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สวนที่ 1 บทสรุปผูบริหาร
กรมอนามั ย เป น ส ว นราชการในสั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ที่ มี ภ ารกิ จ ในการส ง เสริ ม ให
ประชาชนมีสุขภาพดี โดยการศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนาและถายทอดองคความรู และเทคโนโลยี
ดานการสงเสริมสุขภาพ และการจัดการปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ และการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมที่
เอื้อตอการมีสุขภาพดี รวมทั้งการประเมินผลกระทบตอสุขภาพ เพื่อมุงเนนใหประชาชนมีความรูและ
ทักษะในการดูแลตนเอง ครอบครัว และชุมชน ตลอดจนสนับสนุนใหหนวยงานสวนภูมิภาค องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และภาคีเครือขายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีสวนรวมในการสงเสริมสุขภาพและ
จัดการอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อสงเสริมใหคนไทยมีสุขภาพดีถวนหนา ภายใตวิสัยทัศน “องคกรหลักของ
ประเทศในการอภิบาลระบบสงเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อประชาชนสุขภาพดี”และ
ดวยความทาทายเชิงยุทธศาสตรที่สําคัญ ประกอบดวย ดานพันธกิจ : ระบบสุขภาพเผชิญปญหา
ผูสูงอายุ โรคไมติดตอเรื้อรัง (NCD) การเติบโตของเมือง การปรับระบบบริการเพื่อสรางนําซอมสุขภาพ
การสรางสังคมรอบรูดานสุขภาพ ตลอดจนการปฏิรูประบบสาธารณสุข ดานปฏิบัติการ : วัฒนธรรมการ
ทํางานองคกรภาครัฐที่ทําตามบทบาทหนาที่แบบแยกสวนขาดการบูรณาการ และระบบ Digital ที่เขา
มามีบทบาทมากขึ้น ดานความรับผิดชอบตอสังคม :การสรางความเสมอภาคทางสุขภาพของประชาชน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน และดานบุคลากร : การ
บริหารกําลังคนเพื่อใหมีปริมาณเพียงพอ และพัฒนาสมรรถนะเพื่อใหสามารถทําบทบาทอภิบาลระบบ
อยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงสภาวการณที่เปลี่ยนแปลงไปสงผลใหกรมอนามัยตองปรับตัวเพื่ออภิบาล
ระบบสงเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดลอมใหยั่งยืน
ดั งนั้ น แผนปฏิ บั ติร าชการรายป พ.ศ. 2563 ของกรมอนามั ย จึงมุงเนน ใหป ระชาชนทุ ก
กลุมวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใตการจัดการสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาพดี โดยมีความรอบรู
ทางสุขภาพ สามารถจัดการตนเอง ครอบครัวและชุมชนได โดยแผนปฏิบัติราชการฯ ประกอบดวย
5 แผนยอย ดังนี้
1) การส งเสริ ม สุ ขภาพ 4 กลุ ม วั ย เพื่ อให ป ระชาชนทุ กกลุ ม วั ย มี สุ ข ภาพที่ ดี เริ่ ม ตั้ ง แต
สตรีและเด็กปฐมวัย มีการตั้งครรภคุณภาพ ลูกเกิดรอด แมปลอดภัย เด็กพัฒนาการสมวัย เด็กวัยเรียน
วั ย รุ น เจริ ญ เติ บ โตเต็ ม ศั ก ยภาพและมี ทั ก ษะสุ ข ภาพ วั ย ทํ า งานสุ ข ภาพแข็ ง แรง ฉลาดรอบรู แ ละ
เตรียมความพรอมเขาสูวัยผูสูงอายุ สงผลใหผูสูงอายุสุขภาพดี ดูแลตนเองไดและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2) การสรางความเขมแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อสุขภาพ เพื่อใหประชาชนไดรับการ
คุมครองสุ ขภาพดว ยการจั ดการอนามัย สิ่งแวดลอมที่ดี โดยการสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการมี
สุขภาพดีของประชาชนทุกกลุมวัย ปองกันและลดปจจัยเสี่ยงจากปญหาอนามัยสิ่งแวดลอมพื้นฐาน
(Traditional Hazard) และเฝาระวังและเตือนภัยจากปญหาอนามัยสิ่งแวดลอมรูปแบบใหม (Modern
Hazard)
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3) การสรางความรอบรูดานสุขภาพ เพื่อยกระดับการสื่อสารความรูดานสุขภาพที่ถูกตอง
ไปสู ป ระชาชน ภายใต ก ารพั ฒ นาระบบตอบโต ค วามเสี่ ย งเพื่ อ สร า งความรอบรู ด า นสุ ข ภาพด ว ย
เทคโนโลยีดิจิตัล สําหรับเปนเครื่องมือสรางความเขาใจ ความตระหนัก และสามารถนําไปปฏิบัติได
ลดความตระหนกจากสื่อตาง ๆ ที่เขามาอยางรวดเร็ว ทั้งภาวะปกติและภาวะวิกฤติ
4) การอภิบาลระบบสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม เพื่อใหประเทศไทยมีระบบ
สงเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดลอมที่ดี ดวยการพัฒนากฎหมายดานการสงเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดลอมที่อยูในความรับผิดชอบใหทันตอสถานการณ และบังคับใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
5) การปฏิรูประบบงานสูองคกรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล เพื่อใหกรมอนามัยเปน
องค ก รคุ ณภาพคู คุณธรรม ด ว ยการพั ฒ นาใหเป น องค กรแหงการเรี ย นรู มีส มรรถนะสู งเทีย บเท า
มาตรฐานสากลและมีความคลองตัว ตลอดจนเปนองคกรที่มีธรรมาภิบาล ภายใตบุคลากรดานสงเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมที่มีความเปนมืออาชีพในทุกระดับ และมีสมดุลชีวิต

สวนที่ 2 ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560
2.1 ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ 1)
3) ยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
(1) เปาหมาย :
1. คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
(2) ประเด็นยุทธศาสตร :
2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
2.1 ชวงการตั้งครรภ/ปฐมวัย
2.2 ชวงวัยเรียน/วัยรุน
2.3 ชวงวัยแรงงาน
5. การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี
5.1 การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี
(3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ :
(3.1) การสงเสริมสุขภาพ 4 กลุมวัย เพื่อใหประชาชนทุกกลุมวัยมีสุขภาพที่ดี
เริ่มตั้งแต สตรีและเด็กปฐมวัย มี สงเสริมการเกิดอยางมีคุณภาพ และเด็ กพั ฒนาการสมวัย สงเสริม
สนับสนุน ระบบสาธารณสุขที่เชื่อมตอกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา รวมทั้งสงเสริม พัฒนาทักษะและ
สมรรถนะวัยทํางาน
(3.2) การสรางความเขมแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อสุขภาพ โดยการ
สรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาพดีของประชาชนทุกกลุมวัย ปองกันและลดปจจัยเสี่ยงจาก
ปญหาอนามัยสิ่งแวดลอมพื้นฐาน (Traditional Hazard) และเฝาระวังและเตือนภัยจากปญหาอนามัย
สิ่งแวดลอมรูปแบบใหม (Modern Hazard)
(3.3) การสรางความรอบรูดานสุขภาพ เพื่อยกระดับการสื่อสารความรูดาน
สุขภาพที่ถูกตองไปสูประชาชน ภายใตการพัฒนาระบบตอบโตความเสี่ยงเพื่อสรางความรอบรูดาน
สุขภาพดวยเทคโนโลยีดิจิตัล
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2) ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางความสามารถในแขงขัน
(1) เปาหมาย : 2. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น
(2) ประเด็นยุทธศาสตร :
3. สรางความหลากหลายดานการทองเที่ยว
3.3 ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และการแพทยแผนไทย
4. โครงสรางพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
4.2 สรางและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
(3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ
(3.1) พั ฒ นาระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารในพื้นที่ทองเที่ย ว ดว ยการ
พัฒนาตนแบบมาตรฐานการจัดการดานสุขาภิบาลในสถานประกอบการประเภทสถานที่จําหนายอาหาร
ในพื้นที่ทองเที่ยว
(3.2) ลดและปองกันปจจัยเสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดลอมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ โดยสงเสริมใหเกิดการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษใหเกิดเมืองนาอยู
อยางยั่งยืน
4) ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
(1) เปาหมาย : 3. เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่นในการพัฒนาการ
พึ่งตนเอง และการจัดการตนเองเพื่อสรางสังคมและคุณภาพ
(2) ประเด็นยุทธศาสตร :
3. การเสริมสรางพลังทางสังคม
3.2 การรองรับสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ
(3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ :
(3.1) สรางความรอบรูดานสุขภาวะและสงเสริมสุขภาพในชุมชน/สถาน
ประกอบการ เพื่อเตรียมรองรับสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ ดวยการพัฒนาศักยภาพความรอบรูดานการ
บริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย และการดูแลสุขภาพชองปาก
(3.2) สรางสังคมหวงใยใสใจสุขภาพผูสูงอายุ ภายใตการพัฒนาระบบ
การดูแลสุขภาพผูสูงอายุไปประยุกตใชอยางตอเนื่อง รวมทั้งพัฒนาระบบและกลไกการ เขาถึงการดูแล
สุขภาพชองปากผูสูงอายุ
5) ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
(1) เปาหมาย : 2. ฟนฟูและสรางใหมฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม เพื่อลด
ผลกระทบทางลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ
(2) ประเด็นยุทธศาสตร :
4. พัฒ นาพื้นที่ เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุงเน น
ความเปนเมืองที่เติบโตอยางตอเนื่อง
4.3 จั ด การมลพิ ษ ที่ มี ผ ลกระทบต อ สิ่ ง แวดล อ ม และสารเคมี ใ นภาค
เกษตรทั้งระบบใหเปนไปตามมาตรฐานสากลและคามาตรฐานสากล
5. พัฒนาความมั่นคงทางน้ํา พลังงาน และเกษตรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
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5.1 พัฒนาการจัดการน้ําเชิงลุมน้ําทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงดานน้ํา

ของประเทศ

(3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ :
(3.1) พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การและเพิ่ ม ศั ก ยภาพการจั ด การขยะและ
สิ่ ง แวดล อม ด ว ยการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการจัด การมู ล ฝอยติ ดเชื้ อและยกระดั บ การพั ฒ นาอนามั ย
สิ่ง แวดล อ มในหน ว ยงานภาคสาธารณสุ ข ตลอดจนเพิ่ ม ขี ด ความสามารถท อ งถิ่ น ในการบั ง คับ ใช
กฎหมายสาธารณสุขและเสริมสรางความรอบรูชุมชนจัดการอนามัยสิ่งแวดลอม
(3.2) เฝาระวังและปองกันผลกระทบตอสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ ดวย
การสงเสริมและพัฒนาระบบการเฝาระวังและจัดการความเสี่ยงตอสุขภาพจากมลพิษอากาศ
(3.3) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ําเพื่อการบริโภค โดยพัฒนาและรับรอง
มาตรฐานระบบประปาหมูบานใหไดมาตรฐานประปาดื่มได
6) ยุทธศาสตรชาติ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(1) เปาหมาย : 3. ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

และประพฤติมิชอบ

(2) ประเด็นยุทธศาสตร :
6. ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6.1 ประชาชนและภาคีตาง ๆ ในสังคมรวมมือกันในการปองกันการทุจริต

(3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ :
(3.1) สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปรงใสและการปองกันการทุจริต
เชิงรุก ในการดําเนินงานกรมอนามัย

2.2 แผนระดับที่ 2 (เฉพาะที่เกี่ยวของ)
2.2.1 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
(1) ประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ
• เปาหมายที่ 1 : คนไทยทุกชวงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ไดรับการพัฒนา
อยางสมดุล ทั้งดานรางกาย สติปญญาและคุณธรรมจริยธรรม เปนผูที่มีความรูและทักษะในศตวรรษที่
21 รักการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
• การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ :
- การส ง เสริ ม สุ ข ภาพ 4 กลุ ม วั ย เพื่ อ ให ป ระชาชนทุ ก กลุ ม วั ย มี
สุขภาพ ที่ดีเริ่มตั้งแตสตรีและเด็กปฐมวัย มีสงเสริมการเกิดอยางมีคุณภาพ และเด็กพัฒนาการสมวัย
สงเสริมสนับสนุน ระบบสาธารณสุขที่เชื่อมตอกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา รวมทั้งสงเสริม พัฒนาทักษะ
และสมรรถนะวัยทํางาน
ปฐมวัย

2) แผนยอยของแผนแมบทฯ : 2. การพัฒนาเด็กตั้งแตชวงการตั้งครรภจนถึง
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แนวทางการพัฒนา :
1) จัดใหมีการเตรียมความพรอมทั้งสุขภาวะ เจตคติ ความรู และทักษะ
ใหแกพอแมกอนการตั้งครรภ พรอมทั้งสงเสริมอนามัยแมและเด็กตั้งแตเริ่มตั้งครรภ รวมทั้งกําหนด
มาตรการสรางความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางานใหพอแมสามารถเลี้ยงดูบุตรไดดวยตนเอง ทั้งการ
จูงใจใหสถานประกอบการจัดใหมีการจางงานที่ยืดหยุน รณรงคใหผูชายตระหนักและมีสวนรวมในการ
ทําหนาที่ในบานและดูแลบุตรมากขึ้น
๒) จัดใหมีการพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีสุขภาวะที่ดีและสมวัย โดยสงเสริม
และสนับสนุนใหโรงพยาบาลทุกระดับและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินงานตามมาตรฐานงานอนามัยแม
และเด็กสูมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ตลอดจนสงเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงลูกดวยนม
แมและสารอาหารที่จําเปนตอสมองเด็ก
3) จั ด ให มี ก ารพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย ให มี พั ฒ นาการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่ดีที่สมวัยทุกดาน โดยการพัฒนาหลักสูตรการสอนและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให
มีคุณภาพตามมาตรฐานที่เนนการพัฒนาทักษะสําคัญด านตาง ๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทั กษะดาน
ความคิ ด ความจํ า ทั กษะการควบคุ มอารมณ ทัก ษะการวางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรูจั ก
ประเมินตนเอง ควบคูกับการยกระดับบุคลากรในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีความพรอมทั้งทักษะ
ความรู จริยธรรม และความเปนมืออาชีพ ตลอดจน ผลักดันใหมีกฎหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัยให
ครอบคลุมทั้งการพัฒนาทักษะ การเรียนรูเนนการเตรียมความพรอมเขาสูระบบการศึกษา การพัฒนา
สุขภาพอนามัยใหมีพัฒนาการที่สมวัยและการเตรียมทักษะการอยูในสังคมใหมีพัฒนาการอยางรอบดาน
• เปาหมายของแผนยอย : เด็กเกิดอยางมีคุณภาพ มีพัฒนาการ
สมวัย สามารถเขาถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น
• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ :
- ส งเสริม สุ ขภาพมารดาตั้ ง แต ก อนตั้ งครรภ จ นถึ ง หลั ง คลอด
อยางมีคุณภาพดวยการพัฒนามาตรฐานระบบบริการ และขับเคลื่อน MCH Board ใหมีประสิทธิภาพ
สรางความตระหนักรูดานสุขภาพ แกครอบครัว ชุมชน
- สร า งความรอบรู ใ นการดู แ ลเด็ ก ปฐมวั ย ให กั บ พ อ แม
ผูปกครอง และขับเคลื่อน”มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ”
- ผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายมหัศจรรย 1,000 วันแรกของ
ชีวิตและจัด การข อมูลเฝาระวังทางโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวั ยและระบบขอมู ลสารสนเทศดว ย
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเขาถึงงาย
3) แผนยอยของแผนแมบทฯ : 3. การพัฒนาชวงวัยเรียน/วัยรุน
แนวทางการพัฒนา :
๕) สงเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมตอกัน
ระหวางระบบสาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพื่อเสริมสรางศักยภาพดานความฉลาดทาง
เชาวนปญญา และความฉลาดทางอารมณ ตลอดจนภูมิคุมกันดานตาง ๆ ในการดําเนินชีวิตของกลุมวัย
เรียน/วัยรุน
• เปาหมายของแผนยอย : เด็กเกิด อยางมีคุณภาพ มีพัฒนาการ
สมวัย สามารถเขาถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น
• เปาหมายของแผนยอย : วัยเรียน/วัยรุน มีความรูและทักษะใน
ศตวรรษที่ ๒๑ ครบถวน รูจักคิด วิเคราะห รักการเรียนรู มีสํานึกพลเมือง มีความกลาหาญทางจริยธรรม
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มีความสามารถในการแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิผลตลอดชีวิต
ดีขึ้น
• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ :
- การพัฒนาระบบเฝาระวังและฐานขอมูลรวมระดับชาติ สราง
เครือขายในระบบและนอกระบบการศึกษา (อาทิ อปท. กทม.) และยกระดับพัฒนามาตรฐานตนแบบ
โรงเรียนรอบรูดานสุขภาพ
- เสริ ม สร า งเครื อ ข า ยส ง เสริ ม สุ ข ภาพเด็ ก กลุ ม ปกติ แ ละกลุ ม
เฉพาะ • โภชนาการ • กิจกรรมทางกาย • ทันตสุขภาพ • พฤติกรรมสุขภาพ • ลดอัตราตั้งครรภวัยรุน
- พัฒนามาตรฐานบริการสุขภาพที่เปน มิตรสําหรับวัย รุน และ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติการปองกันและแกไขการตั้งครรภในวัยรุน
4) แผนยอยของแผนแมบทฯ : 4. การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน
แนวทางการพัฒนา :
๑) ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของคนในชวงวัยทํางาน
ใหมีคุณภาพมาตรฐานสอดคลองกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความตองการของตลาดงาน รวมทั้ง
เทคโนโลยีสมัยใหม เพื่อสรางความเขมแข็งเศรษฐกิจและผลิตภาพเพิ่มขึ้นใหกับประเทศ
• เป า หมายของแผนย อ ย : แรงงานมี ศั ก ยภาพในการเพิ่ ม ผลผลิ ต
มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความสําคัญที่จะพัฒนาตนเองใหเต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรูสิ่ง
ใหมตามพลวัตของโครงสรางอาชีพและความตองการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น
การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ :
- ผลักดันและขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการสรางเสริมสุขภาวะและ
อนามัยเพื่อใหมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงคของวัยทางานและเตรียมความพรอมกอนเขาสูวัยผูสูงอายุ
พรอมจัดใหมีสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพของประชาชนวัยทํางานที่เหมาะสมและเพียงพอ ทั้งในชุมชน
สถานที่ทํางาน
- สรางการมีสวนรวมของภาคีเครือขายทุกระดับโดยบูรณาการใหเกิด
ความรวมมือระหวางกระทรวงและภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ เพื่อสรางเสริมสุขภาวะและอนามัย และ
พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค และเตรียมความพรอมกอนเขาสูวัยผูสูงอายุ
(2) ประเด็น 13 การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี
1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ
• เปาหมายที่ 1 : คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้นและมีความเปนอยูดีเพิ่มขึ้น
การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ :
- การสร า งความรอบรู ด า นสุ ข ภาพ เพื่ อ ยกระดั บ การสื่ อ สาร
ความรูดานสุขภาพที่ถูกตองไปสูประชาชน ภายใตการพัฒนาระบบตอบโตความเสี่ยงเพื่อสรางความรอบ
รูดานสุขภาพดวยเทคโนโลยีดิจิตัล
2) แผนยอยของแผนแมบทฯ : 1. การสรางความรอบรูดานสุขภาวะและการ
ปองกันและควบคุมปจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ
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แนวทางการพัฒนา :
๑) สรางเสริมความรูเพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของคน
ทุกกลุมวัย อาทิ ผานการพัฒนาสื่อเพื่อสงเสริมและเผยแพรองคความรูดานสุขภาพและสุขภาวะที่ถูกตอง
ใหประชาชนสามารถเขาถึงโดยสะดวก และนําไปใชในการจัดการสุขภาพไดอยางเหมาะสม
๒) พั ฒ นาภาคี เ ครื อ ข า ยประชาชน ชุ ม ชม ท อ งถิ่ น ให มี ค วามรู
เกี่ยวกับการเจ็บปวยและตายจากโรคที่ปองกันได มีศักยภาพในการปองกันและควบคุมปจจัยเสี่ยงที่
คุกคามสุขภาวะ ไดดวยตัวเอง นําไปสูการพึ่งตัวเอง และมีการกระจายอํานาจการวางแผน การตัดสินใจ
เพื่อใหดําเนินการดานสุขภาพตาง ๆ ตอบสนองตอความจําเปนในพื้นที่อยางแทจริง รวมทั้งการพัฒนา
ระบบเฝาระวังปองกันและควบคุมทุกระดับ
๓) การพัฒนาระบบเฝาระวัง ปองกัน ควบคุม และกลไกการสื่อสาร
ประชาสัมพันธแบบบูรณาการทุกระดับ เพื่อลดภัยคุกคามที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาสุขภาวะคนไทย
• เปาหมายของแผนยอย : ประชาชนมีความรอบรูดานสุขภาวะ
สามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค และสามารถปองกันและลดโรคที่สามารถปองกัน
ได เกิดเปนสังคมบมเพาะจิตสํานึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น
• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ :
- สํารวจสถานการณความรอบรูดานสุขภาพระดับประเทศ
- จัด ตั้ง และดํ าเนิน การกลไกตอบโต ขอ มูล เสี่ ย งและเท็จ ดา น
สุขภาพ (Risk Response for Health Literacy)

ประเทศไทยดีขึ้น

(3) ประเด็น 5 การทองเที่ยว
1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ
• เปาหมายที่ 3 : ความสามารถทางการแขงขันดานการทองเที่ยวของ

การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ :
- พัฒนาระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารในพื้นที่ทองเที่ยว ดวยการ
พัฒนาตนแบบมาตรฐานการจัดการดานสุขาภิบาลในสถานประกอบการประเภทสถานที่จําหนายอาหาร
ในพื้นที่ทองเที่ยว
2) แผนยอยของแผนแมบทฯ : 3. การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และ
แพทยแผนไทย
แนวทางการพัฒนา :
๑) ยกระดั บ คุ ณ ภาพการให บ ริ ก ารการท อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพให ไ ด
มาตรฐานระดับสากล ทั้งคุณภาพของสถานประกอบการและคุณภาพของผูใหบริการที่มีทักษะและความ
เชี่ยวชาญ ใหความสําคัญเรื่องความสะอาดและความปลอดภัยในสถานประกอบการ ซึ่งครอบคลุมการ
ใหบริการในธุรกิจสปาและบริการเสริมความงาม นวดแผนไทย โยคะ การดูแลผูสูงอายุ สถานพักฟนเพื่อ
การฟนฟูสุขภาพและการผอนคลาย
• เปาหมายของแผนยอย : สถานประกอบการดานการทองเที่ยว
เชิงสุขภาพและบริการทางการแพทยไดรับมาตรฐานเพิ่มขึ้น
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• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ :
- พัฒ นาตน แบบมาตรฐานการจัดการดานสุขาภิบ าลในสถาน
ประกอบการประเภทสถานที่จําหนายอาหาร ในพื้นที่ทองเที่ยว

ยกระดับ

(4) ประเด็น 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ
1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ
• เปาหมายที่ 2 : การลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดไดรับการ

• การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ :
- ลดและปองกันปจ จัยเสี่ ยงจากมลพิ ษสิ่งแวดลอมในพื้ นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ โดยสงเสริมใหเกิดการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษใหเกิดเมืองนา
อยูอยางยั่งยืน
2) แผนยอยของแผนแมบทฯ : การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
แนวทางการพัฒนา :
๒) สงเสริมใหเกิดการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
ตามศักยภาพ โดยพัฒนาตอยอดจากฐานทรัพยากรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ที่มีอยูเดิม รวมทั้ง
ยกระดับความสามารถในการแขงขันของพื้นที่ใหเอื้อตอการคา การลงทุน และการทองเที่ยว และเปน
พื้นที่หลักในการขับเคลื่อนการสรางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในสวนภูมิภาค ตลอดจนพัฒนา
พื้นที่บริเวณชายแดนใหมีความพรอมสําหรับรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เชื่อมโยงกับประเทศ
เพื่อนบาน ซึ่งจะชวยสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ ยกระดับรายไดและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่
รวมทั้งสงเสริมความสามารถในการแขงขันของประเทศในภาพรวม
• เปาหมายของแผนยอย : การขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมของ
พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้น
• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ :
- ส ง เสริ ม ให เ กิ ด การจั ด การอนามั ย สิ่ ง แวดล อ มในพื้ น ที่ เ ขต
เศรษฐกิจพิเศษใหเกิดเมืองนาอยูอยางยั่งยืน
(5) ประเด็น 15 พลังทางสังคม
1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ
• เปาหมาย : ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น
• การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ :
- สร างความรอบรูด านสุขภาวะและสงเสริมสุขภาพในชุมชน/
สถานประกอบการ เพื่อเตรียมรองรับสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ ดวยการพัฒนาศักยภาพความรอบรูดาน
การบริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย และการดูแลสุขภาพชองปาก
- สรางสังคมหวงใยใสใจสุขภาพผูสูงอายุ ภายใตการพัฒนาระบบ
การดูแลสุขภาพผูสูงอายุไปประยุกตใชอยางตอเนื่อง รวมทั้งพัฒนาระบบและกลไกการเขาถึงการดูแล
สุขภาพชองปากผูสูงอายุ
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2) แผนยอยของแผนแมบทฯ : การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก
แนวทางการพัฒนา :
๑) เรงสงเสริมการเตรียมการกอนยามสูงอายุเพื่อใหสูงวัยในทุก
มิติอยางมีคุณภาพ โดยการสรางความตระหนักและการเตรียมการเมื่อยามสูงอายุ รวมทั้งสงเสริมใหผูที่จะ
เปนผูสูงอายุในอนาคตไดมีการเตรียมการใหพรอมทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอม
และเปนผูสูงอายุที่มีกําลังมีแรง มีความมั่นคงทางรายได และพึ่งพาตนเองได
• เปาหมายของแผนยอย : ประชากรไทยมีการเตรียมการกอน
ยามสูงอายุเพื่อใหสูงวัยอยางมีคุณภาพเพิ่มขึ้น
• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ :
- สรางความรอบรูดานสุขภาวะและสงเสริมสุขภาพในชุมชน/
สถานประกอบการ เพื่อเตรียมรองรับสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ ดวยการพัฒนาศักยภาพความรอบรูดาน
การบริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย และการดูแลสุขภาพชองปาก
- สรางสังคมหวงใยใสใจสุขภาพผูสูงอายุ ภายใตการพัฒนา
ระบบการดูแลสุขภาพผูสูงอายุไปประยุกตใชอยางตอเนื่อง รวมทั้งพัฒนาระบบและกลไกการเขาถึงการ
ดูแลสุขภาพชองปากผูสูงอายุ
(6) ประเด็น 18 การเติบโตอยางยั่งยืน
1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ
• เปาหมาย : สภาพแวดลอมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอยางยั่งยืน
• การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ :
- พัฒนาระบบบริหารจัดการและเพิ่มศักยภาพการจัดการขยะ
และสิ่ งแวดลอม ดว ยการเพิ่มประสิทธิภ าพการจัดการมูลฝอยติด เชื้อและยกระดับการพัฒ นาอนามั ย
สิ่งแวดลอมในหนวยงานภาคสาธารณสุข ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถทองถิ่นในการบังคับใชกฎหมาย
สาธารณสุขและเสริมสรางความรอบรูชุมชนจัดการอนามัยสิ่งแวดลอม
- เฝาระวังและปองกันผลกระทบตอสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ
ดวยการสงเสริมและพัฒนาระบบการเฝาระวังและจัดการความเสี่ยงตอสุขภาพจากมลพิษอากาศ
2) แผนยอยของแผนแมบทฯ : การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบใหเปนไปตามมาตรฐานสากล
แนวทางการพัฒนา :
๒) จัดการคุณภาพอากาศ เสีย ง และความสั่นสะเทือน โดยมี
แนวทางและเปาหมายที่สอดคลองกับแนวโนมสถานการณในอนาคตทั้งในระยะสั้น ปานกลาง และระยะ
ยาวครอบคลุมถึงการบริหารจัดการหรือการควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดในเชิงพื้นที่ โดยการกําหนด
มาตรฐานการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศในรูปของปริมาณรวม และเชิงพื้นที่ และกําหนดใหมี
ระบบการอนุญาตการระบายมลพิษ รวมทั้งเรงรัดการแกไขปญหามลพิษทางอากาศที่ยังเปนปญหาเฉพาะ
พื้นที่ สรางความเขมแข็งของชุมชนในการติดตามตรวจสอบเฝาระวังปองกันและแกไขปญหามลพิษใน
พื้ น ที่ ของตนเอง กํ า หนดมาตรการควบคุมปริมาณการจราจรหรือยานพาหนะในพื้น ที่ที่มีการจราจร
หนาแน นหรือพื้ นที่เขตเมืองเมื่อเกิดภาวะวิกฤต รวมถึงการพัฒนาระบบฐานขอมูลกลางดานคุณภาพ
อากาศและเสียง เพื่อใหหนวยงานทองถิ่นติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศเสียงและความสั่นสะเทือนใน
พื้นที่ของตนเอง รวมทั้งมีระบบการแจงเตือนปญหามลพิษทางอากาศและเสียงที่สามารถเขาถึงและทัน
เหตุการณรวมถึงการปองกันและลดปญหามลพิษขามแดน
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๓) จัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตรายและกาก
อุตสาหกรรมใหเปนไปตามมาตรฐานสากล การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศ
กําหนดเปาหมายและแนวทางการดําเนินงาน ครอบคลุมขยะชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน มูลฝอยติด
เชื้อ และกากของเสียอุตสาหกรรม โดยใหความสําคัญกับการปองกันและลดมลพิษจากขยะและของเสีย
อันตรายจากแหลงกําเนิด การบริหารจัดการควบคุมมลพิษจากการบําบัด กําจัดขยะ และของเสียอันตราย
โดยปรับปรุงฟนฟู สถานที่กําจัดขยะใหดําเนินการถูกตองตามหลักวิชาการ สนับสนุนการรวมกลุมพื้นที่
เพื่อจัดการขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ออกประกาศสถานที่กําจัดขยะเปนแหลงกําหนด
มลพิษ กําหนดใหมีระบบการอนุญาตการระบายมลพิษ และกําหนดมาตรฐานการควบคุมการระบาย
มลพิ ษจากสถานที่ กํา จั ดขยะมู ล ฝอย ส งเสริมภาคเอกชนรว มลงทุน ดานการจัดการขยะและของเสี ย
อันตราย รวมทั้งมี มาตรการในการจั ดการซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสมา
บังคับใช สงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีศักยภาพดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนยรวม
การวางระบบการจั ดการของเสี ยที่ คาดวาจะเกิดขึ้นจากการพัฒ นาเทคโนโลยีห รือผลิตภัณฑใหมบาง
ประเภทที่คาดจะเปนปญหาในอนาคต การจัดการขยะจากการกอสรางและการรื้อถอนสิ่งกอสราง การ
สรางกระบวนการรับรูใหกับประชาชนเกี่ยวกับปญหามลพิษจากการจัดการขยะและของเสียอันตรายที่ไม
ถูกต อง พรอมทั้งทบทวนและตรวจสอบกลไกการบริ หารจัด การขยะของประเทศทั้งระบบ ซึ่งรวมถึ ง
ผูเกี่ยวของในทุกภาคสวนตั้งแตผูผลิต ผูนําเขา ผูบริการ ผูบริโภค ผูกําจัด และหนวยงานกํากับดูแล การ
จัดการมูลฝอยติดเชื้อยึดหลักการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมตามแนวทางประชารัฐ เพื่อรวมกันแกไข
ปญหาการจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศ บนฐานของความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่
• เปาหมายของแผนยอย :
๒. คุ ณ ภาพอากาศ เสี ย ง และความสั่ น สะเทื อ นอยู ร ะดั บ
มาตรฐานของประเทศไทย
3. การจัดการขยะมูลฝอย มูล ฝอยติดเชื้อ ของเสีย อัน ตราย
สารเคมีในภาคการเกษตรและการอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น
• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ :
- พัฒนาระบบบริหารจัดการและเพิ่มศักยภาพการจัดการขยะ
และสิ่ งแวดลอม ดว ยการเพิ่มประสิทธิภ าพการจัดการมูลฝอยติด เชื้อและยกระดับการพัฒ นาอนามั ย
สิ่งแวดลอมในหนวยงานภาคสาธารณสุข ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถทองถิ่นในการบังคับใชกฎหมาย
สาธารณสุขและเสริมสรางความรอบรูชุมชนจัดการอนามัยสิ่งแวดลอม
- เฝ า ระวั ง และป อ งกั น ผลกระทบต อ สุ ข ภาพจากมลพิ ษ ทาง
อากาศ ดวยการสงเสริมและพัฒนาระบบการเฝาระวังและจัดการความเสี่ยงตอสุขภาพจากมลพิษอากาศ
(7) ประเด็น 19 การบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ
1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ
• เปาหมาย : ความมั่นคงดานน้ําของประเทศเพิ่มขึ้น
• การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ :
- เพิ่มประสิทธิภ าพการจัดการน้ําเพื่อการบริโ ภค โดยพัฒ นา
และรับรองมาตรฐานระบบประปาหมูบานใหไดมาตรฐานประปาดื่มได
2) แผนยอยของแผนแมบทฯ : การพัฒนาการจัดการน้ําเชิงลุมน้ําทั้งระบบ
เพื่อเพิ่มความมั่นคงดานน้ําของประเทศ
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แนวทางการพัฒนา :
๑) จัดการน้ําเพื่อชุมชนชนบท พัฒ นาการจัดการน้ําเชิงลุมน้ําทั้ง
ระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงดานน้ําของประเทศ โดยจัดใหมีน้ําสะอาดใชทุกครัวเรือนในชุมชนชนบท ใน
ปริ ม าณ คุ ณ ภาพ และราคาที่ เ ข า ถึ งได มี ร ะบบการจัดการน้ําชุ มชนที่ เหมาะสมกั บ การพัฒ นาในมิ ติ
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน (KD 1 ตามเกณฑของ ADB: ความมั่นคงดานน้ําอุปโภค
บริโภค)
• เปาหมายของแผนยอย :
๑. ระดับความมั่นคงดานน้ําอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นจากระดับ ๓
ใหเปนระดับ ๔ (สูงสุดที่ระดับ ๕)
• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ :
- เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ําเพื่อการบริโ ภค โดยพัฒ นา
และรับรองมาตรฐานระบบประปาหมูบานใหไดมาตรฐานประปาดื่มได
(8) ประเด็น 21 การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ
• เปาหมาย : ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
• การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ :
- สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปรงใสและการปองกันการทุจริต
เชิงรุก ในการดําเนินงานกรมอนามัย
2) แผนยอยของแผนแมบทฯ : การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แนวทางการพัฒนา :
๒) สงเสริมการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐให
มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่สอไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหนาที่ราชการอยางเปดเผย
โปรงใส ถูกตอง เปนธรรม ไมคดโกง รูจักแยกแยะเรื่องสวนตัวออกจากหนาที่การงาน การสรางธรรมาภิ
บาลในการบริหารงาน ตลอดจนการสรางจิตสํานึกและคานิยมในการตอตานการทุจริตใหแกบุคลากรของ
องคกร โดยการสนับสนุนใหขาราชการและเจาหนาที่รัฐเขามามีสวนรวมเปนเครือขายตอตานการทุจริตใน
หนวยงานภาครัฐ เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมในการเฝาระวัง สอดสอง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจง
เบาะแส เพื่อสกัดกั้นมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุมครองผูแจง
เบาะแส
• เปาหมายของแผนยอย :
1. ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตยสุจริต
• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ :
- สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปรงใสและการปองกัน การ
ทุจริตเชิงรุก ในการดําเนินงานกรมอนามัย
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(9) ประเด็น 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ
• เปาหมาย : มูลคาการลงทุนวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมตอ
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น
• การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ :
- ผลงานการวิจัย พัฒนานวัตกรรม สามารถแกปญหาและพัฒนา
งานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมไดอยางเหมาะสม
2) แผนยอยของแผนแมบทฯ : การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ดานสังคม
แนวทางการพัฒนา :
๑) พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย โดยการสงเสริม
การวิจัย พัฒนา และประยุกตใชนวัตกรรมในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษยของประเทศตลอดทุก
ชวงวัย (ปฐมวัย วัยเด็ก วัยเรียน วัยแรงงาน วัยสูงอายุ) การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลาย
เพื่อใหประชาชนไทย มีทักษะความรู และเปนกําลังในการพัฒนาประเทศ โดยมีประเด็นการวิจัยที่สําคัญ
อาทิ โภชนาการและสุขภาวะในชวงปฐมวัย การปลูกฝงความเปนคนดี วินัย และจิตสาธารณะในวัยเรียน
การพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่จําเปนในศตวรรษที่ ๒๑ ในวัยเรียนและวัยแรงงาน บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู หลักสูตรและกระบวนการสอน การสงเสริมศักยภาพผูสูงอายุ ระบบบริการสาธารณสุข และ
วิทยาศาสตรทางการกีฬา
• เปาหมายของแผนยอย :
- คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุ ษย และความเสมอภาค
ทางสังคมไดรับการยกระดับเพิ่มขึ้น จากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม
• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ :
- สงเสริมการวิจัย และนวัตกรรมดานการสงเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดลอม
2.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ ดานสาธารณสุข
1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปที่ 7 : การสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรค
2) ขั้นตอนการดําเนินงาน
2.1) การปรับปรุงโครงสรางการทํางานดานการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค
2.2) ทบทวนและปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ
2.3) การพัฒนากําลังคนดาน P&P
2.4) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3) กิจกรรม
3.1) กําหนดและพัฒนานโยบาย กฎหมาย มาตรการ และคุณภาพ
มาตรฐาน ดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม
3.2) วิจัย พัฒนาองคความรู นวัตกรรม ดานสงเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดลอม
4) เปาหมายกิจกรรม : ประชาชนไทยมี
1. อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (LE) ไมนอยกวา 85
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2. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (HALE) ไมนอยกวา 75 ปภายในป
1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปที่ 8 : ความรอบรูดานสุขภาพ
2) ขั้นตอนการดําเนินงาน
2.1) การพัฒนาระบบสื่อสารสุขภาพ
2.2) การพัฒนาระบบการสาธารณสุข
2.3) การสํารวจความรอบรูดานสุขภาพ
2.4) การพัฒนากําลังคนดานการสงเสริมความรอบรูดานสุขภาพ

3) กิจกรรม
3.1) มีระบบการคุมครองดานการสื่อสารโดยมีหนวยงานกลาง คัดกรอง
ขอมูลดานสุขภาพ ขอมูลขาวสารที่จําเปน ถูกตอง ทันการณ และมีประสิทธิภาพในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ ตรวจจับขอมูลเท็จ ตอบโตขอมูลสุขภาพที่ไมถูกตองอยางทันทวงทีตอการเจ็บปวยดวย
โรคที่ปองกันได
3.2) พัฒนาองคกรใหเปนองคกรที่มีความรอบรูดานสุขภาพ (Health
Literate Organization)
3.3) สํารวจความรอบรูดานสุขภาพของประชาชนไทย
3.4) พัฒนาชุดสมรรถนะหลักและรูปแบบ หลักสูตร การฝกอบรมสําหรับ
บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับเพื่อสรางความรอบรูดานสุขภาพ
4) เปาหมายกิจกรรม : ประชาชนไทยมีความรอบรูดานสุขภาพมากขึ้น
2.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
1) วัตถุประสงค
1.1 เพื่อวางรากฐานใหคนไทยเปนคนที่สมบูรณ มีคุณธรรมจริยธรรม มี
ระเบียบวินัย คานิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุน
ตลอดจนเปนคนเกงที่มีทักษะความรูความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต
1.2 เพื่อใหคนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ไดรับความเปน
ธรรมในการเขาถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผูด อยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ
รวมทั้งชุมชนมี ความเขมแข็งพึ่งพาตนเองได
1.3 เพื่อใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเ สถียรภาพ และมีความยั่งยื น
สรางความเขมแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมที่เขมขนมาก
ขึ้น สรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสรางความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ํา
1.4 เพื่ อรั กษาและฟน ฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมให
สามารถสนับสนุน การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1.5 เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมั ย
และมีการทํางานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา
2) เปาหมายรวม
2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเปน คนไทยที่ส มบูร ณ มี วิ นัย มีทัศนคติและ
พฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเปนพลเมืองตื่นรู มีความสามารถในการปรับตัวไดอยาง
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รูเทาทันสถานการณ มีความรับผิดชอบและทําประโยชนตอสวนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญ
งอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเปนไทย
2.2 ความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดและความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐาน
รากมีความเขมแข็ง ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเขาถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทาง
สังคมที่มีคุณภาพอยางทั่วถึงและเปนธรรรม กลุมที่มีรายไดต่ําสุดรอยละ 40 มีรายไดเพิ่มขึ้นอยางนอย
รอยละ 15
2.3 ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได โครงสรางเศรษฐกิจปรับ
สูเศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล มีผูประกอบการรุนใหมและเปนสังคมผูประกอบการ ผูประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดเล็กที่เขมแข็งสามารถใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางสรรคคุณคา
สินคาและบริการ มีระบบการผลิตและใหบริการจากฐานรายไดเดิมที่มีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนใน
การผลิตและบริการฐานความรูชั้นสูงใหมๆ ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและชุมชน รวมทั้งการกระจายฐาน
การผลิตและการใหบริการสูภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการ
ขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 5 ตอป และมีปจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส พลังงาน และการลงทุนวิจัย
และพัฒนาที่เอื้อตอการขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ
2.4 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมสามารถสนับสนุนการเติบโต
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ํา โดยเพิ่มพื้นที่ปาไมใหไดรอยละ 40
ของพื้นที่ประเทศ เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงานและ
ขนสงไมนอยกวารอยละ 7 ภายในป 2563 เทียบกับการปลอยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดสวนของ
ขยะมูลฝอยที่ไดรับการจัดการอยางถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มขึ้น และรักษาคุณภาพน้ําและคุณภาพอากาศใน
พื้นที่วิกฤตใหอยูในเกณฑมาตรฐาน
2.6 มี ร ะบบบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทั น สมั ย โปร ง ใส
ตรวจสอบได กระจายอํานาจและมีสวนรวมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการใหบริการซึ่งภาคเอกชน
ดําเนินการแทนไดดีกวาลดลง เพิ่มการใชระบบดิจิทัลในการใหบริการ ปญหาคอรปชั่นลดลง และการ
บริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทําโดย
สถาบันการจั ดการนานาชาติและอัน ดับ ความยากงายในการดําเนินธุร กิจในประเทศดีขึ้น การใชจาย
ภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกวางขึ้น และดัชนีการรับรูการทุจริตดีขึ้น รวมถึง
มีบุคลากรภาครัฐที่มีความรูความสามารถและปรับตัวไดทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น
3) ยุทธศาสตรที่ 1 : การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
(3.1) - เปาหมายระดับยุทธศาสตรที่ 2 : คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมี
ทักษะ ความรู และความสามารถเพิ่มขึ้น
- เปาหมายระดับยุทธศาสตรที่ 4 : คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น
(3.2) - แนวทางการพัฒนาที่ 2 : พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะความรู
และความสามารถในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา
* สงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะ
ทางสังคมที่เหมาะสม
* พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุนใหมีทักษะการคิดวิเคราะหอยาง
เปนระบบ มีความคิดสรางสรรค มีทักษะการทํางานและการใชชีวิตที่พรอมเขาสูตลาดงาน
* สงเสริมแรงงานใหมีความรูและทักษะในการประกอบอาชีพที่
เปนไปตามความตองการของตลาดงาน
แผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ.2563) ของกรมอนามัย
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ภาคสวนคํานึงถึงผลกระทบตอสุขภาพ

- แนวทางการพัฒนาที่ 4 : ลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพและใหทุก

* พัฒนาใหคนมีความรูในการดูแลสุขภาพ มีจิตสํานึกสุขภาพที่ดี
และมีการคัดกรองพฤติกรรมสุขภาพตนเองผานชองทางการเรียนรูที่หลากหลาย จัดบริการใหคําปรึกษา
ดานสุขภาพจิตที่เขาถึงไดงาย และกํากับควบคุมการเผยแพรชุดขอมูลสุขภาพที่ถูกตองตามหลักวิชาการ
* สงเสริมใหคนมีกิจกรรมทางสุขภาพที่เหมาะสมกับวัยทั้งรูปแบบ
การออกกําลังกาย โภชนาการที่เหมาะสม และสนับสนุนใหชุมชนมีการบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะ สิ่ง
อํานวยความสะดวกเพื่อการออกกําลังกายและการเลนกีฬา
* ผลักดันใหมีกลไกการประเมินผลกระทบตอสุขภาพในการจัดทํา
นโยบายสาธารณะตามแนวคิดทุกนโยบายหวงใยสุขภาพที่เชื่อมโยงตั้งแตนโยบายระดับชาติ พื้นที่ และ
ชุมชนที่จะนําไปสูการสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาพดี
สังคม

4) ยุทธศาสตรที่ 2 : การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําใน

พื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ

(4.1) เป าหมายระดั บ ยุ ทธศาสตรที่ 2 : เพิ่ม โอกาสการเขา ถึง บริก าร

(4.2) แนวทางการพัฒนาที่ 2 : การกระจายการใหบริการภาครัฐดาน
การศึกษา สาธารณสุข และสวัส ดิการที่มีคุณภาพใหครอบคลุมและทั่วถึง ตลอดจนปรับปรุ งปจจั ย
แวดลอมทางธุรกิจ รวมทั้งกฎหมาย กฎ ระเบียบใหเกิด การแขงขันที่เปนธรรม เพื่อใหประชากรทุกกลุมมี
โอกาสเขาถึงบริการของรัฐและทรัพยากรอยางเทาเทียมกัน สามารถพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพ
ชีวิตใหดีขึ้น โดยบริหารจัดการการใหบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพใหครอบคลุมทุกพื้นที่ ผานการ พัฒนา
ระบบสงตอผูปวยตั้งแตระดับชุมชนไปสูระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ควบคูไปกับบริหารจัดการการใหบริการระบบควบคุมโรคที่มีคุณภาพ พรอมทั้งนําเทคโนโลยี โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการแกปญหาการขาดแคลนแพทยเฉพาะทางในพื้นที่หางไกล
5) ยุทธศาสตรที่ 3 : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันได
อยางยั่งยืน
(5.1) เปาหมายระดับยุทธศาสตรที่ 4 : ประเทศไทยมีรายไดจากการ
ทองเที่ยวเพิ่มขึ้น และมีขีดความสามารถในการแขงขันดานการทองเที่ยวสูงขึ้น
(5.2) แนวทางการพัฒนาที่ 2 : การเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแขงขันของภาคการผลิตและบริการมุงเนนการสรางความเชื่อมโยงของหวงโซ มูลคาระหวางภาค
เกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการคาการลงทุน เพื่อยกระดับศั กยภาพในการแขงขันของประเทศ
สรางรายไดและกระจายรายไดสูคนในชุมชนอยาง ทั่วถึง อันจะนํามาซึ่งความเขมแข็งของทั้งเศรษฐกิจใน
ภาพรวมและเศรษฐกิจฐานรากตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน
* การพัฒนาภาคบริการและการทองเที่ยว โดยพัฒนาอุตสาหกรรม
ทองเที่ยวเชิงบูรณาการ ดวยการสงเสริมการสรางรายไดจากทองเที่ยว
6) ยุทธศาสตรที่ 4 : การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนา
อยางยั่งยืน
(6.1) - เปาหมายระดับยุทธศาสตรที่ 2 : สรางความมั่นคงดานน้ํา และ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ําทั้งน้ําผิวดินและน้ําใตดินใหมีประสิทธิภาพ
แผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ.2563) ของกรมอนามัย

๑๕

- เปาหมายระดับยุทธศาสตรที่ 3 : สรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ ดี
ลดมลพิษ และลดผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ
(6.2) - แนวทางการพัฒนาที่ 2 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําเพื่อใหเกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน
* เพิ่มประสิทธิภ าพการเก็บ กักน้ําของแหลงน้ําตนทุนและระบบ
กระจายน้ําใหดีขึ้น
- แนวทางการพัฒนาที่ 3 : แกไขปญหาวิกฤตสิ่งแวดลอม
* เร ง รัด แกไ ขป ญ หาการจัด การขยะตกค างสะสมในพื้น ที่ วิก ฤต
ผลั กดั น กฎหมายและกลไกเพื่ อการคั ดแยกขยะ สนับ สนุน การแปรรูป เปน พลังงาน ใชมาตรการทาง
เศรษฐศาสตรเพื่อใหเกิดการลดปริมาณขยะ รวมทั้งสรางวินัยคนในชาติเพื่อการจัดการขยะอยางยั่งยืน
* แกไขปญหาวิกฤตหมอกควันไฟปาในเขตภาคเหนือและภาคใต
7) ยุ ท ธศาสตร ที่ 8 : การพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี วิ จั ย และ
นวัตกรรม
(7.1) - เป า หมายระดั บ ยุ ท ธศาสตร ที่ 2 : เพิ่ ม ความสามารถในการ
ประยุกตใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถการแขงขันของภาคการ
ผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
(7.2) - แนวทางการพัฒนาที่ 1 : เรงสงเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและ
ผลักดันสูการใชประโยชนในเชิงพาณิชยและเชิงสังคม
8) ยุทธศาสตรที่ 9 : การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
(8.1) - เปาหมายระดับ ยุทธศาสตรที่ 4 : เพิ่มมูล คาการลงทุนในพื้น ที่
เศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดน
(8.2) - แนวทางการพัฒนาที่ 3 : การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ

2.3 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวของ (หากมี)
 ชื่อแผนระดับที่ ๓ แผนจั ดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
 ชื่อแผนระดับที่ ๓ แผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.๒๕๔๕ – ๒๕๖๔ ของ
กรมกิจการผูสูงอายุ
 ชื่อแผนระดับที่ ๓ แผนยุทธศาสตรการปองกันและควบคุมโรคไมติดตอระดับชาติ
๕ ป ของ กรมควบคุมโรค
 ชื่อแผนระดับที่ ๓ แผนสงเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๗๓ ของ กรม
อนามัย
 ชื่อแผนระดับที่ ๓ แผนยุ ทธศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ.
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของกรมอนามัย
 ชื่อแผนระดับที่ ๓ ยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน
ระดับชาติ ของกรมอนามัย
 ชื่อแผนระดับที่ ๓ นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาอนามัยมัยการเจริญพันธุ
แหงชาติ ของกรมอนามัย
 ชื่อแผนระดับที่ ๓ แผนทันตกรรมผูสูงอายุแหงชาติ ของกรมอนามัย
แผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ.2563) ของกรมอนามัย
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สวนที่ 3 สาระสําคัญแผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. 2563) ของ กรมอนามัย
3.1 ภาพรวม

3.1.1 วิสัยทัศนของสวนราชการ :
“กรมอนามัยเปนองคกรหลักของประเทศในการอภิบาลระบบสงเสริมสุขภาพและระบบ
อนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อประชาชนสุขภาพดี”
3.1.2 พันธกิจของสวนราชการ :
“ทําหนาที่ในการสังเคราะห ใชความรูและดูภาพรวม เพื่อกําหนดนโยบายและออกแบบ
ระบบสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม โดยการประสานงาน สรางความรวมมือ และกํากับดูแล
เพื่อใหเกิดความรับผิดชอบตอการดําเนินงานภายในใตภาครัฐ 4.0”

3.2 แผนปฏิบัตริ าชการ

3.2.1 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การสงเสริมสุขภาพ 4 กลุมวัย
1) เปาหมาย : ประชาชนทุกกลุมวัยสุขภาพดีดวยระบบสงเสริมสุขภาพ (สตรีและเด็กปฐมวัย มี
การตั้ งครรภ คุณภาพ ลู กเกิ ดรอด แม ป ลอดภัย เด็กพัฒ นาการสมวัย เด็กวัยเรีย นวัย รุน เจริญ เติบโตเต็ม
ศักยภาพและมีทักษะสุขภาพ วัยทํางานสุขภาพแข็งแรง ฉลาดรอบรูและเตรียมความพรอมเขาสูวัยผูสูงอายุ
สงผลใหผูสูงอายุสุขภาพดี ดูแลตนเองไดและมีคุณภาพชีวิตที่ดี)
2) ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย :
ตัวชี้วัด

หนวยวัด

คาเปาหมาย

(2.1) อัตราสวนการตายมารดาไทยตอการเกิดมีชีพแสนคน
(2.2) รอยละของเด็กอายุ 0 - 5 ป ทั้งหมดตามชวงอายุที่
กําหนดมีพัฒนาการสมวัย
(2.3) รอยละของเด็กอายุ 0 - 5 ป สูงดีสมสวน และสวนสูง
เฉลี่ยที่อายุ 5 ป

การเกิดมีชีพแสนคน
รอยละ

17
85

รอยละ

(2.4) รอยละของเด็กอายุ 6 - 14 ป สูงดีสมสวน
(2.5) อั ต ราการคลอดมี ชี พ ในหญิ ง อายุ 10 - 14 ป ต อ
ประชากรหญิง อายุ 10-14 ป พันคน
(2.6) อั ต ราการคลอดมี ชี พ ในหญิ ง อายุ 15 - 19 ป ต อ
ประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ป พันคน
(2.7) รอยละของวัยทํางาน 18 - 59 ป มีดัชนีมวลกายปกติ

รอยละ
อัตรา

(2.8) รอยละของวัยทํางานมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค
(2.9) รอยละของประชากรสูงอายุท่ีมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึง
ประสงค
(2.10) ร อ ยละของตํ า บลที่ มี ร ะบบการส ง เสริ ม สุ ข ภาพดู แ ล
ผูสูงอายุระยะยาว (Long Term Care)
(2.11) รอยละของผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงไดรับการดูแล ตาม
Care Plan

60

(ชาย 113 ซม.)
(หญิง 112 ซม.)

66
1.1

อัตรา

34

รอยละ

49

รอยละ
รอยละ

30
60

รอยละ

80

รอยละ

80

3) แนวทางการพัฒนา
(3.1) สงเสริมสุขภาพมารดาตั้งแตกอนตั้งครรภจนถึงหลังคลอดอยางมีคุณภาพ รวมทั้ง
สรางการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย
แผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ.2563) ของกรมอนามัย
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(3.2) ผลักดันการสงเสริมเด็กอายุ 0-5 ป สงเสริมบทบาทพอแมหรือผูปกครองในการ
เลี้ยงดูเด็กที่ถูกตองเหมาะสม พัฒนาและขับเคลื่อนกลไกการสงเสริมเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวนให
ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย ดวยการเสริมสรางการมีสว นรวมของภาคี เครือขาย ตลอดจนส งเสริม
สุขภาพชองปากเด็กปฐมวัย
(3.3) พั ฒ นาระบบเฝ า ระวั ง และฐานข อ มู ล ร ว มระดั บ ชาติ ข องเด็ ก วั ย เรี ย น
(กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข) เสริมสรางสมรรถนะภาคีเครือขายทั้งในระบบและนอก
ระบบการศึกษา รวมทั้งพัฒนากลไกการขับเคลื่อน
(3.4) พัฒนามาตรฐานตนแบบโรงเรียนรอบรูดานสุขภาพ และมาตรฐานบริการสุขภาพ
ที่เปนมิตรสําหรับวัยรุน รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และหลักสูตรสงเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน
วัยรุนแบบบูรณาการ และ Active Learning เพื่อกาวสูการพัฒนา Digital Platform
(3.5) ) พัฒนาและขับเคลื่อนการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติการปองกันและแกไข
การตั้งครรภในวัยรุน ผลักดันใหเกิดนโยบายกระโดด โลดเตนเลนสรางชาติ ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง และ
ติดเกมส
(3.6) พัฒนาและผลักดันนโยบายระดับชาติ และเสริมสรางศักยภาพภาคีเครือขาย
ทุกระดับในการดําเนินงาน ตลอดจนพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศและชองทางการสื่อสารกับประชาชน
เพื่อสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทํางานที่พึงประสงคและเตรียมความพรอมกอนเขาสูวัยผูสูงอายุ
(3.7) เตรี ย มความพรอมในการเขาสูสังคมผูสูงอายุ (การมีสวนรวมในสังคม) และ
สงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อผูสูงอายุอยางยั่งยืน รวมถึงพัฒนาระบบการสงเสริมสุขภาพ
ดูแลผูสูงอายุและผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน
4) แผนงาน/โครงการ สําคัญ
(4.1) โครงการพัฒนาและบริการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม
กับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดําริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ
(4.2) โครงการมหัศจรรย 1,000 วันแรกของชีวิต
(4.3) โครงการสงเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัยอยางมีคุณภาพ
(4.4) โครงการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนา
อนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ ฉบับที่ 2
(4.5) โครงการโรงเรียนรอบรูดานสุขภาพ (Health Literate School)
(4.6) โครงการเด็กนักเรียนวัยรุนสูงดีสมสวน แข็งแรง และฉลาด
(4.7) โครงการเด็กไทยกระโดดโลดเตนเลนสรางชาติ
(4.8) โครงการสงเสริมสุขภาพเด็กกลุมพิเศษ
(4.9) โครงการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภใน
วัยรุนพ.ศ.2559
(4.10) โครงการ 10 ลานครอบครัวไทย ออกกําลังกายเพื่อสงเสริมสุขภาพ
(4.11) โครงการสรางเสริมคนไทยวัยทํางานมีสุขภาวะที่ดี
(4.12) โครงการขับเคลื่อนแผนการสงเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ.2561-2573
(4.13) โครงการประชารัฐรวมใจเตรียมรองรับประชากรไทยเขาสูสังคมสูงวัยอยางมี
คุณภาพ
(4.14) โครงการ “ชะลอชรา ชีวายืนยาว”
(4.15) โครงการพัฒนาสุขภาวะพระสงฆ ป 2563
แผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ.2563) ของกรมอนามัย
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(4.16) โครงการพัฒนาระบบการดูแลสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุระยะยาว (Long Term
Care) ในชุมชน ป 2563
(4.17) โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพชองปาก
3.2.2 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การสรางความเขมแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อสุขภาพ
1) เปาหมาย : ประชาชนทุกกลุมวัยอยูในสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาพดี
2) ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย :
ตัวชี้วัด

(2.1) รอยละของจังหวัดมีระบบจัดการปจจัยเสีย่ งดาน
สิ่งแวดลอมทีส่ งผลกระทบตอสุขภาพ
(2.2) รอยละของเทศบาลมีการพัฒนาระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดลอม(EHA) ระดับพื้นฐานขึน้ ไป
(2.3) รอยละของอบต.ที่มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อ
ชุมชนและทองถิ่นนาอยู (GREEN and Healthy Cities/
Communities)
(2.4) รอยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมได
ตามเกณฑ GREEN & CLEAN Hospital

หนวยวัด
รอยละ

คาเปาหมาย

รอยละ

80
(ระดับดี)
60/3

รอยละ

5

รอยละ

ระดับดีมากขึ้นไป
รอยละ 75

3) แนวทางการพัฒนา
(3.1) พัฒนานโยบายและกฎหมายดานอนามัยสิ่งแวดลอม และสรางความรวมมือภาคี
เครื อข า ยเพื่อการจั ดการอนามั ย สิ่ งแวดลอม เพื่ อสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาพดีของ
ประชาชนทุกกลุมวัย
(3.2) ออกแบบระบบและกลไกงานอนามัยสิ่งแวดลอม รวมทั้ งควบคุ ม กํากั บ การ
บังคับใชกฎหมายใหเกิดประสิทธิภาพ เพื่อปองกันและลดปจจัยเสี่ยงจากปญหาอนามัยสิ่งแวดลอม
พื้นฐาน (Traditional Hazard)
(3.3) พัฒ นาระบบขอมูล การเฝ าระวังและเตือนภั ยจากปญหาอนามัย สิ่งแวดลอม
รูปแบบใหม (Modern Hazard)
(3.4) พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมของสถานบริการสาธารณสุขทั้งภายในและภายนอก
กระทรวงสาธารณสุขใหเปนไปตามกฎหมายและไดมาตรฐาน โดยบูรณาการความรวมมือภาคีเครือขาย
และสงเสริมใหสถานบริการสาธารณสุขมีบทบาทเตรียมความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
4) แผนงาน/โครงการ สําคัญ
(4.1) โครงการยกระดั บ คุ ณ ภาพการจั ด การอนามั ย สิ่ ง แวดล อ มสถานบริ ก ารการ
สาธารณสุขที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(4.2) โครงการปองกันและลดปจจัยเสี่ยงดานอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อสุขภาพ
(4.3) โครงการเฝาระวัง เตือนภัยสุขภาพและตอบโตความเสี่ยงดานอนามัยสิ่งแวดลอม

แผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ.2563) ของกรมอนามัย
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3.2.3 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การสรางความรอบรูดานสุขภาพ
1) เปาหมาย : ประชาชนไทยมีความรอบรูดานสุขภาพเพิ่มขึ้น
2) ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย :
ตัวชี้วัด

(2.1) รอยละของประชาชนที่มีความรอบรูด านสุขภาพ
เพิ่มขึ้น
- การเขาถึงบริการสุขภาพดานสงเสริมสุขภาพและ
ปองกันโรคเพี่มขึ้น
(2.2) จํานวนครอบครัวไทยมีความรอบรูส ุขภาพเรื่อง
กิจกรรมทางกาย

หนวยวัด

คาเปาหมาย

รอยละ

-

รอยละ

16

จํานวน

1,000,000

3) แนวทางการพัฒนา
(3.1) สรางความเขมแข็งของกลไกดานวิชาการ ดวยการสํารวจสถานการณความรอบรู
ดานสุขภาพระดับประเทศ พัฒนาชุดโครงการวิจัยเกี่ยวกับการยกระดับความรอบรูดานสุขภาพในทุก
กลุมวัย
(3.2) ผลิตองคความรูและสงเสริมการใชองคความรูเพื่อขับเคลื่อนองคกรรอบรูดาน
สุขภาพในโรงเรียน โรงพยาบาล สถานที่ทํางาน และชุมชน
(3.3) พัฒนาบุคลากรสาธารณสุขดานการสงเสริมความรอบรูดานสุขภาพ
(3.4) พัฒนาระบบและกลไกการสื่อสารสุขภาพ ภายใตกลไกตอบโตขอมูลเสี่ยงและ
เท็จดานสุขภาพ (Risk Response for Health Literacy)
4) แผนงาน/โครงการ สําคัญ
(4.1) โครงการสงเสริมความรอบรูดานสุขภาพและสุขภาวะใหแกประชาชน
3.2.4 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การอภิบาลระบบสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม
1) เปาหมาย : กฎหมายดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมที่อยูในความ
รับผิดชอบของกรมอนามัยไดรับการพัฒนาใหทันตอสถานการณ และบังคับใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
2) ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย :
ตัวชี้วัด

(2.1) รอยละของกฎหมายระดับอนุบัญญัติ ที่ไดรับการพัฒนา
ทันตอสถานการณ เสนอตอคณะกรรม การตามกฎหมาย
(2.2) รอยละของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการใน
ระดับพื้นที่ตามกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบของกรม
อนามัยขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดลอมและงานสงเสริม
สุขภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ

หนวยวัด

คาเปาหมาย

รอยละ

40

รอยละ

40

3) แนวทางการพัฒนา
(3.1) พัฒนาระบบและกลไกการบริหารการพัฒนากฎหมาย มีการพัฒนาฐานขอมูล
สถานการณอนามัยสิ่งแวดลอมและงานสงเสริมสุขภาพที่สนับสนุนเชื่อมโยงตอการพัฒนากฎหมายที่ทัน
ตอการเปลี่ยนแปลง และสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบฐานขอมูล ระบบการเฝาระวัง ปกปองและ
คุม ครองสิทธิของประชาชนดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
แผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ.2563) ของกรมอนามัย

๒๐

(3.2) สรางความเขมแข็งกลไกคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการระดับจังหวัด ดวย
การสงเสริมใหเกิดการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามมติที่ประชุม และเกิดผลลัพธตามเจตนารมณของ
กฎหมาย ตลอดจนพัฒนาระบบกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
4) แผนงาน/โครงการ สําคัญ
(4.1) โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกฎหมายในความรับผิดชอบของกรมอนามัย
3.2.5 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การปฏิรูประบบงานสูองคกรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล
1) เปาหมาย :
(๑.๑) เปนองคกรแหงการเรียนรู (LO)
(๑.๒) องคกรที่มีสมรรถนะสูงเทียบเทามาตรฐานสากลและมีความคลองตัว
(๑.๓) บุคลากรมีความเปนมืออาชีพ และมีความผูกพันตอองคกร
(๑.๔) เปนองคกรที่มีธรรมาภิบาล
2) ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย : \
ตัวชี้วัด

(2.1) จํานวนงานวิจัย หรือ ผลงานวิชาการ หรือ นวัตกรรมที่
ดําเนินการไดอยางนอง 1 เรื่องในรอบป
(2.2) จํานวนงานวิจัย หรือ ผลงานวิชาการ หรือ นวัตกรรมที่
ผานมาถูกนําไปใชประโยชนไดอยางนอง 1 เรื่องในรอบป
(2.3) การผานเกณฑคณ
ุ ภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA) (รายหมวดสะสม)
(2.4) รอยละของบุคลากรมีสมรรถนะในการขับเคลื่อน
ระบบสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม
(2.5) รอยละความผูกพันของบุคลากรตอองคกร
(2.6) คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (กรมอนามัย)
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตาม
ระบบการประเมินของ ป.ป.ท

หนวยวัด

คาเปาหมาย

เรื่อง

15

เรื่อง

15

หมวด (สะสม)

5

รอยละ

60

รอยละ
คะแนน

75
90

3) แนวทางการพัฒนา
(๓.๑) สงเสริมการพัฒนาองคความรู งานวิจัยและนวัตกรรมดานสงเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดลอมที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อนําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพบนวิถีสุข
ภาวะแหงการพึ่งพาตนเอง
(๓.๒) สงเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนองคกรสูการเปนองคกรคุณภาพ
(๓.๓) ยกระดับการพัฒนาบุคลากรใหมีความเปนมืออาชีพ
(๓.4) สรางกลไกใหบุคลากร มีความรักและความผูกพันตอองคกร
(๓.5) พัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการคุณธรรมและความโปรงใสใหเปนไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล
4) แผนงาน/โครงการ สําคัญ
(4.1) โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปรงใส และการปองกันการทุจริต กรม
อนามัย
(4.2) โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต การบริหารและการพัฒนาบุคลากร กรมอนามัย
แผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ.2563) ของกรมอนามัย

๒๑

(4.3) โครงการยกระดับบริหารการคลังและงบประมาณ
(4.4) โครงการพัฒนาระบบเฝาระวัง การจัดการความรู และนวัตกรรมดานการสงเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม
(4.5) โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องคกรคุณภาพคูคุณธรรม

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

แผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ.2563) ของกรมอนามัย

๒๒

แบบฟอรม ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
กรมอนามัย
ขอมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562
3.3 ประมาณการวงเงินงบประมาณ พ.ศ. 2563
3.3.1 ประมาณการรายไดของสวนราชการ (กรณีสวนราชการมีรายได)
กรมอนามัย

หนวยงานในสังกัด
รวมทั้งสิ้น

3.3.2 ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด

แหลงรายได (กิจกรรม/ภารกิจ)
- ไมมี -

วงเงิน (ลานบาท)
-

2,574.3163

ลานบาท
งบประมาณ (ลานบาท)

แผนปฏิบัติราชการ

โครงการ ภายใตแผนงาน/โครงการระดับกระทรวงสาธารณสุข

1. การสงเสริมสุขภาพ 4 กลุมวัย
แผนงานที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ)
1. โครงการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพคนทุกกลุมวัย
1.1 โครงการมหัศจรรย 1,000 วันแรกของชีวิต
1.2 โครงการสงเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัยอยางมีคุณภาพ
1.3 โครงการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ
แหงชาติ ฉบับที่ 2
1.4 โครงการโรงเรียนรอบรูดานสุขภาพ (Health Literate School)
1.5 โครงการเด็กวัยเรียนวัยรุนสูงดีสมสวน แข็งแรง และฉลาด
1.6 โครงการเด็กไทยกระโดดโลดเตนเลนสรางชาติ
1.7 โครงการสงเสริมสุขภาพเด็กกลุมพิเศษ
1.8 โครงการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนพ.ศ.2559
1.9 โครงการ 10 ลานครอบครัวไทย ออกกําลังกายเพื่อสงเสริมสุขภาพ
1.10 โครงการสรางเสริมคนไทยวัยทํางานมีสุขภาวะที่ดี
1.11 โครงการขับเคลื่อนแผนการสงเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ.2561-2573
1.12 โครงการประชารัฐรวมใจเตรียมรองรับประชากรไทยเขาสูสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ
1.13 โครงการ “ชะลอชรา ชีวายืนยาว”
1.14 โครงการพัฒนาสุขภาวะพระสงฆ ป 2563

หนา 1

วงเงินรวม

เงินกู

รายได
งบประมาณแผนดิน
หนวยงาน

687.0621

687.0621

651.3370
651.3370
62.3955
24.4774
1.6630

651.3370
651.3370
62.3955
24.4774
1.6630

33.0000
25.1178
3.6000
5.1500
35.2204
80.0000
26.7175
10.0000
54.9152

33.0000
25.1178
3.6000
5.1500
35.2204
80.0000
26.7175
10.0000
54.9152

96.0000
33.6401

96.0000
33.6401

ในประเทศ ตางประเทศ

-

-

อื่นๆ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

งบประมาณ (ลานบาท)
แผนปฏิบัติราชการ

โครงการ ภายใตแผนงาน/โครงการระดับกระทรวงสาธารณสุข

1.15 โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผูสูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน ป
256344
1.16 โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพชองปาก
แผนงานที่ 8 การพัฒนาตามโครงการพระราชดําริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และพื้นที่เฉพาะ
28. โครงการพระราชดําริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และพื้นที่เฉพาะ
28.1 โครงการพัฒนาและบริการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่
โครงการพระราชดําริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ
2. การสรางความเขมแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อสุขภาพ

หนา 2

วงเงินรวม

รายได
งบประมาณแผนดิน
หนวยงาน

เงินกู

อื่นๆ

ในประเทศ ตางประเทศ

113.5000

113.5000

-

-

-

-

45.9401
35.7251
35.7251
35.7251

45.9401
35.7251
35.7251
35.7251

-

-

-

-

67.0858

67.0858

-

-

-

-

งบประมาณ (ลานบาท)
แผนปฏิบัติราชการ

โครงการ ภายใตแผนงาน/โครงการระดับกระทรวงสาธารณสุข

แผนงานที่ 4 การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
7. โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
7.1 โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมสถานบริการการสาธารณสุขที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม
7.2 โครงการปองกันและลดปจจัยเสี่ยงดานอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อสุขภาพ
7.3 โครงการเฝาระวัง เตือนภัยสุขภาพและตอบโตความเสี่ยงดานอนามัยสิ่งแวดลอม
แผนงานที่ 8 การพัฒนาตามโครงการพระราชดําริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และพื้นที่เฉพาะ
28. โครงการพระราชดําริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และพื้นที่เฉพาะ
28.1 โครงการลดและปองกันปจจัยเสี่ยงจากมลพิษและสิ่งแวดลอมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
แผนงานที่ 9 อุตสาหกรรมทางการแพทยครบวงจร การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และการแพทย
แผนไทย
29. โครงการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย
29.1 โครงการพัฒนาระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหาร
3. การสรางความรอบรูดานสุขภาพ

แผนงานที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ)
3. โครงการพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพของประชากร
3.1 โครงการสงเสริมความรอบรูดานสุขภาพและสุขภาวะใหแกประชาชน

หนา 3

วงเงินรวม

รายได
งบประมาณแผนดิน
หนวยงาน

เงินกู

อื่นๆ

ในประเทศ ตางประเทศ

53.1820
53.1820
13.9971

53.1820
53.1820
13.9971

-

-

-

-

27.4846
11.7003
11.7516
11.7516
11.7516
2.1522

27.4846
11.7003
11.7516
11.7516
11.7516
2.1522

-

-

-

-

2.1522
2.1522
16.0000
16.0000
16.0000
16.0000

2.1522
2.1522
16.0000
16.0000
16.0000
16.0000

-

-

-

-

-

-

-

-

งบประมาณ (ลานบาท)
แผนปฏิบัติราชการ

โครงการ ภายใตแผนงาน/โครงการระดับกระทรวงสาธารณสุข

4. การอภิบาลระบบสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม
แผนงานที่ 15 : การปรับโครงสรางและการพัฒนากฎหมายดานสุขภาพ
40. โครงการปรับโครงสรางและพัฒนากฎหมายดานสุขภาพ
40.1โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกฎหมายในความรับผิดชอบของกรมอนามัย

หนา 4

วงเงินรวม
5.6767
5.6767
5.6767
5.6767

รายได
งบประมาณแผนดิน
หนวยงาน
5.6767
5.6767
5.6767
5.6767

-

เงินกู

อื่นๆ

ในประเทศ ตางประเทศ
-

-

-

งบประมาณ (ลานบาท)
แผนปฏิบัติราชการ

โครงการ ภายใตแผนงาน/โครงการระดับกระทรวงสาธารณสุข

5. การปฏิรูประบบงานสูองคกรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล
แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ
31. โครงการบริหารจัดการกําลังดานสุขภาพ
31.1 รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาดานสาธารณสุข และสรางเสริมสุขภาพเชิงรุก
แผนงานที่ 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ
32. โครงการประเมินคุณธรรมความโปรงใส
32.1 โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปรงใส และการปองกันการทุจริต กรมอนามัย
32.2 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต การบริหารและการพัฒนาบุคลากร กรมอนามัย
33. โครงการพัฒนาองคกรคุณภาพ
33.1 โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องคกรคุณภาพคูคุณธรรม
แผนงานที่ 14 การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมดานสุขภาพ
39. โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย
39.1 โครงการพัฒนาระบบเฝาระวัง การจัดการความรู และนวัตกรรมดานการสงเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดลอม
รวมทั้งสิ้น

หนา 5

วงเงินรวม

รายได
งบประมาณแผนดิน
หนวยงาน

เงินกู

อื่นๆ

ในประเทศ ตางประเทศ

1,798.4917
1,250.3086
1,250.3086
1,250.3086

1,798.4917
1,250.3086
1,250.3086
1,250.3086

-

-

-

-

453.8912
13.2001
1.3620
11.8381
440.6911
440.6911
94.2919
94.2919
94.2919

453.8912
13.2001
1.3620
11.8381
440.6911
440.6911
94.2919
94.2919
94.2919

-

-

-

-

2,574.3163

2,574.3163

-

-

-

-

-

-

-

-

