
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
กรมควบคุมโรค 

สํานกังานป้องกันควบคุมโรคที่ 9  
จังหวัดนครราชสมีา 



ขอ้มลูแผนฯ จากระบบ EstimatesSM ณ วนัที ่26 ตุลาคม 2559

ภายในกรม ภายนอกกรม ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

รวมกรอบวงเงินท่ีกรมฯ ทัง้ส้ิน      8,331,657.00      4,324,028.00      4,134,234.00      3,276,481.00 20,066,400.00

     4,775,845.00      3,348,932.00      2,723,731.00      2,599,492.00    13,448,000.00

          49,310.00         248,450.00         101,370.00         363,670.00 762,800.00

          49,310.00         248,450.00         101,370.00         363,670.00 762,800.00

เร่ือง 2

บาท 49,310.00 248,450.00 101,370.00 363,670.00

เรือ่ง 2

บาท 39,310.00 80,230.00 28,110.00 75,070.00

เรือ่ง 1

บาท 10,000.00 168,220.00 73,260.00 288,600.00

-

     4,122,435.00      3,054,062.00      2,527,101.00      2,181,602.00 11,885,200.00

        106,580.00           86,750.00         393,970.00             9,600.00 596,900.00

ระบบ 5

บาท 106,580.00 86,750.00 393,970.00 9,600.00

ระบบ 5

บาท 27,500.00 51,500.00 276,150.00 0

ระบบ 1

บาท 79,080.00 0 21,620.00 0

หน่วยงาน 4

บาท 0 12,400.00 38,400.00 0

5 ระบบ

5 ระบบ

ยุทธศาสตรท์ี ่5 DP12

2 เร่ือง 762,800.00

แผนปฏิบติัราชการ กรมควบคมุโรค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 หน่วยงาน ส านักงานป้องกนัควบคมุโรคท่ี 9 จงัหวดันครราชสีมา งบด าเนินงาน(โครงการ)

ล าดบัท่ี ช่ือโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม ยทุธศาสตร์ รหสัจุดเน้น/
ภารกิจกรมฯ

รหสัมาตรการ กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต
โครงการ

หน่วยนับ แผนงาน/แผนเงิน รวม
งบประมาณ 

1 โครงการพฒันาและสนับสนุนกระบวนการจดัท า
ผลิตภณัฑแ์ละจดัการความรู้ของหน่วยงานทัง้
ภายในและภายนอกกรม เพ่ือการเฝ้าระวงั ป้องกนั
 ควบคมุโรคและภยัสขุภาพ ส านักงานป้องกนั
ควบคมุโรคท่ี 9 นครราชสีมา

แผนงานพื้นฐานด้านการพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพคน

ผลผลิตท่ี 1 ผลิตภณัฑด้์านการเฝ้าระวงั ป้องกนั  ควบคมุโรคและภยัสขุภาพ

กิจกรรมหลกัท่ี 1.1 พฒันาและสนับสนุนกระบวนการจดัท าผลิตภณัฑแ์ละจดัการความรู้ของหน่วยงานทัง้ภายในและภายนอกกรมฯ เพ่ือการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคมุโรค

596,900.00

กิจกรรมหลกัท่ี 1.2 จดัการความรู้ด้านป้องกนัโรคและภยัสขุภาพ (ร้อยละ)

ผลผลิตท่ี 2 การสนับสนุนเสริมสร้างศกัยภาพและความเข้มแขง็ในการจดัการระบบเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคมุโรคและภยัสขุภาพ

กิจกรรมหลกัท่ี 2.1 พฒันาและบริหารจดัการระบบเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคมุโรคและภยัสขุภาพ (ระบบ)

355,150.00

1 ระบบโครงการย่อยที ่2 โครงการพฒันาความเขม้แขง็ของ
การด าเนินงานป้องกนัควบคุมโรคตดิเชือ้ใน
โรงพยาบาลใหม้ปีระสทิธภิาพ ของส านกังานป้องกนั
ควบคุมโรคที ่9 นครราชสมีา ปีงบประมาณ 2560



540,080.00

222,720.00BP31 BP31_2,
BP31_3

 2 เรือ่งโครงการย่อยที ่1  โครงการศกึษา คน้ควา้ พฒันา
วชิาการและจดัการองค์ความรูด้า้นการเฝ้าระวงั 
ป้องกนั  ควบคุมโรคและภยัสุขภาพของส านกังาน
ป้องกนัควบคุมโรคที ่9 นครราชสมีา ปีงบประมาณ 
2560

ยุทธศาสตรท์ี ่2

โครงการย่อยที ่2 โครงการตดิตามและประเมนิผลการ
เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 
ปีงบประมาณ 2560 ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที ่9 
นครราชสมีา

ยุทธศาสตรท์ี ่3  1 เรือ่ง

2 โครงการพฒันาและบริหารจดัการระบบเฝ้าระวงั
ป้องกนัควบคมุโรคและภยัสขุภาพ ส านักงาน
ป้องกนัควบคมุโรคท่ี 9 นครราชสีมา

โครงการย่อยที ่1 โครงการพฒันาและบรหิารจดัการ
ระบบเฝ้าระวงั ป้องกนัควบคุมโรคและภยัสุขภาพของ
ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที ่9 นครราชสมีา 
ปีงบประมาณ 2560

ยุทธศาสตรท์ี ่5 SP27 SP27_2 

DP12_1  

4 หน่วยงาน 50,800.00

100,700.00

โครงการย่อยที ่3 โครงการการศกึษาทางกฏีวทิยา
พาหะน าโรคลชิมาเนียในพื้นที ่เขตสุขภาพที ่9 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ยุทธศาสตรท์ี ่2 DP11 DP11_1 

1/7 ส ำนักงำนปอ้งกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวดันครรำชสีมำ



ขอ้มลูแผนฯ จากระบบ EstimatesSM ณ วนัที ่26 ตุลาคม 2559

ภายในกรม ภายนอกกรม ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

แผนปฏิบติัราชการ กรมควบคมุโรค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 หน่วยงาน ส านักงานป้องกนัควบคมุโรคท่ี 9 จงัหวดันครราชสีมา งบด าเนินงาน(โครงการ)

ล าดบัท่ี ช่ือโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม ยทุธศาสตร์ รหสัจุดเน้น/
ภารกิจกรมฯ

รหสัมาตรการ กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต
โครงการ

หน่วยนับ แผนงาน/แผนเงิน รวม
งบประมาณ 

แห่ง 6 6

บาท 0 22,850.00 12,900.00 9,600.00

แห่ง 22

บาท 0 0 44,900.00 0

     1,831,700.00      1,977,219.00      1,441,476.00      1,870,905.00 7,121,300.00

หน่วยงาน 28

บาท 1,831,700.00 1,977,219.00 1,441,476.00 1,870,905.00

หน่วยงาน 28

บาท 78,950.00 115,670.00 60,010.00 98,650.00

รายการ 8

บาท 809,780.00 828,550.00 833,100.00 1,210,110.00

หน่วยงาน 1

บาท 138,400.00 86,280.00 172,570.00 157,750.00

หน่วยงาน 1

บาท 170,775.00 116,975.00 59,235.00 178,915.00

หน่วยงาน 1

บาท 91,300.00 294,830.00 32,500.00 31,850.00

เรือ่ง 1

บาท 97,150.00 89,010.00 60,980.00 52,860.00
เรือ่ง 1

บาท 92,825.00 68,021.00 79,364.00 59,790.00
เรือ่ง 1

บาท 132,540.00 80,203.00 54,477.00 32,780.00
เรือ่ง 1

บาท 18,650.00 79,300.00 70,050.00 20,800.00

12 แห่ง 45,350.00โครงการย่อยที ่4 โครงการด าเนินงานควบคุมโรคเลป
โตสไปโรสสิในพื้นทีเ่ขตรบัผดิชอบของส านกังาน
ป้องกนัควบคุมโรคท ี9 นครราชสมีา ปีงบประมาณ 
2560

ยุทธศาสตรท์ี ่5 DP4 DP4_1  

28 หน่วยงาน 7,121,300.00

44,900.00DP3 DP3_1   22 แห่งโครงการย่อยที ่5 โครงการด าเนินการเรง่รดัก าจดัโรค
พษิสุนขับา้ในพื้นที ่เขตสุขภาพที ่9 ปีงบประมาณ 2560

ยุทธศาสตรท์ี ่5

3 โครงการเสริมสร้างศกัยภาพ พฒันาความร่วมมือ
และสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้า
ระวงั ป้องกนั ควบคมุโรคและภยัสขุภาพ 
ส านักงานป้องกนัควบคมุโรคท่ี 9 นครราชสีมา

 

กิจกรรมหลกัท่ี 2.2 เสริมสร้างศกัยภาพพฒันาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคมุโรค และภยัสขุภาพ (หน่วยงาน)

353,280.00DP5 DP5_2   28 หน่วยงานโครงการย่อยที ่1 โครงการพฒันาภาคเีครอืข่ายดา้น
การจดัการเชงิระบบในการแกไ้ขปญัหาสุขภาพ
ประชาชน ผ่านกลไกอ าเภอควบคุมโรคเขม้แขง็ภายใต้
ระบบสุขภาพอ าเภอ (DHS/DC) เขตสุขภาพที ่9 
ปีงบประมาณ 2560

ยุทธศาสตรท์ี ่1

1 หน่วยงาน 555,000.00

โครงการย่อยที ่2 โครงการบรหิารจดัการทรพัยากร 
ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที ่9 จงัหวดันครราชสมีา

ยุทธศาสตรท์ี ่6 MA1 MA1_3  8 รายการ 3,681,540.00

โครงการย่อยที ่3 โครงการพฒันาทรพัยากรบุคคล 
ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที ่9 จงัหวดันครราชสมีา
 ปี2560

ยุทธศาสตรท์ี ่6 

1 หน่วยงาน 450,480.00

โครงการย่อยที ่4 โครงการพฒันายุทธศาสตรแ์ละ
แผนปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 
ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที ่9 จงัหวดันครราชสมีา

ยุทธศาสตรท์ี ่3  1 หน่วยงาน 525,900.00

โครงการย่อยที ่5 โครงการพฒันาองค์การสู่ความเป็น
เลศิ ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที ่9 จงัหวดั
นครราชสมีา ปี 2560

ยุทธศาสตรท์ี ่6 MA1 MA1_1 

1 เรือ่ง 300,000.00

300,000.00  1 เรือ่งโครงการย่อยที ่6 โครงการสนบัสนุนการบรหิาร
จดัการทรพัยากร ศตม.9.1 ชยัภมูิ

ยุทธศาสตรท์ี ่6

โครงการย่อยที ่7 โครงการสนบัสนุนการบรหิาร
จดัการทรพัยากร ศตม.9.3 สุรนิทร์

ยุทธศาสตรท์ี ่6 

300,000.00 1 เรือ่งโครงการย่อยที ่8 โครงการสนบัสนุนการบรหิาร
จดัการทรพัยากร ศตม.9.4 ปากช่อง

ยุทธศาสตรท์ี ่6

188,800.00SP33 SP33_1  1 เรือ่งโครงการย่อยที ่9 โครงการพฒันารปูแบบนโยบาย 
มาตรการดา้นการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคและ
ภยัสุขภาพในเขตเมอืงของ สคร.9 นครราชสมีา

ยุทธศาสตรท์ี ่1

2/7 ส ำนักงำนปอ้งกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวดันครรำชสีมำ



ขอ้มลูแผนฯ จากระบบ EstimatesSM ณ วนัที ่26 ตุลาคม 2559

ภายในกรม ภายนอกกรม ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

แผนปฏิบติัราชการ กรมควบคมุโรค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 หน่วยงาน ส านักงานป้องกนัควบคมุโรคท่ี 9 จงัหวดันครราชสีมา งบด าเนินงาน(โครงการ)

ล าดบัท่ี ช่ือโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม ยทุธศาสตร์ รหสัจุดเน้น/
ภารกิจกรมฯ

รหสัมาตรการ กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต
โครงการ

หน่วยนับ แผนงาน/แผนเงิน รวม
งบประมาณ 

หน่วยงาน 4

บาท 132,580.00 15,940.00 15,940.00 15,940.00

แห่ง 13

บาท 40,000.00 106,440.00 0 11,460.00
ระบบ 1

บาท 28,750.00 96,000.00 3,250.00 0

-

     2,184,155.00         990,093.00         691,655.00         301,097.00 4,167,000.00

ระบบ 1

บาท 2,184,155.00 990,093.00 691,655.00 301,097.00

ระบบ 1

บาท 424,255.00 829,333.00 256,125.00 184,187.00

ทมี 44

บาท 179,300.00 15,000.00 45,450.00 45,450.00

หน่วยงาน 92

บาท 28,100.00 4,820.00 207,080.00 0

จงัหวดั 4

บาท 0 73,000.00 158,000.00 9,000.00

หน่วยงาน 54

บาท 111,040.00 8,040.00 25,000.00 16,520.00

แห่ง 20

บาท 45,860.00 59,900.00 0 45,940.00

กิจกรรมหลกัท่ี 2.3 แก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้างคณุภาพชีวิตในพื้นท่ีมาบตาพดุและบริเวณใกล้เคียง จงัหวดัระยอง (เร่ือง)

กิจกรรมหลกัท่ี 2.4 พฒันาระบบบริหารจดัการและการเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสขุ (ระดบั 5)

13 แห่ง 157,900.00

โครงการย่อยที ่10 โครงการควบคุมการบรโิภค
เครือ่งดืม่แอลกอฮอลข์องส านกังานป้องกนัควบคุม
โรคที ่9 นครราชสมีา ปีงบประมาณ2560

ยุทธศาสตรท์ี ่1  4 หน่วยงาน 180,400.00

โครงการย่อยที ่11 โครงการควบคุมโรคเรือ้นพื้นทีเ่ขต
สุขภาพที ่9 ปีงบประมาณ 2560

ยุทธศาสตรท์ี ่2 DP17 DP17_1,
DP17_2

 

โครงการย่อยที ่12 โครงการพฒันาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สารดา้นการป้องกนัควบคุมโรค
และภยัสุขภาพ ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที ่9 
จงัหวดันครราชสมีา ปี2560

ยุทธศาสตรท์ี ่6  1 ระบบ 128,000.00

4 โครงการพฒันาระบบบริหารจดัการและการ
จดัการและการเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสขุ ส านักงานป้องกนัควบคมุโรคท่ี 9
 นครราชสีมา

 1 ระบบ 4,167,000.00

44 ทมี 285,200.00

1,693,900.00DP26 DP26_1  1 ระบบโครงการย่อยที ่1 โครงการพฒันาระบบการจดัการการ
เตรยีมพรอ้มและตอบโตภ้าวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
ของส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที ่9 นครราชสมีา 
ปีงบประมาณ 2560

ยุทธศาสตรท์ี ่5

โครงการย่อยที ่2 โครงการพฒันาทมีตระหนกัรู้
สถานการณ์และทมีปฏบิตักิารสอบสวนโรคของ สคร. 9
 นครราชสมีา

ยุทธศาสตรท์ี ่5 SP27 SP27_2 

4 จงัหวดั 240,000.00

240,000.00DP1 DP1_1   92 หน่วยงานโครงการย่อยที ่3 โครงการสนบัสนุนการเฝ้าระวงั
ป้องกนัควบคุมโรคตดิต่อและสรา้งเสรมิภมูคิุม้กนัโรค
ดว้ยวคัซนีของส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที ่9 
นครราชสมีา ปีงบประมาณ 2560

ยุทธศาสตรท์ี ่1

โครงการย่อยที ่4 โครงการก าจดัปญัหาโรคพยาธิ
ใบไมต้บัและมะเรง็ท่อน ้าดถีวายเป็นพระราชกุศล ฯ
ของเขตสุขภาพที ่9

ยุทธศาสตรท์ี ่1 DP14 DP14_1 

20 แห่ง 151,700.00

โครงการย่อยที ่5 การพฒันาความรว่มมอืในการเฝ้า
ระวงัป้องกนัและควบคุมโรคตดิต่อทางอาหารและน ้าใน
โรงเรยีน ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที ่9 
นครราชสมีา ปีงบประมาณ 2560

ยุทธศาสตรท์ี ่1 DP2 DP2_1   54 หน่วยงาน 160,600.00

โครงการย่อยที ่6 โครงการด าเนินงานป้องกนัควบคุม
โรคมอื เทา้ ปาก ในศูนย์เดก็เลก็คุณภาพปลอดโรค
และโรงเรยีนอนุบาลปลอดโรค เขตสุขภาพที ่9 ปี 2560

ยุทธศาสตรท์ี ่1 DP7 DP7_1  

3/7 ส ำนักงำนปอ้งกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวดันครรำชสีมำ



ขอ้มลูแผนฯ จากระบบ EstimatesSM ณ วนัที ่26 ตุลาคม 2559

ภายในกรม ภายนอกกรม ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

แผนปฏิบติัราชการ กรมควบคมุโรค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 หน่วยงาน ส านักงานป้องกนัควบคมุโรคท่ี 9 จงัหวดันครราชสีมา งบด าเนินงาน(โครงการ)

ล าดบัท่ี ช่ือโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม ยทุธศาสตร์ รหสัจุดเน้น/
ภารกิจกรมฯ

รหสัมาตรการ กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต
โครงการ

หน่วยนับ แผนงาน/แผนเงิน รวม
งบประมาณ 

รายบรกิาร 2,499.00 2,499.00 2,500.00 2,502.00

บาท 1,395,600.00 0 0 0

-

        604,100.00           46,420.00           95,260.00           54,220.00 800,000.00

-

        604,100.00           46,420.00           95,260.00           54,220.00 800,000.00

ฉบบั 1

บาท 604,100.00 46,420.00 95,260.00 54,220.00

ฉบบั 1

บาท 604,100.00 46,420.00 95,260.00 54,220.00

-

-

     2,766,030.00         530,170.00         942,050.00         268,150.00      4,506,400.00

     2,491,060.00         438,240.00         567,340.00         121,560.00 3,618,200.00

     1,796,820.00         179,460.00         155,220.00           48,000.00 2,179,500.00

รายบริการ 4,000.00

บาท 1,796,820.00 179,460.00 155,220.00 48,000.00

รายบรกิาร 4,000.00

บาท 510,420.00 179,460.00 155,220.00 48,000.00

รายบรกิาร 5,175.00 5,175.00 5,175.00 5,175.00

บาท 1,286,400.00 0 0 0

ผลผลิตท่ี 5 โครงการเร่งรดัก าจดัโรคไข้มาลาเรีย วณัโรค และยติุปัญหาเอดส์

กิจกรรมหลกัท่ี 5.1 เร่งรดัก าจดัโรคไข้มาลาเรีย (อ าเภอ)

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาด้านสาธารณสขุและเสริมสร้างสขุภาพเชิงรกุ

กิจกรรมหลกัท่ี 2.5 พฒันาและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารด้านการป้องกนั ควบคมุโรคและภยัสขุภาพ (ระบบ)

ผลผลิตท่ี 3 การเฝ้าระวงั ป้องกนัควบคมุโรคท่ีเป็นปัญหาส าคญั

กิจกรรมหลกัท่ี 3.1 บริการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคมุโรคและภยัสขุภาพท่ีเป็นปัญหารนุแรงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ (ราย)

กิจกรรมหลกัท่ี 3.2 การถ่ายทอดความรู้ในการดแูลสขุภาพ เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคมุโรคและภยัสขุภาพ และการปรบัเปล่ียนพฤติกรรมท่ีมีคณุภาพ (ร้อยละ)

ผลผลิตท่ี 4 การบริการรกัษาและฟ้ืนฟสูภาพ เฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อส าคญั โรคอบุติัใหม่ และภยัสขุภาพ

กิจกรรมหลกัท่ี 4.1 บริการรกัษาและฟ้ืนฟสูขุภาพเฉพาะโรค ในกลุ่มโรคติดต่อส าคญั โรคอบุติัใหม่ และภยัสขุภาพ ของหน่วยงาน เพ่ือสร้างมาตรฐานระบบบริการ (ราย)

1 ฉบบั 800,000.00

โครงการย่อยที ่7 โครงการเตรยีมพรอ้มสนบัสนุนยา/
เวชภณัฑท์ีม่ใิช่ยา และวสัดุวทิยาศาสตร ์ส าหรบัการ
เฝ้าระวงัป้องกนัควบคุมโรคและภยัสุขภาพดา้น
ชนัสตูรของหอ้งปฏบิตักิารและงานมาตรฐานโรคจาก
การประกอบอาชพีและสิง่แวดลอ้มในเขตสุขภาพที ่9 
ปีงบประมาณ 2560

ยุทธศาสตรท์ี ่5  10000 ราย
บรกิาร

1,395,600.00

5 โครงการถ่ายทอดความรู้ในการดแูลสขุภาพ เฝ้า
ระวงั ป้องกนัควบคมุโรคและภยัสขุภาพและการ
ปรบัเปลียนพฤติกรรมท่ีมีคณุภาพ ส านักงาน
ป้องกนัควบคมุโรคท่ี 9 นครราชสีมา



800,000.00DP15,DP17,
DP18,DP23,
DP26,DP6,
DP7,DP8,
DP9,MA1

DP15_1,DP17_1,
DP18_1,DP18_2,
DP23_2,DP26_1,
DP6_1,DP6_3,
DP7_1,DP8_5,
DP9_2,MA1_1,
MA1_2

  1 ฉบบัโครงการย่อยที ่1 โครงการถ่ายทอดความรูใ้นการดูแล
สุขภาพ เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรค ภยัสุขภาพ 
และการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมทีม่คีุณภาพของ สคร.9 
นครราชสมีา ปีงบประมาณ 2560

ยุทธศาสตรท์ี ่4

2,179,500.00

โครงการย่อยที ่1 โครงการเรง่รดัก าจดัโรคไขม้าลาเรยี 
เขตสุขภาพที ่9  ปีงบประมาณ 2560

ยุทธศาสตรท์ี ่1 DP8 DP8_1,DP8_2,
DP8_3,DP8_5

 4000 รายบรกิาร 893,100.00

  4000 รายบริการ6 โครงการเร่งรดัก าจดัโรคไข้มาลาเรีย ส านักงาน
ป้องกนัควบคมุโรคท่ี 9 นครราชสีมา

โครงการย่อยที ่2 โครงการเตรยีมพรอ้มสนบัสนุนยา/
เวชภณัฑท์ีม่ใิช่ยา และวสัดุวทิยาศาสตร ์ส าหรบังาน
โรคตดิต่อน าโดยแมลง ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที่
 9

ยุทธศาสตรท์ี ่1  207000 ราย
บรกิาร

1,286,400.00

4/7 ส ำนักงำนปอ้งกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวดันครรำชสีมำ



ขอ้มลูแผนฯ จากระบบ EstimatesSM ณ วนัที ่26 ตุลาคม 2559

ภายในกรม ภายนอกกรม ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

แผนปฏิบติัราชการ กรมควบคมุโรค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 หน่วยงาน ส านักงานป้องกนัควบคมุโรคท่ี 9 จงัหวดันครราชสีมา งบด าเนินงาน(โครงการ)

ล าดบัท่ี ช่ือโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม ยทุธศาสตร์ รหสัจุดเน้น/
ภารกิจกรมฯ

รหสัมาตรการ กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต
โครงการ

หน่วยนับ แผนงาน/แผนเงิน รวม
งบประมาณ 

          27,230.00         105,530.00         318,400.00           48,840.00 500,000.00

ราย 40

บาท 27,230.00 105,530.00 318,400.00 48,840.00

ราย 40

บาท 0 82,010.00 296,750.00 48,840.00

เรือ่ง 1

บาท 27,230.00 23,520.00 21,650.00 0

        667,010.00         153,250.00           93,720.00           24,720.00 938,700.00

ราย 3,700.00

บาท 667,010.00 153,250.00 93,720.00 24,720.00

ราย 3,700.00

บาท 640,210.00 153,250.00 24,720.00 24,720.00

หน่วยงาน 9

บาท 26,800.00 0 69,000.00 0

        274,970.00           91,930.00         374,710.00         146,590.00 888,200.00

        274,970.00           91,930.00         374,710.00         146,590.00 888,200.00

แห่ง 1

บาท 274,970.00 91,930.00 374,710.00 146,590.00

แห่ง 1

บาท 96,010.00 57,730.00 96,030.00 54,130.00

จงัหวดั 2

บาท 36,940.00 34,200.00 160,960.00 13,200.00

จงัหวดั 2

บาท 142,020.00 0 57,720.00 19,260.00

ผลผลิตท่ี 6 โครงการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคมุโรคติดต่อ โรคอบุติัใหม่ และภยัสขุภาพท่ีเช่ือมโยงในระดบัภมิูภาค

กิจกรรมหลกัท่ี 6.1 พฒันาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจงัหวดัชายแดน (แห่ง/จงัหวดั)

2 จงัหวดั

กิจกรรมหลกัท่ี 5.2 ควบคมุวณัโรค (ราย)

500,000.00

โครงการย่อยที ่1 โครงการพฒันามาตรฐานงานวณัโรค
 เขตสุขภาพที ่ 9  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ยุทธศาสตรท์ี ่2 DP18 DP18_1,
DP18_2

 40 ราย 427,600.00

 40 ราย7 โครงการควบคมุวณัโรค ส านักงานป้องกนัควบคมุ
โรคท่ี 9 นครราชสีมา

3700 ราย 938,700.00

72,400.00DP18 DP18_1   1 เรือ่งโครงการย่อยที ่2 โครงการพฒันาคุณภาพ
หอ้งปฏบิตักิารทางการแพทย์ดา้นการตรวจหาเชือ้วณั
โรคดือ้ยา เขตสุขภาพที ่ 9  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ยุทธศาสตรท์ี ่2

8 โครงการป้องกนัและแก้ไขปัญหาเอดส ์ส านักงาน
ป้องกนัควบคมุโรคท่ี 9 นครราชสีมา

 

กิจกรรมหลกัท่ี 5.3 ป้องกนัและแก้ไขปัญหาเอดส ์(ราย)

9 หน่วยงาน 95,800.00

842,900.00DP15 DP15_1,
DP15_2,
DP15_3

 3700 รายโครงการย่อยที ่1 โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหา
เอดสข์องส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที ่9 
นครราชสมีา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ยุทธศาสตรท์ี ่1

โครงการย่อยที ่2 โครงการสนบัสนุนการด าเนินงาน
โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธข์อง สคร.9 นครราชสมีา 
ปีงบประมาณ 2560

ยุทธศาสตรท์ี ่1 DP15 DP15_1  

888,200.00

โครงการย่อยที ่1 โครงการพฒันาสมรรถนะช่อง
ทางเขา้ออกประเทศตามกฎอนามยัระหวา่งประเทศ 
พ.ศ.2548 และวาระความมัน่คงทางสุขภาพในพื้นที่
ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที ่9 จ.นครราชสมีา  
ปีงบประมาณ 2560

ยุทธศาสตรท์ี ่5 SP29 SP29_2,
SP29_3

 1 แห่ง 303,900.00

  1 แห่ง9 โครงการพฒันาสมรรถนะช่องทางเข้าออก
ระหว่างประเทศและจงัหวดัชายแดน ส านักงาน
ป้องกนัควบคมุโรคท่ี 9 นครราชสีมา

219,000.00

โครงการย่อยที ่2 โครงการพฒันาเครอืข่ายในการ
ด าเนินงานป้องกนัควบคุมโรคและภยัสุขภาพระหวา่ง
จงัหวดัชายแดนและจงัหวดัคู่ขนานประเทศเพื่อนบา้น 
(Twin cities) ของสคร.9 ปีงบประมาณ 2560

ยุทธศาสตรท์ี ่1 SP29 SP29_5  2 จงัหวดั 245,300.00

โครงการย่อยที ่3 โครงการพฒันาจงัหวดัสุขภาพ
ชายแดนใหไ้ดส้มรรถนะตามกฎอนามยัระหวา่ง
ประเทศ (IHR) ของสคร.9 ปีงบประมาณ 2560

ยุทธศาสตรท์ี ่5 SP29 SP29_1 

5/7 ส ำนักงำนปอ้งกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวดันครรำชสีมำ



ขอ้มลูแผนฯ จากระบบ EstimatesSM ณ วนัที ่26 ตุลาคม 2559

ภายในกรม ภายนอกกรม ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

แผนปฏิบติัราชการ กรมควบคมุโรค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 หน่วยงาน ส านักงานป้องกนัควบคมุโรคท่ี 9 จงัหวดันครราชสีมา งบด าเนินงาน(โครงการ)

ล าดบัท่ี ช่ือโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม ยทุธศาสตร์ รหสัจุดเน้น/
ภารกิจกรมฯ

รหสัมาตรการ กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต
โครงการ

หน่วยนับ แผนงาน/แผนเงิน รวม
งบประมาณ 

หน่วยงาน 2

บาท 0 0 60,000.00 60,000.00

-

        704,622.00         373,905.00         363,194.00         393,279.00      1,835,000.00

-

-

        149,260.00         231,890.00         142,380.00         178,070.00 701,600.00

        149,260.00         231,890.00         142,380.00         178,070.00 701,600.00

หน่วยงาน 4

บาท 149,260.00 231,890.00 142,380.00 178,070.00

หน่วยงาน 4

บาท 149,260.00 231,890.00 142,380.00 178,070.00

-

-

        555,362.00         142,015.00         220,814.00         215,209.00 1,133,400.00

        555,362.00         142,015.00         220,814.00         215,209.00 1,133,400.00

หน่วยงาน 20

บาท 555,362.00 142,015.00 220,814.00 215,209.00

หน่วยงาน 20

บาท 268,202.00 46,534.00 75,150.00 65,014.00

แห่ง 2 3 5 10

บาท 225,870.00 34,761.00 77,264.00 28,605.00

จงัหวดั 4

บาท 34,410.00 21,000.00 28,680.00 107,910.00

กิจกรรมหลกัท่ี 6.2 พฒันาศนูยก์ลางการศึกษาและฝึกอบรม ด้านการป้องกนั ควบคมุโรคและภยัสขุภาพ ระดบันานาชาติ (ระดบั)

ผลผลิตท่ี 7 โครงการสนับสนุนการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคมุโรคติดต่อ และสร้างเสริมภมิูคุ้มกนัโรค ในกลุ่มวยัเดก็

กิจกรรมหลกัท่ี 7.1  พฒันาและสนับสนุนการด าเนินงานป้องกนัควบคมุโรคติดต่อ และสร้างเสริมภมิูคุ้มกนัโรค ในกลุ่มวยัเดก็ (แห่ง)

ผลผลิตท่ี 8 โครงการสนับสนุนการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคมุโรคและพฒันาทกัษะชีวิต ในกลุ่มวยัเดก็

กิจกรรมหลกัท่ี 8.1 พฒันาและสนับสนุนการด าเนินงานเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคมุโรคและพฒันาทกัษะชีวิตในกลุ่มวยัเรียน (หน่วยงาน)

ผลผลิตท่ี 9 โครงการพฒันาขบัเคล่ือนกฎหมายและเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคมุโรคและภยัสขุภาพ ในกลุ่มวยัรุ่น

กิจกรรมหลกัท่ี 9.1 พฒันาขบัเคล่ือนกฎหมายและเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคมุโรคและภยัสขุภาพ ในกลุ่มวยัรุ่น

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาศกัยภาพคนตามช่วงวยั (บรูณาการ)

4 หน่วยงาน

20 หน่วยงาน

701,600.00

120,000.00DP13 DP13_1  2 หน่วยงานโครงการย่อยที ่4 โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธใิน
นกัเรยีนและเยาวชนในพื้นทีถ่ิน่ทุรกนัดาร ตาม
พระราชด าร ิปีงบประมาณ 2560 เขตสุขภาพที ่9

ยุทธศาสตรท์ี ่1

10 โครงการพฒันาและสนับสนุนการด าเนินงานเฝ้า
ระวงั ป้องกนั ควบคมุโรคและพฒันาทกัษะชีวิตใน
กลุ่มวยัเรียน ส านักงานป้องกนัควบคมุโรคท่ี 9 
นครราชสีมา



1,133,400.00

โครงการย่อยที ่1 โครงการเฝ้าระวงัป้องกนัควบคุมโรค
ไขเ้ลอืดออกในพื้นทีเ่ขตสุขภาพที ่9

ยุทธศาสตรท์ี ่1 DP9 DP9_1,DP9_2  4 หน่วยงาน 701,600.00

ผลผลิตท่ี 10 โครงการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคมุโรคไม่ติดต่อเรื้อรงั และปัจจยัเส่ียงในกลุ่มวยัท างาน

กิจกรรมหลกัท่ี 10.1  การด าเนินงานเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคมุโรคไม่ติดต่อเรื้อรงั และปัจจยัเส่ียงในกลุ่มวยัท างาน (หน่วยงาน)

11 โครงการพฒันาและสนับสนุนการด าเนินงานเฝ้า
ระวงั ป้องกนั ควบคมุโรคไม่ติดต่อเรื้อรงัและ
ปัจจยัเส่ียงในกลุ่มวยัท างาน ส านักงานป้องกนั
ควบคมุโรคท่ี 9 นครราชสีมา



454,900.00DP22 DP22_1,
DP22_2,
DP22_3

  20 หน่วยงานโครงการย่อยที ่1 โครงการพฒันาและสนบัสนุนการ
ด าเนินงานป้องกนัอุบตัเิหตุจราจรของส านกังาน
ป้องกนัควบคุมโรคที ่9 นครราชสมีา ปี 2560

ยุทธศาสตรท์ี ่1

192,000.00

โครงการย่อยที ่2 โครงการพฒันาและสนบัสนุนการ
ด าเนินงานเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคจากการ
ประกอบอาชพีกลุ่มวยัท างาน ของส านกังานป้องกนั
ควบคุมโรคที ่9 นครราชสมีา ปีงบประมาณ 2560

ยุทธศาสตรท์ี ่1 DP24 ,DP25 DP24_1,
DP24_2,
DP25_1,
DP25_2

  20 แห่ง 366,500.00

โครงการย่อยที ่3 โครงการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุม
โรคไม่ตดิต่อเรือ้รงัและปจัจยัเสีย่งในกลุ่มวยัท างาน

ยุทธศาสตรท์ี ่2 DP19 DP19_2,
DP19_3,
DP19_4

  4 จงัหวดั
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ขอ้มลูแผนฯ จากระบบ EstimatesSM ณ วนัที ่26 ตุลาคม 2559

ภายในกรม ภายนอกกรม ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

แผนปฏิบติัราชการ กรมควบคมุโรค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 หน่วยงาน ส านักงานป้องกนัควบคมุโรคท่ี 9 จงัหวดันครราชสีมา งบด าเนินงาน(โครงการ)

ล าดบัท่ี ช่ือโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม ยทุธศาสตร์ รหสัจุดเน้น/
ภารกิจกรมฯ

รหสัมาตรการ กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต
โครงการ

หน่วยนับ แผนงาน/แผนเงิน รวม
งบประมาณ 

ทมี 22 23

บาท 26,880.00 39,720.00 39,720.00 13,680.00

-

-

          39,400.00           71,021.00           71,019.00           15,560.00         197,000.00

          39,400.00           71,021.00           71,019.00           15,560.00 197,000.00

          39,400.00           71,021.00           71,019.00           15,560.00 197,000.00

ราย 500

บาท 39,400.00 71,021.00 71,019.00 15,560.00

ราย 500

บาท 39,400.00 71,021.00 71,019.00 15,560.00

-

-

          45,760.00                       -             34,240.00                       -             80,000.00

          45,760.00                       -             34,240.00                       -   80,000.00

          45,760.00                       -             34,240.00                       -   80,000.00

หน่วยงาน 1

บาท 45,760.00 0 34,240.00 0

หน่วยงาน 1

บาท 45,760.00 0 34,240.00 0

ผลผลิตท่ี 15 โครงการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคมุโรคและภยัสขุภาพจากมลพิษทางอากาศ

กิจกรรมหลกัท่ี 15.1 สนับสนุนเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคมุโรคและภยัสขุภาพจากมลพิษทางอากาศ

ผลผลิตท่ี 16 โครงการส่งเสริมให้เกิดระบบการป้องกนั ปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบภาครฐั

กิจกรรมหลกัท่ี 16.1 ส่งเสริมการปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบติัราชการ กรมควบคมุโรค

แผนงานยทุธศาสตรป้์องกนั ปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ (บรูณาการ)

แผนงานยทุธศาสตรบ์ริหารจดัการขยะและส่ิงแวดล้อม (บรูณาการ)

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ (บรูณาการ)

197,000.00

โครงการย่อยที ่4 โครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพและ
พฒันาความรว่มมอืและสรา้งการมสี่วนรว่มของ
เครอืข่ายในการป้องกนัเดก็จมน ้าของส านกังาน
ป้องกนัควบคุมโรคที ่9 นครราชสมีา ปีงบประมาณ
2560

ยุทธศาสตรท์ี ่1 DP23 DP23_1,
DP23_2

  45 ทมี 120,000.00

ผลผลิตท่ี 11 โครงการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคมุโรคติดต่อ โรคติดต่ออบุติัใหม่ และภยัสขุภาพ ท่ีเช่ิอมโยงกบัเขตเศรษฐกิจพิเศษ

กิจกรรมหลกัท่ี 11.1 พฒันาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจงัหวดัชายแดนเพ่ือรองรบัเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ

ผลผลิตท่ี 14 โครงการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคมุโรคและภยัสขุภาพของประชาชนและผูส้มัผสัขยะ

กิจกรรมหลกัท่ี 14.1 สนับสนุนการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคมุโรคและภยัสขุภาพของประชาชนและผูส้มัผสัขยะ (ราย)

12 โครงการสนับสนุนการเฝ้าระวงัป้องกนัควบคมุ
โรคและภยัสขุภาพของประชาชนและผูส้มัผสัขยะ 
ส านักงานป้องกนัควบคมุโรคท่ี 9 นครราชสีมา

 500 ราย

197,000.00DP26 DP26_1,
DP26_2

  500 รายโครงการย่อยที ่1 โครงการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุม
โรคและภยัสุขภาพของประชาชนผูส้มัผสัขยะ ของ
ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที ่9 นครราชสมีา 
ปีงบประมาณ 2560

ยุทธศาสตรท์ี ่1

1 หน่วยงาน 80,000.00

13 ส่งเสริมการปฏิบติัตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือนและเสริมสร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบติัราชการกรมควบคมุโรค ส านักงาน
ป้องกนัควบคมุโรคท่ี 9 นครราชสีมา

  1 หน่วยงาน 80,000.00

โครงการย่อยที ่1 โครงการส่งเสรมิการปฏบิตัติาม
ประมวลจรยิธรรมขา้ราชการพลเรอืนและเสรมิสรา้ง
ความโปรง่ใสในการปฏบิตัริาชการของส านกังาน
ป้องกนัควบคุมโรคที ่9 จงัหวดันครราชสมีา 
ปีงบประมาณ 2560

ยุทธศาสตรท์ี ่6 BP32 BP32_1 
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