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แบบเสนอแผนงานหรือโครงการหรอืกิจกรรม     (แบบ ค. ๑) 
กองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร 
(สำหรับผู้เสนอแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรม) 

รหัสแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรม ......................................... 

เรื่อง ขอเสนอโครงการตรวจคัดกรอง เฝ้าระวัง และป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใน
สถานประกอบการอาหารขนาดเล็ก พื้นที่เขตหลักสี่ 

เรียน  ประธานอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตหลักสี่ 

 ด้วย สำนักงานเขตหลักสี่ มีความประสงค์จะจัดทำโครงการตรวจคัดกรอง เฝ้าระวัง และป้องกันการ
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานประกอบการอาหารขนาดเล็ก พื้นที่เขตหลักสี่ ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร เป็นเงิน 
๕๗๗,๐๐๐..- บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน).- บาท โดยมีรายละเอียด โครงการ ดังนี้ 

ส่วนท่ี ๑ : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  

๑. หลักการและเหตุผล (ระบุที่มาของการทำโครงการความจำเป็น และความสำคัญของโครงการ เพื่อที่จะสนับสนุนต่อไป) 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การอนามัยโลก
ได้ประกาศให้การระบาดของโรคดังกล่าวเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข โดยคำแนะนำของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ จึงได้ประกาศให้โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยได้มี
การฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนมีความครอบคลุมมากข้ึน ทำให้สถานการณ์ของโรคคลี่คลายไปในทางที่ดี
ข้ึน จำนวนผู้ติดเช้ือรายใหม่อยู่ในระดับคงที่ จึงได้มีการประกาศใช้ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราช
กำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๗) ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยการผ่อน
คลายมาตรการความเข้มงวดบางกรณีให้มีความเหมาะสม กำหนดมาตรการควบคุมเท่าที่จำเป็น ตามระดับพื้นที่ของ
สถานการณ์ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้ การดำเนินกิจการของสถานประกอบการและกิจกรรม 
ต่างๆ เพื่อการจัดประชุม การฝึกอบรมหรือการทำกิจกรรมใดๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากได้ โดยอยู่ภายใต้
เงื่อนไขของการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันแพร่ระบาดโรค ขณะเดียวกันจากนโยบายการเปิดประเทศ
และเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติต้ังแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ พื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง จึงต้อง
ดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัดเข้มงวดและ
ต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสร้างความเช่ือมั่นด้านความปลอดภัยจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้
นักท่องเที่ยวและผู้ที่จะมาใช้บริการ เนื่องจากกรุงเทพมหานครมีสถานประกอบการจำนวนมาก ได้แก่ สถานที่
จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร และแผงลอยจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ เป็นต้น  

อย่างไรก็ตามสถานการณ์เมื่อปลายปี ๒๕๖๔ ได้เกิดเช้ือโควิดกลายพันธ์ุชนิดใหม่ที่องค์การ
อนามัยโลก (WHO) ประกาศให้เป็นสายพันธ์ุระดับที่น่ากังวล (Variants of Concern: VOC) สายพันธ์ุใหม่
ล่าสุด โควิดสายพันธ์ุ B.1.1.529 หรือ “โอมิครอน” (Omicron) ถูกรายงานว่าพบครั้งแรกในแอฟริกาใต้  ปัจจุบัน
พบว่ามีการระบาดแล้วกว่า ๑๓๒ ประเทศทั่วโลก (ข้อมูล ณ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๕) รวมถึงในประเทศไทยด้วย 
ซึ่งเป็นสายพันธ์ุที่ก่อให้เกิดการแพร่กระจายเช้ือได้อย่างรวดเร็วถึงแม้ได้รับวัคซีนแล้วก็ตาม บางรายไม่แสดงอาการ
เจ็บป่วย แม้ว่าโอมิครอนจะไม่ทำให้เกิดอาการรุนแรง แต่จำนวนผู้ติดเช้ือที่เพิ่มขึ้นมากๆ ส่งผลให้จำนวนผู้ติดเช้ือ

ตัวอย่าง 
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รายใหม่เพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว อาจจะทำให้ระบบสาธารณสุขรับไม่ไหวหากไม่ได้เตรียมความพร้อมไว้ก่อน  โดย
ร้านอาหารเป็นสถานที่หนึ่งที่ก่อให้เกิดการแพร่กระจายเช้ือได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นสถานที่ที่มีการรวมกลุ่ม
คนอย่างใกล้ชิด และมีการเปิดหน้ากากอนามัยขณะรับประทานอาการ ดังนั้น การค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกและการคัด
กรองเบื้องต้นอย่างสม่ำเสมอจึงยังคงมีความจำเป็นต้องทำควบคู่กับมาตรการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 

พื้นที่เขตหลักสี่ มีจำนวนผู้ป่วยสะสม ๕,..... ราย (ข้อมูลตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ – ๙ มกราคม 
๒๕๖๕) ผู้ป่วยรายใหม่ระหว่างวันที่ ....-.... มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน .... ราย ผู้ป่วยเสียชีวิตสะสม .... ราย และใน
พื้นที่เขตหลักสี่ มีสถานประกอบการจำหน่ายอาหาร จำนวนกว่า ๘๐๐ แห่ง โดยมีจำนวนผู้สัมผัสอาหารกว่า 
๒,๕๐๐ ราย ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการติดเช้ือและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ในสถานประกอบการดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการตรวจคัดกรอง เฝ้าระวัง และป้องกันการติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานประกอบการอาหารขนาดเล็ก พื้นที่เขตหลักสี่ เพื่อค้นหาค้นหาผู้ที่มี
ความเสี่ยงสูงเพื่อเข้าสู่ระบบการคัดกรองตรวจหาเช้ือโควิด-19 เชิงรุก และเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนว
ทางการปฏิบัติด้านสุขอนามัยส่วนบุคคล รวมถึงเพื่อป้องกันการติดเช้ือและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่เขตหลักสี่ 

๒. วัตถุประสงค์  
เพื่อทำการตรวจคัดกรอง เฝ้าระวัง และป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)           

ให้กับผู้สัมผัสอาหารในสถานประกอบการอาหารขนาดเล็ก พื้นที่เขตหลักสี่ 

๓. ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ผู้สัมผัสอาหารในสถานประกอบการอาหารขนาดเล็ก ในพื้นที่เขตหลักสี่ ได้รับการตรวจคัดกรอง 

เฝ้าระวัง และป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวนไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ คน จำนวน ๒ ครั้ง 

๔. ผู้เข้าร่วมแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรม  
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ สถานที่จำหน่ายอาหาร และ/หรือสถานที่สะสมอาหาร (พื้นที่ไม่เกินสองร้อย

ตารางเมตร) จำนวน ๘๔๐ แห่ง ครอบคลุมผู้สัมผัสอาหาร จำนวนไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ คน ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการ
ปรับเปลี่ยนตามจำนวนที่มีอยู่จริง 

๕. วิธีดำเนินการ  
  ๑. ข้ันเตรียมการ 
      ๑.๑ สำรวจจำนวนสถานประกอบการอาหารขนาดเล็ก ในพื้นที่เขตหลักสี่ 

๑.๒ จัดทำแผนการบริหารจัดการการตรวจคัดกรองด้วย Antigen Test Kit (ATK) แบบตรวจ
แอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen Test Self - Test Kit) แก่สถานประกอบการขนาดเล็ก  
  ๒. ข้ันตอนการดำเนินงาน 
      ๒.๑ จัดซื้อชุดตรวจโควิด – 19 Antigen Test Kit (ATK) ที่ได้รับอนุญาตให้ผลิต/นำเข้าจาก
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและส่งมอบให้สถานประกอบการในพื้นที่เขตหลักสี่ เพื่อใช้ในการตรวจคัด
กรองเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

๒.๒ จัดสรรชุดตรวจโควิด–19 Antigen Test Kit (ATK) ให้กับสถานประกอบการอาหาร
ขนาดเล็ก พร้อมทำทะเบียนการรับชุดตรวจฯ สำหรับการตรวจคัดกรอง ๒ ครั้ง/สถานประกอบการ 
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๒.๓ สำนักงานเขตและศูนย์บริการสาธารณสุข ๕๓ ทุ่งสองห้อง ดำเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับ
วิธีการใช้ชุดตรวจตรวจคัดกรองด้วย Antigen Test Kit (ATK) แบบตรวจแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 
Antigen Test Self - Test Kit) ที่ถูกต้อง ให้กับสถานประกอบการอาหารขนาดเล็ก พร้อมจัดสรรชุดตรวจฯ และ
ให้ผู้ประกอบการตรวจคัดกรองด้วยตนเอง เพื่อให้ได้ผลการตรวจทันที โดยดำเนินการตรวจคัดกรอง ๒ ครั้ง/แห่ง 
      ๒.๔ กรณีพบผู้มีภาวะเสี่ยงติดเช้ือไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) มีการส่งต่อไปยัง
หน่วยงานด้านสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร หรือหน่วยบริการสาธารณสุขอื่นๆ 
  ๓. ข้ันประเมินผล 
      ๓.๑ รวบรวม สรุปและประเมินผลการตรวจ ATK จากผู้ประกอบการ 
      ๓.๒ รายงานการส่งผู้มีภาวะเสี่ยงติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไปยังหน่วยงานด้าน
สาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร หรือหน่วยบริการสาธารณสุขอื่นๆ กรณีที่ตรวจพบ 
      ๓.๓ สรุปผลการดำเนินงาน และรายงานให้คณะกรรมการกองทุนฯ ทราบเมื่อสิ้นสุด
ปีงบประมาณและสิ้นสุดโครงการ 

๖. ระยะเวลาดำเนินการ  
ระหว่างวันที่ ๑๕ มกราคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

๗. สถานท่ีดำเนินการ  
สถานประกอบการอาหารขนาดเล็กในพื้นที่เขตหลักสี่ จำนวน ๘๔๐ แห่ง 

๘. งบประมาณ  
จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๓๓๐,๖๐๐.- 

บาท (สามแสนสามหมื่นหกร้อยบาทถ้วน) เพื่อตรวจคัดกรอง เฝ้าระวัง และป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) สำหรับผู้สัมผัสอาหารในสถานประกอบการอาหารขนาดเล็ก  พื้นที่เขตหลักสี่ จำนวน ๒,๕๐๐ คน 
(ตรวจคัดกรอง ๒ ครั้ง/สถานประกอบการ) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. ค่าชุดตรวจโควิด–19 Antigen Test Kit (ATK)   เป็นเงิน ๓๒๕,๐๐๐ บาท 
    แบบตรวจแอนติเจนด้วยตนเอง (๕,๐๐๐ ช้ิน x ๖๕ บาท) 

๒. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
        ๒.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของบุคลากรทางด้านสาธารณสุข ดังนี้ 

1) การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันราชการปกติ ตามแผนปฏิบัติงานที่แนบ โดย
สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันปฏิบัติงานจำนวน ๘ คนต่อวันๆ ละ ๔ ช่ัวโมง เวลา 16.๐0-๒๐.๐0 น. ตั้งแต่วันที่ ๑๕ 
มกราคม ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน 256๕ จำนวน ๔๒ ครั้ง และได้รับค่าตอบแทนบุคลากรทางด้านสาธารณสุข ดังนี้  

- นักวิชาการสุขาภิบาล จำนวน 4 คน  เป็นเงิน ๑๓๔,๔๐๐ บาท 
(๔๒ ครั้ง × ๔ ช่ัวโมง × ๒๐๐ บาท × ๔ คน) 

- นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน ๒ คน  เป็นเงิน   ๖๗,๒๐๐ บาท 
(๔๒ ครั้ง × ๔ ช่ัวโมง × ๒๐๐ บาท × ๒ คน) 

- เจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน 2 คน  เป็นเงิน   ๕๐,๔๐๐ บาท 
(๔๒ ครั้ง × ๔ ช่ัวโมง × ๑๕๐ บาท × ๒ คน) 

                        รวมเป็นเงิน   ๒๕๒,๐๐๐ บาท 
 

หมายเหตุ : งบประมาณถัวเฉลี่ยได้แต่ไม่เกินวงเงินที่ไดร้ับอนุมัติ 
             รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๗๗,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 



 ๔ 

 

๙. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  (ระบุประโยชน์ที่คิดว่าจะได้จากความสำเร็จเม่ือสิ้นสุดโครงการ เป็นการระบุว่าใครจะได้รับ
ผลประโยชน์และผลกระทบหรือมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องอะไรทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณและต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์) 

๑. สถานประกอบการอาหารขนาดเล็กในพื้นที่เขตหลักสี่ ได้รับการตรวจคัดกรอง เฝ้าระวัง และ
ป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยชุดตรวจโควิด – 19 Antigen Test Kit (ATK) จำนวน ๒ 
ครั้ง/แห่ง และเมื่อพบผู้มีภาวะเสี่ยงติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการส่งต่อไปยังหน่วยงานด้าน
สาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร หรือหน่วยบริการสาธารณสุขอื่นๆ 

๒. สถานประกอบการอาหารขนาดเล็กในพื้นที่เขตหลักสี่ มีความเสี่ยงจากการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ลดลง สามารถประกอบธุรกิจไดต้ามปกติด้วยความปลอดภัย 

๓. ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีความเช่ือมั่นด้านความปลอดภัยจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจ การจ้างงานและการท่องเที่ยว 

 

๑๐. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
(ผู้เสนอฯ ทำเครื่องหมาย  ใน  เพียงหัวข้อเดียวในข้อ ๑๐.๑ และ ๑๐.๒ รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการ
จำแนกประเภทเท่าน้ัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เม่ือได้รับอนุมัติแล้ว) 

๑๐.๑ หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ท่ีรับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๖) 
 ช่ือหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน.................................................................................................. ........ 
   ๑๐.๑.๑ สถานบริการ ได้แก่ ผสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ของเอกชน และของสภากาชาดไทย  

หน่วยบริการการประกอบโรคศิลปะสาขาต่าง ๆ และสถานบริการสาธารณสุขอื่นที่
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนดเพิ่มเติม 

   ๑๐.๑.๒ หน่วยบริการ ได้แก่ สถานบริการที่ได้ข้ึนทะเบียนไว้ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพ 
  แห่งชาติ 

   ๑๐.๑.๓ หน่วยงานสาธารณสุข ได้แก่ หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร หรือหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจ 
  ด้านสาธารณสุขโดยตรงในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร แต่มิได้เป็นสถานบริการหรือหน่วยบริการ 
  เช่น สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ เป็นต้น 

   ๑๐.๑.๔ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ ได้แก่ หน่วยงานที่มิได้มีภารกิจด้านการสาธารณสุขโดยตรง แต่อาจ 
ดำเนินกิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพหรือการป้องกันโรคได้ในขอบเขตหนึ่ง เช่น สำนักงานเขต 
โรงเรียน สถาบันการศึกษา วัด เป็นต้น 

   ๑๐.๑.๕ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน ได้แก่ ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุและคนพิการ หรือศูนย์ที่มีช่ืออย่างอื่น ซึ่งจัดตั้งโดยกรุงเทพมหานคร หรือที่   
คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
กรุงเทพมหานคร เห็นชอบ 

   ๑๐.๑.๖ องค์กรหรือกลุ่มประชาชน ได้แก่ องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน หรือภาคเอกชน หรือบุคคล
ที่มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม ชมรม สมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรที่เรียกช่ืออื่นตั้งแต่ ๕ คนข้ึนไป 
ที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาผลกำไร ทั้งนี้ จะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ได้ 

 ช่ือองค์กร..........................................................................................  

✓ 



 ๕ 

 กลุ่มคน (ระบุ ๕ คน)  ช่ือ – นามสกุล ดังนี้ 
 ๑……………………………………............…... เลขบัตรประจำตัวประชาชน …………………....... 
 ๒……………………………………............…... เลขบัตรประจำตัวประชาชน …………………....... 
 ๓……………………………………............…... เลขบัตรประจำตัวประชาชน …………………....... 
 ๔……………………………………............…... เลขบัตรประจำตัวประชาชน …………………....... 
 ๕……………………………………............…... เลขบัตรประจำตัวประชาชน …………………....... 

๑๐.๒ ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๖) 

  ๑๐.๒.๑ สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ ๖(๑)] 

  ๑๐.๒.๒ สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ ๖(๒)] 

  ๑๐.๒.๓ สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ ๖(๓)] 

  ๑๐.๒.๔ สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ ๖(๕)] 
๑๐.๓ กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. ๒๕๕๗) 

  ๑๐.๓.๑ กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด 

  ๑๐.๓.๒ กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 

  ๑๐.๓.๓ กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 

  ๑๐.๓.๔ กลุ่มวัยทำงาน 

  ๑๐.๓.๕ กลุ่มผู้สูงอายุ 

  ๑๐.๓.๖ กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 

  ๑๐.๓.๗ กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ 

  ๑๐.๓.๘ กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 

๑๐.๔ กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก 

  ๑๐.๔.๑ กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด 

  ๑๐.๔.๑.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 

  ๑๐.๔.๑.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 

  ๑๐.๔.๑.๓ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด 

  ๑๐.๔.๑.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

  ๑๐.๔.๑.๕ การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

  ๑๐.๔.๑.๖ การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 

  ๑๐.๔.๑.๗ การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 

  ๑๐.๔.๑.๘ อื่น ๆ (ระบุ) ...................................................................................................  

  ๑๐.๔.๒ กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 

  ๑๐.๔.๒.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 

  ๑๐.๔.๒.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 

✓ 

✓ 



 ๖ 

  ๑๐.๔.๒.๓ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 

  ๑๐.๔.๒.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

  ๑๐.๔.๒.๕ การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์ 

  ๑๐.๔.๒.๖ การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย 

  ๑๐.๔.๒.๗ การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 

  ๑๐.๔.๒.๘ อื่น ๆ (ระบุ) ................................................................................................... 

  ๑๐.๔.๓ กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 

  ๑๐.๔.๓.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 

  ๑๐.๔.๓.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 

  ๑๐.๔.๓.๓ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 

  ๑๐.๔.๓.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

  ๑๐.๔.๓.๕ การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์ 

  ๑๐.๔.๓.๖ การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย 

  ๑๐.๔.๓.๗ การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม 

  ๑๐.๔.๓.๘ การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

  ๑๐.๔.๓.๙ อื่น ๆ (ระบุ) ................................................................................................... 

  ๑๐.๔.๔ กลุ่มวัยทำงาน 

  ๑๐.๔.๔.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 

  ๑๐.๔.๔.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 

  ๑๐.๔.๔.๓ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 

  ๑๐.๔.๔.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

  ๑๐.๔.๔.๕ การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในการทำงาน 

  ๑๐.๔.๔.๖ การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทำงาน 

  ๑๐.๔.๔.๗ การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม 

  ๑๐.๔.๔.๘ การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

  ๑๐.๔.๔.๙ อื่น ๆ (ระบุ) ................................................................................................... 

  ๑๐.๔.๕ กลุ่มผู้สูงอายุ 

  ๑๐.๔.๕.๑. การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 

  ๑๐.๔.๕.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 

  ๑๐.๔.๕.๓  การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 

  ๑๐.๔.๕.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้  

  ๑๐.๔.๕.๕ การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ 



 ๗ 

  ๑๐.๔.๕.๖ การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า 

  ๑๐.๔.๕.๗ การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม 

  ๑๐.๔.๕.๘ อื่น ๆ (ระบุ) ...................................................................................................  

  ๑๐.๔.๖ กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 

  ๑๐.๔.๖.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 

  ๑๐.๔.๖.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 

  ๑๐.๔.๖.๓ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 

  ๑๐.๔.๖.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

  ๑๐.๔.๖.๕ การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 

  ๑๐.๔.๖.๖ การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ 

  ๑๐.๔.๖.๗ การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 

  ๑๐.๔.๖.๘ การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง 

  ๑๐.๔.๖.๙ อื่นๆ (ระบุ) ..................................................................................................... 

  ๑๐.๔.๗ กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ 

  ๑๐.๔.๗.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 

  ๑๐.๔.๗.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 

  ๑๐.๔.๗.๓ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 

  ๑๐.๔.๗.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

  ๑๐.๔.๗.๕ การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ 

  ๑๐.๔.๗.๖ การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า 

  ๑๐.๔.๗.๗ การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม 

  ๑๐.๔.๗.๘ อื่น ๆ (ระบุ) ...................................................................................................  

  ๑๐.๔.๘ กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 

  ๑๐.๔.๘.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 

  ๑๐.๔.๘.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 

  ๑๐.๔.๘.๓ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 

  ๑๐.๔.๘.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

  ๑๐.๔.๘.๕ การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ 

  ๑๐.๔.๘.๖ อื่น ๆ (ระบุ) ................................................................................................. 
 

                                     (ลงช่ือ) ................................................................  ผูเ้สนอแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรม 
 (........................................................) 

 
 

     วันที่............เดือน...................................พ.ศ. ................... 

✓ 



 ๘ 

ปฏิทินการดำเนนิงาน 
โครงการตรวจคัดกรอง เฝ้าระวัง และป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานประกอบการขนาดเล็ก พ้ืนท่ีสำนักงานเขตหลักสี ่

 

กิจกรรม วัน เดือน ปี รายละเอียดกิจกรรม 
ผลผลิต 

(Out put) 
ผลลัพธ ์

(Out come) 
สถานท่ี 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการตรวจคัดกรอง 
เฝ้าระวัง และป้องกัน
การติดเช้ือไวรสัโคโรนา 
2019 (COVID-19) ใน
สถานประกอบการ
อาหารขนาดเล็ก พื้นที่
เขตหลกัสี ่

วันที่ ๑๕ 
มกราคม 
๒๕๖๔  – 
๓๐ มิถุนายน 
๒๕๖๕ 

1. สำรวจจำนวนสถานประกอบการอาหารขนาดเลก็ ในพืน้ทีเ่ขต
หลกัสี ่

๒. ดำเนินการจัดซื้อชุดตรวจโควิด–19 Antigen Test Kit (ATK) 
ตามพระราชบญัญัตกิารจัดซื้อจัดจา้งและการบรหิารพสัดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกบัระเบยีบกระทรวงการคลงัว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจา้งและการบรหิารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๓. จัดสรรชุดตรวจโควิด–19 Antigen Test Kit (ATK) ให้กบั
สถานประกอบการอาหารขนาดเล็ก พร้อมทำทะเบียนการ
รับชุดตรวจฯ จำนวน ๒ ครัง้/แห่ง 

๔. จัดทีมเจ้าหน้าทีส่ำนกังานเขตและศูนยบ์รกิารสาธารณสุข ๕๓ 
ทุ่งสองหอ้ง ปฏิบัตงิานตรวจแนะนำมาตรการการป้องกันการ
แพรร่ะบาดโควิด 19 และให้ความรูเ้กี่ยวกับวิธีการใช้ชุดตรวจ
โควิด–19 Antigen Test Kit (ATK) แบบตรวจแอนติเจนด้วย
ตนเอง ที่ถูกตอ้งให้กบัสถานประกอบการ จำนวน ๒ ครัง้/
แห่ง และสง่มอบชุดตรวจใหส้ถานประกอบการในพื้นที่ พรอ้ม
บันทกึผลการตรวจ  

๕. รวบรวม สรุปและประเมินผลการตรวจ ATK จาก
ผู้ประกอบการ 

๖. สรุปผลการดำเนินงาน และรายงานให้คณะกรรมการ
กองทุนฯ ทราบเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณและสิ้นสุดโครงการ 

ผู้สัมผัสอาหารในสถาน
ประกอบการอาหารขนาด
เล็ก ในพื้นที่เขตหลักสี่ 
ได้รับการตรวจคัดกรอง 
เฝ้าระวัง และป้องกัน
การตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 
2019 (COVID-19) 
จำนวนไม่น้อยกว่า 
๒,๕๐๐ คน จำนวน ๒ 
ครั้ง/แหง่ 
 

สถานป ระกอบการ
อาหารในพื้นที่เขตหลักสี่ 
มีอัตราการพบผู้ติดเช้ือ
ไวรั ส โค โรน า 2019 
(COVID-19) จ าก ก า ร
ตรวจด้วยชุดตรวจโควิด 
– 19 Antigen Test Kit 
(ATK) ลดลง 
 

สถาน
ประกอบการ
ในพื้นที่เขต
หลักสี ่

สำนักงานเขต
หลักสี ่



 ๙ 

 
ส่วนท่ี ๒ : ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายลงรายละเอียด) 

รหัสแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรม L9434.0225645004 

ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขต............................ครัง้ที่ 
............./........................ 
เมื่อวันที่ ................................................... ผลการพิจารณาโครงการ ดังนี ้

  อนุมัติงบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จำนวน .......................................- บาท 
  ไม่อนุมัติงบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  

 เนื่องจาก (ระบุ) ................................................................................................................................. 
 ........................................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................................... 

หมายเหตุเพิ่มเติม (ถ้ามี) ................................................................................................... ....................................... 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
 

        (ลงช่ือ) ...............................................................  
 ( ................................................. ) 

 
 

วัน........เดือน ..........................พ.ศ. .................... 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวอย่าง





















๑ 

แบบเสนอแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรม (แบบ ค. ๑)

กองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร 
(สำหรับผู้เสนอแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรม) 

รหัสแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรม.................................................................... 
เรื่อง ขอเสนอโครงการ บูรณาการดำเนินงานควบคุมป้องกันการแพรร่ะบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
       (COVID-19) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

เรียน    ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร 
เรียน    ประธานอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขต.............................. 

ด้วยสำนักอนามัยมีความประสงค์จะจัดทำโครงการ บูรณาการดำเนินงานควบคุมป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตกรุงเทพมหานคร ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร เป็นเงินทั้งสิ้น 8,713,119 บาท 
(แปดล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทถ้วน) โดยรายละเอียดโครงการฯ ดังนี้ 

ส่วนที่ ๑ : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
๑. หลักการและเหตุผล  

ตามท่ีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่เกิดขึ้น
ในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้กรุงเทพมหานคร ได้มีประกาศ
กรุงเทพมหานครสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เพื่อเป็นการป้องกัน ควบคุมและจำกัดวงของการแพร่ระบาดของ 
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และข้อกำหนดออกตามความ 
มาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ปัจจุบันการดำเนินงานของ
กรุงเทพมหานคร มีกลไกการดำเนินงานผ่านคณะกรรมการ คณะทำงาน หน่วยงาน ส่วนราชการและหน่วยปฏิบัติงาน
ต่างๆ ท่ีสำคัญ ได้แก่  

- คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร มีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ 
มีผู้อํานวยการสํานักอนามัย เป็นกรรมการและเลขานุการ  มีอำนาจหน้าท่ีท่ีสำคัญประการหนึ่ง คือ จัดทําแผนปฏิบัติ
การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที ่ต้องเฝ้าระวั ง หรือ โรคระบาดในเขตพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร  รวมทั้ง สนับสนุน ส่งเสริม ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน  
กรุงเทพมหานคร 

- ศูนย์บร ิหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) 
กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขการแพร่ระบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  ประกอบด้วย คณะกรรมการอำนวยการ ซึ่งมีรอง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พลตำรวจโทโสภณ พิสุทธิวงษ์) เป็นผู้อำนวยการศูนย์ และมีคณะทำงาน จำนวน 7 ชุด 
ได้แก่ 1. คณะทำงานควบคุมป้องกันการแพร่ระบาด  2. คณะทำงานด้านการรักษาพยาบาล  3. คณะทำงานด้าน
ส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาล  4. คณะทำงานด้านช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟู  5. คณะทำงานด้านประสานงานการดูแล
ความสงบเรียบร้อย  6. คณะทำงานด้านการต่างประเทศ และ 7. คณะทำงานด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
ซึ่งคณะทำงานชุดที่ 1 ถึง 6 ผู้อำนวยการสำนักอนามัยและประธานกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต ปฏิบัติ
หน้าท่ีในฐานะคณะทำงานดังกล่าว 

ตัวอย่าง



๒ 

- ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขต 
(ศบค.เขต) มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ในพื้นที่เขต โดยมีคณะกรรมการและคณะทำงานปฏิบัติหน้าที่ครอบคลุมขอบเขตงานด้านการ
ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค  ด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟู  ด้านสวัสดิการสังคมและช่วยเหลือเยียวยา
ด้านการส่ือสารประชาสัมพันธ์ โดยมีบุคลากรสังกัดฝ่ายต่างๆ ของสำนักงานเขต ร่วมดำเนินการ 

- ศูนย์ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขต มีผู้อำนวยการเขต
เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ โดยแบ่งการบริหารจัดการและดำเนินงานเป็น 5 ฝ่าย ประกอบด้วย 1. ฝ่ายอำนวยการ  
2. ฝ่ายปฏิบัติการตรวจเชิงรุก  3. ฝ่ายบริหารจัดการผู้ติดเชื้อและกลุ่มเส่ียง  4. ฝ่ายบริหารจัดการพื้นที่  5. ฝ่าย
บริหารจัดการการฉีดวัคซีน ซึ่งมีหน่วยงาน/บุคลากรท้ังในและนอกสังกัดสำนักงานเขต ร่วมดำเนินการ  

กลุ่มเป้าหมายที่ดำเนินการ คือ กลุ่มประชากรเสี่ยงและสถานที่เสี ่ยงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
ตัวอย่างที่สำคัญ เช่น  1. สถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จำนวน 32,383 แห่ง (ข้อมูลปี 2563, 
สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย)  2.แรงงานก่อสร้างในแคมป์คนงานก่อสร้าง (camp) จำนวน 
64,626 คน (ข้อมูลปี 2564, สำนักงานสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม สำนักอนามัย) แบ่งเป็นแรงงานคนไทย 27,227 คน 
แรงงานต่างด้าว 37,399 คน  3. ชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 2,016 ชุมชน (ข้อมูลปี 2563 , สำนัก
พัฒนาสังคม) แบ่งเป็นชุมชนแออัด 641 ชุมชน ชุมชนชานเมือง 353 ชุมชน ชุมชนอาคารสูง 76 ชุมชน ชุมชนเมือง 
459 ชุมชน เคหะชุมชน 70 ชุมชน และชมชนหมู ่บ้านจัดสรร 417 ชุมชน  รวมทั ้ง ศาสนสถาน โรงเรียน 
สถาบันการศึกษาและสถานศึกษา และตลาดประเภทต่างๆ เป็นต้น  

การขับเคล่ือนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร มีหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบดำเนินการ คือ  

1. หน่วยงานระดับพื้นที่ คือ สำนักงานเขต ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ผู ้ร ับผิดชอบ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่าย
สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ฝ่ายเทศกิจ  ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมสังกัดสำนักงานเขต และเจ้าหน้าที่ฝ่าย
อื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสำนักงานเขต เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ  

2. หน่วยงานส่วนกลาง คือ สำนักอนามัย ซึ่งมีเจ้าหน้าท่ีสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และกอง
สุขาภิบาลอาหาร เป็นผู้รับผิดชอบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในการตรวจสอบและสนับสนุนการดำเนินงานของ
สำนักงานเขต  ซึ่งมีขอบเขตงาน ดังนี้ 

- จัดต้ังด่านตรวจคัดกรองการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
- สอบสวนโรคด้วยการสอบถามประวัติการเดินทางจากผู้ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
- ดำเนินการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก (Active case finding) 
- ติดตามผู้ถูกกักตัว 14 วัน 
- ตรวจสอบสถานประกอบการและสถานท่ีท่ีถูกส่ังปิดตามประกาศกรุงเทพมหานคร 
- ตรวจแคมป์คนงานก่อสร้าง (camp)  
- ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
- งานด้านการบำบัดและฟื้นฟู 
- งานด้านสวัสดิการสังคมและช่วยเหลือเยียวยา 
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 -  งานด้านการส่ือสารประชาสัมพันธ์ 
 -  งานปฏิบัติการตรวจเชิงรุก 
 - งานบริหารจัดการผู้ติดเช้ือและกลุ่มเส่ียง  
 - งานบริหารจัดการพื้นท่ี 
 -  งานบริหารจัดการการฉีดวัคซีน  
 - ดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครหรือตามที่ได้รับมอบหมาย   
ในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง ควบคุม และจำกัดวงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ซึ่งลักษณะงานดังกล่าว  ถือเป็นกิจกรรมท่ีมีความเส่ียงสูง   ดังนั้น ชุดปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าท่ีจึงต้องมีพิจารณาให้
มีความเหมาะสมเพียงพอ ซึ่งประกอบไปด้วย หน้ากากอนามัย หน้ากากใสครอบหน้า (face shield) หมวกคลุมผม 
ชุดกาวน์กันน้ำ ถุงมือทางการแพทย์ ถุงมือยางและน้ำยาทำความสะอาดเพื่อใช้ในการทำความสะอาดอุปกรณ์ 
เครื่องมือเครื่องใช้ ยานพาหนะ  มีถุงขยะสีแดงเพื่อท้ิงขยะติดเช้ือต่างๆ ท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง 
 จากเหตุผลความสำคัญและความจำเป็น โดยเฉพาะเพื่อให้การปฏิบัติงานของทั้งสองหน่วยงาน       
มีความสอดคล้องสนับสนุนและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร รวมทั้ง เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดแก่ประชาชน 
ควบคู่ไปกับความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง  ในการนี้ สำนักอนามัย จึงได้จัดทำโครงการ 
“บูรณาการดำเนินงานควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19) ในเขต
กรุงเทพมหานคร” ขึ้นมา โดยมีจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ตามท่ีระบุไว้ข้างต้น   
 
๒. วัตถุประสงค ์ 
 ๑. เพื่อตรวจสอบ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และจำกัดวงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยการเสริมสร้าง
ความพร้อมและเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องสังกัดสำนักงานเขตและสำนักอนามัย 
 ๒. เพื่อสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ เฝ้าระวัง ป้องกัน 
ควบคุมและจำกัดวงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
สังกัดสำนักงานเขตและสำนักอนามัย 
 
๓. ตัวชี้วัดความสำเร็จ  

 ๑. ร้อยละ 100 เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องสังกัดสำนักงานเขตและสำนักอนามัย มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และจำกัดวงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

 2. ร้อยละ 90 ของพื้นที่เขต มีการบูรณาการการทำงานตรวจสอบ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และ
จำกัดวงของการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 3. ร้อยละ 80 ของประชากรกลุ่มเป้าหมาย (กลุ่มประชากรเส่ียงและสถานท่ีเส่ียง) ในพื้นท่ีเขต เช่น 
สถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แคมป์คนงานก่อสร้าง (camp) ตลาด ชุมชน ศาสนสถาน โรงเรียน 
สถาบันการศึกษาและสถานศึกษาต่างๆ มีการดำเนินงานตามขอบเขตงานตรวจสอบ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและ
จำกัดวงของการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีกำหนด 
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๔. ผู้เข้าร่วมแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรม จำนวนท้ังส้ิน ๒,810 คน  
 1. หน่วยปฏิบัติงานระดับพื้นที่ (สำนักงานเขต) ได้แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่ฝ่ายอื่นๆ ที่ผู้บริหารหน่วยงาน
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันและจำกัดวงของการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวม 2,75๐ คน (55 คนต่อสำนักงานเขต) 
 2. หน่วยปฏิบัติงานส่วนกลาง (สำนักอนามัย) ได้แก่ เจ้าหน้าที่สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม   
กองสุขาภิบาลอาหาร และผู้ที ่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารหน่วยงานให้ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง 
ควบคุม ป้องกันและจำกัดวงการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวม 60 คน 
 
๕. วิธีดำเนินการ  
 ๑. จัดทำพร้อมเสนออนุมัติโครงการฯ ต่อคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร  
 ๒. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานเพื่อการดำเนินงานตรวจสอบ เฝ้าระวัง ป้องกัน 
ควบคุม และจำกัดวงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมส่งให้กลุ่มเป้าหมาย   
ในระดับพื้นท่ีและหน่วยงานส่วนกลางเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีกำหนด  
  2.1 หน่วยปฏิบัติงานระดับพื้นท่ี (สำนักงานเขต) ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายต่างๆ ดังนี้ 
   1) ฝ่ายส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาล (และผู้ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารหน่วยงาน) 
    -  สอบสวนโรคด้วยการสอบถามประวัติการเดินทางจากผู้ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
      (COVID-19)   
    -  ดำเนินการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก (Active case finding) ในสถานประกอบกิจการ 
      ท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ แคมป์คนงานก่อสร้าง (camp) ตลาด ชุมชน ศาสนสถาน  

 โรงเรียน สถาบันการศึกษาและสถานศึกษาต่างๆ   
    -  ตรวจสอบสถานประกอบการและสถานท่ีท่ีถูกส่ังปิดตามประกาศกรุงเทพมหานคร 
    -  ดำเนินการอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครหรือตามท่ีได้รับ 
      มอบหมายในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง ควบคุมและจำกัดการแพร่ระบาดของโรค 
      ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
   2) ฝ่ายเทศกิจ (และผู้ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารหน่วยงาน) 
    -  จัดต้ังด่านตรวจคัดกรองการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   
    -  ตรวจสอบสถานประกอบการและสถานท่ีท่ีถูกส่ังปิดตามประกาศกรุงเทพมหานคร 
    -  งานบริหารจัดการพื้นท่ี   
    -  ดำเนินการอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครหรือตามท่ีได้รับ 
      มอบหมายในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง ควบคุมและจำกัดการแพร่ระบาดของโรค 
      ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
   3) ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (และผู้ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารหน่วยงาน) 
    -  การบำบัดและฟื้นฟูผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  
      2019 (COVID-19)   
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    -  สนับสนุนสวัสดิการสังคมและช่วยเหลือเยียวยาผู้ท่ีติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
      (COVID-19) และครอบครัว 
    -  ดำเนินการอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครหรือตามท่ีได้รับ 

  มอบหมายในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง ควบคุมและจำกัดการแพร่ระบาดของโรค 
  ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

  2.2 หน่วยปฏิบัติงานส่วนกลาง (สำนักอนามัย) ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีสำนักงานสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม  
กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย (และผู้ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารหน่วยงาน) 
    - ตรวจสอบสถานประกอบการและสถานท่ีท่ีถูกส่ังปิดตามประกาศกรุงเทพมหานคร 
    - สอบสวนโรคด้วยการสอบถามประวัติการเดินทางจากผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
     (COVID-19) 
    - จำกัดวงของการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
    - งานบริหารจัดการผู้ติดเช้ือและกลุ่มเส่ียง 
    - งานบริหารจัดการการฉีดวัคซีน 
    - การส่ือสารประชาสัมพันธ์ 
    - ดำเนินการอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครหรือตามท่ีได้รับ 
     มอบหมายในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง ควบคุมและจำกัดการแพร่ระบาดของโรค 
     ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
 ๓. สำนักงานเขต ดำเนินการตรวจสอบ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และจำกัดวงของการแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในกลุ่มเป้าหมาย (กลุ่มรเส่ียงและสถานท่ีเส่ียง) ในพื้นท่ีเขต เช่น สถาน
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แคมป์คนงานก่อสร้าง (camp) ตลาด ชุมชน ศาสนสถาน โรงเรียน 
สถาบันการศึกษาและสถานศึกษาต่างๆ เป็นต้น โดยมีขอบเขตงาน ดังนี้ 
  3.1 ตรวจสอบ  
    - จัดต้ังด่านตรวจคัดกรองการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
    - สอบสวนโรคด้วยการสอบถามประวัติการเดินทางจากผู้ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
     (COVID-19) 
    - ดำเนินการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก (Active case finding) 
    - ตรวจสอบสถานประกอบการและสถานท่ีท่ีถูกส่ังปิดตามประกาศกรุงเทพมหานคร 
  3.2 เฝ้าระวัง 
    - สอบสวนโรคด้วยการสอบถามประวัติการเดินทางจากผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) 
    - ตรวจแคมป์คนงานก่อสร้าง (camp)  
  3.3 ควบคุมและป้องกัน 
    - ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
    - ติดตามผู้ถูกกักตัว 14 วัน 
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  3.4 จำกัดวงของการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   
    - การบำบัดและฟื้นฟู 
    - สวัสดิการสังคมและช่วยเหลือเยียวยา 
    -  การส่ือสารประชาสัมพันธ์ 
    - งานบริหารจัดการผู้ติดเช้ือและกลุ่มเส่ียง  
    - งานบริหารจัดการพื้นท่ี 
    -  งานบริหารจัดการการฉีดวัคซีน 
  3.5 ดำเนินการอื ่นใดที ่เกี ่ยวข้องตามนโยบายผู ้บริหารกรุงเทพมหานครหรือตามที ่ได้รับ
มอบหมายในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง ควบคุมและจำกัดการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
  3.6 รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบผ่านสำนักอนามัย 
 4. สำนักอนามัย  
  4.1 ตรวจสอบ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และจำกัดวงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร รวมทั้ง แนะนำ ร่วมตรวจสอบ และสนับสนุนการดำเนินงานของ
สำนักงานเขต ตามภารกิจดังกล่าว รวมทั้ง ดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครหรือ
ตามท่ีได้รับมอบหมายในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง ควบคุมและจำกัดการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
  4.๒ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผู้ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้อง
ในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และจำกัดวงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ ช่องทางอื่นใดท่ีเหมาะสม 
  4.3 รายงานผลสำเร็จของการดำเนินงานนำเรียนผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ 
 
๖. ระยะเวลาดำเนินการ  
 - จำนวน 150 วัน หลังจากได้รับเงินสนับสนุน 
 
๗. สถานที่ดำเนินการ  
 - พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 50 เขต (กลุ่มเสี่ยงและสถานที่เสี่ยงต่างๆ ในพื้นท่ี ได้แก่ ชุมชน อาคาร 
บ้านเรือน สถานประกอบการกลุ่มเส่ียง แคมป์คนงานก่อสร้าง (camp) เป็นต้น) 
 
๘. งบประมาณ  
 ใช้งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 8,713,119 บาท      
(แปดล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทถ้วน) โดยรายละเอียด ดังนี้ 
 1. ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับหน่วยปฏิบัติงานระดับพื้นที ่ (สำนักงานเขต) ได้แก่ เจ้าหน้าที่ฝ ่าย
ส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาล  เจ้าหน้าท่ีฝ่ายเทศกิจ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าท่ีฝ่าย
อื่นๆ ท่ีผู้บริหารหน่วยงานมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน และจำกัดวงของการ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นท่ีเขต จำนวน 2,75๐ คน (55 คนต่อสำนักงานเขต) 
รวมเป็นเงิน 8,670,318 บาท 
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  1.1 หน้ากากอนามัย (50 ช้ิน/กล่อง)  เป็นเงิน 382,250 บาท   
    (69.50 บาท/กล่อง * 2 กล่อง/คน * 50 เขตๆ ละ 55 คน) 
  1.2 หน้ากากใสครอบหน้า (face shield)  เป็นเงิน 55,000 บาท 
    (20 บาท/ช้ิน * 1 ช้ิน/คน * 50 เขตๆ ละ 55 คน) 
  1.3 หมวกคลุมผม  เป็นเงิน 495,000 บาท 
    (2 บาท/ใบ * 1 ใบ/คน/วัน * 90 วัน * 50 เขตๆ ละ 55 คน) 
  1.4 ชุดกาวน์กันน้ำ  เป็นเงิน 6,187,500 บาท 
    (25 บาท/ชุด * 1 ชุด/คน/วัน * 90 วัน  * 50 เขตๆ ละ 55 คน) 
  1.5 ถุงมือทางการแพทย์ (50 คู่/กล่อง)  เป็นเงิน 1,100,000 บาท 
    (200 บาท/กล่อง * 2 กล่อง/คน * 50 เขตๆ ละ 55 คน) 
  1.6 ถุงมือยางทำความสะอาด  เป็นเงิน 137,500 บาท 
    (25 บาท/คู่ * 2 คู่/คน * 50 เขตๆ ละ 55 คน) 
  1.7 น้ำยาทำความสะอาด (5,000 มิลลิลิตร/แกลลอน)  เป็นเงิน 163,068 บาท 
    (135.89 บาท/แกลลอน * 24 แกลลอน/เขต * 50 เขต) 
  1.8 ถุงขยะสีแดง (24 * 28 นิ้ว 18 ใบ/แพ็ค หรือ 1 กิโลกรัม/แพ็ค)  เป็นเงิน 150,000 บาท 
    (60 บาท/แพ็ค * 50 แพ็ค/เขต * 50 เขต) 
 2. ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับหน่วยปฏิบัติงานส่วนกลาง (สำนักอนามัย) ได้แก่ เจ้าหน้าที่สำนักงาน
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม กองสุขาภิบาลอาหาร และผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารหน่วยงานให้ปฏิบัติหน้าที่ในการ  
ตรวจสอบ เฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน และจำกัดวงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)       
ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร จำนวน 60 คน รวมเป็นเงิน 42,801 บาท 
  2.1 หน้ากากอนามัย (50 ช้ิน/กล่อง)  เป็นเงิน 8,340 บาท   
    (69.50 บาท/กล่อง * 2 กล่อง/คน * 60 คน) 
  2.2 หน้ากากใสครอบหน้า (face shield)  เป็นเงิน 1,200 บาท 
    (20 บาท/ช้ิน * 1 ช้ิน/คน * 60 คน) 
  2.3 ถุงมือทางการแพทย์ (50 คู่/กล่อง)  เป็นเงิน 24,000 บาท 
    (200 บาท/กล่อง * 2 กล่อง/คน * 60 คน) 
  2.4 ถุงมือยางทำความสะอาด  เป็นเงิน 3,000 บาท 
    (25 บาท/คู่ * 2 คู่/คน * 60 คน) 
  2.5 น้ำยาทำความสะอาด (5,000 มิลลิลิตร/แกลลอน) เป็นเงิน 3,261 บาท 
    (135.89 บาท/แกลลอน * 24 แกลลอน) 
  2.6 ถุงขยะสีแดง (24 * 28 นิ้ว 18 ใบ/แพ็ค หรือ 1 กิโลกรัม/แพ็ค)  เป็นเงิน 3,000 บาท 
    (60 บาท/แพ็ค * 50 แพ็ค) 

รวมเป็นเงิน 8,713,119 บาท       
(แปดล้านเจ็ดแสนหนึ่งหม่ืนสามพนัหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทถ้วน)  

 
หมายเหตุ : ค่าวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวรองรับการปฏิบัติงานระหว่างมิถุนายน - สิงหาคม ๒๕๖๔ หรือ เป็นเวลา 90 วัน 
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๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 ๑. ช่วยป้องกัน ควบคุม และจำกัดวงของการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   
จนสามารถควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรค หรือ แนวโน้มการติดเช้ือของประชาชนลดลง 
 ๒ ผู้ป่วยโรคจากโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงาน
กรุงเทพมหานคร อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย ทันสถานการณ์ ครอบคลุมครบถ้วน 
 ๓. เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องสังกัดสำนักงานเขตและสำนักอนามัย สามารถปฏิบัติงานควบคุม ป้องกัน
ยับย้ังปัจจัยท่ีมีผลต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้อย่าง
ปลอดภัยและเต็มประสิทธิภาพ  
 
๑๐. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
(ผู้เสนอฯ ทำเครื่องหมาย  ใน  เพียงหัวข้อเดียวในข้อ ๑๐.๑ และ ๑๐.๒ รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนก
ประเภทเท่าน้ัน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว) 

๑๐.๑ หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๖) 
 ช่ือหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน.......................................................................................................... 
   ๑๐.๑.๑  สถานบริการ ได้แก่ สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ของเอกชน และของสภากาชาดไทย  

  หน่วยบริการการประกอบโรคศิลปะสาขาต่าง ๆ และสถานบริการสาธารณสุขอื่นที่   
  คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนดเพิ่มเติม 

   ๑๐.๑.๒  หน่วยบริการ ได้แก่ สถานบริการท่ีได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
   ๑๐.๑.๓  หน่วยงานสาธารณสุข ได้แก่ หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร หรือหน่วยงานของรัฐท่ีมีภารกิจ 

 ด้านสาธารณสุขโดยตรงในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร แต่มิได้เป็นสถานบริการหรือหน่วยบริการ 
เช่น สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ เป็นต้น 

   ๑๐.๑.๔  หน่วยงานอื่นของรัฐ ได้แก่ หน่วยงานท่ีมิได้มีภารกิจด้านการสาธารณสุขโดยตรง แต่อาจ 
 ดำเนินกิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพหรือการป้องกันโรคได้ในขอบเขตหนึ่ง เช่น สำนักงานเขต 
โรงเรียน สถาบันการศึกษา วัด เป็นต้น 

   ๑๐.๑.๕  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน ได้แก่ ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
    และคนพิการหรือศูนย์ท่ีมีช่ืออย่างอื่น ซึ่งจัดต้ังโดยกรุงเทพมหานคร หรือท่ีคณะอนุกรรมการ 
    สนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงกรุงเทพมหานคร เห็นชอบ 

   ๑๐.๑.๖  องค์กรหรือกลุ่มประชาชน ได้แก่ องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน หรือภาคเอกชน หรือบุคคลท่ีมี 
  การรวมตัวกันเป็นกลุ่ม ชมรม สมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรท่ีเรียกช่ืออื่นต้ังแต่ ๕ คนขึ้นไป ท่ีไม่มี 
  วัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาผลกำไร  ท้ังนี้ จะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ได้ 

 ช่ือองค์กร.......................................................................................... 
 กลุ่มคน (ระบุ ๕ คน)  ช่ือ – นามสกุล ดังนี้ 
 ๑……………………………………............…... เลขบัตรประจำตัวประชาชน …………………....... 
 ๒……………………………………............…... เลขบัตรประจำตัวประชาชน …………………....... 
 ๓……………………………………............…... เลขบัตรประจำตัวประชาชน …………………....... 
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 ๙ 

๑๐.๒ ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๖) 
  ๑๐.๒.๑ สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ ๖(๑)] 
  ๑๐.๒.๒ สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ ๖(๒)] 
  ๑๐.๒.๓ สนับสนุนการจัดกิจกรรมของศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ ๖(๓)] 
  ๑๐.๒.๔ สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ ๖(๕)] 

๑๐.๓ กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. ๒๕๕๗) 
  ๑๐.๓.๑ กลุ่มหญิงต้ังครรภ์และหญิงหลังคลอด 
  ๑๐.๓.๒ กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
  ๑๐.๓.๓ กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
  ๑๐.๓.๔ กลุ่มวัยทำงาน 
  ๑๐.๓.๕ กลุ่มผู้สูงอายุ 
  ๑๐.๓.๖ กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
  ๑๐.๓.๗ กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ 
  ๑๐.๓.๘ กลุ่มประชาชนท่ัวไปท่ีมีภาวะเส่ียง 

๑๐.๔ กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก 
  ๑๐.๔.๑ กลุ่มหญิงต้ังครรภ์และหญิงหลังคลอด 

  ๑๐.๔.๑.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 
  ๑๐.๔.๑.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเส่ียง 
  ๑๐.๔.๑.๓ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด 
  ๑๐.๔.๑.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
  ๑๐.๔.๑.๕ การส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ 
  ๑๐.๔.๑.๖ การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 
  ๑๐.๔.๑.๗ การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 
  ๑๐.๔.๑.๘ อื่น ๆ (ระบุ) ................................................................................................... 

  ๑๐.๔.๒ กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
  ๑๐.๔.๒.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 
  ๑๐.๔.๒.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเส่ียง 
  ๑๐.๔.๒.๓ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 
  ๑๐.๔.๒.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
  ๑๐.๔.๒.๕ การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์ 
  ๑๐.๔.๒.๖ การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย 
  ๑๐.๔.๒.๗ การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 
  ๑๐.๔.๒.๘ อื่น ๆ (ระบุ) ................................................................................................... 

  ๑๐.๔.๓ กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
  ๑๐.๔.๓.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 
  ๑๐.๔.๓.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเส่ียง 
  ๑๐.๔.๓.๓ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 
  ๑๐.๔.๓.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 



 ๑๐ 

  ๑๐.๔.๓.๕ การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์ 
  ๑๐.๔.๓.๖ การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย 
  ๑๐.๔.๓.๗ การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม 
  ๑๐.๔.๓.๘ การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 
  ๑๐.๔.๓.๙ อื่น ๆ (ระบุ) ................................................................................................... 

  ๑๐.๔.๔ กลุ่มวัยทำงาน 
  ๑๐.๔.๔.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 
  ๑๐.๔.๔.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเส่ียง 
  ๑๐.๔.๔.๓ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 
  ๑๐.๔.๔.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
  ๑๐.๔.๔.๕ การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานและการปรับเปล่ียนส่ิงแวดล้อมในการทำงาน 
  ๑๐.๔.๔.๖ การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทำงาน 
  ๑๐.๔.๔.๗ การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม 
  ๑๐.๔.๔.๘ การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 
  ๑๐.๔.๔.๙ อื่น ๆ (ระบุ) ................................................................................................... 

  ๑๐.๔.๕ กลุ่มผู้สูงอายุ 
  ๑๐.๔.๕.๑. การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 
  ๑๐.๔.๕.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเส่ียง 
  ๑๐.๔.๕.๓  การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 
  ๑๐.๔.๕.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้  
  ๑๐.๔.๕.๕ การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ 
  ๑๐.๔.๕.๖ การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า 
  ๑๐.๔.๕.๗ การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเส่ือม 
  ๑๐.๔.๕.๘ อื่น ๆ (ระบุ) ................................................................................................... 

  ๑๐.๔.๖ กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
  ๑๐.๔.๖.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 
  ๑๐.๔.๖.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเส่ียง 
  ๑๐.๔.๖.๓ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 
  ๑๐.๔.๖.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
  ๑๐.๔.๖.๕ การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
  ๑๐.๔.๖.๖ การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ 
  ๑๐.๔.๖.๗ การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
  ๑๐.๔.๖.๘ การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง 
  ๑๐.๔.๖.๙ อื่นๆ (ระบุ) ..................................................................................................... 

 
 
 
 
 



 ๑๑ 

  ๑๐.๔.๗ กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ 
  ๑๐.๔.๗.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 
  ๑๐.๔.๗.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเส่ียง 
  ๑๐.๔.๗.๓ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 
  ๑๐.๔.๗.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
  ๑๐.๔.๗.๕ การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ 
  ๑๐.๔.๗.๖ การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า 
  ๑๐.๔.๗.๗ การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเส่ือม 
  ๑๐.๔.๗.๘ อื่น ๆ (ระบุ) ................................................................................................... 

  ๑๐.๔.๘ กลุ่มประชาชนท่ัวไปท่ีมีภาวะเส่ียง 
  ๑๐.๔.๘.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 
  ๑๐.๔.๘.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเส่ียง 
  ๑๐.๔.๘.๓ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 
  ๑๐.๔.๘.๔ การรณรงค์ / ประชาสัมพันธ์ / ฝึกอบรม / ให้ความรู้ 
  ๑๐.๔.๘.๕ การส่งเสริมการปรับเปล่ียนพฤติกรรมและส่ิงแวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ 
  ๑๐.๔.๘.๖ อื่น ๆ (ระบุ) ได้แก่ จัดต้ังด่านตรวจคัดกรองการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) , สอบสวนโรคด้วยการสอบถามประวัติการเดินทางจากผู้ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) , ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก (Active case finding) , ติดตามผู้ถูกกักตัว 14 วัน ,
ตรวจสอบสถานประกอบการและสถานท่ีท่ีถูกส่ังปิดตามประกาศกรุงเทพมหานคร , ตรวจสอบท่ีพัก  

 (Camp) คนงานก่อสร้าง และดำเนินการอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครหรือ 
ตามที่ได้รับมอบหมายในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง ควบคุม และจำกัดวงของการแพร่ระบาดของโรค 
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   
 
 
 
 

(ลงช่ือ) ......................................................................... ผู้เสนอโครงการ 
 (.....................................................................)  
วัน ............. เดือน ....................... พ.ศ. ............ 

 
 



 ๑๒ 

ปฏิทินการดำเนินงาน 
โครงการบูรณาการดำเนินงานควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

กิจกรรม วัน/เดือน/ป ี รายละเอียดกิจกรรม ผลผลิต (out put) ผลลัพธ์ (out come) สถานที่/เวลา ผู้รับผิดชอบ 
 
๑.จัดซื ้อวัสดุอุปกรณ์เพื ่อใช้ในงาน
ป้องกัน ควบคุมโรคการแพร่ระบาด
ของโรคติดเช ื ้อไวร ัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
๒. ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ให้หน่วยงานที่
เกี ่ยวข้องเพื่อใช้งานป้องกัน ควบคุม
โรคการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
พ.ค.-มิ.ย.๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
มิ.ย.๖๔ 

 
 - จ ัดซื ้อวัสดุอุปกรณ์ที ่จำเป็น
ส ำ ห ร ั บ เ จ ้ า ห น ้ า ท ี ่ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานป้องกัน ควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น 
หน้ากากอนามัย ,ชุด PPE ,ถุงมือ 
เป็นต้น 
 
 -  ส ่ งมอบว ัสด ุอ ุปกรณ์ฯ  ให้
สำนักงานเขตและสำนักอนามัย 
เพื ่อแจกจ่ายให้เจ้าหน้าที ่ใช้ใน
งานป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคต ิดเช ื ้ อไ วรั ส      
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
๑. เจ ้าหน้าท ี ่ม ีว ัสดุอ ุปกรณ์
เพ ียงพอต ่อการปฏ ิบ ัต ิ งาน
ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดเช ื ้อไวร ัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 
๒. เจ ้าหน้าที่ทำการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดเช ื ้อไวร ัสโคโรนา 
2019(COVID-19) ตามหน้าที่ที่
รับผิดชอบ ดังน้ี 
- ตั้งด่านตรวจคัดกรองการแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ในพ้ืนที ่
- สอบสวนโรคด้วยการสอบถาม
ประวัติการเดินทางจากผู้ติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)  
- ค ้นหาผู ้ป ่วยเชิงร ุก (Active 
case finding) ในพ้ืนที ่

 
๑.เจ้าหน้าที่มีศักยภาพมีความ
พร้อมในการปฏิบัติงานตาม
หน้าที ่ที่ร ับผิดชอบมากยิ่งข้ึน 
ทั ้งในแง่วัสดุอุปกรณ์/ความ
ปลอดภ ั ย ในการทำ ง า น /
ประสิทธิภาพในการทำงาน 
๒. ผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) 
ไ ด ้ ร ั บ ก า ร ช ่ วย เหล ื อ จาก
หน่วยงานกรุงเทพมหานคร
อย่างรวดเร ็ว ปลอดภัย ทัน
สถานการณ์และครบถ้วน 
๓. สถานการณ์การแพร่ระบาด
หรือการติดเชื ้อของโรคไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) ใน
เขตกรุงเทพมหานครลดลง 

 
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ฯ ให้เจ้าหน้าที่
ทั้ง ๕๐ สำนักงานเขต 
- จัดซื้อระหว่าง พ.ค.- มิ.ย.๖๔ 
 
 
 
 
 
- ส่งมอบฯ ให้เจ้าหน้าที่ผู ้เกี่ยวข้อง 
ภายใน มิ.ย.๖๔ 
 
 

 
- สำนักอนามัย 
 
 
 
 
 
 
 
- สำนักอนามัย 
และสำนักงานเขต 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓ 

 
 

ปฏิทินการดำเนินงาน (ต่อ) 
โครงการบูรณาการดำเนินงานควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

กิจกรรม วัน/เดือน/ป ี รายละเอียดกิจกรรม ผลผลิต (out put) ผลลัพธ์ (out come) สถานที่/เวลา ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ติดตามผู้ถูกกักตัว ๑๔ วัน  
- ตรวจสอบสถานประกอบการ/
สถานที่ที่ถูกสั่งปิดตามประกาศ
กรุงเทพมหานคร 
- ตรวจสอบแคมป์แรงงานก่อสร้าง  
- ควบคุมและป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเช ื ้อ ไวรัส    
โคโรนา 2019 (COVID-19) 
- งานด้านการบำบัดและฟ้ืนฟู 
- งานด้านสวัสดิการสังคมและ
ช่วยเหลือเยียวยา 
- งานสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
- งานปฏิบัติการตรวจเชิงรุก 
- งานบริหารจัดการผู ้ต ิดเชื้อ
และกลุ่มเสี่ยง  
- งานบริหารจัดการพ้ืนที่ 
-  งานบร ิหารจ ัดการการฉีด
วัคซีน 
- ดำเนินการอื ่นใดที่เกี ่ยวข้อง
นโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๔ 

ปฏิทินการดำเนินงาน (ต่อ) 
โครงการบูรณาการดำเนินงานควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

กิจกรรม วัน/เดือน/ป ี รายละเอียดกิจกรรม ผลผลิต (out put) ผลลัพธ์ (out come) สถานที่/เวลา ผู้รับผิดชอบ 
 
๓. ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดเช ื ้อไวร ัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)  ส ่ ง เ ส ร ิ ม ความรู้ เ พ่ิม
ศักยภาพการปฏิบัติงาน และรายงาน
ผลการดำเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
๔. สรุปผลการดำเนินโครงการฯ 

 
มิ.ย.-ส.ค.๖๔ 
 
 
 
 
 
ก.ย.๖๔ 
 
 
 
 
ก.ย.๖๔ 

 
๓.๑ สำนักงานเขต ,สำนักอนามัย
ดำเนินงานตามแผนงาน / ตาม
อำนาจหน้าที ่ได้ร ับมอบหมาย 
รวมทั้ง ดำเนินการส่งเสริมความรู้
เพ ิ ่มศ ักยภาพของเจ ้าหน้าที่       
ในการปฏิบัติงานฯ 
๓.๒ สำนักงานเขต ,สำนักอนามัย
รายงานผลในข้อ ๓.๑ ให้ผู้บริหาร
กรุงเทพมหานครทราบผ่านสำนัก
อนามัย 
 
- สำนักอนามัย รวบรวมข้อมูล ,
ร า ย ง า นผ ลส ำ เ ร ็ จ ขอ ง การ
ดำเนินงาน นำเร ียนผ ู ้บร ิหาร
กรุงเทพมหานคร, คณะกรรมการ
กองท ุนหล ักประก ันส ุ ขภาพ
กรุงเทพมหานคร และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องรับทราบ 

 
๓.  ม ีรายงานผลการดำ เ นิน
โครงการและสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ใน
เขตกร ุงเทพมหานคร อย่าง
ครบถ้วน 
 
 
 
 
 
 

 
- ผ ู ้บร ิหารกรุงเทพมหานคร 
ร ับทราบข้อมูลสถานการณ์
ปัจจุบัน เพื ่อนำมาพิจารณา
ประกอบการจัดการปัญหาการ
แพร ่ระบาดของโรคติดเชื้ อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
- ผ ู ้บร ิหารกรุงเทพมหานคร 
ร ับทราบผลการดำเนินงาน
และสถานการณ์ฯ ในภาพรวม 
นำไปใช ้พ ิจารณาวางแผน
จัดการปัญหาการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื ้อไวร ัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ในเขต
กรุงเทพมหานคร ต่อไป 

 
- ดำเนินการในพ้ืนที่ ๕๐ สำนักงานเขต     
ทั่วพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
- ปฏิบัติงาน ๙๐ วัน หรือ ระหว่าง 
มิ.ย.ถึง ส.ค.๖๔   
- รายงานผล ภายใน ก.ย.๖๔ 
 
 
 
 
 
 
- ครอบคลุมพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
- รายงานผล ภายใน ก.ย.๖๔ 

 
- สำน ั กงานเขต
และสำนักอนามัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- สำนักอนามัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
ส่วนที่ ๒ : ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับเจ้าหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมายลงรายละเอียด) 

รหัสแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรม.................................................................... 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร/คณะอนุกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเขต....................... ครั้งที่ ............./……….....…… เมื่อวันท่ี .................................ผลการ
พิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

 อนุมัติงบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จำนวน ............................... บาท 
 ไม่อนุมัติงบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  

 เนื่องจาก (ระบุ) ........................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 

หมายเหตุเพิ่มเติม (ถ้ามี) ............................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
 

(ลงช่ือ) ................................................................  
 (.............................................................)  
วัน .......... เดือน .................... พ.ศ. .......... 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 




