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1. แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579
รัฐบาลภายใต้การนาของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสาคัญกับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579 ซึ่งเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะยาว ที่เป็นการแก้ไข
จุดอ่อนของประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายและรัฐบาลบ่อย ทาให้พัฒนาประเทศไม่ต่อเนื่อง ดังนั้น
ยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว 20 ปี จึงเป็นทางออกสาคัญที่จะทาให้ประเทศไทยพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 65 กาหนดไว้ว่า “รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์
ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่างๆ
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว” โดยมีประเด็นสาคัญ
ในการขับเคลื่อนคือการพัฒนาประเทศไทยให้เป็น “ประเทศไทย 4.0” คือเปลี่ยนแปลงจากการขับเคลื่อน
ประเทศด้วยอุตสาหกรรมหนัก เป็นการขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม ยึดหลักการ ทาน้อยได้มาก เพื่อ
ยกระดับประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางตอนบนไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง และก้าว
ไปสู่ในโลกที่ 1 และเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” นาไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี รายได้สูง การเป็น
ประเทศที่พัฒนาแล้ว สังคมมีความมั่นคงในทุกมิติ มีความเสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศมีความสามารถการ
แข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้กาหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาไว้ 6 ด้าน ดังนี้
1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าทียมกันทางสังคม
5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

2. นโยบายรัฐบาล
นโยบายรัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติใน
วันที่ 12 กันยายน 2557 มีทั้งสิ้น 11 ด้าน ประกอบด้วย
1) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
2) การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
3) การลดความเหลื่อมล้าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
4) การศึกษาและเรียนรู้ การทานุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
5) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
6) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
2

June 1, 2017

[คู่มือการจัดทาแผน 2561]

7) การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
8) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา
และนวัตกรรม
9) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
10) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปราม
ทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
11) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

3. แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข พ.ศ. 2560 – 2579
เพื่อพัฒนาบริบทสุขภาพของคนไทย กระทรวงสาธารณสุข มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการสร้างเสริม
สุขภาพอนามัย การป้องกัน ควบคุม การรักษาโรคภัยและการฟื้นฟูสมรรถภาพของประชาชนและเพื่อให้สอด
รับกับนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสาคัญกับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว เพื่อให้เป็นกรอบแนวทางในการ
พัฒนาประเทศ สู่ ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน จึงได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข
โดยมีกรอบการวิเคราะห์จาก สาเหตุการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร (Premature Mortality) ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผล
ต่ออายุคาดเฉลี่ยของคนไทยโดยปัจจุบันอายุคาดเฉลี่ยของคนไทยอยู่ที่ 74.7 ปี ในขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว
อย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นอยู่ที่ 85 ปี
กระทรวงสาธารณสุข ได้สร้างภาพอนาคตในปี 2579 (Future Scenarios) ไว้ว่า “ประชาชนทุกกลุ่มวัย
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการป้องกันโรคภัยด้วยตนเองและใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ ยกระดับ ระบบบริการ
โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในการให้บริการด้านสุขภาพก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพและ
ประเทศไทยมีระบบสุขภาพที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็น 1 ใน 3 ของเอเชีย”แผนยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี ด้ า นสาธารณสุ ข ได้ว างวิ สั ย ทัศ น์ ไว้ ดั ง นี้ “เป็ นองค์ก รหลั ก ด้ านสุ ข ภาพ ที่ ร วมพลั งสั ง คม เพื่ อ
ประชาชนสุขภาพดี” ในขณะที่พันธกิจของกระทรวงสาธารณสุขก็คือ “พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพอย่างมี
ส่วนร่วมและยั่งยืน ” เพราะสุขภาพเป็นของทุกคน ทุกองค์กร ดังนั้นทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน ผลักดันให้
นโยบายด้านสุขภาพต่างๆ ดีขึ้น เป็นการรวมพลังสังคมเพื่อประชาชนสุขภาพดีและได้กาหนดเป้าหมายระยะ20
ปี ไว้ 3 ประเด็นดังนี“้ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”
1. เป้าหมายประชาชนสุขภาพดีคือ ประชาชนต้องมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (LE) ไม่น้อยกว่า 85 ปี
และมีอายุคาดเฉลี่ย ของการมีสุขภาพดี (HALE) ไม่น้อยกว่า 75 ปีด้วยการลดอัตราการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร
(Premature Mortality) ทั้งปัจจัยภายนอกที่ทาให้เกิดการเสียชีวิต (External Cause) และโรคเรื้อรัง (Chronic
Diseases)การลดปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบให้เจ็บป่วย รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพคนไทย
2. เป้าหมายเจ้าหน้าที่มีความสุขเจ้าหน้ากระทรวงสาธารณสุขต้องมี ดัชนีความสุขด้วยตนเองของคนใน
องค์กร (Happy Work Life Index) มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 และดัชนีสุขภาวะองค์กร (Happy Work
Place Index) มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 57
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3. เป้าหมายระบบสุข ภาพยั่งยืนคือ เป็นระบบสุขภาพที่มีความสามารถในการเข้าถึงครอบคลุม มี
คุณภาพและมีธรรมมาภิบาล (Access-Coverage-Quality-Governance)ขับเคลื่อนงานทั้งกระทรวงสาธารณสุข
โดยใช้ยุทศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน และนาไปสู่การปฏิบัติใน 16 แผนงาน ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (P&P Excellence) ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ การบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม
2. ยุทธศาสตร์บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) ได้แก่ การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ การ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพ การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ การพัฒนาคุณภาพ
หน่วยงานบริการด้านสุขภาพ การพัฒนาตามโครงการพระราชดาริและพื้นที่เฉพาะ ประเทศไทย 4.0 ด้าน
สาธารณสุข
3. ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) ได้แก่ การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคน
ด้านสุขภาพ
4. ยุทธศาสตร์บริหารจัดการด้วยธรรมาภิบาลเป็นเลิศ (Governance Excellence)ได้แก่ การพัฒนา
ระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ การ
พัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ด้านสุขภาพ การปรับโครงสร้างและพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ โดยแบ่งระยะ
การดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ออกเป็น 4 ระยะ เพื่อให้สอดคล้องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้
ระยะที่ 1 ปฏิรูประบบ (2560 - 2564) ระยะที่ 2 การสร้างความเข้มแข็ง (2565 - 2569) ระยะที่ 3 สู่ความ
ยั่งยืน (2570 – 2574) และระยะที่ 4 เป็น 1 ใน 3 ของเอเชีย (2575 – 2579)
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4 แผนยุทธศาสตร์ 20 ปีเพื่อพัฒนาระบบป้องกันควบคุมโรค
กรมควบคุมโรคในฐานะที่เป็นองค์กรหลักในการอภิบาลระบบการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพของประเทศ มีแนวทางการดาเนินงานมุ่งเน้นให้ประชาชนคนไทยมีสุขภาพดี ปลอดโรค ปลอดภัย มี
พฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม ไม่เป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ สามารถจัดการควบคุมแก้ไขปัญหาโรคและภัย
สุขภาพที่สาคัญให้ลดจนถึงระดับที่ไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป
แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี เพื่อพัฒนาระบบป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติได้กาหนดเป้าหมาย คือ “ประชาชน
มีสุขภาพดี (ลดปัจจัยเสี่ยง ลดป่วย ลดตาย) มีระบบป้องกันควบคุมโรคที่ได้มาตรฐาน มีเอกภาพ การขับเคลื่อน
ทุกภาคส่วน” และ ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนานโยบาย มาตรการ และบริการด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของระบบป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับปรุงระบบบริหารจัดการและการพัฒนาความร่วมมือ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนากาลังคนด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
โดยใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนระบบป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการลดโรคและภัย
สุขภาพในโรคหรือกลุ่มโรคที่เป็นปัญหาสาคัญ

5. การจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แผนงานบูรณาการ เป็นแผนงานที่ดาเนินการให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ หรือยุทธศษสตร์สาคัญที่
คณะรัฐมนตรีกาหนดให้หน่วยงานรับงบประมาณตั้งแต่สองหน่วยงานขึ้นไป ร่วมกันวางแผน กาหนดเป้าหมาย
ตัวชี้วัดและแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณร่วมกัน เพื่อลดความซ้าซ้อน มีความประหยัดและ
คุ้มค่าสามารถบรรลุเป้าหมาย เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการ และกาหนดให้การจัดทา
งบประมาณเป็นลักษณะProject based โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จาแนกแผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
28 แผนงาน ประกอบด้วย
1) การการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์
2) การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
3) การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
4) การป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
5) การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
6) การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
7) *การบูรณาการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
8) *การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
9) การพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
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10) *การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
11) *การส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม
12) การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ
13) การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร
14) การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
15) *การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
16) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
17) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
18) การพัฒนาระบบประกันสุขภาพ
19) การสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
20) การจัดการปัญหาที่ดินทากิน
21) *การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
22) การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมละความมั่นคงด้าน
พลังงาน
23) การบริหารจัดการทรัพยากรน้า
24) *การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
25) การปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนยุติธรรม
26) การอานวยความสะดวกทางธุรกิจ
27) การส่งเสริมการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
28) การส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบูรณาการ
* หมายถึง แผนงานบูรณาการที่กรมควบคุมโรคเกี่ยวข้อง
5.1 ข้อแตกต่างระหว่างการจัดทางบประมาณ ปี 2560 และ 2561
ประเด็น
ปี 2560
ปี 2561
1. นโยบาย รัฐบาล
ให้ความสาคัญกับการดาเนินงานที่
ให้ความสาคัญกับการดาเนินงานที่
สอดคล้องกับ
สอดคล้องกับ
1. (ร่าง)กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20ปี 1. กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ 12 (พ.ศ.2560 - 2579)
(พ.ศ.2560 - 2564)
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ 12
3. นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. (พ.ศ.2560 - 2564)
2558 -2565
3. นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.
4. นโยบายสาคัญของรัฐบาล
2558 - 2565)
5. การบูรณาการงบประมาณภาพรวม 4. นโยบายสาคัญของรัฐบาล
6

June 1, 2017

[คู่มือการจัดทาแผน 2561]

ประเด็น

ปี 2560
ปี 2561
และกาหนดแผนบูรณาการ 25 แผนงาน 5. การบูรณาการงบประมาณภาพรวม
และกาหนดแผนบูรณาการ 29 แผนงาน
6. การขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0
2. จานวนยุทธศาสตร์/ 6 ยุทธศาสตร์และ 1 รายการ/ 9
4 ยุทธศาสตร์ / 10 แผนงาน
แผนงานที่เกี่ยวข้องกับ แผนงาน
ปรับเพื่อให้สอดคล้องกับกรอบ
กระทรวง
การจัดทาแผนปี 61 ประเทศ
3. เป้าหมายการ
11 เป้าหมายการบริการ
7 เป้าหมายการบริการ ปรับให้สอดคล้อง
บริการกรมฯ
กับยุทธศาสตร์
สธ. 20 ปี
4. ผลิต/กิจกรรมหลัก 17 ผลผลิต, 1รายการ /26 กิจกรรม
19 ผลผลิต / 29 กิจกรรมหลัก โดยปรับ
ของกรมฯ
หลัก
เพิ่มตามแผนบูรณาการและยุทธศาสตร์
ปรับเพิ่มผลผลิต/ กิจกรรมหลัก
สธ.
ตามการทบทวนการบูรณาการ
ปรับเพิ่มตามแผนงานบูรณาการและ
ยุทธศาสตร์ที่สาคัญ
5. แผนงานตาม
เหมือนเดิม แต่มีการปรับชื่อให้
ปรับเพิ่ม 1 แผนงานยุทธศาสตร์ เพื่อ
ยุทธศาสตร์กรมฯ
สอดคล้องกับแผนงานที่เพิ่มขึ้น ใน
รองรับโครงการตามพระราชปณิธานฯ
แผนงานการควบคุมโรคในระดับภูมิภาค (พิษสุนัขบ้า)
(ด่าน ชายแดน) และเพิ่มแผนงาน
ATM เพื่อรองรับการสิ้นสุดการ
สนับสนุนงบประมาณของกองทุนโลก
6. การแยกค่าใช้จ่าย แยกรายละเอียดค่าใช้จ่ายออกเป็น 3
แยกรายละเอียดค่าใช้จ่ายออกเป็น 4
ส่วน ประกอบด้วย
ส่วน ประกอบด้วย
1. แผนงานยุทธศาสตร์ (งานAgenda) 1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานพื้นฐาน (งานภารกิจ)
2. แผนงานพื้นฐาน
3. แผนงานบุคลากร (ค่าใช้จ่ายบุคลากร) 3. แผนงานยุทธศาสตร์
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร
4. แผนงานบูรณาการ
(ขั้นต่า/ประจา) จะแยกออกมาอยู่ใน
ผลผลิตที่ 17 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร

6. แผนยุทธศาสตร์กรมควบคุมโรค ปี 25560-2564
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กรมควบคุมโรคเห็นชอบให้ใช้วิสัยทัศน์ใหม่ คือ “ประชาชนได้รับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ระดับ มาตรฐานสากล ภายในปี 2579” ที่ยังคงเนื้อหาสาระของวิสัยทัศน์เดิมไว้ โดยมุ่งบรรลุ เป้าหมายที่
ประชาชน และมีข้อความที่กระชับชัดเจนขึ้น และได้กาหนดแนวทางการบรรลุวิสัยทัศน์กรมควบคุม โรค ปี 2579
(20 ปี) โดยแบ่งเป้าหมายออกเป็น 4 ช่วง ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ดังนี้

ระยะที่ 1 ปฏิรูประบบ (พ.ศ.2560-2564) มีแนวทางการปฏิรูปและแนวทางการเปลี่ยนผ่านจาก
ยุทธศาสตร์เดิมของกรมควบคุมโรควิสัยทัศน์เดิมของกรมควบคุมโรค คือ “เป็นองค์กรชั้นนาระดับนานาชาติ ที่
สังคมเชื่อถือ และไว้วางใจ เพื่อปกป้องประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพ ด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการ
ภายในปี 2563” ซึ่งจะสิ้นสุดในปี 2563 ให้ลดระดับลงเป็นเป้าหมายในระยะ 5 ปีแรก (ระยะที่ 1 ปฏิรูป
ระบบ) และขยายระยะเวลาให้สิ้นสุดในปี 2564 รวมถึงให้ขยายระยะเวลาการใช้แผนยุทธศาสตร์กรมควบคุมโรค
เป็น “แผนยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรคปี 25560-2564” โดยยังคงใช้ 6 ยุทธศาสตร์เดิมเป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความร่วมมือและสนับสนุนภาคีเครือข่ายภายในประเทศและนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนานวัตกรรม มาตรการ มาตรฐาน และวิชาการ การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบทบาทการนาด้านนโยบาย และยุทธศาสตร์การป้องกันควบคุมโรค และภัย
สุขภาพที่เป็นหลักของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม
โรคและภัยสุขภาพ
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 เตรียมความพร้อมและการจัดการในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพตาม
มาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารจัดการองค์การแนวใหม่
ระยะที่ 2 สร้างความเข้มแข็ง (พ.ศ.2565-2569) กรมควบคุมโรคต้องเตรียมแนวทางในการจัดทา
ยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันควบคุมโรค
ระยะที่ 3 สู่ค วามยั่งยืน (พ.ศ.2570-2575) กรมควบคุมโรคต้องมีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อย่าง
ต่อเนื่องเพื่อไปสู่ความยั่งยืนในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพโดย “ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้”
ระยะที่ 4 เป็น 1 ใน 3 ของเอเชีย (พ.ศ.2575-2579) มีเป้าหมายคือการบรรลุวิสัยทัศน์ระยะ 20 ปี
ด้านการป้องกันควบคุมโรค คือ “ประชาชนได้รับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับมาตรฐานสากล
ภายในปี 2579”
6.1 เป้าหมายการดาเนินงาน ปี 2561 กรมควบคุมโรค

9

June 1, 2017

[คู่มือการจัดทาแผน 2561]

6.2 จุดเน้นกรมควบคุมโรค ปี 2561
1. “เน้น”ดาเนินงานโครงการตามแนวพระราชดาริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ ได้แก่ โครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในนักเรียนและ เยาวชนในพื้นที่ถิ่น
ทุรกันดารและพื้นที่ในแผนภูฟ้าพัฒนาตามพระราชดาริ และโครงการกาจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง
ท่อน้าดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์ครบ 70 ปี
2. “เน้น”การดาเนินงานตามแผนงานบูรณาการตามยุทธศาสตร์ระดับประเทศ จานวน 7 แผนงาน
ได้แก่ : ช่วงวัย, ขยะและมลพิษ, SEZ, EEC, Digital, วิจัย และปราบปราม
3. “เน้น”การดาเนินงานตามแผนงานยุทธศาสตร์การควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสาคัญ ได้แก่
โครงการเร่งรัดกาจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และยุติปัญหาเอดส์ (ATM) และโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม
โรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพที่เชื่อมโยงในระดับภูมิภาค
4. “เน้น”ดาเนินงานตามโครงการภารกิจกรมควบคุมโรค โดยยึดเป้าหมายการทางานตามยุทธศาสตร์
20 ปี เพื่อพัฒนาระบบป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และแผนกรมควบคุมโรค 4.0 ขับเคลื่อน
สู่การปฏิบัติในปี 2561 อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะ การพัฒนาทีม Situation Awareness Team (SAT)และ
ระบบ Emergency Operation Center (EOC) การเร่งรัดควบคุมวัณโรคและวัณโรคดื้อยา (MDR-TB) รวมถึง
การควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD) และปัจจัยเสี่ยงและการเร่งรัดกาจัดลูกน้ายุงลายที่เป็นปัญหาสาคัญของประเทศ
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6.3 นโยบายการดาเนินงานปี 2561
1) โครงการตามพระราชดาริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ : หนอนพยาธิ, พยาธิใบไม้ตับ
2) บู ร ณาการยุ ทธศาสตร์ ช าติ กระทรวง และ กรม : กลุ่ มวั ย พื้นที่ เศรษฐกิจพิเศษ ดิจิทัล ขยะ &
สิ่งแวดล้อม วิจัย ปราบปรามทุจริต บังคับใช้กฎหมาย ATM, EOC, SAT
3) ดาเนินการเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยง/พื้นที่เสี่ยง SETTING ตามเป้าหมายป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
4) ดาเนินการตามกรอบ 36 แผนปฏิบัติราชการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค ให้ได้ตามเป้าหมาย
5) พัฒนาศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดทุกจังหวัด / SRRT Team
6) พัฒนารูปแบบการควบคุมโรคในเขตเมือง ปัญหาเมืองใหญ่
7) บูรณการอาเภอควบคุมโรคเข้มแข็งกับระบบสุขภาพอาเภอ DHS ในการลดโรคที่เป็นปัญหาสาคัญเชิง
คุณภาพ เน้น PA
8) ขับเคลื่อน พ.ร.บ.โรคติดต่อ 2558 ให้การดาเนินงานเป็นรูปธรรม ระดับจังหวัด & อาเภอ
9) บริหารความเสี่ยง Small Success บรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัดคารับรอง
10) เร่งรัดติดตามผลงานและการเบิกจ่ายงบประมาณและมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพของรัฐบาล
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แนวทางการจัดทาแผนปฏิบัตริ าชการ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
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1. แนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ (งบดาเนินงานโครงการ) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 กรมควบคุมโรค
เพื่อให้การจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุด ตามนโยบายการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2561 กรมควบคุมโรคเห็นสมควรที่
จะกาหนดแนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ดังนี้
หลักเกณฑ์ทั่วไปของการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
1. หลักเกณฑ์ทั่วไป
กรมควบคุมโรคให้ความสาคัญกับการจัดทาแผนปฏิบัติราชการหน่วยงาน สู่เป้าหมายการลดโรค
และภัยสุขภาพ ตามแผนงานควบคุมโรค ปี 2561โดยให้ให้สอดคล้องกับประเด็นสาคัญ ดังนี้
1.1) สอดคล้องกับนโยบายสาคัญในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 – 2565) การขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 รวมทั้งแผนงานบูรณา
การเชิงยุทธศาสตร์ นโยบายรัฐบาล กระทรวง และกรมฯเพื่อให้ การทางานมีความเชื่อมโยงสอดคล้อง สนับสนุน
ซึ่งกันและกันอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และไม่ซ้าซ้อนทั้งมิตินโยบายสาคัญ(จุดเน้น)และมิติพื้นที่ เพื่อให้การ
ดาเนินการเป็นไปอย่างประหยัดและประสานสอดคล้องกัน โดยร่วมกันกาหนดเป้าหมายการดาเนินงานและ
ติดตามผลการดาเนินงานเพือ่ นามาปรับปรุงวิธีการดาเนินงานให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1.2) เน้นการใช้หลัก 3 R : Review/Redeploy/Replace โดยให้หน่วยงานทบทวน ปรับลดค่าใช้จ่าย
ของหน่ ว ยงานให้ ส อดคล้ อ งกับ ศักยภาพการใช้จ่ ายงบประมาณและผลงานในปี ที่ผ่ า นมาปรับ เปลี่ ยนกลวิ ธี
ดาเนินงานให้เหมาะสม ประหยัด และคุ้มค่า เพื่อการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้แก่แผนงาน/โครงการที่
ดาเนินการตามจุดเน้นและนโยบายสาคัญของกรมฯ
1.3) พิจารณาผลที่คาดว่าจะได้รับ (Desirability) ความเหมาะสมของโครงการที่จะเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายการลดปัญหาโรคและภัยสุขภาพ
1.4) ความพร้อม (Feasibility) ในการดาเนินโครงการ ประกอบด้วยศักยภาพของบุคลากรและปัจจัยที่
เกี่ย วข้องกับ ศักยภาพและความเหมาะสมของหั ว หน้า โครงการและทีมงาน ความเหมาะสมของระยะเวลา
กระบวนการ / วิธีการดาเนินการเบื้องต้น แผนงาน และความพร้อมของทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดาเนิน กิจกรรม
และความเสี่ยงของการดาเนินงาน แผนบริหารความเสี่ยง/แผนสารองฉุกเฉิน
2. ข้อตกลงในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
2.1) หน่วยงานจัดทาแผนงาน/โครงการ โดยบูรณาการกิจกรรมที่มีการปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกัน
หรือมีกลุ่มเป้าหมายเดียวกันที่สามารถสะท้อนถึงเป้าหมาย ผลผลิต ตามกรอบยุทธศาสตร์การดาเนินงานของ
กรมฯ และตามกรอบงาน 4 ส่วน ได้แก่ งานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์งานยุทธศาสตร์งานภารกิจพื้นฐาน และ
งานสนับสนุนหน่วยงานจัดทาเป็นโครงการใหญ่ภายใต้กิจกรรมหลักโดยมีกิจกรรมโครงการภายใต้โครงการย่อย
ให้สอดคล้องกับแบบรายงานการติดตามจากหน่วยงานกลาง และกาหนดผลผลิตย่อย กิจกรรมย่อย(ประเภท
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ค่าใช้จ่ายในพจนานุกรมกิจกรรม)ในระดับกิจกรรมโครงการ เพื่อการเก็บปริมาณงานในการคานวณต้นทุน ดังนั้น
หน่วยงานไม่ควรมีโครงการเกิน 29 โครงการใหญ่ตามจานวนกิจกรรมหลักของกรมฯ ควรจัดกลุ่มกิจกรรม ดังนี้
2.1.1) อบรม / สัมมนา / ประชุมเชิงปฏิบัติการที่สาคัญและใหญ่ ๆ
2.1.2) การจัดทาคู่มือ / สื่อ / เอกสาร และเผยแพร่
2.1.3) การจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ
2.1.4) การให้บริการเช่น บริการตรวจรักษา การควบคุมโรค การสอบสวนโรคฯลฯ
2.1.5) การนิเทศและประเมินผล
2.1.6) การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดทารายงาน
2.1.7) กิจกรรมอื่น ๆเช่น การบริหารจัดการ เป็นต้น
ทั้งนี้หากมีกิจกรรมสาคัญที่เกี่ยวเนื่องกัน แต่ไม่ได้ใช้งบประมาณ ควรระบุไว้ในโครงการด้วยเพื่อให้
เห็นภาพของการทางาน
2.2) ผู้อานวยการหน่วยงานรับผิดชอบพิจารณาความเหมาะสมและจัดลาดับความสาคัญของ
แผนปฏิบัติราชการ/โครงการ และกากับการจัดทาแผนให้เป็นไปตามทิศทางและกรอบการดาเนินงานให้สามารถ
ตอบเป้าหมายการลดโรค/นาส่งค่าเป้าหมายตามเอกสารงบประมาณ และต้องมีผลลัพธ์ที่คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่
ลงทุน
2.3) หน่วยงานจัดทา (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แบบสรุปแผน
และแผนประชุมอบรมสั มมนา ตามแบบฟอร์มที่ทางกองแผนงานกาหนด (ไฟล์ Excel) ให้ ผู้ บริห ารและ
คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ก่อนหน่วยงานบันทึกข้อมูลงบประมาณผ่านระบบ EstimatesSM
2.4) กรอบงบประมาณดาเนินงานโครงการ ปี 2561 ให้หน่วยงานจัดทาแผนงานโครงการโดย
ใช้ข้อมูลตามแผนปฏิบัติราชการ งบดาเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 +5% และจุดเน้น + 20%
โดยแบ่งงบประมาณเป็น 4 ส่วน คือ
2.4.1) งบบูรณาการ (ถ่ายเป้า + กาหนดชุดโครงการ กิจกรรม ระหว่าง
สานัก/สคร.)
 นโยบายสาคัญของรัฐบาล /แผนบูรณาการชาติ / Thailand 4.0
 ยุทธศาสตร์กระทรวง 20 ปี /ร่างยุทธ์กรมฯ 20 ปี /DDC 4.0 /
 แผนปฏิรูปกรมฯ ระยะ 5 ปี
2.4.2) งบยุทธศาสตร์ (ถ่ายเป้า กาหนดชุดโครงการ กิจกรรม ระหว่างสานัก/สคร.)
 โครงการพระราชดาริ /โครงเร่งรัด ATM /โครงการควบคุมโรคที่
เชื่อมโยงภูมิภาค)
2.4.3) งบพื้นฐาน (ถ่ายเป้า + KPI ตามแผนงานลดโรค)
 ตามภารกิจหน่วยงาน /โครงการต่อเนื่องตามนโยบายกรมฯ
 ตามปัญหาสาคัญของพื้นที่ (วิเคราะห์ เหตุ ปัจจัย และ set priority)
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2.4.4) งบบริหาร/สนับสนุน (จัดสรรตามสัดส่วน)
 HR 4,000 บาท/คน
 PMQA จัดสรรเพิ่มตามขนาดหน่วยงาน
 บริหารหน่วยงาน เฉลี่ยโครงการบริหารจัดการทรัพยากรหน่วยงาน 3 ปีย้อนหลัง(ข้อมูล
จากระบบ EstimatesSM)
ทั้งนี้ ห น่ ว ยงานสามารถบู ร ณาการงานและเงินภายในหน่ว ยงานตามกรอบงบประมาณแต่ต้องตอบ
เป้าหมายการลดโรคและภัยสุขภาพพร้อมนาส่งค่าเป้าหมายตามเอกสารงบประมาณและต้องมี ผลผลิต ผลลัพธ์ที่
คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่ลงทุน

แนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ปี 2561 สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
ขั้นตอนที่ 1 การพิจารณาแผนปฏิบัติราชการ (เสนอคณะกรรมการบริหารเห็นชอบ)
1. ในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ปี 2561 ให้ใช้แบบฟอร์ม “แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ สคร.1
เชียงใหม่” ในการจัดทาข้อเสนอแผนและงบประมาณ
2. กาหนดให้ 1 แผน ต่อ 1 โรค หรือ 1 เชิงระบบ หรือ 1 เชิงประเด็น ยุทธศาสตร์ เช่น แผนปฏิบัติ
การเชิงยุทธศาสตร์ของโรค Env-occ (แรงงานนอกระบบ) แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ของการวิจัยและ
พัฒนา แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ของห้องปฏิบัติการชันสูตร เป็นต้น
3. การจัดทาแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ สคร.1 เชียงใหม่ นี้ เป็นการทาแผนแบบรายโรค / เชิง
ประเด็น จึงเป็นการทาแผนแบบ Matrix ระหว่างกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานเกิดความสาเร็จตามเป้าหมายที่
กาหนด ผู้รับผิดชอบแผนนี้ คือ PMโรค/ภัย/ประเด็น กลุ่มงานอื่นๆ จะเป็นผู้รับผิดชอบหลักของกิจกรรม
หลัก หรือกิจกรรมย่อย ตามบทบาทหน้าที่
4. ให้เรียงลาดับความสาคัญของกิจกรรมหลัก โดยกิจกรรมหลักที่ 1 มีความสาคัญสูงสุด และรองลงมา
ตามล าดับ (ล าดับความส าคัญนี้ จ ะใช้ในการพิจารณา ปรับลดงบประมาณในกรณีที่ สคร. มีงบประมาณไม่
เพียงพอ)
5. งานภารกิจประจาที่ไม่ต้องจัดทาแผนนี้ ได้แก่ การบริหารสานักงาน ค่าสาธารณูปโภค การจัดซื้อยา
เวชภัณฑ์มิใช่ยา สารเคมี วัสดุวิทยาศาสตร์
ขั้นตอนที่ 2 การจัดทาโครงการ เมื่อได้รับการพิจารณาและอนุมัติงบประมาณแล้ว (เสนอผู้อานวยการลงนาม
อนุมัติโครงการ)
1. กลุ่มงานจัดทาโครงการตามแบบฟอร์ม Full Paper ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. ถ้าโครงการมีการจัดประชุม อบรม สัมมนา รณรงค์ ประกวด ให้ส่งโครงการประชุ ม อบรม สัมมนา
ตามแบบฟอร์มประชุม อบรม สัมมนา มาด้วย
3. โครงการที่ได้รับงบประมาณเกิน 500,000 บาท ให้ส่งแผนบริหารความเสี่ยงแนบท้ายโครงการด้วย
** จัดส่งเป็นเอกสาร และอิเลกทรอนิกส์ไฟล์ ทาง E mail : plandpc10@gmail.com
4. กลุ่มแผนงานบันทึกข้อมูลโครงการลงในระบบ EstimatesSM
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ปฏิทินการทาแผนปฏิบัติราชการปี 2561 สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
วัน เดือน ปี

ขั้นตอนและกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

16-17 มีค. 60

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทาความเข้าใจ เรื่อง การจัดทาแผนแบบมุ่ง
ประสิทธิผล ณ โรงแรมเดอะปาร์ค จ.เชียงใหม่

กลุ่มแผนงานฯ

17-20 พค. 60

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์แผนงานโครงการ ปี 2561 แบบมุ่ง
ประสิทธิผล ณ สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จ.เชียงใหม่

กลุ่มแผนงานฯ

แจ้งปฏิทินงานการจัดทาแผนปี 2561 และจัดส่งแบบฟอร์มแผนปฏิบัติ
การเชิงยุทธศาสตร์ สคร.1 พร้อมTemplate การจัดทาแผนให้ทุกกลุ่ม
งาน/งาน
1) กลุ่มงานจัดทาแผนปฏิบัติราชการปี2561 ตามแบบฟอร์มแผนปฏิบัติ
การเชิงยุทธศาสตร์ สคร.1
2) ส่งแผนแผนปฏิบัติราชการตามแบบฟอร์มม "แผนปฏิบัตกิ ารเชิง
ยุทธศาสตร์ สคร.1" เป็น
- รายโรค/ภัยสุขภาพ
โดย PM เป็นผู้รับผิดชอบหลัก
- ระบบ
- กลุ่มงาน (เฉพาะแผนพัฒนา)
มายังกลุ่มแผนงานฯ ทางอิเล็คทรอนิกไฟล์ ทาง E-mail :
plandpc10@gmail.com ภายในวันที่ 20 มิย. 60
1) กลุ่มแผนงานฯ ตรวจสอบ วิเคราะห์แผนตามTemplate ที่กาหนด
2) กลุ่มแผนงานส่งคืนผลการวิเคราะห์ และข้อเสนอแนะให้ปรับปรุง
แก้ไข ให้กลุ่มงานภายในวันที่ 28 มิ.ย. 60 ทาง E-mail :
powergroup@gmail.com และตามระบบสารบรรณ
1) กลุ่มงาน ทบทวนและปรับปรุงแก้ไขแผนปฏิบตั ิราชการ ตามข้อเสนอ
ของกลุ่มแผนงาน
2) จัดทาแผนปฏิบตั ิราชการ (ครั้งที่ 2) พร้อมเพิ่มรายละเอียด
งบประมาณ และแผนการใช้เงินรายไตรมาส ส่งกลับมายังกลุม่
แผนงานฯ เป็นเอกสารตามระบบสารบรรณ และอิเล็คทรอนิกไฟล์ ทาง
E-mail : plandpc10@gmail.com ภายในวันที่ 7 ก.ค. 60

กลุ่มแผนงานฯ

23 พค. 60

23 พ.ค.-20 มิ.ย. 60
(20 วันทาการ)

21 มิ..ย-28 มิ.ย 60
(6 วันทาการ)

29 มิ.ย.-7 ก.ค. 60
(7 วันทาการ)
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กลุ่มงานทุก
กลุ่ม
(ศึกษาจาก
แนวทาง/
Template
การจัดทา
แผนปฏิบัติการ
เชิงยุทธศาสตร์
สคร.1)
กลุ่มแผนงานฯ

กลุ่มงานทุก
กลุ่ม
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วัน เดือน ปี

ขั้นตอนและกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

12-14 ก.ค. 60
(3 วันทาการ)

1) กลุ่มแผนงานฯ และกลุ่มบริหารฯ (การเงิน) ตรวจสอบรายละเอียด
แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ และส่งคืนให้กลุ่มงานปรับปรุงแก้ไข
(กรณีที่มีการแก้ไข)
2) กลุ่มงาน ทบทวนและปรับปรุงแก้ไขแผนปฏิบตั ิราชการ ตามข้อเสนอ
ของกลุ่มแผนงาน จัดทาแผนปฏิบัติราชการ (ครั้งที่ 3 : กรณีที่มีการ
แก้ไข) ส่งกลับมายังกลุ่มแผนงานฯ เป็นเอกสารตามระบบสารบรรณ
และอิเล็คทรอนิกไฟล์ ทาง E-mail : Plandpc10@gmail.com ภายใน
วันที่ 2 วันหลังจากที่ได้รับการแจ้งให้แก้ไข
กลุ่มแผนงาน รวบรวม วิเคราะห์ผลการพิจารณาแผนฯ เตรียมข้อเสนอ
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาเห็นชอบแผนฯ และ
งบประมาณ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาแผนปฏิบตั ิราชการ
ปีงบประมาณ 2561

กลุ่มแผนงานฯ
กลุ่มบริหารฯ
(การเงิน)

กลุ่มแผนงาน รวบรวมผลการพิจารณาแผนฯ 61 สคร. จัดทา "ร่าง
แผนปฏิบัติราชการ สคร.1" และแผนประชุม อบรม สัมมนา ตามแบบ
ฟอร์ที่กองแผนกาหนด เสนอผอ.สคร .1 เพื่อเห็นชอบ ส่งกองแผนงาน
ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2560
หน่วยงานในสังกัดกรมฯ ส่งแผนปฏิบัติราชการ ปี 2561 ให้กรมฯ
พิจารณากลั่นกรอง และเห็นชอบ (ตามแบบฟอร์มที่กรมกาหนด)

กลุ่มแผนงานฯ

17-21 ก.ค. 60
(5 วันทาการ)
24-25 ก.ค. 60

26-27 ก.ค. 60
(2 วันทาการ)

1 สิงหาคม 26560

24-28 สิงหาคม
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1) กรมฯ ส่งผลการพิจารณาแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน พร้อม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข
2) สคร.1 ปรับปรุงแก้ไขแผนปฏิบัติราชการ ปี 2561 ตามข้อเสนอแนะ
จากกรมฯ ส่งกองแผนงาน ถายในวันที่ 8 กันยายน 2560

กลุ่มแผนงานฯ

คณะกรรมการ
บริหารสคร. 1
กลุ่มแผนงานฯ
งานการเงิน

รองอธิบดี /
กองแผนงาน /
คณะกรรมการ
ผู้ทรงฯ
กองแผนงาน
กลุ่มแผนงานฯ
และ
PMโรค
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วัน เดือน ปี

ขั้นตอนและกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

กันยายน

1) กรมฯ แจ้งผลการพิจารณาแผนฯ และงบประมาณ
2) กลุ่มแผนงานฯ แจ้งผลการพิจารณาแผนปฏิบัติราชการให้กลุ่มงาน
รับทราบ
3) กลุ่มงานจัดส่งโครงการ ตามแบบฟอร์ม Full paper ให้ ผอ.สคร.1
ลงนามอนุมัติ
4) กลุ่มแผนงานฯ Key ข้อมูลโครงการตามแบบฟอร์ม Full paper ใน
ระบบ ESM

กองแผนงาน
กลุ่มแผนงานฯ
กลุ่มงาน

Template การจัดทาแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ สคร.1
หัวข้อ

รายละเอียด

ประเด็นปัญหา/พัฒนา
สาคัญ/เร่งด่วน

1. ปัญหา
ก. โรคนั้นยังเป็นปัญหาใน 8 จังหวัดหรือไม่ เพิ่มขึ้นหรือไม่ ยังรุนแรงอยู่ที่ไหนบ้าง
ข. ทาไมไปไม่ถึงเป้าหมาย สาเหตุที่ยังลดไม่ได้อยู่ทไี่ หนบ้าง แก่นขแงปัญหาและอุปสรรคอยู่
ที่ไหน และทาไม ใส่มาให้ครบทุกสาเหตุอธิบายให้เข้าใจ(ระบุเป็นข้อ ๆ) อีกทั้งย้อนไปดู
อุปสรรคในการบรรลุเป้าหมายของ 1-2 ปีที่ผา่ นมา
2. การพัฒนาสาคัญ/เร่งด่วน
ก. อะไรที่ต้องพัฒนา ซึ่งไม่ใช่ทาเพราะมีปัญหา หากแต่ต้องทาเนื่องจากความสาคัญ/
เร่งด่วน
ข. อธิบายว่าทาไมจึงต้องพัฒนาด้านนั้น โดยอธิบายดังนี้ (เลือกเฉพาะหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
มากกว่า 1 หัวข้อก็ได้)
1) นโยบายสัง่ มา
2) เป็นการพัฒนายกระดับ หรือก้าวกระโดด เช่น ให้ทันสมัย สะดวกรวดเร็ว ทัน
สถานการณ์
3) เป็นการพัฒนาเพื่อเตรียมการสาหรับอนาคต

เป้าหมายจากส่วนกลาง 1. เลือกมาจากเอกสาร มาตรการจุดเน้น 5 ปี กรมควบคุมโรค โดยต้องใช้คาพูดและตัวเลข
(เพื่อการอ้างอิง)
เดียวกันกับเอกสารเท่านั้น
ปี 2560-63
2. หากแต่ละปี มีหลายเป้าหมายให้ใส่มาเป็นข้อๆ
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หัวข้อ

รายละเอียด

เป้าหมายของพื้นที่
ปี 2560 - 63

1. ถ้ามีเป้าหมายจากส่วนกลางให้ลอกมาใส่เป็นเป้าหมายของพืน้ ที่
2. แต่ในกรณีที่ไม่สามารถทาได้ตามเป้าหมายจากส่วนกลางกาหนด เช่น พื้นที่ต้องการทาให้
ได้มากกว่า หรือน้อยกว่า ก็อาจปรับค่าเป้าหมายให้เหมาะสมและเป็นไปได้กับพืน้ ที่ แต่ต้อง
ให้ท้าทายและมีความสาเร็จมากขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผา่ นมา
3. ในกรณีที่ไม่สามารถทาตามเป้าหมายจากส่วนกลางได้ ต้องใส่คาอธิบายให้ชัดเจนว่าทาไม
จึงต้องตั้งค่าเป้าหมายในพืน้ ที่ตา่ งจากส่วนกลาง
4. แต่ถ้าไม่มีเป้าหมายจากส่วนกลาง ก็ให้กาหนดเป้าหมายของพื้นที่
5. หากแต่ละปี มีหลายเป้าหมายให้ใส่มาเป็นข้อๆ

โครงการ และกิจกรรม

1. ต้องไม่เกิน 1 โครงการ ถ้าเป็นโครงการแก้ปัญหา และสามารถมีอีก 1 โครงการได้ถ้าเป็น
โครงการเพื่อพัฒนา
2. ให้คิดโครงการและกิจกรรมที่จะแก้ไขปัญหาและไปถึงเป้าหมายทั้งหมดที่ตั้งไว้ในช่อง
ข้างๆ
3. ภายใต้แต่ละโครงการต้องมีกจิ กรรมหลักและภายใต้กิจกรรมหลักมีกิจกรรมย่อย
4. กิจกรรมหลักต้องสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคหรือเป็นการดาเนินการพัฒนาตามที่
กาหนดไว้ในช่องประเด็นปัญหา/พัฒนาสาคัญเร่งด่วน
5. บางกิจกรรมหลักอาจแก้ไขปัญหามากกว่า 1 ปัญหาก็ได้
6. ภาษาที่ใช้เขียนจะต้องมีความชัดเจนว่า กิจกรรมเชื่อมโยงกับปัญหาหรือประเด็นพัฒนา
7. ให้เรียงลาดับความสาคัญของกิจกรรมหลัก โดยกิจกรรมหลักที่ 1 มีความสาคัญสูงสุด
และรองลงมาตามลาดับ (ลาดับความสาคัญนี้จะใช้ในการพิจารณา ปรับลดงบประมาณใน
กรณีที่สคร. มีงบประมาณไม่เพียงพอ)

ผลผลิตและชิ้นงานที่เกิด 1. เป็นผลผลิตหรือชิ้นงานที่เกิดจากกิจกรรมหลัก โดยใส่ให้ตรงกับกิจกรรมหลักนั้นๆ
จากโครงการและ
2. กิจกรรมหลักหนึ่ง อาจมีผลผลิตและ/หรือชิ้นงาน มากกว่าหนึ่งก็ได้ แต่อย่างน้อยต้องมี
หนึ่งผลผลิตหรือชิ้นงาน
กิจกรรม
3. การเขียนผลผลิตและชิน้ งานให้เขียนเป็นลักษณะเป้าหมาย เช่น คู่มือการอบรมวิทยากร
(ปริมาณงาน/ชิ้นงาน) เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จานวน 1 เรื่อง, ร้อยละ 90 ของโรงรียนที่เข้าร่วมโครงการ
ได้ดาเนินการตามมาตราการควบคุมโรคอาหารเป็นพิษ 6 มาตรการ, โรงรียน 350 โรงเรียน
ลงนามตกลงเข้าร่วมโครงการ ใช้มาตราการควบคุมโรคอาหารเป็นพิษ 6 มาตรการ
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รายละเอียด

บทบาท ของเจ้าหน้าที่ * ผู้รับผิดชอบหลักของโครงการ (PM)
สคร.
* ผู้รับผิดชอบหลักของกิจกรรมหลัก (PM หรือผู้รับผิดชอบงาน)
* ผู้ร่วมดาเนินการของกิจกรรมหลัก (ใครก็ได้ ที่จะมาร่วมดาเนินการในกิจกรรมหลักจริง ๆ
ไม่ใช่เกี่ยวข้องเฉย ๆ โดยตกลงมาร่วมรับผิดชอบด้วย รวมทั้งมีการแบ่งงานอย่างชัดเจน)
โดยกรอกรายละเอียด ดังนี้
1. ระบุชื่อและกลุ่มงานของผู้รับผิดชอบหลักของโครงการ
2. สาหรับแต่ละกิจกรรมหลัก ให้ระบุชื่อและกลุ่มงานให้ตรงกับกิจกรรมหลักนั้นๆ
2.1 ระบุชื่อและกลุ่มงานของผู้รบั ผิดชอบกิจกรรมหลัก
2.2 ระบุชื่อและกลุ่มงานของผู้รว่ มดาเนินการ
3. สาหรับผู้รับผิดชอบหลัก และผู้ร่วมดาเนินการ ก่อนใส่ชื่อต้องได้รับความเห็นชอบจาก
หัวหน้าและเจ้าตัว
4. จะมีผู้ร่วมดาเนินการหรือไม่ก็ได้ และถ้ามีจะมีกี่คนก็ได้
บทบาทของผู้ร่วม
ดาเนินการภายนอก
(นอกจากสคร.1)

1. ระบุชื่อหน่วยงานผู้ร่วมดาเนินการภายนอก สาหรับแต่ละกิจกรรมหลัก โดยใส่ชื่อ
หน่วยงานภายนอกนั้นให้ตรงกับกิจกรรมหลักนั้นๆ
2. ให้ระบุหน่วยงานที่จะมาร่วมดาเนินการในกิจกรรมหลักจริง ๆ ไม่ใช่เกี่ยวข้องเฉย ๆ
รวมทั้งต่อไปจะมีการแบ่งงานอย่างชัดเจน
3. สาหรับชื่อหน่วยงานของผู้ร่วมดาเนินการภายนอก ให้พิจารณาจากประสบการณ์
ดาเนินงานที่ผา่ นมา และความคาดหวังจากโครงการ โดยอาจได้ตกลงหรือยังไม่ได้ตกลงกับ
หน่วยงานดังกล่าวมาก่อน
4. จะมีผู้ร่วมดาเนินการหรือไม่ก็ได้ และถ้ามีจะมีกี่หน่วยงานก็ได้

งบประมาณ
(แตกตัวคูณแยกราย
กิจกรรม)

งบประมาณ
ให้แตกตัวคูณแยกรายกิจกรรม
Unit cost ในการใช้เป็นตัวคูณ ตามที่กลุ่มบริหารกาหนด

2. แนวทางการจัดทาแผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และสารเคมี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561
2.1 เกณฑ์การจั ดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาฯและสารเคมีห น่วยงานต้องมีหลั กและวิธีการคิดในการ
กาหนดเป้าหมายและวงเงิน และเหตุผลการใช้งานที่ชัดเจน เพื่อลดความซ้าซ้อนในการจัดซื้อยาฯ ของสานัก
ส่วนกลาง และ สคร. โดยเฉพาะยา และสารเคมีสาหรับโรคติดต่อนาโดยแมลง ได้แก่ ยามาลาเรีย ยาโรคเท้าช้าง
สาหรับควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงสานักโรคติดต่อนาโดยแมลง จะจัดซื้อและสนับสนุนให้กับ สคร.
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2.2 กรณีสานักส่วนกลางจัดซื้อยาและกระจายให้กับ สคร. ควรสรุปข้อมูลรายการยาฯที่สานักจะจัดซื้อ
โดยต้องกาหนดรายการที่จาเป็นต้องจั ดซื้อส่วนกลาง รวมทั้งสารวจแผนความต้องการของ สคร. (ปริมาณ/
ช่วงเวลา) และจัดทาหลักเกณฑ์การกระจายยาให้ สคร.ที่ 1 - 12 พร้อมด้วยปริมาณ และระยะเวลาที่จะจัดส่งให้
2.3 กรณีการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และสารเคมีสาหรับโรคมาลาเรีย โรคเอดส์ฯ
และวัณโรค ให้ระบุข้อมูลเงินนอกงบประมาณให้ชัดเจน โดยประสานขอข้อมูลจากสานักงานบริหารโครงการ
กองทุนโลก เพื่อไม่ให้เกิดรายการซ้าซ้อนกับงบประมาณด้าน ATM
กลุ่มงานชันสูตร งานเภสัช กลุ่มตอบโต้ฯ ศตม 1.1-1.5 กลุ่มระบาด กลุ่มภาคีฯ ดาเนินการ
1) จัดทาสรุปค่าใช้จ่ายจริงปี 2560ในการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาฯ โดยแยกแหล่งเงิน (เงินงบประมาณและ
เงินนอกงบประมาณที่ได้รับสนับสนุนจากแหล่งอื่น และเงินบารุง) และแยกประเภทรายการยาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
วัคซีน วัสดุวิทยาศาสตร์ และสารเคมีตามแบบฟอร์มสรุปค่าใช้จ่ายจริงฯปี2560ที่กาหนด
2) แจกแจงรายการยาในแผนจัดซื้อยาฯ ประเภทที่ต้องแจกแจงทุกรายการ ได้แก่ รายการยา เวชภัณฑ์
ที่มิใช่ยา วัคซีน สารเคมี สาหรับรายการวัสดุวิทยาศาสตร์ ให้แจกแจงเฉพาะรายการใหญ่ๆ และ/หรือวงเงิน
ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป
3) จัดทาแผนจัดซื้อยาฯ โดยระบุชื่อโครงการ ผลผลิต กิจกรรมหลัก ข้อมูล ปริมาณความต้องการ Stock
ที่มีอยู่ปัจจุบัน ยอดคงคลังคงเหลือ ฯลฯ ส่วนรายการที่จัดซื้อระบุแยกเป็นเงินงบประมาณเงินนอกงบประมาณ
และเงินบารุงให้ชัดเจน ตามแบบฟอร์มแผนจัดซื้อยาฯ ที่กาหนด
3.1 อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี (ยกเว้นรายการที่เพิ่งจัดซื้อใหม่) คือ ปริมาณการใช้จริงเมื่อ 3 ปี
ย้อนหลังหากเป็นรายการใหม่ให้ระบุในช่องหมายเหตุ
3.2 ประมาณการใช้ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ เกณฑ์ ห รื อ เที ย บจ านวนที่ ใ กล้ เ คี ย งกั บ อั ต ราการใช้
ย้อนหลัง3 ปี หากสูงหรือต่ากว่าการใช้ที่ผ่านมาเป็นจานวนมาก ขอให้ระบุเหตุผลในช่องหมายเหตุ
3.3 ยอดยาคงคลังให้ใช้ข้อมูลคงคลัง ณ วันที่ 30 มิถุนายน2560และให้ประมาณการไป
จนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2560 การนับยาคงคลัง ให้นับรวมทั้งหมดที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน เช่น
คงคลังของ สคร. ให้นับรวมของ ศตม. นคม. ด้วย แต่ไม่นับส่วนที่จัดสรรให้หน่วยงานภายนอก
3.4 ประมาณการจัดซื้อ คานวณจากประมาณการใช้ทั้งปี บวก จานวนที่สารองไว้ไม่เกิน 25%
หรือ 3 เดือน (ดูตามความเหมาะสม) หัก จานวนยอดยาคงคลัง โดยให้หน่วยนับสอดคล้องกับขนาดบรรจุ
3.5 งบประมาณที่ใช้ คานวณจากประมาณการจัดซื้อ คูณ ราคาต่อหน่วย
** หมายเหตุ การระบุข้อมูลในลาดับที่ 3.2-3.5 ต้องระบุงบประมาณแยกแหล่งงบประมาณให้ชัดเจน ได้แก่
เงินนอกงบประมาณ เงินบารุง และเงินงบประมาณ รายละเอียดตามแบบฟอร์มแผนจัดซื้อยาฯ ที่กาหนด
4) จัดทาแผนจัดซื้อยาฯ แยกออกจากโครงการปกติ เพื่อไม่ให้เกิดความซ้าซ้อนในการจัดสรรงบประมาณ
5) ระบุกลุ่มให้ชัดเจนว่าเป็นรายการยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัคซีน วัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี และใช้
สาหรับโรคใด เช่น สาหรับโรคเอดส์ / โรคติดต่อนาโดยแมลง ฯลฯ หรือเป็นยาที่ใช้ร่วมกัน เพื่อไม่ให้เกิดรายการ
ซ้าซ้อน ยาที่ใช้กับสัตว์ให้จัดอยู่ในรายการยาฯ และระบุให้ชัดเจนว่าเพื่อใช้ในการทดลองหรือควบคุมโรค
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6) รายการใดที่ไม่ได้เป็นยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาวัคซีน วัสดุวิทยาศาสตร์ และสารเคมี ให้แยกออกจากแผน
จัดซื้อยาฯ ไปอยู่ในเรื่องบริหารจัดการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทารูปเล่ม ค่าอะไหล่เครื่องพ่น ไส้กรองค่าซ่อม
บารุง แบบรายงาน ค่าขนส่ง ค่าเช่าโกดัง ฯลฯ
7) ทุกกลุ่มงาน / งาน ที่มีแผนการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และสารเคมี ให้จัด
ส่งไปที่งานเภสัชกรรม กลุ่มพัฒนาวิชาการ สคร.1 ก่อน เพื่อให้พิจารณา ตรวจสอบความถูกต้องของรายงาน
งบประมาณ (ตัวคูณ / ราคาต่อหน่วย)
8) งานเภสัชฯ ตรวจสอบรายการ และงบประมาณ ตัวคูณ รายละเอียดความถูกต้องของข้อมูล ตาม
แบบฟอร์มที่กาหนด ส่งกลุ่มแผนงานเพื่อส่งกรมฯ
ปฏิทินการจัดทาแผนจัดซื้อยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
วันที่
1-2มิ.ย. 60

15 มิ.ย. 60
15-30 มิ.ย. 60

1-15 ก.ค. 60

20 ก.ค. 60

สัปดาห์ที่ 1-2
ของเดือน ส.ค. 60
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ผู้รับผิดชอบ

กองงแผนฯแจ้งแนวทางการจัดทา แผนจัดซื้อยาฯ ให้หน่วยงาน
ทราบ (อยู่ในเอกสารแนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติราชการฯ)
* หน่วยงานสามารถ Download แบบฟอร์มแผนจัดซื้อยาฯ
ทั้งหมดได้ที่ Webboard ในระบบ EstimatesSM หรือWebsite
กองแผนงาน : http://plan.ddc.moph.go.th/
แจ้งแนวทางการจัดทาแผนยาฯ พร้อมแบบฟอร์ม ให้ทุกกลุ่มงาน
จัดส่งแบบฟอร์มให้ ทาง Email: powergroup
ทุกกลุ่มงาน / งานดาเนินการทบทวน และจัดทาแผนจัดซื้อยาฯ
ส่งงานเภสัชฯ

กองแผนงาน

งานเภสัชฯ ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลคาขอ และผลการ
ดาเนินงาน ตามแบบฟอร์มที่กาหนด พร้อมปรับปรุงแก้ไข ส่ง
กลุ่มแผนงานฯ ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ทางemail :
plandpc10@gmail.com
กลุ่มแผนงานฯ จัดส่งข้อมูลให้กองแผนงาน ภายในวันที่ 20 ก.ค.
60 แนบรายละเอียดข้อมูลตามแนวทางที่กรมฯ กาหนดให้
ครบถ้วนพร้อมทั้งส่งข้อมูลมายัง Email:
budgetddc@hotmail.comและ Email
:budgetddc@gmail.com
ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาแผนจัดซื้อยาฯ ปี 2561 (VDO
Conference)

งานเภสัชฯ

กลุ่มแผนงาน
กลุ่มงาน (กลุ่มงานชันสูตร
งานเภสัช กลุ่มตอบโต้ฯ
ศตม 1.1-1.5 กลุ่มระบาด
ภาคีฯ)

กลุ่มแผนงานฯ

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง

June 1, 2017

วันที่
28 ส.ค.-1 ก.ย. 60
1 ก.ย. 60
เป็นต้นไป
1-20 ต.ค. 60
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กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

กองแผนงานแจ้งสรุปวงเงินการจัดสรรนาเสนอกรมฯ เห็นชอบ
พร้อมแจ้งเวียนหน่วยงาน
ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้าง ทัง้ นี้จะลง
นามสัญญา จ้างได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติเงินงวดจากสานัก
งบประมาณแล้วเท่านัน้

กองแผนงาน

1) กลุ่มแผนงาน / งานเภสัชฯ บันทึกข้อมูลโครงการในระบบ
ESM
2) หน่วยงานจัดทาโครงการฯ เสนอกรมฯ อนุมัติตามแนวทาง
บริหารงบประมาณของกรมฯ

กลุ่มแผนงาน / กลุ่มเภสัชฯ

กลุ่มงานชันสูตร งานเภสัช
กลุ่มตอบโต้ฯ ศตม 1.1-1.5
กลุ่มระบาด ภาคีฯ

3. แนวทางการจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561
1. งบลงทุนรายการครุภัณฑ์ กรมควบคุมโรคได้แจ้งให้หน่ว ยงานในสังกัดที่มีรายการบรรจุในร่าง
พระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 เตรี ย มความพร้ อ มเพื่ อ ให้ ส ามารถ
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันทีเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ ตามหนังสือที่ สธ0404.3/ว1193 ลงวันที่ 15
พฤษภาคม 2560 เรื่ อง “ขอแจ้งรายการงบลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่ งก่อสร้างตาม (ร่าง)พระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่เว็บไซต์
กองแผนงาน http://Plan.ddc.moph.go.th
2. ขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมของการดาเนินการดังนี้
1) วางแผนการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุฯ ก่อนที่จะได้รับจัดสรรเงินงวด แต่ทั้งนี้จะลงนามใน
สัญญาก่อหนี้ผูกพัน
2) ได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วเท่านั้น
3) รายการครุภัณฑ์กรณีหน่วยงานใช้ Spec. ใบเสนอราคาจากในเว็บไซต์ขอให้ตรวจสอบว่า
สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริง
รายการสิ่งก่อสร้าง ตรวจสอบความพร้อมของแบบแปลน BOQ งวดงาน-งวดเงิน สคร.1 เชียงใหม่
ผลผลิต
รายการ
งบประมาณ
2.1

ปรับปรุงสุขภัณฑ์ห้องน้าและทาสี ศูนย์วัณโรค ตาบลช้างคลาน 226,000
อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ปรับปรุงอาคารที่ทาการศูนย์โรคเรื้อน ตาบลหัวเวียง อาเภอ 413,000
เมืองลาปาง จังหวัดลาปาง

2.1
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อาคารห้องปฏิบัติการควบคุมโรค (รวมงานโครงสร้าง
แผ่นดินไหว) ตาบลช้างคลาน อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น 33,714,000บาท
- ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 6,742,800บาท
- ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ 26,971,200บาท

6,742,800

หมายเหตุ :
1. งบลงทุนรายการครุภัณฑ์และก่อสร้าง (ยังไม่ผา่ นพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561)
2. เตรียมดาเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ตามขั้นตอนระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2553 และแก้ไข
เพิ่มเติม โดยกาหนดเงื่อนไขว่า “จะเรียกผู้ชนะการสอบราคา / การประกวดราคามาทาสัญญาเมื่อได้รับอนุมัติเงินประจา
งวดจากสานักงบประมาณ” และในรายการที่มีวงเงินเกินอานาจของผู้อานวยการหน่วยงานที่ได้รับมอบจากกรมฯ ให้
ดาเนินการตามระเบียบฯ พัสดุได้นั้น ให้ส่งเรื่องให้กองคลังเป็นผู้ดาเนินการ
3. เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติพจิ ารณาร่างพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561ในวาระที่
2-3 แล้ว กรมควบคุมโรคจะแจ้งให้หน่วยงานทราบ และให้หน่วยงานดาเนินการบันทึกรายละเอียดคาของบลงทุนใน
ระบบ Estimates SM ในลาดับถัดไป

4. แนวทางการจัดทาแผนงบอุดหนุน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
4.1 งบอุดหนุนทั่วไป 6 รายการ ได้แก่
1) เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อน
2) ค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อน
3) ค่าสังคมสงเคราะห์
4) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครมาลาเรีย
5) เงินอุดหนุนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ในการดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์
6) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเพื่อพัฒนากรมควบคุมโรค
4.2 อุดหนุนเฉพาะกิจ มี 1 รายการ ได้แก่ ค่าอาหารผู้ป่วยโรคเรื้อน
ทั้งนี้ กองแผนงานจะแจ้ง (ร่าง) จัดสรรงบประมาณ“ข้อมูลงบอุดหนุน จำแนกรำยหน่วยงำน” ให้
หน่วยงำนระหว่ำงวันที่ 31 สิงหำคม 2560 และให้แต่ละหน่วยงานบันทึกในเมนูคาของบประมาณ ลงในระบบ
EstimatesSM ระหว่างวันที่ 1-12 กันยายน 2560
กลุ่มแผนงานฯ บันทึกข้อมูลคาขอฯ ลงในระบบ ESM พร้อมไฟล์แนบไฟล์คาของบประมาณ (สามารถ
Download ในระบบ EstimatesSM) โดยตัดเฉพาะหน่วยงานส่งในระบบ EstimatesSM
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5. แนวทางการจัดทาแผนงบรายจ่ายอื่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
5.1 งบประมาณสาหรับโครงการวิจัย
1) สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค (สวคร.) จัดทาแผนงานวิจัยด้าน
การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ พ.ศ. 2560-2564 โดยการมีส่ว นร่วมของหน่วยงานภายในกรม และ
ประกาศให้หน่วยงานจัดทาโครงร่างงานวิจัยเสนอให้คณะกรรมการพัฒนางานวิจัยการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
พิจารณาคัดเลือกให้ดาเนินการ
2) สวคร.จัดทาข้อเสนอและแผนงานวิจัยของกรมควบคุมโรค จัดส่งให้สานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) ผ่านระบบ NRMS และสานักงบประมาณพิจารณาหน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกดาเนินการ
พัฒนาโครงร่างงานวิจัยให้มีคุณภาพและเสนอขอรับรองจริยธรรมการวิจัย
3) กรมควบคุมโรค โดยสวคร. ดาเนินการเสนออนุมัติโครงการวิจัยต่ออธิบดีและแจ้งแผนการใช้
จ่ายงบประมาณของโครงการแก่หน่วยงาน พร้อมแจ้งกองคลังเพื่อจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงาน รวมทั้งส่ง
สาเนาให้กับกองแผนงานเพื่อประมวลและกากับติดตามการดาเนินงานในภาพรวม
4) หลังจากที่ได้รับแจ้งผลการอนุมัติโครงการวิจัยจาก สวคร.ให้หน่วยงานดาเนินการเสนอ
อนุมัติโครงการและอนุมัติใช้งบประมาณต่อผู้บริหาร แล้วจัดสร้างโครงการ(งบรายจ่ายอื่น -โครงการวิจัย) ใน
ระบบEstimatesSM ในเมนูบริหารโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการดาเนินงานตามแผนที่กาหนดพร้อมรายงาน
ความก้าวหน้าในระบบ EstimatesSM ทุกไตรมาส และจัดส่งรายงานความก้าวหน้า (Progress report) หรือ
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Full paper) พร้อมอิเล็คโทรนิกไฟล์ให้กลุ่มวิจัยการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สวคร.

* หมายเหตุ ดาวน์โหลดแผนงานวิจัยด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ พ.ศ. 2560-2564 ได้ที่
http://irem.ddc.moph.go.th/book/detail/79 และแบบฟอร์มวิจยั ต่างๆ ได้ที่http://irem.ddc.moph.go.th/downloads/index/1

26

June 1, 2017

[คู่มือการจัดทาแผน 2561]

5.2 งบประมาณสาหรับการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
หน่วยงานจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2561 ในระบบ EstimatesSM ในเมนูบริหาร
โครงการ หลังจากได้รับแจ้งจากสานักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ว่า สานักงบประมาณเห็นชอบ ให้
ดาเนินการตามแผนและวงเงินสาหรับการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ตามคาของบประมาณปี พ.ศ.
2561 (ประมาณเดือนตุลาคม 2560) อนึ่ง เมื่อสานักงบประมาณให้ความเห็นชอบแล้ว สานักงานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ ดาเนินการแจ้งหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการต่างประเทศชั่วคราวทราบ ตามขั้นตอนในแนวทางบริหารแผนปฏิบัติราชการฯ ดังนั้น ให้หน่วยงานที่
ได้รับการเห็นชอบสาหรับแผนและวงเงินฯ ดังกล่าว ให้ดาเนินการดังนี้
1) จัดทาแผนปฏิบัติราชการ ปี 2561 (งบรายจ่ายอื่น-การเดินทางไปราชการต่างประเทศ
ชั่วคราว) โดยบันทึกแผนปฏิบัติการประจาปี 2561 ในระบบ EstimatesSM ในเมนูบริหารโครงการ และจัดทา
บันทึกขออนุมัติดาเนินงานโครงการ เสนออธิบดีกรมควบคุมโรคลงนามอนุมัติ (ผ่านผู้อานวยการสานักงานความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ)
2) เจ้าของโครงการต้องเข้ามารายงานความก้าวหน้า และผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ
EstimatesSM ด้วย เนื่องจากหากไม่รายงานจะมีผลกระทบต่อความก้าวหน้าการดาเนินงานภาพรวมของ
หน่วยงาน
3) กรณีที่มีดาเนินการแล้วเสร็จและมีงบประมาณคงเหลื อ ให้หน่วยงานเร่งทาเรื่องส่งคืน
งบประมาณเข้าส่วนกลางกรมฯ เสนอไปยังกองคลัง (ผ่านผู้อานวยการสานักงานความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ) ภายใน 7 วันทาการหลังจากเดินทางถึงประเทศไทย
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แนวทางการติดตามกากับและประเมินผล
การดาเนินงาน
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1. แนวทางการติดตามกากับการดาเนินงาน ของกรมควบคุมโรค
1. ผู้บริหารกาหนดและสื่อสารนโยบายให้แก่หน่วยงานทุกระดับ จัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้สอดคล้องกับนโยบายฯ และมีผลการดาเนินงานที่ตอบสนองต่อเป้าหมายลดเสี่ยงลด
โรค ลดภัย ที่กรมควบคุมโรคกาหนด
2. หน่วยงานรายงานผลการดาเนินงานรายเดือน/รายไตรมาส ผ่านระบบผ่านระบบบริหารจัดการเชิง
ยุทธศาสตร์ (Estimates SM) ภายใต้การกากับของหน่วยงาน กองแผนงานรวบรวม วิเคราะห์ และจัดทารายงาน
ผลการดาเนินงานนาเสนอผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในและภายนอกกรมควบคุมโรค
3. ผู้บริหารกรมควบคุมโรค ควบคุม กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานภาพรวม เป็นราย
เดือนและรายไตรมาส ในเวทีการประชุมประจาเดือนของหัวหน้าส่วนราชการกรมควบคุมโรค เพื่อให้มีผล
การดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. การนิ เทศงานโดยผู้ บ ริ ห ารกรมควบคุมโรคและนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ เพื่อถ่ายทอดนโยบาย
เสริมสร้างความรู้กระตุ้นเสนอแนะกากับ ติดตาม สนับสนุน และแก้ไขปัญหาอุปสรรค ให้หน่วยงานมีผลการ
ดาเนินงานตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ อย่างมีประสิทธิภาพ

2. แนวทางการติดตามกากับการดาเนินงาน ของสานักงานป้องกันควบคมโรคที่ 1 เชียงใหม่
1. กลุ่มงาน งาน ปฏิบัติตาม “มาตรการเพื่อกาหนดแนวทางในการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2561” ของ
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
2. กากับติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ของกลุ่มงาน งาน รายโครงการ ทั้งเงินงบประมาณและเงิน
นอกงบประมาณ ทุกเดือน
3. กากับติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามมาตรการเร่งรัด กรมควบคุมโรค
3.1 แผนการจัดซื้อยาฯ : เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 1
(เดือน ต.ค.-ธ.ค.60) มีเงินเหลือจ่ายให้ส่งคืนกรมฯ โดยกลุ่มงานแจ้งมายังกลุ่มแผนงานฯ เป็นหนังสือราชการ
3.2 แผนการจัดประชุม อบรม สัมมนา และประชุมราชการ : เร่งรัดการจัดประชุม อบรม
สัมมนา ให้ดาเนินการตามแผน และให้มีผลการเบิกจ่ายเงินตามเป้าหมายที่กาหนด (ไตรมาส 1 ร้อยละ 70)
การประชุมราชการ ให้ดาเนินการตามแผนที่กาหนด การประชุมราชการที่ไม่ใช่การประจาเดือน เมื่อดาเนินการ
เสร็จสิ้นมีเงินเหลือให้แจ้งส่งคืนกองกลาง สคร.1
3.3 งบดาเนินงานขั้นต่า/ประจา : ขั้นต่า/ประจา ให้ดาเนินการตามการใช้จ่ายจริง ให้มีผลการ
เบิกจ่ายตามมาตรการเร่งรัด หากฯ มีเงินเหลือจ่ายต้องส่งคืนกรมฯ โดยกลุ่มงานแจ้งมายังกลุ่มแผนงานฯ เป็น
หนังสือราชการ
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3.4 แผนการดาเนินงานโครงการ : ดาเนินการให้ได้ตามแผนที่กาหนด โดยให้เสร็จสิ้น 30
กรกฎาคม 2560 เดือนสิงหาคม-กันยายน ให้ดาเนินการในเฉพาะกรณีที่เป็นงานประจา หรือได้รับการอนุมัติจาก
ผอ.สคร.1แล้วเท่านั้น
งบประมาณบูรณาการแผนงานยุทธศาสตร์ชาติ (ผลผลิตที่ 7 - 16) ดาเนินงานแล้วเสร็จตาม
วัตถุประสงค์ และมีเงินเหลือจ่าย ขอให้หน่วยงานส่งคืนกรมฯเป็นลาดับแรก กรณีมีความจาเป็นเร่งด่วน/มีเหตุผล
ความจาเป็นจะขอเปลี่ยนแปลงรายการ หรือโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณต้องทาความตกลงกับเจ้าภาพหลักและ
สานักงบประมาณเป็นกรณีๆไป โดยกลุ่มงานแจ้งมายังกลุ่มแผนงานกลุ่มแผนงานฯ (คืน/ขอเพิ่ม)
3.5 งบประมาณโครงการวิจัย : กลุ่มพัฒนาวิชาการกากับการดาเนินงานโครงการวิจัยและการ
ใช้จ่ายงบประมาณ (ทุกโครงการ) จัดส่งรายงาน มายังกลุ่มแผนงานฯทุกเดือน
3.6 งบอุดหนุน NGO AIDS : กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายเร่งทาสัญญาหรือข้อตกลงและส่งงาน
การเงินตั้งเบิกทั้งหมดภายในเดือนธันวาคม 2560
3.7 งบลงทุน : รายการปีเดียวให้ทาสัญญาให้เสร็จในไตรมาส 1 รายการที่มีวงเงินไม่เกิน 2
ล้านบาทให้ทาสัญญาและเบิกจ่ายภายในไตรมาส 1 รายการที่ซื้อจากต่างประเทศ วงเงินต่อรายการเกิน 1,000
ล้านบาท และผูกพันรายการใหม่ ต้องทาสัญญาให้ทันภายในไตรมาสที่ 2

4. งานการเงิน และพัสดุ กลุ่มบริหารทั่วไป รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ผ่านระบบผ่านระบบ
บริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (Estimates SM) และ Applicationงานการเงิน เสนอผู้บริหารทุกเดือน
5. กลุ่มแผนงานและประเมินผล ติดตาม กากับ การรายงานผลการดาเนินงาน ความก้าวหน้างานทุก
โครงการ ในระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (Estimates SM) และรายงานผู้บริหารทุกเดือน
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6. จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงาน เป็นรายงานประจาปี เสนอผู้บริหารใช้ประกอบการตัดสินใจ
และหน่วยงานเพื่อพัฒนาคุณภาพงานต่อไป
7. รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด ที่หน่วยงานได้รับการถ่ายทอด
7.1 ตัวชี้วัดคารับรองผลการปฏิบัติราชการ สคร.1
7.2 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ (SM)
7.3 ตัวชี้วัดตามเป้าหมายการให้บริการ (PSA)
7.4 ตัวชี้วัดผลผลิต (SDA)
7.5 ตัวชี้วัดคารับรองผลการปฏิบัติราชการ สานักงานเขตสุขภาพที่ 1 (PA)
กรอบการรายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการ ในระบบ EstimatesSM
นิยาม
รายงานผลการดาเนินงาน หมายถึง ผลการดาเนินงานของทุกโครงการของกลุ่ม/ศูนย์/งานจากรายงาน
ความก้าวหน้าในระบบ EstimatesSM ทีค่ รบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา
ความครบถ้วน หมายถึง มีการรายงานผลการดาเนินงานของทุกโครงการในระบบ EstimatesSMได้
ครบทุกหัวข้อที่กาหนดไว้ในแบบรายงานความก้าวหน้าในระบบ EstimatesSM และมีการเลือกผลการ
ดาเนินงานในกิจกรรมย่อย (ยังไม่ดาเนินการ/วางแผน/ดาเนินงาน/เสร็จสิ้น)
ความถูกต้อง หมายถึง มีการรายงานผลการดาเนินงานของทุกโครงการในระบบ EstimatesSM ได้
ถูกต้องและมีสาระสาคัญ ตามกรอบการรายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการ
ความทันเวลา หมายถึง มีการลงรายละเอียดโครงการและรายงานความก้าวหน้าของผลการดาเนินงาน
ของทุกโครงการในระบบ EstimatesSM เป็นรายเดือน ภายในเวลาที่กาหนด
การรายงานความก้าวหน้าการดาเนินงาน โครงการย่อย (หน้าหลัก)
 ผลการดาเนินงาน
1. ผลการดาเนินงานตามผลลัพธ์
2. ผลการดาเนินงานตามผลผลิต
2.1 ..........................................................................
2.2 ..........................................................................
2.3 ..........................................................................
3. ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
4. ผลการดาเนินงานตามกิจกรรม (โดยสรุป)
กิจกรรมที่ 1มีรายละเอียด .........................................................
กิจกรรมที่2มีรายละเอียด .........................................................
 ปัจจัยความสาเร็จของโครงการ
หากยังไม่มี ให้ใส่คาว่า “ไม่มี” แทนการว่างไว้
 ปัญหา/อุปสรรค
 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
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การรายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการ ตามประเภทกิจกรรมในโครงการย่อย
 ประชุมอบรม/สัมมนา
 การดาเนินงาน
- วัน...................... เวลา...................... สถานที่.....................................
- กลุ่มเป้าหมาย..........................
- ผู้เข้าร่วม...............................คน ภายนอก (กรม)........ คน/ภายใน (กรม) .......... คน
- ประเด็นในการประชุมอบรม/สัมมนา
- ข้อสรุปที่ได้จากการประชุมอบรม/สัมมนา
- จานวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ
- คะแนนความพึงพอใจ
- ประเด็นที่ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจมากที่สุด
 ปัจจัยความสาเร็จของโครงการ
หากยังไม่มี ให้ใส่คาว่า “ไม่มี” แทนการว่างไว้
 ปัญหา/อุปสรรค
 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ประชุมราชการ
 การดาเนินงาน
- วัน...................... เวลา...................... สถานที่.....................................
- กลุ่มเป้าหมาย..........................
- ผู้เข้าร่วม...............................คน ภายนอก (กรม)........ คน/ภายใน (กรม) .......... คน
- ประเด็นในการประชุม
- ข้อสรุปที่ได้จากการประชุมราชการ
 ปัจจัยความสาเร็จของโครงการ
หากยังไม่มี ให้ใส่คาว่า “ไม่มี” แทนการว่างไว้
 ปัญหา/อุปสรรค
 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 รณรงค์
 การดาเนินงาน
- หัวข้อการรณรงค์
- วันที่.............................................. สถานที่.....................................
- กลุ่มเป้าหมาย................................ผู้เข้าร่วม..............................คน
- จานวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ
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- คะแนนความพึงพอใจ
- ประเด็นที่ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจมากที่สุด
 ปัจจัยความสาเร็จของโครงการ
หากยังไม่มี ให้ใส่คาว่า “ไม่มี” แทนการว่างไว้
 ปัญหา/อุปสรรค
 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 นิเทศ ติดตามประเมินมาตรฐาน สนับสนุน
 การดาเนินงาน
- วันที่..............................................
- หน่วยงานที่รับการนิเทศ ติดตาม ประเมินมาตรฐานการดาเนินงาน
- ผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน
- ข้อเสนอแนะจากทีมนิเทศ ที่ให้กับพื้นที่เพื่อการพัฒนา
(เช่น ควรปรับปรุงระบบบันทึกข้อมูลให้ความครบถ้วนถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน)
 ปัจจัยความสาเร็จของโครงการ
หากยังไม่มี ให้ใส่คาว่า “ไม่มี” แทนการว่างไว้
 ปัญหา/อุปสรรค
 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข (สาหรับการดาเนินงานโครงการครั้งต่อไป)
---------------------------------------------------------------------* หมายเหตุ : กิจกรรมอื่นๆ ที่มีการประเมินความพึงพอใจ จะต้องรายงานผลในระบบ EstimatesSM
เช่น - การสนับสนุนเอกสารวิชาการ/คู่มือ/สื่อ/สิ่งสนับสนุน
- การสนับสนุนเฝ้าระวัง/สอบสวนโรค
- รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (รายเดือน)
- การจัดทางานวิจัย/ผลิตภัณฑ์วิชาการ/วารสาร
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แบบฟอร์ มการจัดทาแผน / ผล
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
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รายการแบบฟอร์ม
กลุ่มแผน
1. แบบฟอร์มที่ 5.4.1_ สรุปแผนปฏิบัติราชการ 61
2. แบบฟอร์มที่ 5.4.2_(1) แผนประชุม-อบรม-สัมมนา
3. แบบฟอร์มที่ 5.4.3(1)_Full Paper โครงการหลัก ปี 61
4. แบบฟอร์มที่ 5.4.4_แผนรายเดือนแนบ Full Paper ปี 61
5. แบบฟอร์มที่ 5.4.6-5.4.17-ทบทวนคาขอ-ขั้นต่าประจาปี 61
6. แบบฟอร์มที่ 5-4.22-5.4.23_แบบจัดทาแผน-ผลงบลงทุนปี61
7. แบบฟอร์มที่ 5-4.22-5.4.23_แบบจัดทาแผน-ผลงบลงทุนปี61
8. แบบฟอร์มที่5.4.24_แบบฟอร์มขอรับการจัดสรรงบอุดหนุน_อมม.
9. แบบฟอร์มที่5.4.25_แบบฟอร์มขอรับการจัดสรรงบอุดหนุน_ผู้ป่วยโรคเรื้อน
10. แบบฟอร์มที่5.4.25_แบบฟอร์มขอรับการจัดสรรงบอุดหนุน_ผู้ป่วยโรคเรื้อน
กลุ่มงาน
1. แบบฟอร์มที่ 5.4.3(2)_ FORM_Plan_FullPaper 2561
2. แบบฟอร์มที่ 5.4.5 แผนบริหารความเสี่ยง 2561
3. แบบฟอร์มที่ 5.4.2_ (2) โครงการอบรม สัมมนา รณรงค์ 2561
4. แบบฟอร์มที่ 5.4.18-5.4.21 แบบฟอร์มแผนจัดซื้อยา ปี 61
6. แบบฟอร์มรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี 2561
7. แบบฟอร์มการขอปรับแผนโครงการ 2561

** เอกกสารประกอบการจัดทาแผน Down load ได้จาก Email : Power group และWebsite กลุ่มแผนงาน
และประเมินผล
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