัเรยีน (รอ้ยละ 
80)
เชงิเวลา :  รอ้ยละของโครงการเฝ้า
ระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคและ
พฒันาทกัษะชวีติในกลุม่วยัเรยีนแลว้
เสร็จตามเวลาทีก่าํหนด  (รอ้ยละ 90)

เชงิปรมิาณ  : จาํนวนเครอืขา่ย
เป้าหมายทีไ่ดร้บัการพฒันาและ
ขบัเคลือ่นกฎหมายเพือ่ลด
พฤตกิรรมเสีย่งในกลุม่วยัรุน่ 
(113 หนว่ยงาน)
เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของ
เครอืขา่ยเป้าหมายทีม่คีวามพงึ
พอใจตอ่การพฒันาและ
ขบัเคลือ่นกฎหมายเพือ่ลด
พฤตกิรรมเสีย่งในกลุม่วยัรุน่ 
(รอ้ยละ 80)
เชงิเวลา :  รอ้ยละของโครงการ
พฒันา ขบัเคลือ่นกฎหมายและ
เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรค
และภยัสุขภาพในกลุม่วยัรุน่แลว้
เสร็จตามเวลาทีก่าํหนด (รอ้ยละ 
90)



ก2.1 พฒันาและบรหิารจดัการระบบ เฝ้า
ระวงั ป้องกนัควบคมุโรคและภยัสุขภาพ 
(5 ระบบ)
180,021,300 บาท

ก5.1 เรง่รดักําจดัโรคไข้
มาลาเรยี (836 อําเภอ)
55,853,500 บาท

ก2.2 เสรมิสรา้งศกัยภาพ พฒันา
ความรว่มมอืและสรา้งการมสีว่น
รว่มของเครอืขา่ยในการเฝ้าระวงั 
ป้องกนั ควบคุมโรคและภยัสขุภาพ
 (2,084 หนว่ยงาน)
322,377,400 บาท

5.2 ควบคมุวณัโรค 
(82,025 ราย)
68,354,000 บาท
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ก2.3  แกไ้ขปญัหามลพษิและ
เสรมิสรา้งคุณภาพชวีติในพืน้ท ี่
มาบตาพุด และบรเิวณใกลเ้คยีง 
จงัหวดัระยอง (1เร ือ่ง) 
4,436,300 บาท

ก2.4 พฒันาระบบบรหิารจดัการ
และการเตรยีมพรอ้มตอบโตภ้าวะ
ฉุกเฉนิทางสาธารณสขุ (ระดบั5)
214,127,500 บาท

ก2.5 พฒันาและใหบ้รกิารดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศและการ
ส ือ่สารดา้นการป้องกนั ควบคุม
โรคและภยัสขุภาพ (3 ระบบ) 
41,414,900 บาท

 1.1 จํานวน
ผลติภณัฑ์
ดา้นการเฝ้า
ระวงั ป้องกนั

2.1- จํานวนระบบเฝ้าระวงัโรค
และภยัสขุภาพทีม่ฐีานขอ้มลูที่
ครอบคลมุองคป์ระกอบสําคญั
(5 ระบบ)

3.1จํานวน
ประชาชน
กลุม่เป้าหมาย
ไดร้บับรกิารเฝ้า

5.1 จํานวนอําเภอไมม่ี
การระบาดของโรคไข้
มาลาเรยี(836 อําเภอ)

6.1 - จํานวนชอ่ง
ทางเขา้ออกระหวา่ง
ประเทศไดร้บัการ
พฒันาตามแนวทางกฎ

11.1 -จํานวนชอ่ง
ทางเขา้ออกระหวา่ง
ประเทศทีร่องรบัเขต
พฒันาเศรษฐกจิพเิศษ

12.1 จํานวนหนว่ยงานสว่นภูมภิาค
สามารถนําขอ้มูลไปใชต้อบโตภ้าวะ
ฉุกเฉนิเพือ่รองรบัการเฝ้าระวงั 
ป้องกนัควบคมโรคและภยัสขภาพ (89

13.1จํานวน
ผลงานวจิยัและ
พฒันาดา้นการ
ป้องกนัควบคม

17.1รอ้ยละของ
การเบกิจา่ยของ
รายการคา่ใชจ้า่ย
บคลากรในการเฝ้า
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ก1.1 พฒันาและ
สนบัสนุน
กระบวนการ
จดัทาํผลติภณัฑ์
และจดัการความรู ้
ของหนว่ยงานท ัง้
ภายในและ
ภายนอกกรม 
เพือ่การเฝ้าระวงั 
ป้องกนั ควบคุม
โรคและภยั
สุขภาพ(28 เรือ่ง)
219,666,700 
บาท

ก 3.1 บรกิารเฝ้า
ระวงั ป้องกนั 
ควบคมุโรคและภยั
สขุภาพทีเ่ป็นปญัหา
รนุแรงและ
กลุม่เป้าหมายพเิศษ
(4,102,300 ราย)
152,661,300 บาท

 ก4.1 บรกิารรกัษาและ
ฟื้นฟสูภาพเฉพาะโรค 
ในกลุม่โรคตดิตอ่สําคญั

 โรคอบุตัใิหมแ่ละภยั
สขุภาพของหนว่ยงาน 
เพือ่สรา้งมาตรฐาน

ระบบบรกิาร(261,000  
ราย)

421,323,200 บาท

ก6.1พฒันาสมรรถนะ
ช่องทางเขา้ออกระหวา่ง
ประเทศและจงัหวดั
ชายแดน(ช่องทาง=42 
แหง่
จงัหวดัชายแดน = 21 
จงัหวดั)
50,839,400 บาท

ก1.2 จดัการ
ความรูด้า้น
ป้องกนัโรคและ
ภยัสุขภาพ (รอ้ย
ละ 80)
7,328,900 บาท
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4.1จํานวนประชาชน
ทีไ่ดร้บัการบรกิาร
รกัษาฟื้นฟสูภาพ 
เฉพาะโรคตดิตอ่

7.1จํานวนเครอืขา่ย
เป้าหมายทีไ่ดร้บัการ
สนบัสนุนการดําเนนิงาน
การป้องกนัควบคม

10.1 จํานวนเครอืขา่ย
เป้าหมายทีไ่ดร้บัการ
สนบัสนุนการดําเนนิงาน
เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคม

ก15.1 สนบัสนนุการเฝ้าระวงั ป้องกนั
 ควบคมุโรคและภยัสขุภาพจาก

มลพษิทางอากาศ
(6 หนว่ยงาน)

2,500,000 บาท

ก16.1 สง่เสรมิการ
ปฏบิตัติามประมวล

จรยิธรรม
ขา้ราชการพลเรอืน 
และเสรมิสรา้งความ
โปรง่ใสในการปฏบิตั ิ

 ราชการ กรม
ควบคมุโรค

(รอ้ยละ 90) 
1,661,000 บาท

ก17.1. คา่ใชจ้า่ย
บคุลากรในการเฝ้า
ระวงั ป้องกนัควบคมุ
โรคและภยัสขุภาพ
(รอ้ยละ 90)
1,877,902,500 บาท

ก3.2 ถา่ยทอด
ความรูใ้นการดแูล
สขุภาพ เฝ้าระวงั 
ป้องกนั ควบคมุโรค 
ภยัสขุภาพ และการ
ปรบัเปลีย่น
พฤตกิรรมทีม่ ี
คณุภาพ 
(รอ้ยละ 87)
60,990,700 บาท

ก5.3 ป้องกนัและแกไ้ข
ปญัหาเอดส ์(303,789 ราย)
157,175,500 บาท

 ก6.2 พฒันาศนูยก์ลาง
การศกึษาและฝึกอบรม
ดา้นการป้องกนั ควบคมุ
โรคและภยัสขุภาพระดบั
นานาชาต ิ(ระดบั 5)

3,245,000 บาท

ก11.1พฒันาสมรรถนะ
ช่องทางเขา้ออกระหวา่ง
ประเทศและจงัหวดั

ชายแดนเพือ่รองรบัเขต
พฒันาเศรษฐกจิพเิศษ 

(ช่องทาง=26แหง่
จงัหวดัชายแดน = 10 

จงัหวดั) 
53,693,300 บาท

ก12.1.การพฒันาระบบสารสนเทศและ
การสือ่สารเพือ่เชือ่มโยงขอ้มลูในการเฝ้า
ระวงั ป้องกนั ควบคมุโรคและภยัสขุภาพ  

(89 แหง่)
46,600,400 บาท

ก13.1 สง่เสรมิ 
สนบัสนนุ 

และยกระดบัการ
วจิยัและพฒันา
ดา้นการป้องกนั
ควบคมุโรค

และภยัสขุภาพ  
(44 เร ือ่ง)

25,000,000 บาท

ก14.1 สนบัสนนุการเฝ้าระวงั 
ป้องกนั ควบคมุโรคและภยั
สขุภาพของประชาชนและผู ้

สมัผสัขยะ 
(7,000 ราย) 

14,901,700 บาท

ก7.1 พฒันาและสนบัสนนุ
การดําเนนิงานป้องกนัควบคมุ
โรคตดิตอ่และสรา้งเสรมิ
ภมูคิุม้กนัโรคในกลุม่วยัเด็ก 

(30,045 แหง่) 
7,000,000 บาท

ก10.1พฒันาและสนบัสนนุ
การดําเนนิงานเฝ้าระวงั 

ป้องกนั ควบคมุโรคไมต่ดิตอ่
เร ือ้รงัและปจัจยัเส ีย่งในกลุม่
วยัทํางาน (461 หนว่ยงาน)

42,700,000 บาท

ก8.1 พฒันาและสนบัสนนุการ
ดําเนนิงานเฝ้าระวงั ป้องกนั 
ควบคมุโรคและทกัษะชวีติใน

กลุม่วยัเรยีน เรยีน 
(436หนว่ยงาน)

10,000,000 บาท

ก9.1พฒันาและขบัเคลือ่น
กฎหมายเพือ่ลดพฤตกิรรม
เสีย่งในกลุม่วยัรุน่ (113 

หนว่ยงาน)
6,000,000 บาท

16.1 รอ้ยละของ
หนว่ยงานใน

สงักดักรมควบคมุ
โรคผา่นเกณฑ์

8.1 จํานวนเครอืขา่ย
เป้าหมายทีไ่ดร้บัการ

สนบัสนุนการดําเนนิงานเฝ้า
ระวงั ป้องกนั ควบคมโรค

9.1 จํานวนเครอืขา่ย
เป้าหมายทีไ่ดร้บัการ
พฒันาและขบัเคลือ่น

กฎหมายเพือ่ลดพฤตกิรรม

14.1- จํานวนประชาชน
กลุม่เป้าหมายในพืน้ทีเ่สีย่ง
ปัญหาขยะ ไดร้บัการคดั
กรองความเสีย่งทางสขภาพ

15.1 จํานวนเครอืขา่ยเป้าหมายที่
ไดร้บัการสนบัสนุนการเฝ้าระวงั 
ป้องกนั ควบคมุโรคและภยั

สขภาพจากมลพษิทางอากาศระวง ปองกน
ควบคมุโรค
และภยัสขุภาพ
 (28 เร ือ่ง)

(5 ระบบ) ไดรบบรการเฝา
ระวงั ป้องกนั 
ควบคมุโรคทีเ่ป็น
ปัญหาสําคญั
(4,102,300 ราย)

พฒนาตามแนวทางกฎ
อนามยัระหวา่งประเทศ 
พ.ศ.2548(42แหง่) 
 - จํานวนจงัหวดั
ชายแดนทีไ่ดร้บัการ
พฒันาระบบเฝ้าระวงั 
ป้องกนั ควบคมุ
โรคตดิตอ่ตามแนว
ชายแดนตามมาตรฐาน
ทีก่ําหนด (21 จงัหวดั)

พฒนาเศรษฐกจพเศษ
ไดร้บัการพฒันาตาม
แนวทางกฎอนามยั
ระหวา่งประเทศ พ.ศ.
2548 (26แหง่)  
 - จํานวนจงัหวดั
ชายแดนทีร่องรบัเขต
พฒันาเศรษฐกจิไดร้บั
การพฒันาระบบเฝ้า
ระวงั ป้องกนั ควบคมุ
โรคตดิตอ่ตามแนว
ชาย ดนตามมาตรฐาน

ปองกนควบคมุโรคและภยสขุภาพ (89
 หนว่ยงาน)

ปองกนควบคมุ
โรคและภยั
สขุภาพ 
(44 เร ือ่ง)

บคุลากรในการเฝา
ระวงั ป้องกนั 

ควบคมุโรคและภยั
สขุภาพ (รอ้ยละ 

90)

2.2จํานวนเครอืขา่ย
เป้าหมายทีไ่ดร้บัการสนบัสนุน
เสรมิสรา้งศกัยภาพและความ
เขม้แข็งในการจดัการระบบ
เฝ้าระวงั ป้องกนัควบคมุโรค
และภยัสขุภาพ (2,084 
หนว่ยงาน)

5.2 จํานวนการคน้หา
ผูป้่วยวณัโรครายใหม ่
(82,025 ราย)

2.3 จํานวนรายงานผลการ
แกไ้ขปัญหามลพษิและ
เสรมิสรา้งคณุภาพชวีติ
จงัหวดัระยอง (1 เร ือ่ง)

เฉพาะโรคตดตอ
สําคญั โรคอุบตัใิหม่
และภยัสขุภาพของ
หนว่ยงานเพือ่สรา้ง

มาตรฐาน 
(261,000ราย)

การปองกนควบคมุ
โรคตดิตอ่และสรา้งเสรมิ
ภูมคิุม้กนัโรคในกลุม่วยัเด็ก

 (30,045 แหง่)

เฝาระวง ปองกน ควบคมุ
โรคไมต่ดิตอ่เรือ้รงัและ
ปัจจยัเสีย่งในกลุม่วยั
ทํางาน (461 หนว่ยงาน)

โรคผานเกณฑ
ประเมนิความ
โปรง่ใสในการ
ดําเนนิงาน (รอ้ย

ละ 90)

1.2รอ้ยละ
ของ
ผลงานวจิยั
ดา้นการ
ป้องกนั
ควบคมุโรค
และภยั
สขุภาพที่
ไดร้บัการ
ยอมรบัใน
ระดบัชาตหิรอื
ระดบัสากล
(รอ้ยละ 80)

3.2 รอ้ยละของ
ประชาชน

กลุม่เป้าหมายมี
ความรูเ้ร ือ่งโรค
และภยัสขุภาพที่
สําคญัของกรม
ควบคมุโรค 
(รอ้ยละ 87)

6.2 ระดบัความสําเร็จ
ของการดําเนนิงานศนูย์
ฝึกอบรมดา้นการ
ป้องกนัควบคมุโรค
นานาชาต ิตามเกณฑท์ี่
กําหนด  (ระดบั 5)

5.3จํานวนผูต้ดิเชือ้เอช
ไอวทีีไ่ดร้บัการรกัษา
ดว้ยยาตา้นไวรสัฯ  
(303,789 ราย)

ระวง ปองกน ควบคมุโรค
และพฒันาทกัษะชวีติในกลุม่
วยัเรยีน (436 หนว่ยงาน)

กฎหมายเพอลดพฤตกรรม
เสีย่งในกลุม่วยัรุน่ (113 

หนว่ยงาน)

กรองความเสยงทางสขุภาพ
 (7,000 ราย)

สขุภาพจากมลพษทางอากาศ  
( 6 หนว่ยงาน)

2.4 -ระดบัความสําเร็จของ
การพฒันาระบบบญัชาการ
เหตกุารณ์ (Incident 
Comman) ( ระดบั 5 ) 
   - จํานวนศนูยป์ฏบิตักิาร
ภาวะฉุกเฉนิทางสาธารณสขุ 
(Emergency Operation 
Center-EOC)  (14ศนูย)์

2.5 - จาํนวนระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส ือ่สารดา้น
การป้องกนัควบคุมโรคและภยั
สขุภาพ ทีไ่ดร้บัการพฒันา(3 
ระบบ)
-รอ้ยละความสาํเร็จของการ
พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส ือ่สารดา้นการป้องกนั
ควบคุมโรคและภยัสขุภาพ
 (รอ้ยละ 80)
- รอ้ยละของโครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส ือ่สารดา้น
การป้องกนัควบคุมโรคและภยั
สขุภาพทีด่ําเนนิการแลว้สร็จตาม
เวลาทีก่ําหนด (รอ้ยละ 90) 


