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แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564
ของ กรมอนามัย
ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร
กรมอนามั ย เป็ น ส่ ว นราชการในสั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ที่ มี ภ ารกิ จ ในการส่ ง เสริ ม ให้
ประชาชนมีสุขภาพดี โดยการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยี
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ และการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่
เอื้อต่อการมีสุขภาพดี รวมทั้งการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนมีความรู้และ
ทักษะในการดูแลตนเอง ครอบครัว และชุมชน ตลอดจนสนับสนุนให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพและ
จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดีถ้วนหน้า ภายใต้วิสัยทัศน์ “องค์กรหลักของ
ประเทศในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนสุขภาพดี ”และ
ด้วยความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ที่สาคัญ ประกอบด้วย ด้านพันธกิจ : ระบบสุขภาพเผชิญปัญหา
ผู้สูงอายุ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) การเติบโตของเมือง การปรับระบบบริการเพื่อสร้างนาซ่อมสุขภาพ
การสร้างสังคมรอบรู้ด้านสุขภาพ ตลอดจนการปฏิรูประบบสาธารณสุข ด้านปฏิบัติการ : วัฒนธรรมการ
ทางานองค์กรภาครัฐที่ทาตามบทบาทหน้าที่แบบแยกส่วนขาดการบูรณาการ และระบบ Digital ที่เข้า
มามีบทบาทมากขึ้น ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม :การสร้างความเสมอภาคทางสุขภาพของประชาชน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และด้านบุคลากร : การ
บริหารกาลังคนเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอ และพัฒนาสมรรถนะเพื่อให้สามารถทาบทบาทอภิบาลระบบ
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสภาวการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้น ส่งผลให้กรมอนามัยต้องปรับตัวเพื่ออภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพ
และระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันเพื่อให้ประชาชนมีพฤติกรรมที่พึ่ง
ประสงค์และมีสุขภาพที่ดี
ดังนั้ น แผนปฏิบั ติร าชการรายปี พ.ศ. 2564 ของกรมอนามัย จึงมุ่ง เน้น ให้ ประชาชนทุ ก
กลุ่มวัยมีคุณภาพชีวิต ที่ดี ภายใต้การจัดการสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี โดยมีความรอบรู้
ทางสุขภาพ สามารถจัดการตนเอง ครอบครัวและชุมชนได้ รวมทั้งการจัดการให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพ
วิถีใหม่(New Norm) ทั้งในระดับส่วนบุคคลของประชาชนและการจัดการของสถานประกอบกิจการ
และกิจกรรม โดยแทรกในกิจกรรมดังกล่าวภายใต้โครงการสาคัญในแผนปฏิบัติราชการ โดยแผนปฏิบัติ
ราชการฯ ประกอบด้วย 5 แผนย่อย ดังนี้
1) การส่ งเสริ ม สุ ขภาพ 4 กลุ่ ม วัย เพื่ อให้ ประชาชนทุ กกลุ่ ม วั ยมี สุ ข ภาพที่ ดี เริ่ ม ตั้ง แต่
สตรีและเด็กปฐมวัย มีการตั้งครรภ์คุณภาพ ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย เด็กพัฒนาการสมวัย เด็กวัยเรียน
วั ย รุ่ น เจริ ญ เติ บ โตเต็ ม ศั ก ยภาพและมี ทั ก ษะสุ ข ภาพ วั ย ท างานสุ ข ภาพแข็ ง แรง ฉลาดรอบรู้ แ ละ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ส่งผลให้ผู้สูงอายุสุขภาพดี ดูแลตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมี
พฤติกรรมตามวิถีชีวิตใหม่ (New Norm)
2) การสร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนได้รับการ
คุ้มครองสุ ขภาพด้ว ยการจั ดการอนามัยสิ่งแวดล้ อมที่ดี โดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมี
สุขภาพดีของประชาชนทุกกลุ่มวัย ส่งเสริมสถานประกอบกิจการ/กิจกรรมให้มีมาตรฐานด้านอนามัย
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2564) ของกรมอนามัย

๑

สิ่งแวดล้อม ปูองกันและลดปัจจัยเสี่ยงจากปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นฐาน (Traditional Hazard)
และเฝู า ระวังและเตือ นภัย จากปั ญ หาอนามั ยสิ่ งแวดล้ อ มรู ปแบบใหม่ (Modern Hazard) ตาม
สถานการณ์ปัจจุบัน
3) การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อยกระดับการสื่อสารความรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้อง
ไปสู่ ป ระชาชน ภายใต้ ก ารพั ฒ นาระบบตอบโต้ ค วามเสี่ ย งเพื่ อ สร้ า งความรอบรู้ ด้ า นสุ ข ภาพด้ ว ย
เทคโนโลยีดิจิตัล สาหรับเป็นเครื่องมือสร้างความเข้าใจ ความตระหนัก และสามารถนาไปปฏิบัติได้
เป็นวิถีชีวิตใหม่(New Norm) ลดความตระหนกจากสื่อต่าง ๆ ที่เข้ามาอย่างรวดเร็ว ทั้งภาวะปกติและ
ภาวะวิกฤติ
4) การอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประเทศไทยมีระบบ
ส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดี ด้วยการพัฒนากฎหมายด้านการส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในความรับผิดชอบให้ทันต่อสถานการณ์ และบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5) การปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล เพื่อให้ กรมอนามัยเป็น
องค์ก รคุณภาพคู่ คุณธรรม ด้ว ยการพั ฒ นาให้ เป็ นองค์ กรแห่ งการเรี ยนรู้ มีส มรรถนะสู งเทีย บเท่ า
มาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว มีระบบการบริหารจัดการที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจน
เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล ภายใต้บุคลากรด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีความเป็นมือ
อาชีพในทุกระดับ และมีสมดุลชีวิต

ส่วนที่ 2 ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1)
3) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(1) เปูาหมาย :
1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ :
2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
2.1 ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย
2.2 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
2.3 ช่วงวัยแรงงาน
5. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
5.1 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
(3) การบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ :
(3.1) การส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพที่ดี
เริ่มตั้งแต่สตรีและเด็กปฐมวัย มี ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ และเด็กพัฒนาการสมวัย ส่ งเสริม
สนับสนุน ระบบสาธารณสุขที่เชื่อมต่อกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา รวมทั้งส่งเสริม พัฒนาทักษะและ
สมรรถนะวัยทางาน
(3.2) การสร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ โดยการ
สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีของประชาชนทุกกลุ่มวัย ปูองกันและลดปัจจัยเสี่ยงจาก
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ปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นฐาน (Traditional Hazard) และเฝูาระวังและเตือนภัยจากปัญหาอนามัย
สิ่งแวดล้อมรูปแบบใหม่ (Modern Hazard)
(3.3) การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อยกระดับการสื่อสารความรู้ด้าน
สุขภาพที่ถูกต้องไปสู่ประชาชน ภายใต้การพัฒนาระบบตอบโต้ความเสี่ยงเพื่ อสร้างความรอบรู้ด้าน
สุขภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิตัล
2) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในแข่งขัน
(1) เปูาหมาย : 2. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ :
3. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว
3.3 ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และการแพทย์แผนไทย
4. โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
4.2 สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
(3) การบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
(3.1) พัฒ นาระบบการจัดการสุ ขาภิบาลอาหารในพื้นที่ท่องเที่ยว ด้ว ยการ
พัฒนาต้นแบบมาตรฐานการจัดการด้านสุขาภิบาลในสถานประกอบการประเภทสถานที่จาหน่ายอาหาร
ในพื้นที่ท่องเที่ยว
(3.2) ลดและปูองกันปัจจัยเสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ โดยส่งเสริมให้เกิดการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษให้เกิดเมื องน่าอยู่
อย่างยั่งยืน
4) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
(1) เปูาหมาย : 3. เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการ
พึ่งตนเอง และการจัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมและคุณภาพ
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ :
3. การเสริมสร้างพลังทางสังคม
3.2 การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
(3) การบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ :
(3.1) สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและส่งเสริมสุขภาพในชุมชน/สถาน
ประกอบการ เพื่อเตรียมรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ ด้วยการพัฒนาศักยภาพความรอบรู้ด้านการ
บริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย และการดูแลสุขภาพช่องปาก
(3.2) สร้างสังคมห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ ภายใต้การพัฒนาระบบ
การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุไปประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาระบบและกลไกการ เข้าถึงการดูแล
สุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
5) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(1) เปูาหมาย : 2. ฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เพื่อลด
ผลกระทบทางลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ
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(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ :
4. พัฒ นาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น
ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
4.3 จั ด การมลพิ ษ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม และสารเคมี ใ นภาค
เกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล
5. พัฒนาความมั่นคงทางน้า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
5.1 พัฒนาการจัดการน้าเชิงลุ่มน้าทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้า
ของประเทศ
(3) การบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ :
(3.1) พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การและเพิ่ ม ศั ก ยภาพการจั ด การขยะและ
สิ่ ง แวดล้ อม ด้ว ยการเพิ่ม ประสิ ท ธิภ าพการจัด การมู ล ฝอยติ ดเชื้ อและยกระดั บการพั ฒ นาอนามั ย
สิ่ ง แวดล้ อ มในหน่ ว ยงานภาคสาธารณสุ ข ตลอดจนเพิ่ ม ขีด ความสามารถท้ อ งถิ่ นในการบั ง คับ ใช้
กฎหมายสาธารณสุขและเสริมสร้างความรอบรู้ชุมชนจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
(3.2) เฝูาระวังและปูองกันผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ ด้วย
การส่งเสริมและพัฒนาระบบการเฝูาระวังและจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศ
(3.3) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้าเพื่อการบริโภค โดยพัฒนาและรับรอง
มาตรฐานระบบประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐานประปาดื่มได้
6) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(1) เปูาหมาย : 3. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ :
6. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6.1 ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการปูองกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
(3) การบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ :
(3.1) ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและการปูองกันการทุจริต
เชิงรุก ในการดาเนินงานกรมอนามัย

2.2 แผนระดับที่ 2 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)
2.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(1) ประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
1) เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เปูาหมายที่ 1 : คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนา
อย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่
21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
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 การบรรลุเปูาหมายตามแผนแม่บทฯ :
- การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ 4 กลุ่ ม วั ย เพื่ อ ให้ ป ระชาชนทุ ก กลุ่ ม วั ย มี
สุขภาพ ที่ดีเริ่มตั้งแต่สตรีและเด็กปฐมวัย มีส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ และเด็กพัฒนาการสมวัย
ส่งเสริมสนับสนุน ระบบสาธารณสุขที่เชื่อมต่อกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา รวมทั้งส่งเสริม พัฒนาทักษะ
และสมรรถนะวัยทางาน
2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : 2. การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึง
ปฐมวัย
แนวทางการพัฒนา :
1) จัดให้มีการเตรียมความพร้อมทั้งสุขภาวะ เจตคติ ความรู้ และทักษะ
ให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์ พร้อมทั้งส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ รวมทั้งกาหนด
มาตรการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตและการทางานให้พ่อแม่สามารถเลี้ยงดูบุตรได้ด้วยตนเอง ทั้งการ
จูงใจให้สถานประกอบการจัดให้มีการจ้างงานที่ยืดหยุ่น รณรงค์ให้ผู้ชายตระหนักและมีส่วนร่วมในการ
ทาหน้าที่ในบ้านและดูแลบุตรมากขึ้น
๒) จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาวะที่ดีและสมวัย โดยส่งเสริม
และสนับสนุนให้โรงพยาบาลทุกระดับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินงานตามมาตรฐานงานอนามัยแม่
และเด็กสู่มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนม
แม่และสารอาหารที่จาเป็นต่อสมองเด็ก
3) จั ด ให้ มี ก ารพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย ให้ มี พั ฒ นาการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่ดีที่สมวัยทุกด้าน โดยการพัฒนาหลักสูตรการสอนและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้
มีคุณภาพตามมาตรฐานที่เน้นการพัฒนาทักษะสาคัญด้านต่าง ๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะด้าน
ความคิด ความจ า ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทัก ษะการวางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรู้จั ก
ประเมินตนเอง ควบคู่กับการยกระดับบุคลากรในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งทักษะ
ความรู้ จริยธรรม และความเป็นมืออาชีพ ตลอดจน ผลักดันให้มีกฎหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้
ครอบคลุมทั้งการพัฒนาทักษะ การเรียนรู้เน้นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการศึกษา การพัฒนา
สุขภาพอนามัยให้มีพัฒนาการที่สมวัยและการเตรียมทักษะการอยู่ในสังคมให้มีพัฒนาการอย่างรอบด้าน
 เปูาหมายของแผนย่อย : เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการ
สมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น
 การบรรลุเปูาหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ :
- ส่ งเสริม สุ ขภาพมารดาตั้ง แต่ก่ อนตั้ งครรภ์ จ นถึ ง หลั ง คลอด
อย่างมีคุณภาพด้วยการพัฒนามาตรฐานระบบบริการ และขับเคลื่อน MCH Board ให้มีประสิทธิภาพ
สร้างความตระหนักรู้ด้านสุขภาพ แก่ครอบครัว ชุมชน
- สร้ า งความรอบรู้ ใ นการดู แ ลเด็ ก ปฐมวั ย ให้ กั บ พ่ อ แม่
ผู้ปกครอง และขับเคลื่อน”มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ”
- ผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของ
ชีวิตและจัดการข้อมูลเฝูาระวังทางโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัยและระบบข้อมูลสารสนเทศด้ว ย
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเข้าถึงง่าย
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3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : 3. การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
แนวทางการพัฒนา :
๕) ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมต่อกัน
ระหว่างระบบสาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทาง
เชาวน์ปัญญา และความฉลาดทางอารมณ์ ตลอดจนภูมิคุ้มกันด้านต่าง ๆ ในการดาเนินชีวิตของกลุ่มวัย
เรียน/วัยรุ่น
 เปูาหมายของแผนย่อย : เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการ
สมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น
 เปูาหมายของแผนย่อย : วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะใน
ศตวรรษที่ ๒๑ ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสานึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม
มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิต
ดีขึ้น
 การบรรลุเปูาหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ :
- การพัฒนาระบบเฝูาระวังและฐานข้อมูลร่วมระดับชาติ สร้าง
เครือข่ายในระบบและนอกระบบการศึกษา (อาทิ อปท. กทม.) และยกระดับพัฒนามาตรฐานต้นแบบ
โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ
- เสริ ม สร้ า งเครื อ ข่ า ยส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพเด็ ก กลุ่ ม ปกติ แ ละกลุ่ ม
เฉพาะ • โภชนาการ • กิจกรรมทางกาย • ทันตสุขภาพ • พฤติกรรมสุขภาพ • ลดอัตราตั้งครรภ์วัยรุ่น
- พัฒนามาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสาหรับวัยรุ่น และ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานตามพระราชบัญญัติการปูองกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
4) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : 4. การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน
แนวทางการพัฒนา :
๑) ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของคนในช่วงวัยทางาน
ให้มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดงาน รวมทั้ง
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจและผลิตภาพเพิ่มขึ้นให้กับประเทศ
• เปู า หมายของแผนย่ อ ย : แรงงานมี ศั ก ยภาพในการเพิ่ ม ผลผลิ ต
มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความสาคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่ง
ใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น
การบรรลุเปูาหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ :
- ผลักดันและขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการสร้างเสริมสุขภาวะและ
อนามัยเพื่อให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของวัยทางานและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ
พร้อมจัดให้มีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพของประชาชนวัยทางานที่เหมาะสมและเพียงพอ ทั้ งในชุมชน
สถานที่ทางาน
- สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกระดับโดยบูรณาการให้เกิด
ความร่วมมือระหว่างกระทรวงและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะและอนามัย และ
พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ
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(2) ประเด็น 13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
1) เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เปูาหมายที่ 1 : คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้นและมีความเป็นอยู่ดีเพิ่มขึ้น
การบรรลุเปูาหมายตามแผนแม่บทฯ :
- การสร้ า งความรอบรู้ ด้ า นสุ ข ภาพ เพื่ อ ยกระดั บ การสื่ อ สาร
ความรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้องไปสู่ประชาชน ภายใต้การพัฒนาระบบตอบโต้ความเสี่ยงเพื่อสร้างความรอบ
รู้ด้านสุขภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิตัล
2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : 1. การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการ
ปูองกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ
แนวทางการพัฒนา :
๑) สร้างเสริมความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของคน
ทุกกลุ่มวัย อาทิ ผ่านการพัฒนาสื่อเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพและสุขภาวะที่ถูกต้อง
ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงโดยสะดวก และนาไปใช้ในการจัดการสุขภาพได้อย่างเหมาะสม
๒) พั ฒ นาภาคี เ ครื อ ข่ า ยประชาชน ชุม ชม ท้ อ งถิ่ น ให้ มี ค วามรู้
เกี่ยวกับการเจ็บปุวยและตายจากโรคที่ปูองกันได้ มีศักยภาพในการปูองกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่
คุกคามสุขภาวะ ได้ด้วยตัวเอง นาไปสู่การพึ่งตัวเอง และมีการกระจายอานาจการวางแผน การตัดสินใจ
เพื่อให้ดาเนินการด้านสุขภาพต่าง ๆ ตอบสนองต่อความจาเป็นในพื้นที่อย่างแท้จริง รวมทั้งการพัฒนา
ระบบเฝูาระวังปูองกันและควบคุมทุกระดับ
๓) การพัฒนาระบบเฝูาระวัง ปูองกัน ควบคุม และกลไกการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการทุกระดับ เพื่อลดภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสุขภาวะคนไทย
 เปูาหมายของแผนย่อย : ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะ
สามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และสามารถปูองกันและลดโรคที่สามารถปูองกัน
ได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะจิตสานึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น
 การบรรลุเปูาหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ :
- สารวจสถานการณ์ความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับประเทศ
- จัด ตั้ง และด าเนิน การกลไกตอบโต้ ข้อ มูล เสี่ ยงและเท็จ ด้า น
สุขภาพ (Risk Response for Health Literacy)
(3) ประเด็น 5 การท่องเที่ยว
1) เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เปูาหมายที่ 3 : ความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยดีขึ้น
การบรรลุเปูาหมายตามแผนแม่บทฯ :
- พัฒนาระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารในพื้นที่ท่องเที่ยว ด้วยการ
พัฒนาต้นแบบมาตรฐานการจัดการด้านสุขาภิบาลในสถานประกอบการประเภทสถานที่จาหน่ายอาหาร
ในพื้นที่ท่องเที่ยว
2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : 3. การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และ
แพทย์แผนไทย
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แนวทางการพัฒนา :
๑) ยกระดั บ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพให้ ไ ด้
มาตรฐานระดับสากล ทั้งคุณภาพของสถานประกอบการและคุณภาพของผู้ ให้บริการที่มีทักษะและความ
เชี่ยวชาญ ให้ความสาคัญเรื่องความสะอาดและความปลอดภัยในสถานประกอบการ ซึ่งครอบคลุมการ
ให้บริการในธุรกิจสปาและบริการเสริมความงาม นวดแผนไทย โยคะ การดูแลผู้สูงอายุ สถานพักฟื้นเพื่อ
การฟื้นฟูสุขภาพและการผ่อนคลาย
 เปูาหมายของแผนย่อย : สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพและบริการทางการแพทย์ได้รับมาตรฐานเพิ่มขึ้น
 การบรรลุเปูาหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ :
- พัฒ นาต้นแบบมาตรฐานการจัดการด้านสุ ขาภิบาลในสถาน
ประกอบการประเภทสถานที่จาหน่ายอาหาร ในพื้นที่ท่องเที่ยว
(4) ประเด็น 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ
1) เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เปูาหมายที่ 2 : การลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดได้รับการ
ยกระดับ
 การบรรลุเปูาหมายตามแผนแม่บทฯ :
- ลดและปูองกันปัจจัยเสี่ ยงจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ โดยส่งเสริมให้เกิดการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษให้เกิดเมืองน่า
อยู่อย่างยั่งยืน
2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
แนวทางการพัฒนา :
๒) ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
ตามศักยภาพ โดยพัฒนาต่อยอดจากฐานทรัพยากรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ที่มีอยู่เดิม รวมทั้ง
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของพื้นที่ให้เอื้อต่อการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว และเป็น
พื้นที่หลักในการขับเคลื่อนการสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในส่วนภูมิภาค ตลอดจนพัฒนา
พื้นที่บริเวณชายแดนให้มีความพร้อมสาหรับรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เชื่อมโยงกับประเทศ
เพื่อนบ้าน ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่
รวมทั้งส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของประเทศในภาพรวม
 เปูาหมายของแผนย่อย : การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้น
 การบรรลุเปูาหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ :
- ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การจั ด การอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มในพื้ น ที่ เ ขต
เศรษฐกิจพิเศษให้เกิดเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
(5) ประเด็น 15 พลังทางสังคม
1) เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เปูาหมาย : ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น
 การบรรลุเปูาหมายตามแผนแม่บทฯ :
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- สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและส่งเสริมสุขภาพในชุมชน/
สถานประกอบการ เพื่อเตรียมรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ ด้วยการพัฒนาศักยภาพความรอบรู้ด้าน
การบริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย และการดูแลสุขภาพช่องปาก
- สร้างสังคมห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ ภายใต้การพัฒนาระบบ
การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุไปประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้ งพัฒนาระบบและกลไกการเข้าถึงการดูแล
สุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก
แนวทางการพัฒนา :
๑) เร่งส่งเสริมการเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพื่อให้สูงวัยในทุก
มิติอย่างมีคุณภาพ โดยการสร้างความตระหนักและการเตรียมการเมื่อยามสูงอายุ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ที่จะ
เป็นผู้สูงอายุในอนาคตได้มีการเตรียมการให้พร้อมทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้ อม
และเป็นผู้สูงอายุที่มีกาลังมีแรง มีความมั่นคงทางรายได้ และพึ่งพาตนเองได้
 เปูาหมายของแผนย่อย : ประชากรไทยมีการเตรียมการก่อน
ยามสูงอายุเพื่อให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพเพิ่มขึ้น
 การบรรลุเปูาหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ :
- สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและส่งเสริมสุขภาพในชุมชน/
สถานประกอบการ เพื่อเตรียมรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ ด้วยการพัฒนาศักยภาพความรอบรู้ด้าน
การบริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย และการดูแลสุขภาพช่องปาก
- สร้างสังคมห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ ภายใต้การพัฒนา
ระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุไปประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาระบบและกลไกการเข้าถึงการ
ดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
(6) ประเด็น 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน
1) เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เปูาหมาย : สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน
 การบรรลุเปูาหมายตามแผนแม่บทฯ :
- พัฒนาระบบบริหารจัดการและเพิ่มศักยภาพการจัดการขยะ
และสิ่ งแวดล้อม ด้ว ยการเพิ่มประสิทธิภ าพการจัดการมูลฝอยติดเชื้อและยกระดับการพัฒ นาอนามัย
สิ่งแวดล้อมในหน่วยงานภาคสาธารณสุข ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถท้องถิ่นในการบังคับใช้กฎหมาย
สาธารณสุขและเสริมสร้างความรอบรู้ชุมชนจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
- เฝูาระวังและปูองกันผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ
ด้วยการส่งเสริมและพัฒนาระบบการเฝูาระวังและจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศ
2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
แนวทางการพัฒนา :
๒) จัดการคุณภาพอากาศ เสี ยง และความสั่ นสะเทือน โดยมี
แนวทางและเปูาหมายที่สอดคล้องกับแนวโน้มสถานการณ์ในอนาคตทั้งในระยะสั้น ปานกลาง และระยะ
ยาวครอบคลุมถึงการบริหารจัดการหรือการควบคุมมลพิษจากแหล่งกาเนิดในเชิงพื้นที่ โดยการกาหนด
มาตรฐานการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศในรูปของปริมาณรวม และเชิงพื้นที่ และกาหนดให้มี
ระบบการอนุญาตการระบายมลพิษ รวมทั้งเร่งรัดการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศที่ยังเป็นปัญหาเฉพาะ
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พื้นที่ สร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการติดตามตรวจสอบเฝูาระวังปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษใน
พื้น ที่ของตนเอง กาหนดมาตรการควบคุมปริมาณการจราจรหรือยานพาหนะในพื้นที่ที่มีการจราจร
หนาแน่ นหรือพื้นที่เขตเมืองเมื่อเกิดภาวะวิกฤต รวมถึงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านคุณภาพ
อากาศและเสียง เพื่อให้หน่วยงานท้องถิ่นติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศเสียงและความสั่นสะเทือนใน
พื้นที่ของตนเอง รวมทั้งมีระบบการแจ้งเตือนปัญหามลพิษทางอากาศและเสียงที่สามารถเข้าถึงและทัน
เหตุการณ์รวมถึงการปูองกันและลดปัญหามลพิษข้ามแดน
๓) จัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตรายและกาก
อุตสาหกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล การจัดการขยะมูลฝอยและของเสี ยอันตรายของประเทศ
กาหนดเปูาหมายและแนวทางการดาเนินงาน ครอบคลุมขยะชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน มูลฝอยติด
เชื้อ และกากของเสียอุตสาหกรรม โดยให้ความสาคัญกับการปูองกันและลดมลพิษจากขยะและของเสีย
อันตรายจากแหล่งกาเนิด การบริหารจัดการควบคุมมลพิษจากการบาบัด กาจัดขยะ และของเสียอันตราย
โดยปรับปรุงฟื้นฟู สถานที่กาจัดขยะให้ดาเนินการถูกต้องตามหลักวิชาการ สนับสนุนการรวมกลุ่มพื้นที่
เพื่อจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกประกาศสถานที่กาจัดขยะเป็นแหล่งกาหนด
มลพิษ กาหนดให้มีระบบการอนุญาตการระบายมลพิษ และกาหนดมาตรฐานการควบคุมการระบาย
มลพิษจากสถานที่กาจั ด ขยะมูล ฝอย ส่ งเสริมภาคเอกชนร่ว มลงทุนด้านการจัดการขยะและของเสี ย
อันตราย รวมทั้งมีมาตรการในการจั ดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟูาและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มา
บังคับใช้ ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพดาเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนย์รวม
การวางระบบการจั ดการของเสี ยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการพัฒ นาเทคโนโลยีห รือผลิตภัณฑ์ใหม่บาง
ประเภทที่คาดจะเป็นปัญหาในอนาคต การจัดการขยะจากการก่อสร้างและการรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง การ
สร้างกระบวนการรับรู้ให้กับประชาชนเกี่ยวกับปัญหามลพิษจากการจัดการขยะและของเสียอันตรายที่ไม่
ถูกต้อง พร้อมทั้งทบทวนและตรวจสอบกลไกการบริหารจัดการขยะของประเทศทั้งระบบ ซึ่งรวมถึง
ผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้นาเข้า ผู้บริการ ผู้บริโภค ผู้กาจัด และหน่วยงานกากับดูแล การ
จัดการมูลฝอยติดเชื้อยึดหลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐ เพื่อ ร่วมกันแก้ไข
ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศ บนฐานของความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่
 เปูาหมายของแผนย่อย :
๒. คุ ณ ภาพอากาศ เสี ย ง และความสั่ น สะเทื อ นอยู่ ร ะดั บ
มาตรฐานของประเทศไทย
3. การจัดการขยะมูลฝอย มูล ฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตราย
สารเคมีในภาคการเกษตรและการอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 การบรรลุเปูาหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ :
- พัฒนาระบบบริหารจัดการและเพิ่มศักยภาพการจัดการขยะ
และสิ่ งแวดล้อม ด้ว ยการเพิ่มประสิทธิภ าพการจัดการมูลฝอยติดเชื้อและยกระดั บการพัฒ นาอนามัย
สิ่งแวดล้อมในหน่วยงานภาคสาธารณสุข ตลอดจนเพิ่มขีด ความสามารถท้องถิ่นในการบังคับใช้กฎหมาย
สาธารณสุขและเสริมสร้างความรอบรู้ชุมชนจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
- เฝู า ระวั ง และปู อ งกั น ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพจากมลพิ ษ ทาง
อากาศ ด้วยการส่งเสริมและพัฒนาระบบการเฝูาระวังและจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศ
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(7) ประเด็น 19 การบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ
1) เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เปูาหมาย : ความมั่นคงด้านน้าของประเทศเพิ่มขึ้น
 การบรรลุเปูาหมายตามแผนแม่บทฯ :
- เพิ่มประสิ ทธิภ าพการจัดการน้าเพื่อการบริโ ภค โดยพัฒ นา
และรับรองมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐานประปาดื่มได้
2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การพัฒนาการจัดการน้าเชิงลุ่มน้าทั้งระบบ
เพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้าของประเทศ
แนวทางการพัฒนา :
๑) จัดการน้าเพื่อชุมชนชนบท พัฒ นาการจัดการน้าเชิงลุ่ มน้าทั้ง
ระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้าของประเทศ โดยจัดให้มีน้าสะอาดใช้ทุกครัวเรือนในชุมชนชนบท ใน
ปริ ม าณ คุณ ภาพ และราคาที่ เข้ าถึ งได้ มี ระบบการจัดการน้าชุ มชนที่ เหมาะสมกั บการพัฒ นาในมิ ติ
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (KD 1 ตามเกณฑ์ของ ADB: ความมั่นคงด้านน้าอุปโภค
บริโภค)
 เปูาหมายของแผนย่อย :
๑. ระดับความมั่นคงด้านน้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นจากระดับ ๓
ให้เป็นระดับ ๔ (สูงสุดที่ระดับ ๕)
 การบรรลุเปูาหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ :
- เพิ่มประสิ ทธิภาพการจัดการน้าเพื่อการบริโ ภค โดยพัฒ นา
และรับรองมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐานประปาดื่มได้
(8) ประเด็น 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1) เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เปูาหมาย : ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 การบรรลุเปูาหมายตามแผนแม่บทฯ :
- ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและการปูองกันการทุจริต
เชิงรุก ในการดาเนินงานกรมอนามัย
2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แนวทางการพัฒนา :
๒) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้
มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย
โปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรม ไม่คดโกง รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิ
บาลในการบริหารงาน ตลอดจนการสร้างจิตสานึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรของ
องค์กร โดยการสนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตใน
หน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝูาระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้ง
เบาะแส เพื่อสกัดกั้นมิให้ เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้ง
เบาะแส
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 เปูาหมายของแผนย่อย :
1. ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
 การบรรลุเปูาหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ :
- ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและการปูองกันการ
ทุจริตเชิงรุก ในการดาเนินงานกรมอนามัย
(9) ประเด็น 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
1) เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เปูาหมาย : มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น
 การบรรลุเปูาหมายตามแผนแม่บทฯ :
- ผลงานการวิจัย พัฒนานวัตกรรม สามารถแก้ปัญหาและพัฒนา
งานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม
2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสังคม
แนวทางการพัฒนา :
๑) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยการส่งเสริม
การวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศตลอดทุก
ช่วงวัย (ปฐมวัย วัยเด็ก วัยเรียน วัยแรงงาน วัยสูงอายุ) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
เพื่อให้ประชาชนไทย มีทักษะความรู้ และเป็นกาลังในการพัฒนาประเทศ โดยมีประเด็นการวิจัยที่สาคัญ
อาทิ โภชนาการและสุขภาวะในช่วงปฐมวัย การปลูกฝังความเป็นคนดี วินัย และจิตสาธารณะในวัยเรียน
การพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ในวัยเรียนและวัยแรงงาน บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู หลักสูตรและกระบวนการสอน การส่งเสริมศักยภาพผู้ สูงอายุ ระบบบริการสาธารณสุข และ
วิทยาศาสตร์ทางการกีฬา
 เปูาหมายของแผนย่อย :
- คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาค
ทางสังคมได้รับการยกระดับเพิ่มขึ้น จากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม
 การบรรลุเปูาหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ :
- ส่ งเสริม การวิจัยและนวัตกรรมด้านการส่ งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
2.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านสาธารณสุข
1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปที่ 7 : การสร้างเสริมสุขภาพและการปูองกันโรค
2) ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.1) การปรับปรุงโครงสร้างการทางานด้านการสร้างเสริมสุขภาพและปูองกันโรค
2.2) ทบทวนและปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ
2.3) การพัฒนากาลังคนด้าน P&P
2.4) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
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3) กิจกรรม
3.1) กาหนดและพัฒนานโยบาย กฎหมาย มาตรการ และคุณภาพ
มาตรฐาน ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
3.2) วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม
4) เปูาหมายกิจกรรม : ประชาชนไทยมี
1. อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (LE) ไม่น้อยกว่า 85
2. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (HALE) ไม่น้อยกว่า 75 ปีภายในปี
พ.ศ.2580
1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปที่ 8 : ความรอบรู้ด้านสุขภาพ
2) ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.1) การพัฒนาระบบสื่อสารสุขภาพ
2.2) การพัฒนาระบบการสาธารณสุข
2.3) การสารวจความรอบรู้ด้านสุขภาพ
2.4) การพัฒนากาลังคนด้านการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ
3) กิจกรรม
3.1) มีระบบการคุ้มครองด้านการสื่อสารโดยมีหน่วยงานกลาง คัดกรอง
ข้อมูลด้านสุขภาพ ข้อมูลข่าวสารที่จาเป็น ถูกต้อง ทันการณ์ และมีประสิทธิภาพในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ ตรวจจับข้อมูลเท็จ ตอบโต้ข้อมูลสุขภาพที่ไม่ถูกต้องอย่างทันท่วงทีต่อการเจ็บปุวยด้วย
โรคที่ปูองกันได้
3.2) พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health
Literate Organization)
3.3) สารวจความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทย
3.4) พัฒนาชุดสมรรถนะหลักและรูปแบบ หลักสูตร การฝึกอบรมสาหรับ
บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ
4) เปูาหมายกิจกรรม : ประชาชนไทยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพมากขึ้น
2.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
1) วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มี
ระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น
ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
1.2 เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็น
ธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ
รวมทั้งชุมชนมี ความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
1.3 เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน
สร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมาก
ขึ้น สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้า
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1.4 เพื่อรั กษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่ งแวดล้ อมให้
สามารถสนับสนุน การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1.5 เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย
และมีการทางานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา
2) เป้าหมายรวม
2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่ส มบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและ
พฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่าง
รู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบและทาประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญ
งอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย
2.2 ความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐาน
รากมีความเข้มแข็ง ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทาง
สังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรรม กลุ่มที่มีรายได้ต่าสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อย
ร้อยละ 15
2.3 ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับ
สู่เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่า
สินค้าและบริการ มีระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนใน
การผลิตและบริการฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งการกระจายฐาน
การผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมล้า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการ
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี และมีปัจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัย
และพัฒนาที่เอื้อต่อการขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ
2.4 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้า โดยเพิ่มพื้นที่ปุาไม้ให้ได้ร้อยละ 40
ของพื้นที่ประเทศ เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและ
ขนส่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ภายในปี 2563 เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของ
ขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มขึ้น และรักษาคุณภาพน้าและคุณภาพอากาศใน
พื้นที่วิกฤตให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
2.6 มี ร ะบบบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทั น สมั ย โปร่ ง ใส
ตรวจสอบได้ กระจายอานาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชน
ดาเนินการแทนได้ดีกว่าลดลง เพิ่มการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์ปชั่นลดลง และการ
บริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่ จัดทาโดย
สถาบันการจั ดการนานาชาติและอัน ดับ ความยากง่ายในการดาเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่าย
ภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้างขึ้น และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึง
มีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น
3) ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
(3.1) - เปูาหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2 : คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมี
ทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น
- เปูาหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 4 : คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น
(3.2) - แนวทางการพัฒนาที่ 2 : พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้
และความสามารถในการดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า
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* ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะ
ทางสังคมที่เหมาะสม
* พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการทางานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน
* ส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่
เป็นไปตามความต้องการของตลาดงาน
- แนวทางการพัฒนาที่ 4 : ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุก
ภาคส่วนคานึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ
* พัฒนาให้คนมีความรู้ใ นการดูแลสุขภาพ มีจิตสานึกสุขภาพที่ดี
และมีการคัดกรองพฤติกรรมสุขภาพตนเองผ่านช่องทางการเรียนรู้ที่หลากหลาย จัดบริการให้คาปรึกษา
ด้านสุขภาพจิตที่เข้าถึงได้ง่าย และกากับควบคุมการเผยแพร่ชุดข้อมูลสุขภาพที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
* ส่งเสริมให้คนมีกิจกรรมทางสุขภาพที่ เหมาะสมกับวัยทั้งรูปแบบ
การออกกาลังกาย โภชนาการที่เหมาะสม และสนับสนุนให้ชุมชนมีการบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะ สิ่ง
อานวยความสะดวกเพื่อการออกกาลังกายและการเล่นกีฬา
* ผลักดันให้มีกลไกการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในการจัดทา
นโยบายสาธารณะตามแนวคิดทุกนโยบายห่วงใยสุ ขภาพที่เชื่อมโยงตั้งแต่นโยบายระดับชาติ พื้นที่ และ
ชุมชนที่จะนาไปสู่การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี
4) ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้้าใน
สังคม
(4.1) เปู าหมายระดั บยุ ทธศาสตร์ที่ 2 : เพิ่ม โอกาสการเข้า ถึง บริก าร
พื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ
(4.2) แนวทางการพัฒนาที่ 2 : การกระจายการให้บริการภาครัฐด้าน
การศึกษา สาธารณสุข และสวัส ดิการที่มีคุณภาพให้ ครอบคลุมและทั่วถึง ตลอดจนปรับปรุงปัจจัย
แวดล้อมทางธุรกิจ รวมทั้งกฎหมาย กฎ ระเบียบให้เกิด การแข่งขันที่เป็นธรรม เพื่อให้ประชากรทุกกลุ่มมี
โอกาสเข้าถึงบริการของรัฐและทรัพยากรอย่างเท่าเทียมกัน สามารถพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพ
ชีวิตให้ดีขึ้น โดยบริหารจัดการการให้บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ผ่านการ พัฒนา
ระบบส่งต่อผู้ปุวยตั้งแต่ระดับชุมชนไปสู่ระดับ จังหวัด ภาค และระดับประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ควบคู่ไปกับบริหารจัดการการให้บริการระบบควบคุมโรคที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งนาเทคโนโลยี โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์เฉพาะทางในพื้นที่ห่างไกล
5) ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน
(5.1) เปูาหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 4 : ประเทศไทยมีรายได้จากการ
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น และมีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวสูงขึ้น
(5.2) แนวทางการพัฒนาที่ 2 : การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการมุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่ มูลค่าระหว่างภาค
เกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน เพื่อยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ
สร้างรายได้และกระจายรายได้สู่คนในชุมชนอย่าง ทั่วถึง อันจะนามาซึ่งความเข้มแข็งของทั้งเศรษฐกิจใน
ภาพรวมและเศรษฐกิจฐานรากตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน
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* การพัฒนาภาคบริการและการท่องเที่ยว โดยพัฒนาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ ด้วยการส่งเสริมการสร้างรายได้จากท่องเที่ยว
6) ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
(6.1) - เปูาหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างความมั่นคงด้านน้า และ
บริหารจัดการทรัพยากรน้าทั้งน้าผิวดินและน้าใต้ดินให้มีประสิทธิภาพ
- เปูาหมายระดับ ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี
ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ
(6.2) - แนวทางการพัฒนาที่ 2 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้าเพื่อให้เกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน
* เพิ่มประสิทธิภ าพการเก็บกักน้าของแหล่ งน้าต้นทุนและระบบ
กระจายน้าให้ดีขึ้น
- แนวทางการพัฒนาที่ 3 : แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม
* เร่ ง รัด แก้ไ ขปั ญ หาการจัด การขยะตกค้ างสะสมในพื้น ที่ วิก ฤต
ผลั กดัน กฎหมายและกลไกเพื่อการคัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเป็นพลั งงาน ใช้มาตรการทาง
เศรษฐศาสตร์เพื่อให้เกิดการลดปริมาณขยะ รวมทั้งสร้างวินัยคนในชาติเพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน
* แก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควันไฟปุาในเขตภาคเหนือและภาคใต้
7) ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 8 : การพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิ จั ย และ
นวัตกรรม
(7.1) - เปู า หมายระดั บ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 : เพิ่ ม ความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการ
ผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
(7.2) - แนวทางการพัฒนาที่ 1 : เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและ
ผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม
8) ยุทธศาสตร์ที่ 9 : การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
(8.1) - เปูาหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 4 : เพิ่มมูล ค่าการลงทุนในพื้นที่
เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน
(8.2) - แนวทางการพัฒนาที่ 3 : การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ
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2.3 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง (หากมี)
 ชื่อแผนระดับที่ ๓ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ชื่อแผนระดับที่ ๓ แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.๒๕๔๕ – ๒๕๖๔ ของ
กรมกิจการผู้สูงอายุ
 ชื่อแผนระดับที่ ๓ แผนยุทธศาสตร์การปูองกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับชาติ
๕ ปี ของ กรมควบคุมโรค
 ชื่อแผนระดับที่ ๓ แผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๗๓ ของ กรม
อนามัย
 ชื่อแผนระดับที่ ๓ แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ.
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของกรมอนามัย
 ชื่อแผนระดับที่ ๓ ยุทธศาสตร์การปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ระดับชาติ ของกรมอนามัย
 ชื่อแผนระดับที่ ๓ นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยมัยการเจริญพันธุ์
แห่งชาติ ของกรมอนามัย
 ชื่อแผนระดับที่ ๓ แผนทันตกรรมผู้สูงอายุแห่งชาติ ของกรมอนามัย
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ส่วนที่ 3 สาระส้าคัญแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของ กรมอนามัย
3.1 ภาพรวม
3.1.1 วิสัยทัศน์ของส่วนราชการ :
“กรมอนามัยเป็นองค์กรหลักของประเทศในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบ
อนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนสุขภาพดี”
3.1.2 พันธกิจของส่วนราชการ :
“ทาหน้าที่ในการสังเคราะห์ ใช้ความรู้และดูภาพรวม เพื่อกาหนดนโยบายและออกแบบ
ระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยการประสานงาน สร้างความร่วมมือ และกากับดูแล
เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อการดาเนินงานภายในใต้ภาครัฐ 4.0”

3.2 แผนปฏิบัติราชการ
3.2.1 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย
1) เป้าหมาย : ประชาชนทุกกลุ่มวัยสุขภาพดีด้วยระบบส่งเสริมสุขภาพ (สตรีและเด็กปฐมวัย มี
การตั้งครรภ์คุณภาพ ลู กเกิดรอด แม่ปลอดภัย เด็กพัฒ นาการสมวัย เด็กวัยเรียนวัยรุ่นเจริญเติบโตเต็ม
ศักยภาพและมีทักษะสุขภาพ วัยทางานสุขภาพแข็งแรง ฉลาดรอบรู้และเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ
ส่งผลให้ผู้สูงอายุสุขภาพดี ดูแลตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดี)
2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :
ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ค่าเป้าหมาย

(2.1) อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน
(2.2) ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่
กาหนดมีพัฒนาการสมวัย
(2.3) ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูง
เฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

การเกิดมีชีพแสนคน
ร้อยละ

16
85

ร้อยละ

62
(ชาย 113 ซม.)
(หญิง 112 ซม.)

(2.4) ร้อยละของเด็กอายุ 6 - 14 ปี สูงดีสมส่วน
(2.5) อั ต ราการคลอดมี ชี พ ในหญิ ง อายุ 10 - 14 ปี ต่ อ
ประชากรหญิง อายุ 10-14 ปี พันคน
(2.6) อั ต ราการคลอดมี ชี พ ในหญิ ง อายุ 15 - 19 ปี ต่ อ
ประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
(2.7) ร้อยละของวัยทางาน 18 - 59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ

ร้อยละ
อัตรา

67
1.0

อัตรา

32

ร้อยละ

50

(2.8) ร้อยละของประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ25-59 ปี) ที่มี
การเตรียมการเพื่อยามสูงอายุโดยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึง
ประสงค์
(2.9) ร้อยละของประชากรสูงอายุที่ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึง
ประสงค์
(2.10) ร้ อ ยละของต าบลที่ มี ร ะบบการส่ งเสริ ม สุ ข ภาพดู แ ล
ผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)
(2.11) ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแล ตาม
Care Plan

ร้อยละ

45

ร้อยละ

65

ร้อยละ

90

ร้อยละ

85
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3) แนวทางการพัฒนา
(3.1) ส่งเสริมสุขภาพมารดาตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์จนถึงหลังคลอดอย่างมีคุณภาพ รวมทั้ง
สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
(3.2) ผลักดันการส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี ส่งเสริมบทบาทพ่อแม่หรือผู้ปกครองในการ
เลี้ยงดูเด็กที่ถูกต้องเหมาะสม พัฒนาและขับเคลื่อนกลไกการส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วนให้
ครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมาย ด้วยการเสริมสร้างการมีส่ว นร่วมของภาคีเครือข่าย ตลอดจนส่ งเสริม
สุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย
(3.3) พั ฒ นาระบบเฝู า ระวั ง และฐานข้ อ มู ล ร่ ว มระดั บ ชาติ ข องเด็ ก วั ย เรี ย น
(กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข) เสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่ายทั้งในระบบและนอก
ระบบการศึกษา รวมทั้งพัฒนากลไกการขับเคลื่อน
(3.4) พัฒนามาตรฐานต้นแบบโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ และมาตรฐานบริการสุขภาพ
ที่เป็นมิตรสาหรับวัยรุ่น รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และหลักสูตรส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน
วัยรุ่นแบบบูรณาการ และ Active Learning เพื่อก้าวสู่การพัฒนา Digital Platform
(3.5) ) พัฒนาและขับเคลื่อนการดาเนินงานตามพระราชบัญญัติการปูองกันและแก้ไข
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ผลักดันให้เกิดนโยบายกระโดด โลดเต้นเล่นสร้างชาติ ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง และ
ติดเกมส์
(3.6) พัฒนาและผลักดันนโยบายระดับชาติ และเสริมสร้างศักยภาพภาคีเครือข่าย
ทุกระดับในการดาเนินงาน ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและช่องทางการสื่อสารกับประชาชน
เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทางานที่พึงประสงค์และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ
(3.7) เตรี ย มความพร้อมในการเข้าสู่ สั งคมผู้ สูงอายุ (การมีส่ วนร่วมในสังคม) และ
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน รวมถึงพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพ
ดูแลผู้สูงอายุและผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน
4) แผนงาน/โครงการ ส้าคัญ
(4.1) โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต (ตั้งครรภ์ - 2 ปี)
(4.2) โครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กอายุ 2-6 ปี)
(4.3) โครงการพัฒนาสุขภาพราษฎรชาวไทยภูเขา ในพื้นที่ความมั่นคงและหมู่บ้านยาม
ชายแดน (พมพ.) อันเนื่องมาจากพระราชดาริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลย
เดช มหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวงตาม“แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติในระดับพื้นที่ ในเขตกองทัพภาค
ที่ 3 (พ.ศ.2561 – 2564)”
(4.4) โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
(กพด.) ปีงบประมาณ 2564 ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดาริ สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
(4.5) โครงการพั ฒ นาสุ ข ภาพเด็ ก และประชาชนในพื้ น ที่ ศู น ย์ ภู ฟู า พั ฒ นา อั น
เนื่องมาจากพระราชดาริ ใน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี
(4.6) โครงการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy School)
(4.7) โครงการเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วนแข็งแรงและฉลาด
(4.8) โครงการเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก
(4.9) โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กพิเศษ
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(4.10) โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559
(4.11) โครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
(4.12) โครงการเสริมสร้างความรอบรู้วัยทางานสุขภาพดีในสถานประกอบการ
(4.13) โครงการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ปี 2564
(4.14) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
(4.15) โครงการควบคุมและปูองกันภาวะโลหิตจาง ปี 2564
(4.16) โครงการควบควบคุมและปูองกันโรคขาดสารไอโอดีน ปี 2564
(4.17) โครงการพัฒนาระบบการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนแบบบูรณาการ
(4.18) โครงการพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ ปี 2564
(4.19) โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ปี 2564
3.2.2 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การสร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ
1) เป้าหมาย : ประชาชนทุกกลุ่มวัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี
2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :
ตัวชี้วัด
(2.1) ร้อยละของจังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสีย่ งด้าน
สิ่งแวดล้อมทีส่ ่งผลกระทบต่อสุขภาพ
(2.2) ร้อยละของเทศบาลมีการพัฒนาระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดล้อม(EHA) ระดับพื้นฐานขึน้ ไป
(2.3) ร้อยละของอบต.ที่มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อ
ชุมชนและท้องถิ่นนาอยู่ (GREEN and Healthy Cities/
Communities)
(2.4) ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้
ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital

หน่วยวัด

ค่าเป้าหมาย

ร้อยละ
ร้อยละ

60
(ระดับดีมาก)
70/5

ร้อยละ

15

ร้อยละ

ดีมาก Plus 75

3) แนวทางการพัฒนา
(3.1) พัฒนานโยบายและกฎหมายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และสร้างความร่วมมือภาคี
เครื อข่ายเพื่อการจั ดการอนามัย สิ่ งแวดล้ อม เพื่ อสร้างสภาพแวดล้ อมที่เอื้อต่อการมีสุ ขภาพดีของ
ประชาชนทุกกลุ่มวัย
(3.2) ออกแบบระบบและกลไกงานอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมทั้งควบคุม กากับ การ
บังคับใช้กฎหมายให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อปูองกันและลดปัจจัยเสี่ยงจากปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อม
พื้นฐาน (Traditional Hazard)
(3.3) พัฒ นาระบบข้อมูล การเฝู าระวังและเตือนภัยจากปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อม
รูปแบบใหม่ (Modern Hazard)
(3.4) พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของสถานบริการสาธารณสุขทั้งภายในและภายนอก
กระทรวงสาธารณสุขให้เป็นไปตามกฎหมายและได้มาตรฐาน โดยบูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่าย
และส่งเสริมให้สถานบริการสาธารณสุขมีบทบาทเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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4) แผนงาน/โครงการ ส้าคัญ
(4.1) โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นที่โครงการพระราชดาริและโครงการเฉลิม
พระเกียรติ
(4.2) โครงการบริหารจัดการมูลฝอยและส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการการ
สาธารณสุข
(4.3) โครงการลดและปูองกันปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ
(4.4) โครงการสร้างความเข้มแข็งการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยงเพื่อสุข
ภาวะที่ดี
(4.5) โครงการเสริมสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อให้
ท้องถิ่นและชุมชนน่าอยู่
(4.6) โครงการพัฒนาและยกระดับระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารและการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการท่องเที่ยว
(4.7) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพน้าบริโภค
3.2.3 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ
1) เป้าหมาย : ประชาชนไทยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น
2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :
ตัวชี้วัด
(2.1) ร้อยละของประชาชนที่มีความรอบรูด้ ้านสุขภาพที่
เพียงพอ
(2.2) จานวนครอบครัวไทยมีความรอบรูส้ ุขภาพเรื่อง
กิจกรรมทางกาย

หน่วยวัด

ค่าเป้าหมาย

ร้อยละ

88

จานวน

5,000,000

3) แนวทางการพัฒนา
(3.1) สร้างความเข้มแข็งของกลไกด้านวิชาการ ด้วยการสารวจสถานการณ์ความรอบรู้
ด้านสุขภาพระดับประเทศ พัฒนาชุดโครงการวิจัยเกี่ยวกับการยกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพในทุก
กลุ่มวัย
(3.2) ผลิตองค์ความรู้และส่งเสริมการใช้องค์ความรู้เพื่อขับเคลื่อนองค์กรรอบรู้ด้าน
สุขภาพในโรงเรียน โรงพยาบาล สถานที่ทางาน และชุมชน
(3.3) พัฒนาบุคลากรสาธารณสุขด้านการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ
(3.4) พัฒนาระบบและกลไกการสื่อสารสุขภาพ ภายใต้กลไกตอบโต้ข้อมูลเสี่ยงและ
เท็จด้านสุขภาพ (Risk Response for Health Literacy)
4) แผนงาน/โครงการ ส้าคัญ
(4.1) โครงการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและสุขภาวะให้แก่ประชาชน
3.2.4 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
1) เป้าหมาย : กฎหมายด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของกรมอนามัยได้รับการพัฒนาให้ทันต่อสถานการณ์ และบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2564) ของกรมอนามัย
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2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :
ตัวชี้วัด
(2.1) ร้อยละของกฎหมายระดับอนุบัญญัติ ที่ได้รับการพัฒนา
ทันต่อสถานการณ์ เสนอต่อคณะกรรม การตามกฎหมาย
(2.2) ร้อยละของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการใน
ระดับพื้นที่ตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม
อนามัยขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและงานส่งเสริม
สุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยวัด

ค่าเป้าหมาย

ร้อยละ

60

ร้อยละ

50

3) แนวทางการพัฒนา
(3.1) พัฒนาระบบและกลไกการบริหารการพัฒนากฎหมาย มีการพัฒนาฐานข้อมูล
สถานการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อมและงานส่งเสริมสุขภาพที่สนับสนุนเชื่อมโยงต่อการพัฒนากฎหมายที่ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง และส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบการเฝูาระวัง ปกปูองและ
คุ้มครองสิทธิของประชาชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
(3.2) สร้างความเข้มแข็งกลไกคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการระดับจังหวัด ด้วย
การส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามมติที่ประชุม และเกิดผลลัพธ์ตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมาย ตลอดจนพัฒนาระบบกากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามอานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
4) แผนงาน/โครงการ ส้าคัญ
(4.1) โครงการบริหารจัดการมูลฝอยและส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการ
การสาธารณสุข
(4.2) โครงการเสริมสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อให้
ท้องถิ่นและชุมชนน่าอยู่
3.2.5 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล
1) เป้าหมาย :
(๑.๑) เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)
(๑.๒) องค์กรที่มีสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว
(๑.๓) บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ และมีความผูกพันต่อองค์กร
(๑.๔) เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล
2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย : \
ตัวชี้วัด
(2.1) จานวนงานวิจัย หรือ ผลงานวิชาการ หรือ นวัตกรรมที่
ดาเนินการได้อย่างน้อย 1 เรื่องในรอบปี
(2.2) จานวนงานวิจัย หรือ ผลงานวิชาการ หรือ นวัตกรรมที่
ผ่านมาถูกนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างน้อย 1 เรื่องในรอบปี
(2.3) การผ่านเกณฑ์คณ
ุ ภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA) (รายหมวดสะสม)
(2.4) ร้อยละของบุคลากรมีสมรรถนะในการขับเคลื่อน
ระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2564) ของกรมอนามัย

หน่วยวัด

ค่าเป้าหมาย

เรื่อง

13

เรื่อง

13

หมวด (สะสม)

6

ร้อยละ

65
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ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

(2.5) ร้อยละความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร
(2.6) คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (กรมอนามัย)
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตาม
ระบบการประเมินของ ป.ป.ท

ร้อยละ
คะแนน

ค่าเป้าหมาย
80
92.5

3) แนวทางการพัฒนา
(๓.๑) ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อมที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อนาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพบนวิถีสุข
ภาวะแห่งการพึ่งพาตนเอง
(๓.๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นองค์กรคุณภาพ
(๓.๓) ยกระดับการพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ
(๓.4) สร้างกลไกให้บุคลากร มีความรักและความผูกพันต่อองค์กร
(๓.5) พัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการคุณธรรมและความโปร่งใสให้เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล
4) แผนงาน/โครงการ ส้าคัญ
(4.1) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมอนามัย (ปี 2563
- 2565)
(4.2) โครงการยกระดั บ ประสิ ท ธิ ภ าพระบบการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลรองรั บ การ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมอนามัย
(4.3) โครงการพัฒนาระบบการสร้างสมรรถนะกาลังคนกรมอนามัยในระบบสุขภาพ
(4.4) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพบุคลากรกรมอนามัย (Start up Longest
Living and Healthiest Citizens)
(4.5) โครงการการผลิตชุดความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัย
(4.6) โครงการยกระดับการดาเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการปูองกันทุจริต
กรมอนามัย
(4.7) โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพแพทย์ เ วชศาสตร์ ปู อ งกั น แขนงสาธารณสุ ข ศาสตร์
ปีงบประมาณ 2564
(4.8) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยมุ่งสู่สากล
(4.9) โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 สู่องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564
(4.10) โครงการพัฒนาภาคีเครือข่ายด้านการตรวจสอบภายใน
(4.11) โครงการพัฒนาระบบเฝูาระวัง การจัดการความรู้ และนวัตกรรมด้านการส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

----------------------------------------------
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แบบฟอร์ม ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กรมอนามัย
ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563
3.3 ประมาณการวงเงินงบประมาณ พ.ศ. 2563
3.3.1 ประมาณการรายได้ของส่วนราชการ (กรณีส่วนราชการมีรายได้)
หน่วยงานในสังกัด

แหล่งรายได้ (กิจกรรม/ภารกิจ)
- ไม่มี -

กรมอนามัย
รวมทัง้ สิ้น
3.3.2 ประมาณการวงเงินงบประมาณทัง้ หมด

1,887.8849

วงเงิน (ล้านบาท)
ล้านบาท
งบประมาณ (ล้านบาท)

แผนปฏิบตั ริ าชการ

โครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการระดับกระทรวงสาธารณสุข

วงเงินรวม

1. การส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย
แผนงานที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
1. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนทุกกลุ่มวัย
1.1 โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต (ตั้งครรภ์ - 2 ปี)
1) อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพต่อแสน (16)
2) ร้อยละของเด็กอายุ 0- 5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนเฉลี่ยทีอ่ ายุ 5 ปี

รายได้
งบประมาณแผ่นดิน
หน่วยงาน

256.9521

256.9521

233.9531
233.9531
45.5493

233.9531
233.9531
45.5493

-

เงินกู้
ในประเทศ ต่างประเทศ
-

-

-

-

ความเชือ่ มโยง
แผนแม่บท
ภายใต้
อื่นๆ ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์
ชาติ
-

แผนย่อย
ของแผน
แม่บท

-

3

11

การพัฒนาเด็กฯ

1.1.1.โครงการ)ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ

23.1456

23.1456

การพัฒนาเด็กฯ

1.1.2.โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต ปี 2564

12.6221

12.6221

การพัฒนาเด็กฯ

9.7816

9.7816

19.2378

19.2378

1.1.3 โครงการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหาร
สาหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560
1.2 โครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กอายุ 2-6ปี
1) ร้อยละของเด็กอายุ 0- 5 ปี ทัง้ หมดตามช่วงอายุทกี่ าหนดมีพัฒนาการสมวัย (85)
2) ร้อยละของเด็กอายุ 0- 5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนเฉลี่ยทีอ่ ายุ 5 ปี (62 ช.113
ซม. ญ. 112 ซม.)
1.3โครงการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy School
1) ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน (66)
๒) ร้อยละของนักเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพทีพ่ ึงประสงค์ (50)
3) ร้อยละโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ(Health Literate School) (30)

26.4267

๒๔

การพัฒนาเด็กฯ

-

-

-

-

3

11

การพัฒนาเด็กฯ

3

11

กาพัฒนาช่วง
วัยเรียน/วัยรุ่น

26.4267

งบประมาณ (ล้านบาท)
แผนปฏิบตั ริ าชการ

โครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการระดับกระทรวงสาธารณสุข

วงเงินรวม

๑.4 โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กพิเศษ
1)เด็กพิเศษมีพฤติกรรมสุขภาพทีพ่ ึงประสงค์ (ร้อยละ 30)

งบประมาณแผ่นดิน

1.8000

1.8000

1.5) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559
1)อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10 - 14 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ
10 - 14 ปี พันคน (1.0)
๒)อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ
15 - 19 ปี พันคน (32)

20.3204

20.3204

1.8 โครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกกาลังกายเพือ่ สุขภาพ
1)ประชากรทีล่ งทะเบียนครอบครัวอบอุ่นได้รับการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ (5
ล้านครอบครัว)
๒)ประชากรวัยทางานมีพฤติกรรมสุขภาพทีพ่ ึงประสงค์ (ร้อยละ 35)

23.8904

23.8904

รายได้
หน่วยงาน

-

เงินกู้
ในประเทศ ต่างประเทศ

-

-

ความเชือ่ มโยง
แผนแม่บท
ภายใต้
อื่นๆ ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์
ชาติ

3

11

กาพัฒนาช่วง
วัยเรียน/วัยรุ่น

3

11

กาพัฒนาช่วง
วัยเรียน/วัยรุ่น

-

3

1.9 โครงการเสริมสร้างความรอบรู้วัยทางานสุขภาพดีในสถานประกอบการ
1)ประชาชนอายุ 18 – 59 ปี มีดัชนีมวลกายทีเ่ หมาะสม (ร้อยละ 49)
2)ประชาชนอายุ 18 – 59 ปี มีพฤติกรรมการกินทีพ่ ึงประสงค์ (ร้อยละ 30)

7.5679

1.10 โครงการเตรียมความพร้อมวัยทางานสู่วัยสูงอายุคุณภาพปี 2564
1) ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25 - 59 ปี) มีการเตรียมการเพือ่ ยามสูงอายุโดย
การมีพฤติกรรมสุขภาพทีพ่ ึงประสงค์ 4 ด้าน ได้แก่ การกิน การออกกาลังกาย การนอน
และการดูแลสุขภาพช่องปาก (ร้อยละ 30)
1.11 โครงการพัฒนาระบบการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนแบบบูรณาการ
1) ผู้สูงอายุได้รับการประเมินและมีพฤติกรรมสุขภาพทีพ่ ึงประสงค์ (65)
๒) ตาบลทีม่ ีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)ใน
ชุมชนผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ 90)
๓) ผู้สูงอายุมีภาวะพึง่ พิงได้รับได้รับการดูแลตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan)
(ร้อยละ 85)

14.0213

47.4595

๒๕

7.5679

14.0213

47.4595

-

-

-

-

-

-

-

-

-

แผนย่อย
ของแผน
แม่บท

11,13

-

-การพัฒนาฯ
วัยแรงงาน
-การสร้าง
ความรอบรู้

3

11,13

-การพัฒนาฯ
วัยแรงงาน
-การสร้าง
ความรอบรู้

4

15

การรองรับ
สังคมสูงอายุ

4

15

-

การรองรับ
สังคมสูงอายุ

งบประมาณ (ล้านบาท)
แผนปฏิบตั ริ าชการ

โครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการระดับกระทรวงสาธารณสุข

วงเงินรวม

1.12 โครงการพระสงฆ์กบั การพัฒนาสุขภาวะ ปี 2564
1) พระสงฆ์มีพฤติกรรมสุขภาพทีพ่ ึงประสงค์ (ร้อยละ ๖5)
2) พระสงฆ์ สามเณร และแม่ชี ติดวัด ติดเตียง เข้าถึงระบบบริการสุขภาพ (ร้อยละ
๘0)
1.13 โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ปี 2564
1) ผู้สูงอายุ มีฟันแท้ 20 ซี่ หรือ 4 คู่สบฟันหลัง (ร้อยละ 70)
๒)ร้อยละ 25 ของผู้สูงอายุทชี่ ่วยเหลือตนเองได้ ได้รับบริการคัดกรองความเสี่ยง
บริการส่งเสริมป้องกัน และฟืน้ ฟูสภาพเพือ่ การใช้งาน ในประเด็นสาคัญ ได้แก่ การสูญเสีย
ฟัน ฟันผุ/รากฟันผุ และมะเร็งช่องปาก (2,๕๐๐,๐๐๐คน)

9.2365

18.4433

งบประมาณแผ่นดิน

รายได้
หน่วยงาน

9.2365

เงินกู้
ในประเทศ ต่างประเทศ

-

18.4433

-

-

-

-

ความเชือ่ มโยง
แผนแม่บท
ภายใต้
อื่นๆ ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์
ชาติ
-

-

22.9990

22.9990

-

-

-

-

22.9990
2.4100

22.9990
2.4100

-

-

-

-

๒๘.๒โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
(กพด.) ปีงบประมาณ 2564 ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตาม
พระราชดาริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี
1) ร้อยละของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารมีพฤติกรรมสุขภาพทีพ่ ึงประสงค์ ( 30)
2) จานวนเด็ก เยาวชน ชุมชน และภาคีเครือข่ายในถิ่นทุรกันดารได้รับการพัฒนา
ศักยภาพและถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม (3,000 คน)

6.2015

-

-

-

4

15

การรองรับ
สังคมสูงอายุ

4

15

การรองรับ
สังคมสูงอายุ

3

11

การพัฒนาเด็กฯ

-

แผนงานที่ 8 การพัฒนาตามโครงการพระราชดาริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และพืน้ ที่
เฉพาะ
28. โครงการพระราชดาริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และพืน้ ทีเ่ ฉพาะ
28.1 โครงการพัฒนาสุขภาพราษฎรชาวไทยภูเขา ในพืน้ ทีค่ วามมั่นคงและหมู่บา้ นยาม
ชายแดน (พมพ.) อันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ ิ์พระบรมราชินนี าถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวงตาม“แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพือ่ เสริมความมั่นคงของ
ชาติในระดับพืน้ ที่ ในเขตกองทัพภาคที่ 3 (พ.ศ.2561 – 2564)”
1)ครอบครัวในพืน้ ทีค่ วามมั่นคงและหมู่บา้ นยามชายแดนจังหวัดแม่ฮองสอน เชียงใหม่
ตาก มีการใช้คู่มือครอบครัวต้นแบบ "เลี้ยงลูกตามคาสอนพ่อ คุณธรรม 8 ประการของ
หลักการเศรษฐกิจพอเพียง (ร้อยละ 80)
๒)เด็กอายุ 3 - 5 ปีในพืน้ ทีเ่ ป้าหมายมีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 85)
๓) เด็กอายุ 3 - 5 ปี นักเรียนในพืน้ ทีเ่ ป้าหมายสูงดีสมส่วน (ร้อยละ 57)

6.2015

-

กาพัฒนา
ช่วงวัย
เรียน/วัยรุ่น

3

๒๕

แผนย่อย
ของแผน
แม่บท

11

งบประมาณ (ล้านบาท)
แผนปฏิบตั ริ าชการ

โครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการระดับกระทรวงสาธารณสุข

วงเงินรวม

28.3โครงการพัฒนาสุขภาพเด็กและประชาชนในพืน้ ทีศ่ ูนย์ภฟู ้าพัฒนา อันเนือ่ งมาจาก
พระราชดาริ ใน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี
1)ร้อยละเด็กวัยเรียนในพืน้ ทีศ่ ูนย์ภฟู ้าพัฒนามีพฤติกรรมสุขภาพทีพ่ ึงประสงค์ (30)
2)จานวนเด็ก ประชาชน และภาคีเครือข่ายในพืน้ ทีศ่ ูนย์ภฟู ้าพัฒนาได้รับการพัฒนา
ศักยภาพและถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม (1,000คน)

0.8135

28.4โครงการควบคุมและป้องกันภาวะโลหิตจาง ปี 2564
๑) พฤติกรรมสุขภาพทีพ่ ึงประสงค์ของเด็กปฐมวัยและเด็กวัยเรียน (ร้อยละ ๑๐๐)
๒) ทราบสถานการณ์พัฒนาการ ภาวะโภชนาการ ภาวะโลหิตจาง เด็กปฐมวัย (๑ เรื่อง)

1.7701

28.5 โครงการควบควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ปี 2564
๑) ความครอบคลุมการใช้เกลือบริโภคเสริมไอโอดีนในระดับครัวเรือน 20-40 ppm
(ร้อยละ๙๐)
๒) ค่ามัธยฐานไอโอดีนในปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ ไม่ต่ากว่า 150 ไมโครกรัมต่อลิตร
(ร้อยละ๕๐)

6.0583

28.6.โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทาความดี เพือ่ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์
1) ผู้ต้องขังมีความรอบรู้ด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 30
2)เรือนจาต้นแบบด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (24 แห่ง)
28.7โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
1) ร้อยละ ของสตรีอายุ 30-70 ปี มีการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างสม่าเสมอ (80)

2.7040

2. การสร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพือ่ สุขภาพ
แผนงานที่ 4 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
7. โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
7.1โครงการบริหารจัดการมูลฝอยและส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการการ
สาธารณสุข
1)สถานบริการการสาธารณสุขได้รับการพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (สุ่มประเมินผล
เชิงคุณภาพ) (ร้อยละ ๘๐)
๒)มูลฝอยติดเชื้อทีเ่ กิดขึ้นได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ (ร้อยละ ๑๐๐)

๒๕

งบประมาณแผ่นดิน
0.8135

รายได้
หน่วยงาน
-

1.7701

เงินกู้
ในประเทศ ต่างประเทศ
-

-

6.0583

-

-

-

ความเชือ่ มโยง
แผนแม่บท
แผนย่อย
ภายใต้
อื่นๆ ยุทธศาสตร์ชาติ
ของแผน
ยุทธศาสตร์
แม่บท
ชาติ
กาพัฒนา
ช่วงวัย
เรียน/วัยรุ่น

-

-

3

11

3

11

3

11

3

11

3

11

5

18

-

-

-

2.7040

3.0416

3.0416

-

-

-

-

59.9845
38.8885
38.8885
12.3624

59.9845
38.8885
38.8885
12.3624

-

-

-

-

การ
จัดการ
มลพิษฯ

งบประมาณ (ล้านบาท)
แผนปฏิบตั ริ าชการ

โครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการระดับกระทรวงสาธารณสุข

วงเงินรวม

7.2 โครงการสร้างความเข้มแข็งการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพืน้ ทีเ่ สี่ยงเพือ่ สุขภาวะ
ทีด่ ี
1) ร้อยละของประชาชนในพืน้ ทีช่ ุมชนต้นแบบมีความมีความรู้ในการป้องกันและลด
ปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (60)
2) จานวนชุมชนต้นแบบในการเฝ้าระวัง เตือนภัยและดูแลสุขภาพจากปัจจัยเสี่ยงด้าน
สิ่งแวดล้อม (23)

12.2147

งบประมาณแผ่นดิน
12.2147

รายได้
หน่วยงาน
-

เงินกู้
ในประเทศ ต่างประเทศ
-

-

ความเชือ่ มโยง
แผนแม่บท
ภายใต้
อื่นๆ ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์
ชาติ
-

5

๒๕

18

แผนย่อย
ของแผน
แม่บท

การ
จัดการ
มลพิษฯ

งบประมาณ (ล้านบาท)
แผนปฏิบตั ริ าชการ

โครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการระดับกระทรวงสาธารณสุข

วงเงินรวม

7.3โครงการเสริมสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพือ่ ให้
ท้องถิ่นและชุมชนน่าอยู่
1) องค์กรปกครองส่วนทท้องถิ่น มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม เพือ่ ท้องถิ่น ชุมชนน่า
อยู่ (ระดับ อบต.) (ร้อยละ ๑๕)
๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาคุณภาพระบบการจัดการเหตุราคาญ
และกิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้ายการสาธารณสุข (๗๖ แห่ง)

10.2832

7.4โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพน้าบริโภค ประจาปีงบประมาณ 2564
1) ระบบประปาหมู่บา้ นได้รับการพัฒนายกระดับคุณภาพน้าประปาจนผ่านเกณฑ์
คุณภาพน้าประปาดื่มได้กรมอนามัยและมีรูปแบบการจัดการน้าบริโภคชุมชน (200 แห่ง)
แผนงานที่ 8 การพัฒนาตามโครงการพระราชดาริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และพืน้ ที่
เฉพาะ
28. โครงการพระราชดาริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และพืน้ ทีเ่ ฉพาะ
28.1 โครงการลดและป้องกันปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจ
พิเศษ
1) จานวนจังหวัดในพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจพิเศษมีกลไกทางกฎหมายในการขับเคลื่อนงาน
อนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ (10 จังหวัด)
2) จานวน อปท.ทีม่ ีระบบบริการคุณภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการเหตุ
ราคาญ หรือการจัดการกิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ (10 แห่ง)
๓) ร้อยละของเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขมีความรู้ในการประเมินและคาดการณ์ผลกระทบ
ต่อสุขภาพ และมีความรู้การใช้กฎหมายในพืน้ ทีเ่ ขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) ตาม
หลักสูตรทีก่ รมอนามัยประกาศ (๘๐)

4.0282

28.2 โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมพืน้ ทีโ่ ครงการพระราชดาริและโครงการเฉลิม
พระเกียรติ
1) ร้อยละของจานวนนักเรียนในพืน้ ทีเ่ ป้าหมายได้รับบริการน้าทีส่ ะอาด (80)
2) ร้อยละของเรือนจา ทัณฑสถาน และสถานทีก่ กั ขัง ทีม่ ีกระบวนการจัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อมได้ตามแนวทางทีก่ าหนด (๔๕)

งบประมาณแผ่นดิน

รายได้
หน่วยงาน

เงินกู้
ในประเทศ ต่างประเทศ

ความเชือ่ มโยง
แผนแม่บท
ภายใต้
อื่นๆ ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์
ชาติ

10.2832

4.0282

-

-

11.8516

-

-

-

-

11.8516
9.5599

11.8516
9.5599

-

-

-

-

2.2917

-

-

-

5

18

การ
จัดการ
มลพิษฯ

5

18

การ
จัดการ
มลพิษฯ

2

9

-

11.8516

2.2917

-

การจัดการ
มลพิษฯ

5

๒๕

แผนย่อย
ของแผน
แม่บท

18

งบประมาณ (ล้านบาท)
แผนปฏิบตั ริ าชการ

โครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการระดับกระทรวงสาธารณสุข

วงเงินรวม

แผนงานที่ 9 อุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจร การท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ ความงาม
และการแพทย์แผนไทย
29. โครงการพัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพและการแพทย์
29.1 โครงการพัฒนาและยกระดับระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารและการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมเพือ่ รองรับการท่องเทีย่ ว
1) สถานประกอบการ ประเภทสถานทีจ่ าหน่ายอาหารในพืน้ ทีท่ อ่ งเทีย่ ว ได้รับการ
พัฒนาและยกระดับมาตฐาน ให้มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานด้านการสุขาภิบาลอาหาร
และน้า (76 จังหวัด)
๒)จังหวัดในพืน้ ทีท่ อ่ งเทีย่ วได้รับการพัฒนาเพือ่ ยกระดับมาตรฐานด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมในสถานบริการเพือ่ พักอาศัยชั่วคราว (โรงแรม รีสอร์ท) และการจัดการส้วม
สาธารณะในสถานบริการน้ามันในพืน้ ทีท่ อ่ งเทีย่ ว ให้มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย เป็นไป
ตามมาตรฐาน (๒๔ จังหวัด)
3. การสร้างความรอบรู้ดา้ นสุขภาพ
แผนงานที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
3. โครงการพัฒนาความรอบรู้ดา้ นสุขภาพของประชากร
3.1 โครงการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและสุขภาวะให้แก่ประชาชน
1) ร้อยละของประชาชนทีม่ ีความรอบรู้ด้านสุขภาพทีเ่ พียงพอ (88)
4. การอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
แผนงานที่ 15 : การปรับโครงสร้างและการพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ
40. โครงการปรับโครงสร้างและพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ
๔๐.๑ โครงการบริหารจัดการมูลฝอยและส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการการ
สาธารณสุข
1) มีการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านการจัดการมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข (๖ ฉบับ)

๒๕

งบประมาณแผ่นดิน

รายได้
หน่วยงาน

เงินกู้
ในประเทศ ต่างประเทศ

9.2444

9.2444

-

-

-

9.2444
9.2444

9.2444
9.2444

-

-

-

10.4300
10.4300
10.4300
10.4300

10.4300
10.4300
10.4300
10.4300

-

0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

-

-

2

5

การพัฒนา
ระบบนิวศ
การท่อง
ที่ยว

3

13

การสร้างความ
รอบรู้ฯ

6

22

-

-

แผนย่อย
ของแผน
แม่บท

-

-

ความเชือ่ มโยง
แผนแม่บท
ภายใต้
อื่นๆ ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์
ชาติ
-

-

งบประมาณ (ล้านบาท)
แผนปฏิบตั ริ าชการ

โครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการระดับกระทรวงสาธารณสุข

วงเงินรวม

40.2โครงการเสริมสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพือ่ ให้
ท้องถิ่นและชุมชนน่าอยู่
1) กฎหมายระดับอนุบญ
ั ญัติได้รับการพัฒนา ทันต่อสถานการณ์ เสนอต่อ
คณะกรรมการตามกฎหมาย (กฎ/ประกาศ) (ร้อยละ 60)
๒) จังหวัดมีการขับเคลื่อนกฎหมายทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบของกรมอนามัย ทีผ่ ่านกลไก
คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/พนักงานเจ้าหน้าที่ ในระดับพืน้ ทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
(ร้อยละ ๔๐)
๓) กฎหมายระดับอนุบญ
ั ญัติ (ประกาสกระทรวงสาธารณสุข) ถูกนาไปใช้ (1 เรื่อง)

0.0000

5. การปฏิรูประบบงานสู่องค์กรทีม่ สี มรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล
แผนงานที่ 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
32. โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส
32.1 โครงการยกระดับการดาเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันทุจริต
กรมอนามัย
1)ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมอนามัย (ITA) (ไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 90)

1.1220
1.1220
1.1220
1.1220

๒๕

งบประมาณแผ่นดิน

รายได้
หน่วยงาน

0.0000

1.1220
1.1220
1.1220
1.1220

เงินกู้
ในประเทศ ต่างประเทศ

-

-

-

-

-

-

-

ความเชือ่ มโยง
แผนแม่บท
ภายใต้
อื่นๆ ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์
ชาติ
-

6

22

6

21

แผนย่อย
ของแผน
แม่บท

การป้องกัน
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

งบประมาณ (ล้านบาท)
แผนปฏิบตั ริ าชการ

โครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการระดับกระทรวงสาธารณสุข

วงเงินรวม

แผนงานที่ 14 การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมด้านสุขภาพ
39. โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์
39.1 โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง การจัดการความรู้ และนวัตกรรมด้านการส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
1)จานวนงานวิจัยหรือผลงานวิชาการ หรือนวัตกรรมทีด่ าเนินการได้อย่างน้อย 1 เรื่อง
ในรอบปี (13)
2)จานวนงานวิจัยหรือผลงานวิชาการ หรือนวัตกรรมทีผ่ ่านมาถูกนามาไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างน้อย 1 เรื่องในรอบปี (13)
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ

0.0000
0.0000
0.0000

รายได้
หน่วยงาน

เงินกู้
ในประเทศ ต่างประเทศ

1,233.2619
1,233.2619

1,233.2619
1,233.2619

-

-

-

-

326.1344

326.1344

-

-

-

-

326.1344

326.1344

1,887.8849

1,887.8849

๒๕

แผนย่อย
ของแผน
แม่บท

0.0000
0.0000
0.0000

23

รายจ่ายประจาขัน้ ต่า/จาเป็น รายการ
ผูกพัน (ค่าน้า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าเช่ารถ
ฯลฯ)
แผนงานพืน้ ฐาน
รวมทัง้ สิ้น

งบประมาณแผ่นดิน

ความเชือ่ มโยง
แผนแม่บท
ภายใต้
อื่นๆ ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์
ชาติ

-

-

-

-

การวิจัยและ
พัฒนา
นวัตกรรมด้าน
สังคม

