
ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการบริหาร กองโรคติดต่อทั่วไป ครั้งที่ 3/2564 
วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น. 

ณ ห้องประชุมชม เทพยสุวรรณ อาคาร 3 ชั้น 5  กองโรคตดิต่อทั่วไป 

------------------------ 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 

   รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองโรคติดต่อทั่วไป ครั้งที่ 2/2564 
   วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564  

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

   3.1  สถานะเงินงบประมาณ  โดยหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป  
   3.2  สถานะเงินนอกงบประมาณ TUC โดยหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
   3.3  สถานะเงินบ ารุง   โดยหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

   4.1  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานกองโรคติดต่อทั่วไปและการมอบอ านาจ 

         โดยหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป ประเด็นดังนี้  
4.1.1 การมอบอ านาจการลา 
4.1.2 หลักเกณฑ์การโอน ย้าย และการลงนามในใบสมัครคัดเลือก 

เพ่ือย้ายไปหน่วยงานอ่ืน 
4.1.3 การปฏิบัติงานนอกเหนือจากงานประจ า เช่น งาน TUC 
4.1.4 การลงพ้ืนที่ปฏิบัติงานและการใช้รถยนต์ราชการ 
4.1.5 การลางานของลูกจ้าง ลูกจ้างเหมา 
4.1.6 การรับ – ส่ง หนังสือภายนอกกองโรคติดต่อทั่วไป  

และภายในกองโรคติดต่อทั่วไป 
4.1.7 การจัดการเรื่องด่วน 
 

   4.2  การติดตามความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2564  
     โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร    

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน (ถ้ามี)  

-------------- 
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ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการบริหาร กองโรคติดต่อทั่วไป ครั้งที่ 3/2564 
วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น. 

ณ ห้องประชุมชม เทพยสุวรรณ อาคาร 3 ชั้น 5  กองโรคตดิต่อทั่วไป 
-------------------------------- 

 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

    
    
    
    
 

    ที่ประชุม  ทราบ 
 

 

 
ระเบียบวาระที่ 2     เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร กองโรคติดต่อทั่วไป  
                              ครั้งที่ 2/2564 
 

   เลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร กองโรคติดต่อทั่วไป             
ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมชม เทพยสุวรรณ 
อาคาร 3 ชั้น 5 กองโรคติดต่อทั่วไป เรียบร้อยแล้ว และได้แจ้งเวียนตามหนังสือกองโรคติดต่อทั่วไป                                           
ด่วนที่สุด ที่ สธ 0410.1/ว 215  ลงวันที่ 8 มกราคม 2564 โดยส่งรายงานการประชุมผ่านทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ ก าหนดการแก้ไขรายงานการประชุม ภายในวันที่  10 มกราคม 2564 ซึ่งไม่มีคณะกรรมการ           
ขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว 

ทั้งนี้ ขอให้ที่ประชุมทราบ และรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว  

ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 
    
    
    
    
 
                        มติที่ประชุม  
    
    
    

 
 
 

 

รายงานการประชุม ... 
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารกองโรคติดต่อทั่วไป ครั้งที่ 2/2564 

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  
ณ ห้องประชุมชม เทพยสุวรรณ อาคาร 3 ชั้น 5 กองโรคติดต่อทั่วไป 

 
----------------------------------------------------- 

 

ผู้มาประชุม 
 

1. นางสาววรยา เหลืองอ่อน  ผู้อ านวยการกองโรคติดต่อทั่วไป     ประธานกรรมการ 

2. นางเกษรา  ญาณเวทย์สกุล  รองผู้อ านวยการกองโรคติดต่อทั่วไป  กรรมการ 

และหัวหน้ากลุ่มบริหารเวชภัณฑ์และโลจิสติกส์ 
3. นางสาวธนาวดี ตันติทวีวัฒน์  รองผู้อ านวยการกองโรคติดต่อทั่วไป  กรรมการ 

4. นางสาวศิริวลัยย์ มณีศรีเดช  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกองโรคติดต่อทั่วไป  กรรมการ 

และหัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการโรคติดต่อ 

5. นางปิ่นนภ  นรเศรษฐพันธุ์  หัวหน้ากลุ่มเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรรมการ 

และสื่อสารความเสี่ยง 

6. นางอรนาถ  วัฒนวงษ์  หัวหน้ากลุ่มโครงการตามพระราชด าริ  กรรมการ 

7. นางสุพินดา  ตีระรัตน์   หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ  กรรมการ 

โรคติดต่อแห่งชาติ     

8. นางวิรงรอง  แก้วสมบูรณ์  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร  กรรมการ 

9. นางรณิดา  เตชะสุวรรณา  แทน หัวหน้ากลุ่มโรคติดต่อระหว่างประเทศ  กรรมการ 

10. นางสาวรัตนพร ตั้งวังวงวัฒน์  หัวหน้าศูนย์ประสานงานสุขภาพหนึ่งเดียว  กรรมการ 

11. นางสาวปัทมาภรณ์ เครือหงษ์  แทน หัวหน้ากลุ่มพัฒนานวัตกรรม   กรรมการ 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

12. นายอภิชัย  พจน์เลิศอรุณ  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกองโรคติดต่อทั่วไป  กรรมการ 

13. นางอรพิรุฬห์ ยุรชัย   ผู้ช่วยผู้อ านวยการกองโรคติดต่อทั่วไป  กรรมการ 

14. นางสาวอรณดี ธีระวตากูร  หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป    กรรมการ 

                  และเลขานุการ 
15. นางดาวรุ่ง  ปุยเงิน   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ    ผู้ช่วยเลขานุการ 

16. นางเบญญาภา เงินปัน   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ    ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

     

1. นางวราลักษณ ์ ตังคณะกุล  รองผู้อ านวยการกองโรคติดต่อทั่วไป  กรรมการ 

2. นางอรรถยา  ลิ้มวัฒนายิ่งยง  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกองโรคติดต่อทั่วไป  กรรมการ 

3. นางรัตนา  ธีระวัฒน์  หัวหน้ากลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน  กรรมการ 
 

   
 

 
เริ่มประชุม ... 
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เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. 
   

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

      1.1 การรับส่งมอบงานกองโรคติดต่อทั่วไป ระหว่างนายแพทย์โสภณ เอ่ียมศิริถาวร         
กับแพทย์หญิงวรยา เหลืองอ่อน และร่วมแสดงความยินดีกับนายแพทย์โสภณ เอ่ียมศิริถาวร ในโอกาสได้รับการ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองอธิบดีกรมควบคุมดรค และต้อนรับแพทย์หญิงวรยา เหลืองอ่อน ผู้ อ านวยการ
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองโรคติดต่อทั่วไป โดย
นายแพทย์โสภณ เอ่ียมศิริถาวร ได้มอบนโยบายการด าเนินงานกองโรคติดต่อทั่วไป ดังนี้ 
   กองโรคติดต่อทั่วไป 4.0 โดย ก ก้าวไกลทางด้านวิชาการ (Building Technical 
Expertise) ร รักสามัคคี รวมพลัง (Unity and Synergy) ต ติดต่อสื่อสารฉับไว ทั่วถึง (Timely Communication)  
   มอบภารกิจงานกองโรคติดต่อทั่วไปที่ยังค้าง ดังนี้  

1. ดูแลกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค จนตั้งได้เป็นทางการ 
2. ขับเคลื่อนเรื่องโควิด ต่อ (โดยเฉพาะวัคซีน) 
3. ไม่ดูดายภารกิจกรมควบคุมโรคท่ีไม่มีคนท า 

 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
 
   1.2  นโยบายการด าเนินงานกองโรคติดต่อทั่วไป โดยแพทย์หญิงวรยา เหลืองอ่อน         
ตามแนวนโยบายของกรมควบคุมโรคท่ีได้รับมาก มีจุดเน้น ดังนี้ 
    1. งานตามแนวพระราชด าริ โครงการที่เกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงค์ 
    2. การขับเคลื่อนพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 

   3. ด าเนินงานตามภารกิจเดิมของผู้อ านวยการกองโรคติดต่อทั่วไปส่งมอบ 
ได้แก่ โรคโควิด 19 โดยเฉพาะเรื่องวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19  สนับสนุนกองด่านควบคุมโรคติดต่อและกักกันโรค          
กระทั้งตั้งกองได้ถาวร รวมทั้งไม่ดูดายงานของกรมควบคุมโรคท่ีไม่มีคนท า 

   4. โปรแกรมโรคประจ าของกองโรคติดต่อทั่วไป รวมทั้งงานสนับสนุนต่างๆ  
   5. พัฒนาองค์กรและดูแลเจ้าหน้าที่ ให้มีความเจริญก้าวหน้า ท างานอย่างมี

ความสุข ความสุขจากการท าประโยชน์ร่วมกัน เน้นการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ท าน้อยได้มาก 
   
   ที่ประชุม  รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม 

  เลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร กองโรคติดต่อทั่วไป             
ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมชม เทพยสุวรรณ     
อาคาร 3 ชั้น 5 กองโรคติดต่อทั่วไป เรียบร้อยแล้ว และได้แจ้งเวียนตามหนังสือกองโรคติดต่อทั่วไป                                           
ที่ สธ 0410.1/ว 121 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 โดยส่งรายงานการประชุมผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ก าหนดการแก้ไขรายงานการประชุม ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งไม่มีคณะกรรมการ ขอแก้ไขรายงาน     
การประชุมดังกล่าว 

  ที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 ... 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ 

   ภารกิจของกองโรคติดต่อทั่วไป  โดยหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ สรุปรายละเอียดดังนี้ 
   วิสัยทัศน์กองโรคติดต่อทั่วไป “ประชาชนได้รับการการป้องกันควบคุมโรคติดต่อระดับ
มาตรฐานสากล ภายในปี 2580 และมีพันธกิจด าเนิการ 4 ข้อ ได้แก่ 1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาองคค์
ความรู้และความรอบรู้ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 2) พัฒนามาตรฐานและเทคโนโลยีการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ 3) บูรณาการและประสานการพัฒนาระบบ กลไก และความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาค
ส่วน            ทั้งระดับชาติและนานาชาติ ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 4) ถ่ายทอดองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อสู่กลุ่มเป้าหมาย  

   บทบาทหน้าที่ของกองโรคติดต่อทั่วไป 

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อที่อุบัติใหม่และอุบัติซ้ า โรคติดต่อระหว่างประเทศ โรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน 
โรคติดต่อทางอาหารและน้ า โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน และโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบทางเดินหายใจ 

2. ก าหนดและพัฒนามาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และรูปแบบการด าเนินการ
เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อที่อุบัติใหม่และอุบัติซ้ า โรคติดต่อระหว่างประเทศ โรคติดต่อที่ป้องกันได้
ด้วยวัคซีน โรคติดต่อทางอาหารและน้ า โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน และโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบทางเดิน
หายใจ 

3. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม
โรคติดต่อที่อุบัติใหม่และอุบัติซ้ า โรคติดต่อระหว่างประเทศ โรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน โรคติดต่อทางอาหาร
และน้ า โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน และโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบทางเดินหายใจ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน 

4. ปฏิบัติหน้ าที่ ส านักงานเลขานุการและรับผิดชอบงานธุ รการของ
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติและคณะอนุกรรมการซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ 

5. ประสานและสนับสนุนการพัฒนาระบบ กลไก และเครือข่ายการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อที่อุบัติใหม่และอุบัติซ้ า โรคติดต่อระหว่างประเทศ โรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน 
โรคติดต่อทางอาหารและน้ า โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน และโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบทางเดินหายใจ 

6. ประสานการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการตรวจ วินิจฉัย และรักษาโรคติดต่อที่
อุบัติใหม่และอุบัติซ้ า โรคติดต่อระหว่างประเทศ โรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน โรคติดต่อทางอาหารและน้ า 
โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน และโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบทางเดินหายใจ 

7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
หรือที่ได้รับมอบหมาย 

    ค่านิยมกองโรคติดต่อทั่ ว ไป  ก  ก้าวไกลด้านวิชาการ ร  รักสามัคคี  รวมพลั ง                    
ต ติดต่อสื่อสารฉับไว ทั่วถึง 

   เป้าหมายการพัฒนาคน พัฒนางาน ปี 2564  มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิชาการ การ
สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน การใช้ความร่วมมือระหว่างประเทศผลักดันงาน และการใช้กฎหมายให้เป็น
ประโยชน์มากขึ้น  
   จ านวนบุคลากรกองโรคติดต่อทั่วไป มี 155 คน แบ่งเป็น ข้าราชการ 74 คน พนักงาน
ราชการ 21 คน ลูกจ้างประจ า 8 คน พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 34 คน ลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้างเหมา       
7 คน  และลูกจ้างชั่วคราวโครงการ 11 คน 

การบริหารงาน ... 
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   การบริหารงาน มีรองผู้อ านวยการ และผู้ช่วยผู้อ านวยการ และแบ่งกลุ่มงานเป็น        
11 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร กลุ่มบริหารเวชภัณฑ์และโลจิสติกส์        
กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและสื่อสารความเสี่ยง 
กลุ่มโครงการ ตามพระราชด าริ ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ กลุ่มพัฒนาวิชาการ
โรคติดต่อ กลุ่มโรคติดต่อระหว่างประเทศ กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน และศูนย์ประสานงานสุขภาพ       
แห่งเดียว 

   หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร น าเสนอสรุปผลการด าเนินงานที่ส าคัญของ                  
กองโรคติดต่อทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย 9 แผนงาน 2 โครงการ และ 3 งาน              
(กลุ่มสนับสนุนภารกิจฯ) ดังนี้ 
    1. แผนงานโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ าดี 

2. แผนงานควบคุมโรคหนอนพยาธิตามแผนงานโครงการพระราชด าริฯ  
3. แผนงานโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน (โรคพิษสุนัขบ้า)  
4. แผนงานโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน (โรคเลปโตสไปโรสิส)  

 5. แผนงานป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก (HFMD)   
 6. แผนงานพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 

7. แผนงานเวชศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยวในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขตภาคตะวันออก 
    8. แผนงานการด าเนินงานเฝ้าระวังป้องกันโรคฯในกลุ่มประชากรข้ามชาติในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

9. แผนงานโรคติดต่ออุบัติใหม่       
10. โครงการพัฒนาสมรรถนะในการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านโรคและภัยสุขภาพท่ีส าคัญ 
11. โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
12. งานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
13. งานบริหารจัดการทรัพยากรกองโรคติดต่อทั่วไป  
14. งานพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล 

         แผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2564  จ านวน 23 โครงการย่อย รายละเอียด      
แยกตามผลผลิตและกิจกรรมหลัก ดังนี้ 

 ผลิตที่ 1 จ านวนเงินงบประมาณ 2,862,500.- บาท (สองล้านแปดแสนหก
หมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) กิจกรรมหลัก 1.1 โครงการพัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดท าผลิตภัณฑ์และ
จัดการความรู้ ของหน่วยงาน เพ่ือการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (กองโรคติดต่อทั่วไป) 
ประกอบด้วย 5 โครงการย่อย ได้แก่ 1) โครงการย่อยที่  1 บริหารจัดการทรัพยากร กองโรคติดต่อทั่วไป      
ประจ าปี 2564  2) โครงการย่อยที่ 2 บริหารแผนปฏิบัติราชการ เชิงยุทธศาสตร์และการติดตามประเมินผล    
การด าเนินงานกองโรคติดต่อทั่วไป ปีงบประมาณ 2564  3) โครงการย่อยที่ 3 โครงการพัฒนาองค์กร             
กองโรคติดต่อทั่วไป ตามการบริหารจัดการองค์กรแนวใหม่ 4) โครงการย่อยที่ 4 การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ กองโรคติดต่อทั่วไป  และ 5) โครงการย่อยที่ 5 การบริหารจัดการ   
และพัฒนาองค์กร ตามแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานภาครัฐแนวใหม่ (กองด่านควบคุมโ รคติดต่อ           
ระหว่างประเทศ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ผลผลิตที่ 2 จ านวนเงินงบประมาณ 797,400.- บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่น      
เจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ได้แก่ โครงการย่อยที่ 1 เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน 

ผลผลิตที่ 3 … 
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 ผลผลิตที่ 3 จ านวนเงินงบประมาณ 9,898,550.- บาท (เก้าล้านแปดแสน       
เก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) กิจกรรมหลัก 3.1 โครงการบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค              
และภัยสุขภาพที่เป็นปัญหารุนแรงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ (กองโรคติดต่อทั่วไป) ประกอบด้วย 2 โครงการย่อย 
ได้แก่ 1) โครงการย่อยที่  1 โครงการบริหารจัดการส่งก าลังบ ารุงเวชภัณฑ์และวัคซีน กรมควบคุมโรค 
ปีงบประมาณ 2564 และ 2) โครงการย่อยที่ 2 บริหารจัดการจัดซื้อวัคซีน เวชภัณฑ์มิใช่ยา กองโรคติดต่อทั่วไป 
ปีงบประมาณ 2564 

 ผลผลิตที่ 7 จ านวนเงินงบประมาณ  15,167,650.- บาท (สิบห้าล้านหนึ่ง
แสนหกหมื่นเจ็ดพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ประกอบด้วย 1) กิจกรรมหลัก 7.1 โครงการสนับสนุนการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (กองโรคติดต่อทั่วไป) ได้แก่ โครงการย่อยที่ 1 โครงการผลักดันการสร้างพ้ืนที่
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้ยุทธศาสตร์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี  2) กิจกรรมหลัก 7.2 โครงการ
สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ าดี (กองโรคติดต่อทั่วไป) โครงการย่อย
ที่ 1 โครงการรณรงค์ก าจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีเพ่ือร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทั้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปี 2564  3) กิจกรรมหลัก 7.3 โครงการสนับสนุนการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุมโรค ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริ (กองโรคติดต่อทั่วไป) ได้แก่ โครงการย่อยที่ 1 การเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุมโรคหนอนพยาธิในนักเรียนและเยาวชนในพ้ืนที่ถิ่นทุรกันดาร และพ้ืนที่แผนภูฟ้าพัฒนาตาม
พระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2564 และ
โครงการย่อยที่ 2 บริหารจัดการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติและวัสดุวิทยาศาสตร์ กองโรคติดต่อทั่วไป 
ปีงบประมาณ 2564  4) กิจกรรมหลัก 7.4 โครงการสนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคภายใต้โครงการ
ราชทัณฑ์ปันสุข ท าความดี เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (กองโรคติดต่อทั่วไป)  โครงการย่อยที่ 1 บริหารจัดการจัดซื้อ
ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติเพ่ือสนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค ภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุข          
ท าความดีเพ่ือชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ กองโรคติดต่อทั่วไป ปีงบประมาณ 2564 

 ผลผลิตที่ 8 จ านวนเงินงบประมาณ 96,959,000.- บาท (เก้าสิบหกล้าน         
เก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ประกอบด้วย 1) กิจกรรมหลัก 8.1 โครงการพัฒนาระบบการจัดการ           
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ (กองโรคติดต่อทั่วไป)  โครงการย่อยที่ 1 โครงการ
เตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน และการสื่อสารความเสี่ยง กองโรคติดต่อทั่วไป ปี 2564 และโครงการย่อยที่ 2 
บริหารจัดการจัดซื้อวัคซีนและระบบโลจิสติกส์ กองโรคติดต่อทั่วไป ปีงบประมาณ 2564  2) กิจกรรมหลัก 8.2 
โครงการยกระดับสมรรถนะตามกฎอนามัยระหว่างประเทศและวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก (กองโรคติดต่อทั่วไป) 
โครงการย่อยที่ 1 โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558  และโครงการย่อย   
ที่ 2 พัฒนาระบบเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่อุบัติซ้ าภายใต้แนวทางสุขภาพหนึ่งเดียว  

 ผลผลิตที่ 9  จ านวนเงินงบประมาณ 2,100,000.- บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาท
ถ้วน) ประกอบด้วย 1) กิจกรรมหลัก 9.1 โครงการพัฒนาและสนับสนุนการดาเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ              

และสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (กองโรคติดต่อทั่วไป) และโครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนาวิชาการและสนับสนุน
การด าเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย  2) กิจกรรมหลัก 9.2 โครงการพัฒนา             
และสนับสนุนการด าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและพัฒนาทักษะชีวิตพฤติกรรมสุขภาพ เพ่ือเด็กไทย 
ปลอดโรค ปลอดภัย (กองโรคติดต่อทั่วไป) โครงการย่อยที่ 1 พัฒนาและบูรณาการด าเนินงาน เฝ้าระวัง ป้องกัน
โรคติดต่อทางอาหารและน้ า  

ผลผลิตที่ 10 … 
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 ผลผลิตที่ 10 จ านวนเงินงบประมาณ 3,386,600.- บาท (สามล้านสามแสน    
แปดหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) กิจกรรมหลัก 10.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ
และจังหวัดชายแดนเพ่ือรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กองโรคติดต่อทั่วไป) ได้แก่ โครงการย่อยที่ 1 เฝ้าระวัง
ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในกลุ่มนักเดินทางและท่องเที่ยวในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 2564 โครงการย่อยที่ 
2 โครงการด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในกลุ่มประชากรข้ามชาติในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ปี 2564      
และโครงการย่อยที่ 3 เตรียมความพร้อมรับมือต่อการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ โรคติดต่ออุบัติใหม่และ
โรคติดต่ออันตราย 

 ผลผลิตที่ 11 จ านวนเงินงบประมาณ 82,500.- บาท (แปดหมื่นสองพันห้า
ร้อยบาทถ้วน) กิจกรรมหลัก 11.1 โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพ้ืนที่เขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กองโรคติดต่อทั่วไป) โครงการย่อยที่ 1 พัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังและป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในนักเดินทางและท่องเที่ยวเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ปี 2564  

    จุดเน้น โครงการเด่น ปีงบประมาณ 2564 และรายละเอียดเป้าหมายในการด าเนินงาน 
รายละเอียด ดังนี้   

 พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ได้แก่ จัดท าข้อเสนอ นโยบาย               
และแนวปฏิบัติ เสนอคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ และคณะกรรมการด้านวิชากาการ ถ่ายทอดนโยบาย 
ระบบ และแนวทางปฏิบัติแก่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร                    
และมีแผนปฏิบัติการ แผนเผชิญเหตุ เพ่ือป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัด 

 โรคหนอนพยาธิตามโครงการพระราชด าริฯ ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพแก้ไข
ปัญหา การติดเชื้อหนอนพยาธิในชุมชน พ้ืนที่ที่มีอัตราการติดเชื้อสูง  และติดตามประเมินผลการด าเนินงานของ
บุคลากรครูสังกัด กศน. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

 พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี (OV CCA)  ได้แก่ การพัฒนารูปแบบการ
สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health literacy) OVCCA และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลโรคพยาธิใบไม้ตับ      
และมะเร็งทอ่น้ าดีผ่าน HDC  

 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แก่ ติดตามสถานการณ์โรคทั้งใน
และต่างประเทศ รวมถึงการคาดการสถานการณ์โรคและประเมินความเสี่ยง การเตรียมพร้อมระบบโลจิสติกส์        
การจัดท าแนวทางการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ระดับจังหวัด และการทบทวน ปรับปรุง
มาตรการแนวทางการดูแลสุขภาพในกลุ่มผู้เดินทางจากต่างประเทศและกิจกรรม กิจการที่มีคนร่วมตัวจ านวนมาก 

 One Health ได้แก่ การสร้างความตระหนักให้กับประชาชน และพัฒนาการ
ด าเนินงานร่วมกันของเครือข่ายผ่านกิจกรรม Global One Health Day และการเตรียมสร้าง Provincial One 
Health และภาคีเครือข่าย 

 โรคเมลิออยโดสิส (Melioidosis) ได้แก่ การพัฒนาแนวทางการด าเนินงาน         
การรายงาน และการป้องกันบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเฝ้า
ระวังและการรายงานโรคในจังหวัดน าร่อง 

 

โรคพิษสุนัขบ้า … 
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 โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) ได้แก่ ผลักดันการด าเนินงานสร้างพ้ืนที่ปลอดโรค       
และส ารวจและท าแผนกระจายวัคซีน Pre – explosure prophylaxis  

 Traveler Health ได้แก่ การวิเคราะห์ความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพสถานที่
ท่องเที่ยงในพื้นที่ และการแจ้งเตือนโรคและภัยสุขภาพแก่นักท่องเที่ยว อย่างน้อย 1 เรื่องต่อไตรมาส 

 การตอบ โต้ ภ าวะฉุ ก เฉิ น  (PHEM) ได้ แก่ ก า รประชุ ม เ ชิ งปฏิบั ติ ก า ร                      
Risk Assessment และ All Hazard Plan & Hazard Specific Plan  

 โรคติดต่อในเด็ก ได้แก่ การจัดท า E-learning ส าหรับครูผู้ดูแลเด็กและ
ประชาชน และการจัดท า E-publication แนวปฏิบัติป้องกันควบคุมโรคติดต่อและโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา 

 โรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ า (FWD) ได้แก่ การจัดท าแนวทางป้องกันโรค
อาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดพิษ และจัดท าคู่มือแนวทางการด าเนินงานโรงเรียนป้องกันควบคุมโรคเข็ม
แข็ง (สร้างพื้นท่ีต้นแบบ) 

 
เป้าหมายการด าเนินงานในแต่ละแผนงาน/โครงการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

เป้าหมาย ... 
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เป้าหมายการด าเนินงานในแต่ละแผนงาน/โครงการ (ต่อ)  
 

 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน 
    

ไม่มี 
 
 

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.  
 

--------------------------------------- 
 
 
 
 

นางเบญญาภา  เงินปัน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

จดรายงานประชุม 
 

นางสาวอรณดี  ธีระวตากูร หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป  
นางสาววรยา  เหลืองอ่อน  ผู้อ านวยการกองโรคติดต่อทั่วไป  

ตรวจรายงานการประชุม 
 

 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 .... 
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ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองเพ่ือทราบ 
      3.1  สถานะเงินงบประมาณ  โดยหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป  
    
    
    
    
 
                           ที่ประชุม   รับทราบ 
 
   3.2  สถานะเงินนอกงบประมาณ TUC โดยหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
    
    
    
    
 
    ที่ประชุม   รับทราบ 
 
   3.3  สถานะเงินบ ารุง   โดยหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
    
    
    
    
 
    ที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

   4.1  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานกองโรคติดต่อทั่วไปและการมอบอ านาจ 

         โดยหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป ประเด็นดังนี้  
4.1.1 การมอบอ านาจการลา 

    
    
    
    
 
     มติที่ประชุม  
    
    

 
4.12 หลักเกณฑ์ ... 
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4.1.2 หลักเกณฑ์การโอน ย้าย และการลงนามในใบสมัครคัดเลือก 
เพ่ือย้ายไปหน่วยงานอ่ืน 

    
    
    
    
 
     มติที่ประชุม  
    
    

 
4.1.3 การปฏิบัติงานนอกเหนือจากงานประจ า เช่น งาน TUC 

    
    
    
    
 
     มติที่ประชุม  
    
    
 

4.1.4 การลงพ้ืนที่ปฏิบัติงานและการใช้รถยนต์ราชการ 
    
    
    
    
 
     มติที่ประชุม  
    
    

 
4.1.5 การลางานของลูกจ้าง ลูกจ้างเหมา 

    
    
    
 
     มติที่ประชุม  
    
    

 
4.1.6 การรับ ... 
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4.1.6 การรับ – ส่ง หนังสือภายนอกกองโรคติดต่อทั่วไป  
และภายในกองโรคติดต่อทั่วไป 

    
    
    
    
      
     มติที่ประชุม  
    
    

 
4.1.7 การจัดการเรื่องด่วน 

    
    
    
    
      
     มติที่ประชุม  
    
    

 
 

   4.2  การติดตามความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2564  
     โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร    
    
    
    
    
      
     มติที่ประชุม  
    
    

 
 
              
 
 
 
 
 

ระเบียบวารที่ 5 ... 
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ระเบียบวาระที่ 5   เร่ืองอื่น ๆ  
    
    
    
    
 

ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 
    
    
    
    
 
มติที่ประชุม    
    
    

 
 

เลกิประชุมเวลา ............. น. 

 


