แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 กรมอนามัย
ภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม
ตามแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

คํานํา
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมอนามัย จัดทําขึ้นตามกรอบนโยบาย
รัฐบาล ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับ
12 (พ.ศ. 2560 – 2564) การขั บ เคลื่ อนนโยบาย Thailand 4.0 แผนงานบูร ณาการเชิง ยุ ทธศาสตร
นโยบายกระทรวง ยุทธศาสตรดานสาธารณสุข และยุทธศาสตรกรมอนามัย ใหเกิดการบูรณาการการทํางานมี
ความเชื่อมโยงสอดคลองสนับสนุนซึ่งกันและกันอยางมีประสิทธิภาพ มุงสูวิสัยทัศน “กรมอนามัยเปนองคกร
หลักของประเทศ ในการอภิบาลระบบสงเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อประชาชนสุขภาพดี”
ภายใต 4 ประเด็ น ยุ ทธศาสตร 12 เป า ประสงค 21 ตัว ชี้วัด และขับ เคลื่อนการดําเนิน งานสอดรั บ กั บ
กระบวนงานหลักของกรมอนามัย (Core Business Process) ทั้งมิตินโยบายสําคัญและมิติพื้นที่ โดยจัดทํา
และบริหารแผนปฏิบัติการแบบคลอมและขามสายงาน (Cross Function) ดวยกระบวนการทํางานแบบมี
สวนรวม (Fully Active Participation) ทั้ง Cluster สวนกลางและศูนยอนามัยรวมกันกําหนดเปาหมาย/
โครงการ/มาตรการ/กิจกรรมสําคัญที่นําสูการปฏิบัติ (Key Activities Must Be Done) และกํากับติดตามผล
การดํ า เนิ น งานเพื่ อ นํ า มาปรั บ ปรุ ง วิ ธี ก ารดํ า เนิ น งานให ป ระสานสอดคล อ งกั น อย า งเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
การขั บ เคลื่ อ นการดํ า เนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ.2561
กรมอนามัย ใหความสําคัญกับการดําเนินงานตามกรอบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสําคัญที่มีการตกลง
รวมกัน ภายใต 25 โครงการ 79 กิจกรรมสําคัญ เนนความสอดรับของโครงการ/กิจกรรมสําคัญกรมอนามัย
ในแผนปฏิบัติราชการเชื่อมโยงกับโครงการ/กิจกรรมของหนวยงาน เพื่อใหเห็นภาพรวมในการดําเนินการที่
ไดผลผลิต ผลลัพธเปนรูปธรรมที่ชัดเจน สามารถบรรลุเปาหมายและผลลัพธที่ตองการ ดวยกระบวนการ
กํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง และสื่อสารถายทอดแผนการดําเนินงานตั้งแต
ระดับกรม ระดับหนวยงาน และระดับบุคคล ใหเกิดการรับรูเขาใจทั่วทั้งองคกร เชื่อมโยงการดําเนินงานตาม
บทบาทหนาที่ตนเอง หนวยงาน และยุทธศาสตรของกรมอยางมีประสิทธิภาพ หวังเปนอยางยิ่งวาบุคลากร
กรมอนามัยจะผสานการดําเนินงานทุกฝายใหเชื่อมโยงหนุนเสริมซึ่งกันและกัน นําไปสูการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานแบบบูรณาการและเกิดผลสําเร็จที่เปนรูปธรรมไดอยางชัดเจน

(นายแพทยวชิระ เพ็งจันทร)
อธิบดีกรมอนามัย
พฤศจิกายน 2560

I

สารบัญ
หนา
1. คํานํา
2. สารบัญ

I
II

3. กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม ตามแผนพัฒนา
สุขภาพแหงชาติ ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.25602564
4. แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมอนามัย
4.1 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมสุขภาพ 5 กลุมวัย

III

1

1.1 สงเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ

1
1

1.2 สงเสริมเด็กวัยเรียนใหแข็งแรงและฉลาด

6

1.3 สงเสริมพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุที่เหมาะสมสําหรับวัยรุน
1.4 สงเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทํางานที่พึงประสงค
1.5 สงเสริมผูสงู อายุไทยเพื่อเปนหลักชัยของสังคม
4.2 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 สรางความเขมแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดลอมชุมชนอยางยั่งยืน

11
16
20
25

4.3 โครงการตามแนวพระราชดําริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ
4.4 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 อภิบาลระบบสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม

31
33

4.5 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ปฏิรูประบบงานสูองคกรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

35

II

III

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมอนามัย

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมสุขภาพ 5 กลุมวัย
ประเด็นยุทธศาสตรยอย 1.1 สงเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (ดานสาธารณสุข)
ประเด็นยุทธศาสตร : 1 สงเสริมสุขภาพ ปองกัน และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (Promotion, Prevention & Protection Excellence)
แผนงาน :
1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ)
โครงการ :
1 โครงการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพคนไทยกลุมสตรีและเด็กปฐมวัย
ตัวชี้วัด :
2) อัตราสวนการตายมารดาไทยตอการเกิดมีชีพแสนคน
3) รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป มีพัฒนาการสมวัย
4) รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน และสวนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ป
ความเชื่องโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ประเด็นยุทธศาสตร : 1 สงเสริมสุขภาพ 5 กลุมวัย (1.1 สงเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ)
เปาประสงค : 1. ตั้งครรภคุณภาพ ลูกเกิดรอด แมปลอดภัย 2. เด็กอายุ 0-5 ป มีพัฒนาการสมวัย
3. เด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร : 1) อัตราสวนการตายมารดาไทยตอการเกิดมีชีพแสนคน
2) รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป มีพัฒนาการสมวัย
3) รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน และสวนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ป
4) รอยละของเด็กอายุ 3 ป ปราศจากฟนผุ
Cluster : สตรีและเด็กปฐมวัย

1

รูปภาพที่ 1.1 แผนที่ทางเดินยุทธศาสตรกลุมสตรีและเด็กปฐมวัย

รูปภาพที่ 1.2 การขับเคลื่อนการดําเนินงานกลุมสตรีและเด็กปฐมวัย

2

โครงการสําคัญเพื่อการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ที่

ชื่อโครงการ

(1)
(2)
1 โครงการตั้งครรภ
คุณภาพเพื่อลูกเกิด
รอดแมปลอดภัย

วัตถุประสงคโครงการ

(3)
1. เพื่อพัฒนาหนวย
บริการสารณสุขทุก
ระดับสามารถ
จัดระบบบริการอยางมี
มาตรฐานเทียบเทา
สากล
2. เพื่อสงเสริมสุขภาพ
มารดาชวงตั้งครรภ
เพื่อลูกในครรภเกิด
รอดครบ32 สมองดี
3. เพื่อการเฝาระวัง
การตายของมารดา
ดวยปญหาที่ปองกันได
2 โครงการครอบครัว
- สงเสริมบทบาทพอ
คุณภาพเพื่อลูกนอย แมหรือผูปกครองใน
พัฒนาการสมวัย
การเลี้ยงดูเด็กที่
เตรียมพรอมสูวัยเรียน ถูกตองเหมาะสม

กลุมเปาหมาย
(4)
- บุคลากรทางการแพทย
และสถานบริการ
สาธารณสุขทุกแหง ทุก
ระดับ

- บุคลากรทางการแพทย/
สาธารณสุขและบุคลากรที่
ทํางานดานเด็กใน
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย
กระทรวงมหาดไทยและ
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงศึกษาธิการ ครูพี่

แนวทางการดําเนินงาน/
กิจกรรมสําคัญ
(5)
(6)
- หนวยบริการสาธารณสุขทุกระดับ 1.1 พัฒนาระบบขอมูลสุข
จัดระบบบริการอยางมีมาตรฐาน ภาวะหญิงตั้งครรภ
1.2 เสริมพลังภาคีเครือขาย
เทียบเทาสากล 77 จังหวัด
- มีแนวทางเพื่อการปองกันทารก (MCH Board) และสืบสวน
คลอดกอนกําหนด ทารกแรกเกิด การตายมารดาระดับเขต
1.3 สนับสนุนสงเสริมการใช
น้ําหนักนอยและความพิการแต
มาตรฐานอนามัยแมและเด็ก
กําเนิด 3 แนวทาง
- ระบบเฝาระวังมารดาตายและ
การคลอดกอนกําหนด
2 ระบบ
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ

-จัดทําหลักสูตรเพื่อสงเสริม
บทบาทพอแมหรือผูปกครองในการ
เลี้ยงดู สงเสริม พัฒนาการและการ
เรียนรูของเด็กตามวัย 1 เรื่อง
-พัฒนาตนแบบครอบครัวคุณภาพ
5 แหง

3

ระยะเวลา
(7)
1 ต.ค. 60 –
30 ก.ย. 61

2.1 สงเสริมบทบาทพอแมเพื่อ 1 ต.ค. 60 –
การเลี้ยงดูเด็ก
30 ก.ย. 61
2.2พัฒนารูปแบบและพื้นที่
สงเสริมการมีกิจกรรมทางกาย
ของเด็กปฐมวัย

งบประมาณ
(บาท)
(8)
6,150,100

7,166,000

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงคโครงการ

กลุมเปาหมาย

เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ

เลี้ยงเด็กในศูนยเด็กเล็ก
และโรงเรียนอนุบาล

แนวทางการดําเนินงาน/
กิจกรรมสําคัญ

ระยะเวลา

งบประมาณ
(บาท)

3 โครงการเสริมสรางสุข
ภาวะเด็กปฐมวัยอยาง
บูรณาการอยางมีสวน
รวม

-สรางความเขมแข็ง
ของระบบเฝาระวัง
พัฒนาการเด็กปฐมวัย
บูรณาการอยางมีสวน
รวม
- สงเสริมบทบาทพอแม
หรือผูปกครองในการ
เลี้ยงดูเด็กที่ถูกตอง
เหมาะสม

- บุคลากรทางการแพทย/
สาธารณสุขและบุคลากรที่
ทํางานดานเด็กใน
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย
กระทรวงมหาดไทยและ
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงศึกษาธิการ ครูพี่
เลี้ยงเด็กในศูนยเด็กเล็ก
และโรงเรียนอนุบาล

-ระบบเฝาระวังพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยเพื่อ การคัดกรอง การติดตาม
เด็กสงสัยพัฒนาการลาชาเพื่อรับการ
กระตุนพัฒนาการ 77 ระบบ
-สงเสริมสนับสนุนปกปองการเลี้ยง
ลูกดวยนมแมเพื่อพัฒนาการที่ดีใน
ขวบปแรก ดวยการขับเคลื่อน พรบ.
Milk Code 12 ครั้ง

3.1 พัฒนาระบบเฝาระวังและ 1 ต.ค. 60 –
สงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 30 ก.ย. 61
บูรณาการอยางมีสวนรวม
3.2 ขับเคลื่อนพรบ. Milk Code
และการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวย
นมแม

20,208,900

4 โครงการเด็กปฐมวัย
สูงดี สมสวน ป
2561

-เพื่อสงเสริม
โภชนาการสตรีและ
เด็กปฐมวัย
-เพื่อใหมีการ
ดําเนินงานโภชนาการ
แบบบูรณาการใน
ANC WCC หมูบาน
ศูนยเด็กเล็ก และอปท.
ในระดับตําบล

- เด็กแรกเกิด – 5 ป
- พอแม/ผูปกครองเด็ก
- บุคลากรที่เกี่ยวของ
ไดแก บุคลากรสาธารณสุข
ผูบริหารและผูปฏิบัติงาน
ในองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ครูพี่เลี้ยง อสม.

-ระบบเฝาระวังภาวะโภชนาการหญิง
ตั้งครรภและการเจริญเติบโตของเด็ก
0-5 ป จํานวน 1 ระบบ
- ตําบลสงเสริมเด็กอายุ 0-5 ป สูงสม
สวน ฟนไมผุ พัฒนาการสมวัย ไม
นอยกวา 100 ตําบล

4.1พัฒนาระบบเฝาระวังการ 1 ต.ค. 60 –
เจริญเติบโตเด็ก อายุ 0-5 ป
30 ก.ย. 61
4.2ขับเคลื่อนนโยบาย
มหัศจรรย 1,000 วัน แรกของ
ชีวิต
4.3 พัฒนากลไกสงเสริมเด็ก
อายุ 0-5 ป เพื่อสูงดีสมสวน
ฟนไมผุ พัฒนาการสมวัยใน
ระดับตําบลโดยผานกลไก

14,700,000

4

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงคโครงการ

กลุมเปาหมาย

เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ

-เพื่อพัฒนารูปแบบ
แกนนําชุมชน และ
การใหบริการ
ประชาชนทั่วไป
โภชนาการในANC
และ WCC
- เพื่อสื่อสารสราง
กระแสใหเกิดความ
ตระหนักในการ
สงเสริมโภชนาการสตรี
และเด็กปฐมวัย

แนวทางการดําเนินงาน/
กิจกรรมสําคัญ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอําเภอ

รวมงบประมาณ
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ระยะเวลา

งบประมาณ
(บาท)

48,225,000

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมอนามัย
ประเด็นยุทธศาสตรยอย 1.2 สงเสริมเด็กวัยเรียนใหแข็งแรงและฉลาด
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (ดานสาธารณสุข)
ประเด็นยุทธศาสตร : 1 สงเสริมสุขภาพ ปองกัน และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (Promotion, Prevention & Protection Excellence)
แผนงาน :
1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ)
โครงการ :
2 โครงการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพคนไทยกลุมวัยเรียนและวัยรุน
ตัวชี้วัด :
6) รอยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมสวน
8) รอยละของเด็กกลุมอายุ 0-12 ปฟนดีไมมีผุ (cavity free)
ความเชื่องโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ประเด็นยุทธศาสตร : 1 สงเสริมสุขภาพ 5 กลุมวัย (1.2 สงเสริมเด็กวัยเรียนใหแข็งแรงและฉลาด)
เปาประสงค :
4 เด็กวัยเรียน เจริญเติบโตเต็มศักยภาพและมีทักษะสุขภาพ
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร : 5) รอยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ป) สูงดีสมสวน ฟนไมผุ (caries free) และเด็กอายุ 12 ป มีสวนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ
6) รอยละของเด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงคดานการบริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย และทันตสุขภาพ
Cluster : วัยเรียน
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รูปภาพที่ 2.1 แผนที่ทางเดินยุทธศาสตรกลุมวัยเรียน

รูปภาพที่ 2.2 การขับเคลื่อนการดําเนินงานกลุมวัยเรียน
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โครงการสําคัญเพื่อการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ที่

ชื่อโครงการ

(1)
(2)
5 โครงการโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพเพื่อ
เพิ่มโอกาสเรียนรูตาม
นโยบายลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู

วัตถุประสงคโครงการ
(3)
- เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถและ
โอกาสการเรียนรูของ
เด็กนักเรียนใน
โรงเรียนสงเสริม
สุขภาพ

กลุมเปาหมาย

เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ

(4)
(5)
- บุคลากรสาธารณสุขและ - โรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับ
ฝายการศึกษา รวมทั้งภาคี เพชร จํานวน ๗๗ แหง
ผูเกี่ยวของ
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แนวทางการดําเนินงาน/
ระยะเวลา
กิจกรรมสําคัญ
(6)
(7)
5.1 จัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย 1 ต.ค. 60 –
และการขับเคลื่อนสุขภาพเด็ก 30 ก.ย. 61
วัยเรียนบูรณาการอยางมีสวน
รวมแบบประชารัฐ
5.2 พัฒนามาตรฐานและ
กระบวนการประกันคุณภาพ
โรงเรียนตนแบบสุขภาพเด็กวัย
เรียน
5.3 เพิ่มศักยภาพและ
ประสิทธิภาพภาคีเครือขาย
เพื่อการพัฒนาสุขภาพเด็กวัย
เรียน 4.0
5.4 ผลิตชุดความรอบรูและ
การสื่อสารสังคมเพื่อการ
สงเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน
และโรงเรียนรอบรูดานสุขภาพ
(HLS)
5.5 พัฒนาระบบเฝาระวัง
ภาวะสุขภาพเด็กวัยเรียน

งบประมาณ
(บาท)
(8)
19,113,000

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงคโครงการ

กลุมเปาหมาย

6 โครงการเด็กวัยเรียน
สูงดีสมสวน แข็งแรง
และฉลาด

- เพื่อสงเสริมใหเด็กวัย - เด็กอายุตั้งแต 6 -14 ป
เรียนมีสวนสูงระดับดี ในโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาหรือ โรงเรียน
และรูปรางสมสวน
ประถมศึกษาขยายโอกาส
และมัธยมศึกษา
(มัธยมศึกษาตอนตน ม.1 ม.3)

7 โครงการพัฒนา
สุขภาพเด็กวัยเรียน
เพื่อสงเสริมการเรียนรู
ดานสติปญญาและ
สายตา (เด็กไทย
สายตาดี)

- เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานการคัด
กรองและเฝาระวัง
ภาวะสายตานักเรียน
-เพื่อสงเสริมให
นักเรียนไดรับการ
บริการสุขภาพขั้น
พื้นฐานตามกิจกรรม
บริการสรางเสริม
สุขภาพและปองกัน
โรคภายใตระบบ
หลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ

เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ
- บุคลากรไดรบั การพัฒนาศักยภาพ
- สื่อประชาสัมพันธ จํานวน 3 เรื่อง
- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู จํานวน
1 ครั้ง
- รณรงคประชาสัมพันธผานสื่อและ
ชองทางตาง ๆ

- จักษุแพทย/พยาบาลเวช - นักเรียนชั้นอนุบาล ๑ และ
ประถมศึกษาปที่ ๑ ทุกคน ไดรับ
ปฏิบัติทางตาจาก
การตรวจวัดสายตา
โรงพยาบาลศูนย/
โรงพยาบาลทั่วไป/
โรงพยาบาลชุมชน ที่มี
คลินิกตา
-บุคลากรสาธารณสุขจาก
สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด และศูนยอนามัย
-บุคลากรการศึกษาจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ
-นักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 1
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แนวทางการดําเนินงาน/
กิจกรรมสําคัญ
6.1 ทบทวนสถานการณและ
พัฒนามาตรฐาน หลักสูตร และ
นวัตกรรมสุขภาพเด็กวัยเรียน
6.2 ถอดบทเรียนผลงานและ
นวัตกรรมระดับพื้นที่
6.3 ผลิตและพัฒนาสื่อ
สรางสรรคสูงดีสมสวน และ
รณรงคสูสาธารณะ
7.1 พัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพบุคลากรในการเฝา
ระวังสุขภาพเด็กวัยเรียน
7.2 เพิ่มศักยภาพและ
ประสิทธิภาพภาคีเครือขายเพื่อ
การพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียน
4.0 ระดับภาค

ระยะเวลา
1 ต.ค. 60 –
30 ก.ย. 61

1 ต.ค. 60 –
30 ก.ย. 61

งบประมาณ
(บาท)
8,700,000

12,500,000

ที่

ชื่อโครงการ

8 โครงการเสริมสราง
พฤติกรรมเพื่อลด
ความเสี่ยงการ
ตั้งครรภของเด็กวัย
เรียน

วัตถุประสงคโครงการ
1.เพื่อเสริมสราง
ศักยภาพบุคลากร
สาธารณสุขตนแบบ
ดานเพศวิถีศึกษาและ
ทักษะชีวิต
2.เพื่อจัดทําแนว
ทางการจัดการเรียนรู
ดานเพศวิถีศึกษาและ
ทักษะชีวิตให
สอดคลองตามบริบท
ของพื้นที่

กลุมเปาหมาย

เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ

- เจาหนาที่สาธารณสุข - ผูเขารวมประชุม/อบรมผานการ
จากสวนกลาง อาทิ กรม ฝกอบรมตามหลักสูตรที่กําหนด
อนามัย กรมควบคุมโรค
กรมสุขภาพจิต และสวน
ภูมิภาคจาก ศูนยอนามัยที่
1-13 และสสจ. 76 แหง
รวมกทม

แนวทางการดําเนินงาน/
กิจกรรมสําคัญ
8.1 ผลิตสื่อชุดความรูการ
จัดการเรียนรูเพศวิถีศึกษาและ
ทักษะชีวิตในโรงเรียน
8.2 รณรงคความรอบรูสุขภาพ
เด็กวัยเรียน(HL) ในระดับพื้นที่
และผานสื่อ

รวมงบประมาณ
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ระยะเวลา
1 ต.ค. 60 –
30 ก.ย. 61

งบประมาณ
(บาท)
3,400,000

43,713,000

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมอนามัย

ประเด็นยุทธศาสตรยอย 1.3 สงเสริมพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุที่เหมาะสมสําหรับวัยรุน

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (ดานสาธารณสุข)
ประเด็นยุทธศาสตร : 1 สงเสริมสุขภาพ ปองกัน และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (Promotion, Prevention & Protection Excellence)
แผนงาน :
1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ)
โครงการ :
2 โครงการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพคนไทยกลุมวัยเรียนและวัยรุน
ตัวชี้วัด :
9) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป
ความเชื่องโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ประเด็นยุทธศาสตร : 1 สงเสริมสุขภาพ 5 กลุมวัย (1.3 สงเสริมพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุที่เหมาะสมสําหรับวัยรุน)
เปาประสงค :
5 วัยรุนมีทักษะชีวิตและพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุที่เหมาะสม
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร : 7. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป ตอประชากรหญิงอายุ 15-19 ป พันคน
8. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปตอประชากรหญิงอายุ 10-14 ป พันคน
9. รอยละการตั้งครรภซ้ําในหญิงอายุนอยกวา 20 ป
10. รอยละของวัยรุน 15-18 ป สูงดีสมสวน และอายุ 19 ป มีสวนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ
Cluster : วัยรุน
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รูปภาพที่ 3.1 แผนที่ทางเดินยุทธศาสตรกลุมวัยรุน

รูปภาพที่ 3.2 การขับเคลื่อนการดําเนินงานกลุมวัยรุน
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โครงการสําคัญเพื่อการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ที่

ชื่อโครงการ

(1)
(2)
9 โครงการการปองกัน
การตั้งครรภในวัยรุน

วัตถุประสงคโครงการ

กลุมเปาหมาย

เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ

(3)
-เพื่อลดอัตราคลอดมี
ชีพในหญิงอายุ 1519 ป ไมเกิน ๕๐ ตอ
ประชากรหญิงอายุ
15-19 ป 1,000 คน
- เพื่อลดการคลอดซ้ํา
ในหญิงอายุ 15-19 ป
ที่ตั้งครรภตั้งแตครั้งที่
2 ขึ้นไป ไมเกินรอยละ
10 ตอจํานวน หญิง
อายุ 15-19 ปที่มีการ
ตั้งครรภทั้งหมด
- เพื่อพัฒนาครู ก
เรื่องสุขภาวะทางเพศ
เพศคุยไดในครอบครัว
แกนนําเยาวชน
ตนแบบองครวมใน
ชุมชน
- เพื่อพัฒนาบุคลากร
สาธารณสุขใหมีการ
บริการสุขภาพวัยรุน
ตามมาตรา 7 ของ

(4)
- โรงพยาบาลในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
- นักวิชาการสาธารณสุข
เจาหนาที่สาธารณสุข
ผูรับผิดชอบงานวัยรุน
- ผูรับผิดชอบงาน
สาธารณสุขในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
- คณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ
คณะทํางานภายใต
พระราชบัญญัติการ
ปองกันและ
แกไขปญหาการตั้งครรภใน
วัยรุน พ.ศ.2559

(5)
- วิทยากรครู ก เรื่องสุขภาวะทาง
เพศ เพศคุยไดในครอบครัว แกน
นําเยาชนตนแบบองครวมในชุมชน
จํานวน 76 จังหวัด
- บุคลากรสาธารณสุขมีศักยภาพ
ในการการจัดบริการสุขภาพสําหรับ
วัยรุน ตามมาตรา 7 ของพระราช
บัญญัติการปองกันและแกไขปญหา
การตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. 2559
- ระบบเฝาระวังการตั้งครรภใน
วัยรุน
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แนวทางการดําเนินงาน/
ระยะเวลา
กิจกรรมสําคัญ
(6)
(7)
1 ต.ค. 60 –
9.1 การขับเคลื่อน
30 ก.ย. 61
พระราชบัญญัติการปองกัน
และแกไขปญหาการตั้งครรภ
ในวัยรุน
9.2 การเฝาระวังดานอนามัย
การเจริญพันธุ
9.3 การปองกันและแกไข
ปญหาการตั้งครรภในวัยรุน ใน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
9.4 การพัฒนาศักยภาพแกน
นําวัยรุนตนแบบดานสุขภาพ
แบบองครวมในชุมชน
9.5 เพศคุยไดในครอบครัว
9.6 การสงเสริมการจัดบริการ
สุขภาพที่เปนมิตรและสราง
เสริมการมีสวนรวมและพัฒนา
ภาคีเครือขายอนามัยการเจริญ
พันธุในวัยรุนและเยาวชน

งบประมาณ
(บาท)
(8)
22,368,440

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงคโครงการ

กลุมเปาหมาย

เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ

พระราชบัญญัติการ
ปองกันและ
แกไขปญหาการ
ตั้งครรภในวัยรุน
พ.ศ. 2559
- เพื่อพัฒนาระบบเฝา
ระวังในวัยรุนไทย
10 การขับเคลื่อน
นโยบายและ
ยุทธศาสตรการพัฒนา
อนามัยการเจริญพันธุ
แหงชาติฉบับที่ 2
(พ.ศ.2560-2569)
วาดวยการสงเสริม
การเกิดและการ
เจริญเติบโตอยางมี
คุณภาพ
11 โครงการวัยรุนไทยสูง
ดีสมสวน สาวไทย
แกมแดง

-เพื่อขับเคลื่อน
นโยบายและ
ยุทธศาสตรการพัฒนา
อนามัยการเจริญพันธุ
แหงชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2560-2569)วาดวย
การสงเสริมการเกิดและ
การเจริญเติบโตอยางมี
คุณภาพ

- โรงพยาบาลในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
- นักวิชาการสาธารณสุข
เจาหนาที่สาธารณสุข
ผูรับผิดชอบงานวัยรุน
- ผูรับผิดชอบงาน
สาธารณสุขในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

๑.เพื่อสงเสริมสุขภาพดาน - วัยรุนอายุ 15-21 ป
โภชนาการใหวัยรุนสูงดี
สมสวนและปองกันภาวะ
โลหิตจางจากการขาดธาตุ
เหล็ก

- มีกิจกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย
และยุทธศาสตรการพัฒนาอนามัย
การเจริญพันธุแหงชาติฉบับที่ 2
(พ.ศ.2560-2569)วาดวยการ
สงเสริมการเกิดและการเจริญเติบโต
อยางมีคุณภาพอยางนอย 4
กิจกรรม
- บุคลากรสาธารณสุขไดรับการ
พัฒนาศักยภาพในการใหบริการดาน
อนามัยการเจริญพันธุ
- นโยบายสาธารณะในการสงเสริม
วัยรุนสูงดีสมสวน ดวยพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค
- แนวทางการดําเนินงานสงเสริม
วัยรุนสูงดีสมสวนและปองกันภาวะ
โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก
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แนวทางการดําเนินงาน/
กิจกรรมสําคัญ

ระยะเวลา

งบประมาณ
(บาท)

10.1 การขับเคลื่อนนโยบาย 1 ต.ค. 60 –
30 ก.ย. 61
และยุทธศาสตรการพัฒนา
อนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2569)
วาดวยการสงเสริมการเกิดและ
การเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ
10.2 การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการใหบริการดาน
อนามัยการเจริญพันธุ

4,103,000

11.1 พัฒนาระบบเฝาระวัง 1 ต.ค. 60 –
จัดการขอมูล การวิเคราะห
30 ก.ย. 61
ขอมูลวัยรุนสูงดีสมสวน
11.2 พัฒนาองคความรูดาน
ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุ
เหล็ก

3,403,700

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงคโครงการ
๒.เพื่อพัฒนาศักยภาพ
การจัดการขอมูลและ
วิเคราะหขอมูลเพื่อเฝา
ระวังภาวะโภชนาการ
วัยรุน
๓.พัฒนาศักยภาพ
บุคคลากรสาธารณสุขทุก
ระดับใหมีองคความรูด าน
การสงเสริมวัยรุนสูงดีสม
สวนและสามารถควบคุม
และปองกันโลหิตจางจาก
การขาดธาตุเหล็กในหญิง
วัยเจริญพันธุ

กลุมเปาหมาย

แนวทางการดําเนินงาน/
กิจกรรมสําคัญ
- สื่ออิเล็กทรอนิกส ไดแก mobile 11.3 สรางการมีสวนรวม
application และ infographic เพื่อ ของภาคีเครือขายในการ
กระตุนใหวัยรุนเกิดการปรับเปลี่ยน ขับเคลื่อนการดําเนินงาน
สงเสริมวัยรุนสูงดีสมสวน สาว
พฤติกรรมสุขภาพและสรางความ
ไทยแกมแดง ในระดับพื้นที่
ตระหนักถึงความสําคัญของการ
11.4 สรางความรอบรูดาน
ไดรับธาตุเหล็กอยางเพียงพอ
สุขภาพ เพื่อใหวัยรุนมี
พฤติกรรมที่พึงประสงค
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ

ระยะเวลา

งบประมาณ
(บาท)

๔.เพื่อพัฒนาชองทางการ
สื่อสารที่ตรงกับ
กลุมเปาหมาย
๕.วิจัยและพัฒนาองค
ความรูควบคุมและ
ปองกันโลหิตจางจากการ
ขาดธาตุเหล็กในหญิงวัย
เจริญพันธุ

รวมงบประมาณ
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29,875,140

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมอนามัย
ประเด็นยุทธศาสตรยอย 1.4 สงเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทํางานที่พึงประสงค
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (ดานสาธารณสุข)
ประเด็นยุทธศาสตร : 1 สงเสริมสุขภาพ ปองกัน และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (Promotion, Prevention & Protection Excellence)
แผนงาน :
1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ)
โครงการ :
3 โครงการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพคนไทยกลุมวัยทํางาน
ตัวชี้วัด :
10) รอยละของวัยทํางานอายุ 30-44 ป มีคาดัชนีมวลกายปกติ
ความเชื่องโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ประเด็นยุทธศาสตร : 1 สงเสริมสุขภาพ 5 กลุมวัย (1.4 สงเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทํางานที่พึงประสงค)
เปาประสงค :
6 ประชากรวัยทํางานหุนดี สุขภาพดี
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร : 11. รอยละของวัยทํางานอายุ 30-44 ป มีดัชนีมวลกายปกติ
12. รอยละของวัยทํางานมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค
Cluster : วัยทํางาน
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รูปภาพที่ 4.1 แผนที่ทางเดินยุทธศาสตรกลุมวัยทํางาน

รูปภาพที่ 4.2 การขับเคลื่อนการดําเนินงานกลุมวัยทํางาน
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โครงการสําคัญเพื่อการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงคโครงการ

(1)
(2)
(3)
- เพื่อพัฒนาระบบ
12 โครงการคนไทยวัย
ทํางาน ยุค 4.0 หุนดี สงเสริมสุขภาพเชิงรุก
สําหรับวัยทํางานให
สุขภาพดี

เขมแข็งและยั่งยืน
- เพื่อเสริมสราง
ศักยภาพวัยทํางานให
รูเทาทันสุขภาพและ
สามารถจัดการดูแล
สุขภาพตนเองไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม และ
เปนการเสริมสรางความ
อบอุนในครอบครัว
- เพื่อเตรียมความ
พรอมใหกับวัยทํางาน
เพื่อกาวสูสังคมผูสงู อายุ
และมีความมัน่ คงในชีวิต
- เพื่อพัฒนาระบบเฝา
ระวังและพัฒนา
ศักยภาพการสื่อสารและ
ชองทางการสื่อสารที่
ตรงกับความตองการ
ของกลุมเปาหมาย

กลุมเปาหมาย

เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ

(4)
- วัยทํางานอายุ ๑๕-๕๙
ป

(5)
- มีระบบการสงเสริมสุขภาพวัย
ทํางาน (Model Development)
ใน 12 เขตสุขภาพ ของชุมชน
สถานประกอบการและสถาน
บริการ
- ไดองคความรูและรูปแบบการ
สื่อสารสาธารณะที่เหมาะสม
- ไดระบบเฝาระวังสุขภาพวัย
ทํางาน และการบริหารจัดการ
ขอมูล
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แนวทางการดําเนินงาน/
ระยะเวลา
กิจกรรมสําคัญ
(6)
(7)
1 ต.ค. 60 –
12.1 ทบทวนสภาวะ
30 ก.ย. 61
สุขภาพวัยทํางาน
12.2 จัดทําและขับเคลื่อน
ขอเสนอเชิงนโยบาย Healthy
eating Active living และ
Environmental health
12.3 พัฒนาระบบขอมูล
สารสนเทศ และแนวทาง
สื่อสาร Health Literacy

งบประมาณ
(บาท)
(8)
9,241,600

ที่

ชื่อโครงการ

13 โครงการ การสงเสริม
สุขภาพและพัฒนา
ระบบเฝาระวังสุขภาพ
วัยทํางาน

วัตถุประสงคโครงการ
- เพื่อพัฒนานโยบาย/
มาตรการทางสังคม/
ขอตกลง การสงเสริม
สุขภาพวัยทํางาน
ระดับชาติและในระดับ
พื้นที่
- เพื่อพัฒนาและสราง
ผูนําสุขภาพ (Health
leader) ในการ
ดําเนินงานสงเสริม
พฤติกรรมสุขภาพวัย
ทํางานที่พึงประสงคให
ครอบคลุมทั่วประเทศ

แนวทางการดําเนินงาน/
กิจกรรมสําคัญ
- วัยทํางานอายุ ๑๕-๕๙ ป - มีนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ 13.1 ทบทวนสถานการณ
13.2 พัฒนารูปแบบการ
ระดับชาติสําหรับประชาชนวัย
สงเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึง
ทํางาน
ประสงคในชุมชน สถานบริการ
- ไดผูนําสุขภาพที่มีทักษะในการ
และสถานพยาบาล
ดูแลสุขภาพที่พึงประสงค ๔ ดาน
(การบริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย 13.3 พัฒนาศักยภาพภาคี
เครือขาย
การนอนหลับสนิท และการดูแล
13.4 พัฒนาระบบเฝาระวัง
อนามัยชองปาก) และสามารถ
ถายทอดใหกลุมวัยทํางานในชุมชน พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค
กลุมเปาหมาย

เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ

รวมงบประมาณ
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ระยะเวลา
1 ต.ค. 60 –
30 ก.ย. 61

งบประมาณ
(บาท)
8,400,000

17,641,600

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมอนามัย

ประเด็นยุทธศาสตรยอย 1.5 สงเสริมผูสูงอายุไทยเพื่อเปนหลักชัยของสังคม

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (ดานสาธารณสุข)
ประเด็นยุทธศาสตร : 1 สงเสริมสุขภาพ ปองกัน และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (Promotion, Prevention & Protection Excellence)
แผนงาน :
1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ)
โครงการ :
4 โครงการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพคนไทยกลุมวัยผูสูงอายุ
ตัวชี้วัด :
11) รอยละของตําบลที่มีระบบการสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผานเกณฑ
ความเชื่องโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ประเด็นยุทธศาสตร : 1 สงเสริมสุขภาพ 5 กลุมวัย (1.5 สงเสริมผูสูงอายุไทยเพื่อเปนหลักชัยของสังคม)
เปาประสงค :
7 ผูสูงอายุสุขภาพดี ดูแลตนเองได และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร : 13. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (Health-Adjusted Life Expectancy : HALE)
14. รอยละของผูสูงอายุ (60-74 ป) มีฟนแทใชงาน อยางนอย 20 ซี่ และ 4 คูสบ
Cluster : ผูสูงอายุ
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รูปภาพที่ 5.1 แผนที่ทางเดินยุทธศาสตรกลุมผูสูงอายุ

รูปภาพที่ 5.2 การขับเคลื่อนการดําเนินงานกลุมผูสูงอายุ
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โครงการสําคัญเพื่อการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ที่

ชื่อโครงการ

(1)
(2)
14 โครงการสงเสริม
สุขภาพผูสูงอายุและ
ปองกันภาวะสมอง
เสื่อมในผูสูงอายุ

วัตถุประสงคโครงการ
(3)

กลุมเปาหมาย

(4)
- เพื่อประเมิน คัด
- ผุสูงอายุ(ผูที่มีอายุ ๖๐
กรองสุขภาพ และภาวะ ป บริบูรณขึ้นไป) ทุกคน
สมองเสื่อมในผูสูงอายุ - บุคลากรสาธารณสุขใน
- เพื่อสนับสนุนสงเสริม สังกัดกระทรวง
ใหมีการจัดกิจกรรม
สาธารณสุข กระทรวงที่
สงเสริมสุขภาพและ
เกี่ยวของและภาคี
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เครือขาย
สุขภาพ พัฒนา
ทักษะกาย ใจ ใน
ผูสูงอายุกลุมเสี่ยง
- เพื่อสงเสริมสนับสนุน
ใหมีนวัตกรรมการ
สงเสริมสุขภาพและ
ปองกันสมองเสื่อมใน
ผูสูงอายุ
- เพื่อสงเสริม
สนับสนุนนวัตกรรมการ
ดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะ
สมองเสื่อมโดย
ครอบครัว ชุมชน

15 โครงการพัฒนาระบบ - เพื่อสงเสริม สนับสนุน
การดูแลดานสุขภาพ ใหผูสูงอายุเขาถึงหรือใช
นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ผูสูงอายุระยะยาว

เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ
(5)
- ผูสูงอายุไดรับการประเมิน
คัดกรองสุขภาพเบื้องตน
- ผูสูงอายุกลุมเสี่ยงไดรับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
พัฒนาทักษะ กาย ใจ

- ผูสูงอายุเขาถึงหรือใชนวัตกรรม
และเทคโนโลยี ในการดูแลผูสูงอายุ
ระยะยาว
22

แนวทางการดําเนินงาน/
ระยะเวลา
กิจกรรมสําคัญ
(6)
(7)
14.1 ทบทวนสถานการณ 1 ต.ค. 60 –
30 ก.ย. 61
และประเมินและคัดกรอง
สุขภาพ
14.2 ขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตรพระสงฆกับการ
พัฒนาสุขภาวะ
14.3 สราง พัฒนา
นวัตกรรม
14.4 สราง พัฒนาเครือขาย
(Partnership) และสรางสังคม
แหงความรอบรูในการสงเสริม
สุขภาพ (Health Literate
community)

งบประมาณ
(บาท)
(8)
18,880,000

15.1 ทบทวนสถานการณ
1 ต.ค. 60 –
และ พัฒนาศักยภาพบุคลากรใน 30 ก.ย. 61
การสงเสริมสุขภาพสุขภาพ

76,402,000

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงคโครงการ

(Long Term Care)
ในชุมชน

ในการดูแลผูสูงอายุระยะ
ยาว อยางเสมอภาคและ
เทาเทียม จากทีมสหสาขา
วิชาชีพ หนวยบริการปฐม
ภูมิ และโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพระดับตําบล
อยางตอเนื่องและ
สม่ําเสมอโดยการมีสวน
รวมของครอบครัว ชุมชน
และทองถิ่น ผูสูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่ดี อยูใน
สังคม อยางมีศักดิ์ศรี
“สังคมไทย สังคมผูสูงวัย
ไมทอดทิ้งกัน”

กลุมเปาหมาย

เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ
- มีนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการดูแลผูสูงอายุระยะยาวที่
สามารถพัฒนาเปนตนแบบในการ
ใหบริการ เขตสุขภาพ
- มีตําบลที่มีระบบการสงเสริม
สุขภาพดูแลผูสูงอายุระยะยาว
ตําบล Long Term Care) ผาน
เกณฑ

- สามารถลดภาระ
งบประมาณคาใชจายดาน
บริการสุขภาพลงอยาง
ยั่งยืน ลดความแออัดใน
สถานพยาบาล ผูสูงอายุมี
ทักษะในการจัดการ
สุขภาพตนเอง โดย
ครอบครัว ชุมชนมีสวน
รวม
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แนวทางการดําเนินงาน/
กิจกรรมสําคัญ
ผูสูงอายุ ทุกระดับ สวนกลาง
เขต จังหวัด อําเภอ ตําบล
15.2 สราง พัฒนา
นวัตกรรม
15.3 พัฒนา ภาคีเครือขาย
(Partnership)

ระยะเวลา

งบประมาณ
(บาท)

แนวทางการดําเนินงาน/
ระยะเวลา
กิจกรรมสําคัญ
1 ต.ค. 60 –
-พัฒนาเทคโนโลยี
16.1 ทบทวนสถานการณ
16 โครงการบูรณาการ
- ผูสูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ป - มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีการ
และการสรางการมีสวนรวมของ 30 ก.ย. 61
การพัฒนานวัตกรรม นวัตกรรมเพื่อการสราง ขึ้นไป
จัดบริการดูแลสุขภาพชองปาก
เสริมสุขภาพชองปาก - ผูที่มีอายุ ๔๐ – ๕๙ ป
ภาคีเครือขายภาคประชาชน
และเทคโนโลยีการ
ผูสูงอายุ
ดูแลสุขภาพชองปาก ผูสูงอายุ
(เพื่อเตรียมความพรอมกอน - มีจังหวัดตนแบบพัฒนาการดูแล 16.2 การพัฒนากลไกเพื่อ
-เพิ่มการเขาถึงบริการ เขาสูวัยสูงอายุ)
เพิ่มการเขาถึงบริการดาน
ผูสูงอายุ ภายใต
สุขภาพชองปากผูสูงอายุ
แผนงานทันตสุขภาพ สุขภาพชองปากอยางมี
- ผูสูงอายุ สามารถเขาถึงนวัตกรรม สุขภาพชองปากแบบผสมผสาน
คุณภาพ โดยการพัฒนา
สําหรับผูสูงอายุ
และเทคโนโลยีเพื่อการดูแลสุขภาพ 16.3 การพัฒนา เทคโนโลยี
ระบบ กลไก และ
นวัตกรรม เพื่อการสรางเสริม
ประเทศไทย พ.ศ.
ชองปาก
ศักยภาพบุคลากร
2558 – 2565
- บุคลากรและภาคีเครือขายไดรับ ปองกันและแกไขปญหาโรคใน
ชองปากในประเด็นใหม
การพัฒนา
- สรางการมีสวนรวม
ของภาคีเครือขาย ทั้ง
ภาครัฐเอกชนและ
ประชาชน โดยเฉพาะ
ชุมชนและทองถิ่น
รวมงบประมาณ
ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงคโครงการ

กลุมเปาหมาย

เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ
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งบประมาณ
(บาท)
31,400,000

126,682,000

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมอนามัย

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 สรางความเขมแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดลอมชุมชนอยางยั่งยืน

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (ดานสาธารณสุข)
ประเด็นยุทธศาสตร : 1 สงเสริมสุขภาพ ปองกัน และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (Promotion, Prevention & Protection Excellence)
แผนงาน :
4 การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
โครงการ :
11 โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
ตัวชี้วัด :
23) รอยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑGREEN&CLEAN Hospital
โครงการ :
12 โครงการคุมครองสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดลอมในพื้นที่เสี่ยง (Hot Zone)
ตัวชี้วัด :
24) รอยละของจังหวัดที่มีระบบจัดการปจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดลอมและสุขภาพอยางบูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ความเชื่องโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ประเด็นยุทธศาสตร : 2 สรางความเขมแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดลอมชุมชนอยางยั่งยืน
เปาประสงค :
8 ชุมชนมีความเขมแข็งในการจัดการดานอนามัยสิ่งแวดลอมของชุมชน (Active Communities)
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร : 15. ตําบลมีชุมชนที่มีศักยภาพ ในการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมในชุมชน อยางนอยตําบลละ 1 ชุมชน
16. จังหวัดในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษมีฐานขอมูลและการเฝาระวังดานอนามัยสิ่งแวดลอม
Cluster : อนามัยสิ่งแวดลอม
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รูปภาพที่ 6.1 แผนที่ทางเดินยุทธศาสตรกลุมอนามัยสิ่งแวดลอม

รูปภาพที่ 6.2 การขับเคลื่อนการดําเนินงานกลุมอนามัยสิ่งแวดลอม
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โครงการสําคัญเพื่อการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ที่

ชื่อโครงการ

(1)
(2)
17 โครงการสงเสริมการ
จัดการขยะและ
สิ่งแวดลอม และ
พัฒนาอนามัย
สิ่งแวดลอมในสถาน
บริการการ
สาธารณสุขสู
GREEN&CLEAN
Hospital
18 โครงการพัฒนา
คุณภาพการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดลอม
และการบังคับใช
กฎหมายวาดวยการ
สาธารณสุข

วัตถุประสงคโครงการ
(3)

เพื่อสงเสิรมใหสถาน
บริการสาธารณสุขทุก
สังกัดมีการจัดการมูล
ฝอยติดเชื้อไดตาม
กฎหมาย

- เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การจัดการอนามัย
สิง่ แวดลอมและการ
บังคับใชกฎหมายวา
ดวยการสาธารณสุขให
เกิดประสิทธิภาพ

แนวทางการดําเนินงาน/
กิจกรรมสําคัญ
(4)
(5)
(6)
- สถานบริการ
- สถานบริการการสาธารณสุขทุก 17.1 สนับสนุนใหเกิดการ
สาธารณสุขทุกสังกัด
สังกัด มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ จัดการมูลฝอยติดเชื้อที่มี
ประสิทธิภาพ
ไดตามกฎหมาย อยางนอย
17.2 สงเสริมการ
34,333 ตัน/ป
ดําเนินงาน GREEN&CLEAN
Hospital
17.3 สงเสริมการพัฒนา
อนามัยสิ่งแวดลอมในจังหวัด
ทองถิ่นและชุมชน
- บุคลากรดานสาธารณสุข - กฎกระทรวงและแนวทางปฏิบัติ 18.1 พัฒนาและปรับปรุง
- องคกรปกครองสวน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
กฎหมายดานการจัดการมูลฝอย
ทองถิ่น
จัดการมูลฝอย จํานวน 3 เรื่อง
18.2 ขับเคลื่อนการบังคับใช
กฎหมาย
กลุมเปาหมาย

เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ
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ระยะเวลา
(7)
1 ต.ค. 60 –
30 ก.ย. 61

1 ต.ค. 60 –
30 ก.ย. 61

งบประมาณ
(บาท)
(8)
20,410,700

5,794,700

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงคโครงการ

19 โครงการเฝาระวัง
- เพื่อพัฒนาชุดความรู
ผลกระทบตอสุขภาพ และนวัตกรรมการ
จากมลพิษอากาศ
ปองกันและลดปจจัย
เสี่ยงตอสุขภาพจาก
มลพิษทางอากาศ
- เพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถของ
บุคลากรสาธารณสุข
และใหความรู
ประชาชน ในการ
ปองกันและลดปจจัย
เสี่ยงตอสุขภาพจาก
มลพิษอากาศ
- เพื่อเฝาระวังและ
ประเมินผลกระทบตอ
สุขภาพจากมลพิษทาง
อากาศ และสื่อสาร
เตือนภัยสูประชาชน

กลุมเปาหมาย
- ประชาชนที่อยูพื้นที่เสี่ยง
ตําบลหนาพระลานจังหวัด
สระบุรี พื้นที่หมอกควัน
ภาคเหนือ มลพิษอากาศใน
เขตเมือง (กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล)

เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ
- ชุดความรูและนวัตกรรมการ
ปองกันและลดปจจัยเสี่ยงตอ
สุขภาพจากมลพิษทางอากาศ
- บุคลากรสาธารณสุขและ
ประชาชนมีความสามารถในการ
ปองกันและลดปจจัยเสี่ยงตอ
สุขภาพจากมลพิษอากาศ
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แนวทางการดําเนินงาน/
ระยะเวลา
กิจกรรมสําคัญ
19.1 เฝาระวังผลกระทบตอ 1 ต.ค. 60 –
30 ก.ย. 61
สุขภาพในพื้นที่มลพิษอากาศ
19.2 ขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

งบประมาณ
(บาท)
2,809,600

ที่

ชื่อโครงการ

20 โครงการน้ําบริโภค
ปลอดภัยและ
สุขอนามัยของ
ประชาชน

21 โครงการพัฒนาการ
จัดการสิ่งปฏิกูลเพื่อ
ลดการปนเปอนสู
แหลงน้ํา

แนวทางการดําเนินงาน/
กิจกรรมสําคัญ
- เพื่อสงเสริมการ
- ครัวเรือน ระบบประปา - พัฒนาระบบการจัดการคุณภาพ 20.1 ประเมินและพัฒนา
พัฒนาระบบการจัดการ โรงเรียน ตูน้ําหยอดเหรียญ น้ําบริโภคระดับประเทศ และระดับ ระบบการเฝาระวังคุณภาพน้ํา
บริโภค
คุณภาพน้ําบริโภค
- ภาคีเครือขายคุณภาพน้ํา จังหวัด
20.2 ผลักดันใหเกิดการ
ตั้งแตแหลงตนน้ํา
พัฒนารูปแบบการจัดการน้ํา
กลางน้ํา และปลายน้ํา
บริโภค
ปรับพฤติกรรมการเก็บ
รักษาและปรับปรุง
คุณภาพน้ําบริโภค
- เพื่อพัฒนาการ
- อปท.
- มีชุดความรู และรูปแบบการ
21.1 ประเมินสถานการณ
จัดการสิ่งปฏิกูลเพื่อลด
จัดการสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสม ตาม
และพัฒนาระบบฐานขอมูลการ
บริบทพื้นที่ สําหรับ อปท. นําไป
จัดการสิ่งปฏิกูล
การปนเปอนสูแหลงน้ํา
ดําเนินการ
21.2 จัดทําแผนแมบท/
พัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย
21.3 ขับเคลื่อนแผนแมบท/
การบังคับใชกฎหมาย
วัตถุประสงคโครงการ

กลุมเปาหมาย

เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ
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ระยะเวลา
1 ต.ค. 60 –
30 ก.ย. 61

1 ต.ค. 60 –
30 ก.ย. 61

งบประมาณ
(บาท)
3,250,000

2,150,000

ที่

ชื่อโครงการ

22 โครงการพัฒนา
อนามัยสิ่งแวดลอมใน
พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
และพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาค
ตะวันออก

วัตถุประสงคโครงการ

กลุมเปาหมาย

- จนท.สธ./อปท.ในพื้นที่
- เพื่อพัฒนาอนามัย
เศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่
สิ่งแวดลอมในพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาค
เศรษฐกิจพิเศษและ
พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ ตะวันออก
ภาคตะวันออก

เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ
- จนท.สธ./อปท.ในพื้นที่เศรษฐกิจ
พิเศษและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพใหสามารถดําเนินงาน
อนามัยสิ่งแวดลอมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
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แนวทางการดําเนินงาน/
ระยะเวลา
กิจกรรมสําคัญ
22.1 เฝาระวังและพัฒนาขีด 1 ต.ค. 60 –
ความสามารถ จนท.สธ/อปท.ใน 30 ก.ย. 61
การดําเนินงานอนามัย
สิ่งแวดลอมพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
22.2 เฝาระวังและพัฒนาขีด
ความสามารถ จนท.สธ./อปท.ใน
การดําเนินงานอนามัย
สิ่งแวดลอมพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก
รวมงบประมาณ

งบประมาณ
(บาท)
11,794,000

46,209,000

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมอนามัย

โครงการตามแนวพระราชดําริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

Cluster : วัยเรียน
/ วัยทํางาน / อนามัยสิ่งแวดลอม
โครงการสําคัญเพื่อการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ที่

ชื่อโครงการ

(1)
(2)
23 โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตดานการ
สงเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดลอม
ตามแนวทาง
พระราชดําริ

วัตถุประสงคโครงการ

กลุมเปาหมาย

(3)

(4)
- ประชาชนในพื้นที่ตาม
แนวทางพระราชดําริ

- เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตดานการสงเสริม
สุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดลอมตาม
แนวทางพระราชดําริ

แนวทางการดําเนินงาน/
ระยะเวลา
กิจกรรมสําคัญ
(5)
(6)
(7)
23.1 สงเสริมโภชนาการ
- บุคลากรสาธารณสุขและ
1 ต.ค. 60 –
และสุขภาพอนามัยเด็กและ
ประชาชนในพื้นที่ตามแนวทาง
30 ก.ย. 61
เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
พระราชดําริไดรับการพัฒนา
ศักยภาพและคุณภาพชีวิตดานการ (กพด.)
23.2 สงเสริมเลี้ยงดูลูกตาม
สงเสริมสุขภาพและอนามัย
“คําสอนพอ” ในพื้นที่ความ
สิ่งแวดลอม
มั่นคงและหมูบานยามชายแดน
อันเนื่องจากพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชและ
สมเด็จพระนางเจาสิริกิตพระ
บรมนาถและการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
(พมพ. และ กพด.)
23.3 สืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จยา ตานภัย
มะเร็งเตานม
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ
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งบประมาณ
(บาท)
(8)
17,975,200

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงคโครงการ

กลุมเปาหมาย

เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ
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แนวทางการดําเนินงาน/
กิจกรรมสําคัญ
23.4 ควบคุมและปองกัน
โรคขาดสารไอโอดีนแหงชาติ
23.5 พัฒนาการจัดการน้ํา
ในพื้นที่โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
รวมงบประมาณ

ระยะเวลา

งบประมาณ
(บาท)

17,975,200

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมอนามัย

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 อภิบาลระบบสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (ดานสาธารณสุข)
ประเด็นยุทธศาสตร :
4 บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงาน :
12 การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพ
โครงการ :
41 โครงการพัฒนาสุขภาพดวยเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)
ตัวชี้วัด :68) รอยละของประชาชนเขาถึงขอมูลสุขภาพตนเองได (Personal Health Record)
แผนงาน :
14 การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมดานสุขภาพ
โครงการ :
44 โครงการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม ผลิตภัณฑสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย
ตัวชี้วัด :
78) จํานวนนวัตกรรมที่คิดคนใหม เทคโนโลยีสุขภาพ หรือพัฒนาตอยอดการใหบริการดานสุขภาพ
แผนงาน :
15 การปรับโครงสรางและการพัฒนากฎหมายดานสุขภาพ
โครงการ :
45 โครงการปรับโครงสรางและพัฒนากฎหมายดานสุขภาพ
ตัวชี้วัด :80) รอยละของกฎหมายที่ควรปรับปรุงไดรับการแกไข และมีการบังคับใช
ความเชื่องโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่
12 (พ.ศ. 2560-2564)
ประเด็นยุทธศาสตร :
3 อภิบาลระบบสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม
เปาประสงค :
9 ภาคีเครือขายภาครัฐรวมดําเนินการ สามารถนําสินคาและบริการ (Product Champion) ของกรมอนามัยไปดําเนินการและพัฒนา เพื่อใชประโยชนอยาง
เหมาะสม
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร :
17. รอยละของภาคีเครือขายภาครัฐที่นําสินคาและบริการ (Product Champion) ของกรมอนามัยไปใช และดําเนินการจนไดมาตรฐานตามเกณฑที่กาํ หนด
18. รอยละความพึงพอใจของภาคีเครือขายภาครัฐที่นําสินคาและบริการ (Product Champion) ของกรมอนามัยไปใช
Cluster : ขอมูล การจัดการความรู และการเฝาระวัง (KISS)/ กฎหมาย / สขรส./ศูนยสื่อสารสาธารณะ
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โครงการสําคัญเพื่อการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ที่

ชื่อโครงการ

(1)
(2)
24 โครงการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนการอภิบาล
ระบบสงเสริมสุขภาพ
และอนามัย
สิ่งแวดลอม

วัตถุประสงคโครงการ

กลุมเปาหมาย

(3)
(4)
- เพื่อพัฒนาและ
- ภาคีเครือขายกรม
ขับเคลื่อนการอภิบาล อนามัย
ระบบสงเสริมสุขภาพ
และอนามัย
สิ่งแวดลอม

แนวทางการดําเนินงาน/
ระยะเวลา
กิจกรรมสําคัญ
(5)
(6)
(7)
24.1 พัฒนาระบบเฝาระวัง 1 ต.ค. 60 –
- มีระบบเฝาระวัง การจัดการ
การจัดการความรู และ
ความรูและนวัตกรรมดานการ
30 ก.ย. 61
นวัตกรรมดานการสงเสริม
สงเสริมสุขภาพและอนามัย
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอม
24.2 พัฒนาและขับเคลื่อน
- มีการขับเคลื่อนกฎหมาย
นโยบาย และยุทธศาสตรดานการ กฎหมาย นโยบาย และ
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม
สงเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดลอมและสรางความรอบรู สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม
ดานสุขภาพ
24.3 การสรางความรอบรู
ดานสุขภาพและพัฒนาระบบ
การสื่อสาร
รวมงบประมาณ
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ
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งบประมาณ
(บาท)
(8)
11,614,000

11,614,000

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 กรมอนามัย

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ปฏิรูประบบงานสูองคกรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (ดานสาธารณสุข)
ประเด็นยุทธศาสตร : 4 บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงาน :
11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ
โครงการ :
38 โครงการประเมินคุณธรรมความโปรงใส และบริหารความเสี่ยง
ตัวชี้วัด :
60) รอยละของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑการประเมิน ITA
62) รอยละของหนวยงานภายในกระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑการประเมินระบบการควบคุมภายใน
โครงการ :
39 โครงการพัฒนาองคกรคุณภาพ
ตัวชี้วัด :
63) ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของสวนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขสูเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
ความเชื่องโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ประเด็นยุทธศาสตร : 4 ปฏิรูประบบงานสูองคกรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล
เปาประสงค :
10 เปนองคกรแหงการเรียนรู (LO)
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร : 19. จํานวนงานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมที่ถูกนําไปใชประโยชน
เปาประสงค :
11 เปนองคกรที่มีสมรรถนะสูง (HPO)
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร : 20. การผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
เปาประสงค :
12 เปนองคกรที่มีธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร : 21. คะแนนการประเมินระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ตามระบบ ITA โดย ปปท.
Cluster : การคลังและงบประมาณ (FIN) / ยุทธศาสตรกําลังคน (HR) / กลุมพัฒนาระบบบริหาร
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โครงการสําคัญเพื่อการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ที่

ชื่อโครงการ

(1)
(2)
25 โครงการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนกรมอนามัย
4.0 องคกรคุณภาพคู
คุณธรรม

วัตถุประสงคโครงการ

กลุมเปาหมาย

(3)
(4)
- เพื่อพัฒนาและ
- หนวยงานในสังกัดกรม
ขับเคลื่อนกรมอนามัย อนามัย
4.0 องคกรคุณภาพคู
คุณธรรม

แนวทางการดําเนินงาน/
ระยะเวลา
กิจกรรมสําคัญ
(5)
(6)
(7)
- หนวยงานในสังกัดกรมอนามับย 25.1 พัฒนาระบบบริหาร 1 ต.ค. 60 –
จัดการภาครัฐ (PMQA)
37 หนวยงานมีการพัฒนาและ
30 ก.ย. 61
ขับเคลื่อนใหเปนกรมอนามัย 4.0 25.2 ยกระดับคุณภาพชีวิต
การบริหารและพัฒนาบุคลากร
องคกรคุณภาพคูคุณธรรม
25.3 การพัฒนา
กระบวนการบริหารการเงิน
การคลังและงบประมาณ
25.4 สงเสริมการพัฒนา
และบริหารการดําเนินงานดวย
คุณธรรมและความโปรงใส
25.5 การบริหารจัดการ
หนวยงาน
25.6 การบริหารจัดการ
คาใชจายขั้นต่ําตามสิทธิ
รวมงบประมาณ
เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ
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งบประมาณ
(บาท)
(8)
15,080,400

15,080,400

