แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
กรมอนามัย
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

คานา
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมอนามัย จัดทาขึ้นเพื่อเป็นกรอบการ
ด าเนิ น งานส าคั ญ ตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาระบบส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม
ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 2564) มุ่งสู่วิสัยทัศน์ “กรมอนามัยเป็นองค์กรหลักของประเทศ ในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและ
ระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนสุขภาพดี ” มีเป้าหมายโครงการสาคัญที่เน้นหนักในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 จาก 4 ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ 12 เป้ า ประสงค์ 21 ตั ว ชี้วั ด โดยให้ ค วามส าคั ญ กั บโครงการ
พระราชดาริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ ในการขับเคลื่อนงาน
ส่งเสริมสุ ขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้ อมของประเทศ จานวน 5 โครงการ และมีโครงการดาเนินงานด้าน
ส่งเสริมสุ ขภาพตามกลุ่มวัย 16 โครงการ โครงการดาเนินงานด้านการสร้างความเข้มแข็งระบบอนามัย
สิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน 2 โครงการ โครงการดาเนินงานด้านการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม 1 โครงการ และโครงการดาเนินงานด้านการปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง
และมีธรรมาภิบาล 3 โครงการ รวมทั้งสิ้น 27 โครงการ โดยทุกโครงการมีความสอดคล้องกับบทบาทภารกิจ
ของ Cluster และประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมอนามัย
การขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2560
กรมอนามัย ให้บรรลุเป้าหมายและผลลัพธ์ที่ต้องการนั้น ต้องอาศัยกระบวนการสื่อสาร ถ่ายทอดเป้าหมาย
จากแผนยุทธศาสตร์ ฯ ตั้งแต่ระดับกรม (อธิบดี) สู่ cluster (รองอธิบดี) สู่ระดับหน่วยงาน (ผู้อานวยการ
สานัก/กอง/ศูนย์หรือเทียบเท่า) และสุดท้ายสู่ระดับบุคคล (บุคลากรในสังกัดหน่วยงานกรมอนามัย) เพื่อให้
เกิดการรับรู้/เข้าใจทั่วทั้งองค์กร บุคลากรได้มีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อความสาเร็จของการดาเนินงาน
สามารถเชื่ อ มโยงระหว่ า งบทบาทหน้ า ที่ ข องตนเอง หน่ ว ยงาน และยุ ท ธศาสตร์ ข ององค์ ก รอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและมีกระบวนการในการวัดและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ อย่างต่อเนื่อง
อย่างมีธ รรมาภิบ าล หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบุคลากรกรมอนามัย และผู้เกี่ยวข้องจะผสานการดาเนินงานตาม
บทบาทของทุกฝ่ายให้เชื่อมโยงหนุนเสริมซึ่งกันและกัน นาไปสู่การขับเคลื่อนการดาเนินงานแบบบูรณาการ
และเกิดผลสาเร็จที่เป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจน

(นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์)
อธิบดีกรมอนามัย
พฤศจิกายน 2559
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สรุปแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กรมอนามัย
โครงการสาคัญเพื่อการขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 1.1 ส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 1 Promotion & Prevention Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ) ฃ
แผนงาน :
การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
โครงการ :
โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
ตัวชี้วัด :
2) อัตราส่วนการตายมารดาไทยไม่เกิน 15 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน 3) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
4) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 2 Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
แผนงาน :
ประเทศไทย 4.0 ด้านสาธารณสุข
โครงการ :
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์
ตัวชี้วัด :
51) ร้อยละหน่วยบริการปฐมภูมิจัดบริการสุขภาพช่องปาก
ความเชื่องโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 1 ส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย (1.1 ส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ)
เป้าประสงค์ : 1. ตั้งครรภ์คุณภาพ ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย
2. เด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
3. เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน
1

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
1. อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน
2. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
2.1 เด็กอายุ 9, 18, 30, 42 เดือน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการทุกคน พบสงสัยล่าช้า
2.2 ร้อยละของเด็กตั้งแต่ทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่ากว่า 6 เดือนแรก มีค่าเฉลี่ยกินนมแม่อย่างเดียว
3. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี
3.1 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน
4. ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ
Cluster : สตรีและเด็กปฐมวัย

2

ที่

ชื่อโครงการ

(1)
(2)
1 โครงการตั้งครรภ์
คุณภาพเพื่อลูก
เกิดรอดแม่
ปลอดภัย

วัตถุประสงค์โครงการ
(3)
1. เพื่อพัฒนาระบบ
บริการให้ได้
มาตรฐานสากล
2. เพื่อสร้างการเข้าถึง
บริการอย่างทั่วถึง
เท่าเทียม

กลุ่มเป้าหมาย

เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ

(4)
บุคลากรทางการแพทย์
และสถานบริการ
สาธารณสุขทุกแห่ง ทุก
ระดับ

(5)
1. ระบบฝากครรภ์และการ
คลอดคุณภาพ 1 ระบบ
2. ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
การเฝ้าระวังการตายของ
มารดา 1 ระบบ
3. นโยบายเพื่อการส่งเสริม
โภชนาการสตรีและเด็ก
ปฐมวัย 2 เรื่อง
4. รูปแบบบริการด้าน
โภชนาการในคลินิกฝากครรภ์
(ANC) และคลินิกสุขภาพเด็กดี
(WCC) 2 รูปแบบ
5. ระบบเฝ้าระวังโภชนาการ
หญิงตั้งครรภ์และการ
เจริญเติบโตเด็กปฐมวัย 2
ระบบ

3

แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรมสาคัญ

ระยะเวลา

(6)
(7)
1. พัฒนาระบบฝากครรภ์และการคลอดคุณภาพของหน่วยบริการ 1 ต.ค. 59 1.1 การบริหารจัดการโดยใช้กลไก MCH board
31 ก.ย. 60
1.2 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังการตายของ
มารดา
1.3 พัฒนาศักยภาพทีมประเมินมาตรฐาน MCH ระดับเขต
1.4 สุ่มประเมินรับรองมาตรฐานบริการ MCH คุณภาพ
2. ส่งเสริมโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย
2.1 จัดทานโยบายและผลักดันขยายผลการดาเนินงานสูเ่ ขตและ
จังหวัด
2.2 ผลักดันนโยบายส่งเสริมส่งเสริมเด็ก 0 - 5 ปี สูงสมส่วนใน
ระดับจังหวัดโดยศูนย์อนามัย
2.3 พัฒนารูปแบบบริการด้านโภชนาการในคลินิกฝากครรภ์
(ANC) และคลินิกสุขภาพเด็กดี (WCC)
2.4 สื่อสารการตลาดทางสังคม (Social Marketing) เรื่องอาหาร
แม่และเด็ก ยาเม็ด ธาตุเหล็ก กรดโฟลิก ยานาเสริมธาตุเหล็ก
กิจกรรมทางกาย การนอน
2.5 พัฒนาระบบเฝ้าระวังโภชนาการหญิงตั้งครรภ์และการ
เจริญเติบโตเด็กปฐมวัยและอบรมการใช้โปรแกรม
2.6 สร้างระบบและเครือข่ายการใช้โปรแกรมเฝ้าระวังการ
เจริญเติบโตของเด็กปฐมวัยในระดับเขตและจังหวัด
2.7 เยี่ยมเสริมพลังแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน

งบประมาณ
(บาท)
(8)
13,090,000

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

กลุ่มเป้าหมาย

เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ

2

โครงการเด็กไทย
รุ่นใหม่แข็งแรง
สมองดีพร้อม
เรียนรู้

เพื่อให้เด็กมีการ
เจริญเติบโตสมวัยโดยใช้
กระบวนการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่เพื่อสร้าง
ความรักความผูกพัน
และอารมณ์ที่มั่นคงแก่
เด็กให้เป็นรากฐานที่
มั่นคงของประเทศ

บุคลากรทางการแพทย์
และสถานบริการ
สาธารณสุขทุกแห่ง
ทุกระดับ

1. ต้นแบบ มุม/ลาน “เล่น
ตามรอยพระยุคลบาท”ใน
สถานบริการสาธารณสุข/ศูนย์
เด็กเล็ก 13 ต้นแบบ
2. คู่มือประเมินพัฒนาการเด็ก
(DSPM) 1 เรื่อง
3. ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข 10 เรื่อง4.
รายงานการสารวจพัฒนาการ
พฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็ก
ปฐมวัย ครั้งที่ 6 ปี 2560
(DENVER II) 1 เรื่อง

4

แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรมสาคัญ

ระยะเวลา

1. พัฒนาต้นแบบ มุม/ลาน “เล่นตามรอยพระยุคลบาท”ในสถาน 1 ต.ค. 59 บริการสาธารณสุข/ศูนย์เด็กเล็ก และผลิตคู่มือดาเนินงาน
31 ก.ย. 60
2. พัฒนาคู่มือประเมินพัฒนาการเด็ก(DSPM)/จัดพิมพ์คู่มือ /
อบรมทีมวิทยากร
3. พัฒนาทีมวิทยากรนักส่งเสริมพัฒนาการเด็กระดับเขตและ
จัดพิมพ์คู่มือ
4. พัฒนากฎหมายการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสาหรับ
ทารกและเด็กเล็ก
5. สารวจพัฒนาการพฤติกรรมการเลีย้ งดูเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 6 ปี
2560 (DENVER II)
6. พัฒนากลไกการจัดการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการ
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
7. นาร่องรูปแบบส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยองค์รวมในชุมชน

งบประมาณ
(บาท)
16,562,000

ที่

ชื่อโครงการ

3

โครงการพัฒนา
ศูนย์เด็กเล็ก
คุณภาพ

วัตถุประสงค์โครงการ

กลุ่มเป้าหมาย

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ บุคลากรในศูนย์เด็กเล็ก
บริการและครูพี่เลี้ยงดู
เด็กให้มีทักษะและ
ความรู้ในการดูแลเด็ก
2. พัฒนาคุณภาพศูนย์
เด็กเล็กคุณภาพให้มี
ประสิทธิภาพ

เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ
1. คู่มือ“ศูนย์เด็กวัย
เตาะแตะ” 1 เรื่อง
2. ต้นแบบศูนย์เด็กเล็ก
เตาะแตะประจาจังหวัด 77
ต้นแบบ

5

แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรมสาคัญ

ระยะเวลา

1. พัฒนามาตรฐาน/คู่มือ“ศูนย์เด็กวัยเตาะแตะ” (อายุ 3 เดือน - 1 ต.ค. 59 2 ปี 6 เดือน) และจัดพิมพ์คู่มือ
31 ก.ย. 60
2. ผลักดันและขับเคลื่อนให้เกิดต้นแบบศูนย์เด็กเล็กเตาะแตะ
ประจาจังหวัด
3. พัฒนาศักยภาพวิทยากรอบรมครูพี่เลีย้ งเด็กระดับเขตและ
จังหวัด
4. ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์เด็กเล็กจัดบริการผ่านมาตรฐานศูนย์
เด็กเล็กแห่งชาติ/จัดพิมพ์มาตรฐาน
5. ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กในศูนย์เด็กเล็กวัลลภ
ไทยเหนือและสถานอนามัยเด็กกลาง
6. สุ่มประเมินศูนย์เด็กเล็กวัยเตาะแตะและศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ

งบประมาณ
(บาท)
12,950,000

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

4

โครงการสัมมนา
วิชาการ
ธาลัสซีเมีย
แห่งชาติ ครั้งที่
23

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ
เนื่องในวโรกาสมี
พระชนมายุพรรษา 60
พรรษาและพัฒนา
ความรู้ประสบการณ์ใน
การดาเนินงานป้องกัน
และควบคุมโรคธาลัส
ซีเมีย ภายในและ
ต่างประเทศ
(International
Conference First
ASEAN Thalassemia)

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้เข้าประชุมผู้บริหาร
แพทย์ นักเทคนิค
การแพทย์
นักวิทยาศาสตร์
การแพทย์ เภสัชกร
พยาบาล นักวิจัย
นักวิชาการ และผู้ที่
สนใจจากหน่วยงาน
ต่างๆจากประเทศใน
อาเซียนและวิทยากร

เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ

แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรมสาคัญ

ระยะเวลา

1. บุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุข ได้รับการพัฒนา
ความรู้ในการดาเนินงานป้องกัน
และควบคุมโรคธาลัสซีเมีย
ในระดับภูมิภาคอาเซียน 500
คน 2. โรงพยาบาลนา
มาตรฐานการป้องกันและ
ควบคุมโรคธาลัสซีเมียไปใช้
600 แห่ง

1. สัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 23 “เทิดพระเกียรติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เนื่องในวโรกาสมีพระชนมายุ 60 พรรษา”
2. ประเมินหน่วยบริการการนาองค์ความรู้ประสบการณ์จากการ
ประชุมไปใช้

1 ต.ค. 59 31 ก.ย. 60

รวมงบประมาณ
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งบประมาณ
(บาท)
3,281,200

45,883,200

สรุปแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กรมอนามัย
โครงการสาคัญเพื่อการขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 1.2 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 1 Promotion & Prevention Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
แผนงาน :
การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
โครงการ :
โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น
ตัวชี้วัด :
6) ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน 8) ร้อยละของเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ (cavity free)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 2 Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
แผนงาน :
ประเทศไทย 4.0 ด้านสาธารณสุข
โครงการ :
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์
ตัวชี้วัด :
51) ร้อยละหน่วยบริการปฐมภูมิจัดบริการสุขภาพช่องปาก
ความเชื่องโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 1 ส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย (1.2 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด)
เป้าประสงค์ : 4 เด็กวัยเรียน เจริญเติบโตเต็มศักยภาพและมีทักษะสุขภาพ
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ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
5. ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ (caries free) และเด็กอายุ 12 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์
5.1 ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน
5.2 ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี ปราศจากฟันผุ
6. ร้อยละของเด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ด้านการบริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย และทันตสุขภาพ
Cluster : วัยเรียน
ชื่อ
วัตถุประสงค์
โครงการ
โครงการ
(1)
(2)
(3)
1 โครงการ เพื่อให้เด็กวัยเรียน
เด็กวัย
มีสว่ นสูงระดับดี
เรียนสูงสม และรูปร่างสมส่วน
ส่วนสมอง
ดีแข็งแรง
ที่

กลุ่มเป้าหมาย

เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ

(4)
นักเรียน อายุ
6-14 ปี พ่อ
แม่/ผู้ปกครอง
บุคลากรที่
เกี่ยวข้อง เช่น
เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข
ผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานใน
โรงเรียน ครู
แกนนาชุมชน

(5)
1. กุ๊กน้อยละเลงครัว ประกวด
เมนูผักระดับเขต 78 แห่ง
2. รณรงค์ "LOVE MILK
DAY" 77 จังหวัด
3. มหกรรม “กระโดดโลดเต้น
เล่นสนุกสู่เด็กไทยยุคใหม่สูง
สมส่วนแข็งแรง” 7,700 แห่ง

แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรมสาคัญ

ระยะเวลา

(6)
(7)
1. พัฒนาโรงเรียนนาร่องให้มีระบบเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็กในหมู่บ้านและ
1 ต.ค. 59 ศูนย์เด็กเล็กและการจัดอาหาร
31 ก.ย. 60
2. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนเป็น "องค์กรส่งเสริมเด็กไทยเติบโต
เต็มศักยภาพ
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งบประมาณ
(บาท)
(8)
3,150,000

ที่
2

3

ชื่อ
โครงการ
โครงการ
ลดปัญหา
ภาวะเริ่ม
อ้วนและ
อ้วนในเด็ก
วัยเรียน

วัตถุประสงค์
โครงการ
เพื่อลดปัญหาภาวะ
เริ่มอ้วนและอ้วนใน
เด็กวัยเรียน โดย
เน้น
กระบวนการพัฒนา
เชิงคุณภาพด้าน
การจัดการปัญหา
น้าหนักเด็กวัยเรียน
มิให้เป็นปัญหา
สาธารณสุขของ
ประเทศ
โครงการ เพื่อพัฒนาโรงเรียน
โรงเรียน ให้ผ่านเกณฑ์การ
ส่งเสริม
ประเมินโรงเรียน
สุขภาพ
ส่งเสริมสุขภาพก้าว
เพื่อเพิ่ม สู่ระดับที่สูงขึ้น
โอกาสการ 2. เพิ่มขีด
เรียนรูต้ าม ความสามารถของ
นโยบาย โรงเรียน ครู และ
ลดเวลา
นักเรียนแกนนา
เรียนเพิ่ม สุขภาพ ตลอดจน
เวลารู้
ความพร้อมของ

กลุ่มเป้าหมาย

เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ

แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรมสาคัญ

ระยะเวลา

เด็กอายุ 5 - Smart Kids Coacher 385
14 ปี โรงเรียน แห่ง
อปท. ผู้นา
ชุมชน อสม.
พ่อแม่ ครู
สสจ. สถาน
บริการ สธ.
ระดับพื้นที่

1. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักจัดการน้าหนักเด็กวัยเรียน (Smart Kids Coacher)
2. การคัดกรองส่งต่อ และแก้ปัญหาเด็กอ้วนกลุม่ เสีย่ ง

โรงเรียน
ส่งเสริม
สุขภาพทุก
สังกัด

1. สร้างระบบและพัฒนากลไกการพัฒนาโรงเรียนให้ได้มาตรฐานในระดับทีส่ ูงขึ้น
1 ต.ค. 59 2. จัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระหว่าง 4 กระทรวงหลัก (สธ./ 31 ก.ย. 60
ศธ./มท./พม.)
3. สร้างรูปแบบการพัฒนาเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับสูงขึ้นแบบมีส่วนร่วม
4. สร้างกระแสขับเคลื่อนสังคมในการสนับสนุนการพัฒนาเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ระดับสูงขึ้น
5. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนความสาเร็จโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
เพื่อพัฒนาและยกระดับให้สูงขึ้นและก้าวสู่อาเซียน
6. กากับติดตาม ประเมินผล

1. ร.ร.ส่งเสริมสุขภาพระดับ
เพชร 77 แห่ง
2. ร.ร.เด่นด้านโครงงาน
สุขภาพนักเรียน 26 แห่ง
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1 ต.ค. 59 31 ก.ย. 60

งบประมาณ
(บาท)
3,640,000

16,100,000

ที่

4

ชื่อ
โครงการ

โครงการ
เด็กไทย
สายตาดี

วัตถุประสงค์
โครงการ
บุคลากรฝ่าย
การศึกษาและฝ่าย
สาธารณสุขในการ
ดาเนินงานโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ
1. เพื่อให้บุคลากร
สาธารณสุขและ
การศึกษาร่วมมือ
กันดาเนินการ
ตรวจสายตาเด็กวัย
เรียนชั้นอนุบาล 1
และประถมศึกษาปี
ที่ 1 ทั่วประเทศ
2. เพื่อให้เด็กวัย
เรียนชั้นอนุบาล 1
และประถมศึกษาปี
ที่ 1 ที่มีสายตา
ผิดปกติได้รับการ
แก้ไขหรือส่งต่อไป
รับการรักษาตาม
สิทธิหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า

กลุ่มเป้าหมาย

เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ

แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรมสาคัญ

เด็กวัยเรียน
ชั้นอนุบาล 1
และ
ประถมศึกษา
ปีที่ 1 ทั่ว
ประเทศ

พัฒนาศักยภาพบุคลากร ครู ก 1. พัฒนาระบบการคัดกรองและการส่งต่อรับการรักษาสายตานักเรียน
1 ต.ค. 59 192 แห่ง
2. อบรมครู ก (จักษุแพทย์/พยาบาลเวชปฏิบัตดิ ้านตา ของรพศ. รพท.) ในการ
31 ก.ย. 60
ตรวจวัดสายตาเด็กนักเรียนอนุบาล 1 และ ป.1
3. อบรมครู ข (พยาบาล/บุคลากรสาธารณสุข รพช./รพ.สต.) ในการพัฒนาทักษะและ
ความเชี่ยวชาญในการคัดกรองสายตาเด็กนักเรียนอนุบาล 1 และ ป.1
4. อบรมครู ค ครูประจาชั้นอนุบาล 1 และ ป.1 ครูอนามัยและครุพยาบาล
5. พัฒนาบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับในการดาเนินงานพัฒนาระบบการส่งต่อ
6. พัฒนาและถ่ายทอดสื่อและคูม่ อื ต้นแบบเพื่อการดาเนินงาน
7. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาและจัดจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบาย
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ระยะเวลา

งบประมาณ
(บาท)

7,000,000

ที่
5

6

ชื่อ
โครงการ
โครงการ
เด็กไทย
สุขภาพดี
ปลอดภัย

วัตถุประสงค์
โครงการ
เพื่อให้นักเรียน
ได้รับบริการตรวจ
คัดกรองสุขภาพ
แบบองค์รวม

โครงการ
ส่งเสริม
โภชนาการ
และ
สุขภาพ
อนามัย
เด็กและ
เยาวชนใน
ถิ่น
ทุรกันดาร
(กพด.)

1. เพื่อสร้างความ
เข้าใจและขับเคลื่อน
เชิงนโยบายสู่แนว
ทางการปฏิบัติแบบ
บูรณาการให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน
ในการพัฒนา
สุขภาพเด็กและ
เยาวชนในถิ่น
ทุรกันดาร (กพด.)
เกี่ยวกับ ทักษะการ
ตรวจคัดกรองและ
ให้บริการสุขภาพ

กลุ่มเป้าหมาย

เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ

แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรมสาคัญ

นักเรียน
ระดับประถม
และมัธยม
ทั่วไปประเทศ

1. ชุดบริการสุขภาพเด็กวัย
เรียน (Student Health
Service Package : SHSP) 1
เรื่อง
2. เครือข่าย ร.ร.เด็กไทยฟันดี
สุขภาพดี 1,000 ราย

1. ส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพเด็กวัยเรียนตามชุดสิทธิประโยชน์
1 ต.ค. 59 2. ประชุมขับเคลื่อนงานเด็กไทยสุขภาพดีตามชุดสิทธิประโยชน์ สื่อสาร และจัดทา
31 ก.ย. 60
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
3. พัฒนาและจัดทาคู่มือแนวทางการดาเนินงานบริการสุขภาพเด็กวัยเรียนตามชุดสิทธิ
ประโยชน์
4. สารวจสถานการณ์การเข้าถึงบริการสุขภาพเด็กวัยเรียนตามชุดสิทธิประโยชน์
5. สร้างรูปแบบการให้บริการสุขภาพนักเรียนแต่ละช่วงชั้น

กรมส่วนกลาง
ศอ. สคร.
สบส. สสจ.
สสท. ตชด.
กศน. สพช.
กศธ. และ
ผู้เกี่ยวข้อง/
บุคลากรสธ.ที่
ดูแลร.ร.ตชด.
กพด.

1. ร.ร.เป้าหมายในถิ่น
ทุรกันดาร (กพด.) 310 แห่ง
2. เด็ก เยาวชน ประชาชน
และบุคลากรในพื้นที่เป้าหมาย
ถิ่นทุรกันดาร 1,600 ราย
3. อบรมการคลอดฉุกเฉิน
ให้กับตารวจตระเวนชายแดน
20 คน
4. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเด็ก
วัยเตาะแตะ 30 แห่ง
5. อบรมครูพี่เลี้ยงในศูนย์วัย
เตาะแตะ 100 คน

1. ประชุมจัดทาแผนพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
1 ต.ค. 59 2. สัมมนาแนวทางดาเนินงานพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
31 ก.ย. 60
3. ประชุมเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรในการพัฒนาทักษะด้านสุขภาพเด็กวัย
เรียนโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
4. พัฒนาโรงเรียนต้นแบบสุขาภิบาลสุขอนามัยสูส่ ุขภาพหนึ่งเดียวเพื่อคุณภาพชีวิตเด็ก
และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
5. สารวจสถานการณ์สุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ปี 2560
6. ตรวจเยี่ยมเสริมพลังสัญจร ณ ศศช.มอแกน จ.พังงา
7. ประชุมจัดทาคูม่ ือแนวทางการพัฒนาสุขภาพนักเรียนโรงเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
8. ประชุมจัดทาระบบฐานข้อมูลสุขภาพเด็กและเยาวชนในโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร
9. ตรวจเยี่ยมเสริมพลังและเข้าร่วมรับเสด็จ
10. สนับสนุนการจัดทาน้าเสริมไอโอดีนแก่ ร.ร.ในถิ่นทุรกันดารและสนับสนุนจัดซื้อ
วิตามินเสริมธาตุเหล็กแก่ ร.ร.ในถิ่นทุรกันดาร
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ระยะเวลา

งบประมาณ
(บาท)
6,300,000

5,069,100

ที่

ชื่อ
โครงการ

วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย
โครงการ
นักเรียนตามสิทธิ
ประโยชน์
สุขาภิบาลและ
สุขอนามัย DHS กับ
การพัฒนา ร.ร.เป็น
ร.ร.ส่งเสริมสุขภาพ
หนอนพยาธิ
มาลาเรีย สุขศาลา
พระราชทาน ฯลฯ
2. เพือ่ เสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ
และทักษะด้าน
สุขภาพในการ
ดาเนินงานพัฒนา
สุขภาพอนามัยเด็ก
และเยาวชนและ
บริบทแวดล้อม
โรงเรียนตารวจ
ตระเวนชายแดน

เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ

แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรมสาคัญ
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ระยะเวลา

งบประมาณ
(บาท)

ที่
7

ชื่อ
โครงการ
โครงการ
ควบคุม
โรคขาด
สาร
ไอโอดีน
แห่งชาติ
ปี 2560

วัตถุประสงค์
โครงการ
เพื่อเสริมสร้าง
สติปัญญาของ
เด็กไทยให้เต็ม
ศักยภาพและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่ดีของประชากร
ทุกกลุ่มวัย โดยการ
ขจัดปัญหาโรคขาด
สารไอโอดีนให้หมด
ไปจากประเทศไทย
อย่างยั่งยืน

กลุ่มเป้าหมาย

เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ

หญิงตั้งครรภ์ ชุมชนหมู่บ้านไอโอดีน 78,000
เด็กปฐมวัย
แห่ง
ผู้สูงอายุ
ผู้ประกอบการ
เกลือเสริม
ไอโอดีน
ประชาชน
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น แกน
นาชุมชน/
หมู่บ้าน
นักวิชาการที่
รับผิดชอบ
จากจังหวัด
ศูนย์อนามัย
และสานัก
โภชนาการ

แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรมสาคัญ

ระยะเวลา

1. ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ
2. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดี
3. ขับเคลื่อนชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีนต่อเนื่อง
4. เฝ้าระวังการขาดสารไอโอดีนในกลุ่มเสี่ยง
5. จัดทาระบบเกลือเสริมไอโอดีนยั่งยืน
6. การพัฒนาศักยภาพชมรมผู้ประกอบการเกลือเสริมไอโอดีน
7. การประชาสัมพันธ์ รณรงค์เพื่อส่งเสริมการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนอย่างต่อเนื่อง
8. การควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะ
9. การนิเทศ ติดตามการดาเนินงานโครงการ

1 ต.ค. 59 31 ก.ย. 60

รวมงบประมาณ
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งบประมาณ
(บาท)
2,345,000

43,604,100

สรุปแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กรมอนามัย
โครงการสาคัญเพื่อการขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 1.3 ส่งเสริมพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสมสาหรับวัยรุ่น
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 1 Promotion & Prevention Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
แผนงาน :
การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
โครงการ :
โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น
ตัวชี้วัด :
9) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี
ความเชื่องโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 1 ส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย (1.3 ส่งเสริมพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสมสาหรับวัยรุ่น)
เป้าประสงค์ : 5 วัยรุ่นมีทักษะชีวิตและพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสม
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
7. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน
8. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปีต่อประชากรหญิงอายุ 10-14 ปี พันคน
9. ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้าในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี
10. ร้อยละของวัยรุ่น 15-18 ปี สูงดีสมส่วน และอายุ 19 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์
Cluster : วัยรุ่น
14

ที่

ชื่อโครงการ

(1)
(2)
1 โครงการ
ขับเคลื่อน
พระราชบัญญัติ
การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

วัตถุประสงค์โครงการ

กลุ่มเป้าหมาย

เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ

(3)
1. เพื่อคุ้มครองสิทธิ
อนามัยการเจริญพันธุ์
2. เพื่อให้เกิดกลไกใน
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่นที่เป็นรูปธรรม
3. เพื่อให้การบังคับใช้
กฎหมายมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
4. เพื่อส่งเสริมภาคีและ
เครือข่ายบูรณาการงาน
อนามัยการเจริญพันธุ์ใน
วัยรุ่นและดาเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
อนามัยการเจริญพันธุ์ใน
วัยรุ่นอย่างยั่งยืน
5. เพื่อส่งเสริมให้
โรงพยาบาลจัดบริการ
สุขภาพที่เป็นมิตรกับ

(4)
1. คณะกรรรมการ/
อนุกรรมการ/
ผู้เชี่ยวชาญ/นักวิชาการ/
ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
2. เด็กวัยรุ่น

(5)
1. มาตรฐานและรูปแบบด้าน
การดูแลสุขภาพวัยรุ่น 1 เรื่อง
2. พัฒนาศักยภาพทีมผู้
ประเมินโรงพยาบาลตาม
มาตรฐาน YFHS 76 แห่ง
3. โรงพยาบาลสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน YFHS 216 แห่ง
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แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรมสาคัญ

ระยะเวลา

(6)
(7)
1. ขับเคลื่อนตามพระราชบัญญัตกิ ารป้องกันและแก้ไขปัญหาการ 1 ต.ค. 59 ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
31 ก.ย. 60
1.1 ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น
1.2 ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมาย กฎกระทรวง
ระเบียบและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
1.3 ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
1.4 ประชุมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย
1.5 ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น ระดับจังหวัด
2. ส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรและสร้างเสริมการมี
ส่วนร่วมและพัฒนาภาคีเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น
และเยาวชน
2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ“การจัดการความรูส้ ู่การถอดบทเรียน
โรงพยาบาลทีม่ ีการจัดบริการสุขภาพที่เป็นตามมาตรฐาน YFHS
ฉบับบูรณาการ”และอาเภออนามัยการเจริญพันธุ์
2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมผู้ประเมิน

งบประมาณ
(บาท)
(8)
9,189,300

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

กลุ่มเป้าหมาย

เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ

วัยรุ่นและเยาวชนผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน YFHS
ฉบับบูรณาการ และ
บูรณาการงานส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรค
ตามกลุม่ วัย
2

โครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันเพื่อ
รองรับการ
เปลี่ยนแปลงและ
การก้าวสู่การเป็น
ผู้ใหญ่ที่มีคณ
ุ ภาพ

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
วิทยากรในการจัดการ
อบรมเรื่องเพศคุยได้ใน
ครอบครัว
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
แกนนาวัยรุ่นในการ
สื่อสารเรื่อง
เพศและอนามัยการ
เจริญพันธุร์ ะหว่างวัยรุ่น
กับพ่อแม่/ผู้ปกครอง
และสามารถนาไปต่อ
ยอดภายในโรงเรียนได้
3. เพื่อสนับสนุนสถาน
บริการสามารถ

แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรมสาคัญ

ระยะเวลา

งบประมาณ
(บาท)

โรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS และ อาเภออนามัยการเจริญ
พันธุ์ระดับเขตและจังหวัด
2.3 นิเทศตืดตามและเยี่ยมประเมินโรงพยาบาลตามมาตรฐาน
YFHS และอาเภออนามัยการเจริญพันธุ์
2.4 วิจัยเชิงคุณภาพ การพัฒนาระบบบริการทีเ่ ป็นมิตรสาหรับ
วัยรุ่นและเยาวชนในโรงพยาบาล
1. วัยรุน่ อายุต่ากว่า 20 ปี
2. พ่อแม่/ผู้ปกครอง
3. บุคลากรด้าน
สาธารณสุขและบุคลากร
ที่ปฏิบัติการเกี่ยวกับ
วัยรุ่น

1. พัฒนาศักยภาพวิทยากร
หลักสูตรเพศคุยได้ใน
ครอบครัว 1,300 คน
2. พัฒนาศักยภาพวิทยากร
หลักสูตรการสื่อสารเรื่องเพศ
ระหว่างวัยรุ่นกับครอบครัว
650 คน
3. รูปแบบการป้องกันและการ
แก้ปัญหาในวัยรุ่น (เพศวิถี) 1
รูปแบบ
4. รายงานสารวจสถานการณ์
การเจริญเติบโตของวัยรุ่นอายุ
19 ปี 1 เรื่อง
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1. สร้างเสริมภาคีเครือข่ายเรื่องเพศคุยได้ในครอบครัว
1 ต.ค. 59 2. การสื่อสารเรื่องเพศและ อนามัยการเจริญพันธุ์
31 ก.ย. 60
3. อบรมให้บริการยาฝังคุมกาเนิด สาหรับพยาบาล
4. สารวจสถานการณ์การเจริญเติบโตของวัยรุ่นอายุ 19 ปี
5. พัฒนาคู่มือการดาเนินงานส่งเสริมวัยรุ่นสูงสมส่วน
6. พัฒนาระบบเฝ้าระวังการเจริญเติบโตให้เป็นไปในมาตรฐาน
เดียวกัน
7. ขับเคลื่อนการดาเนินงานส่งเสริมการเจริญเติบโตของวัยรุ่น
8. สนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายสร้างความตระหนัก สร้างทักษะการ
จัดอาหารแก่ครู/ พ่อ/ แม่/ ผู้ประกอบอาหารของภาคเอกชนหรือ
กลุ่มเป้าหมาย
9. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อสร้างเสริมทักษะชีวิตวัยรุ่น
10. พัฒนาสื่อสร้างสรรค์สาหรับวัยรุ่น
11. พัฒนาเครือข่ายในการสร้างเสริมพฤติกรรมทันตสุขภาพวัยรุ่น

25,585,000

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ
ให้บริการคุมกาเนิดได้
หลากหลายวิธีแก่หญิง
ชายที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์
(อายุ 15-49 ปี) ตาม
ความต้องการและ
สุขภาพของผู้รับบริการ

กลุ่มเป้าหมาย

เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ

แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรมสาคัญ

ระยะเวลา

งบประมาณ
(บาท)

12. พัฒนาแนวทางเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงและทันตสุขภาพในวัยรุ่น
5. คู่มือการดาเนินงานส่งเสริม 13. พัฒนาสื่อการส่งเสริมพฤติกรรมทันตสุขภาพ
วัยรุ่นสูงสมส่วน 1 เรื่อง

รวมงบประมาณ

17

34,774,300

สรุปแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมอนามัย
โครงการสาคัญเพื่อการขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 1.4 ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทางานที่พึงประสงค์
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 1 Promotion & Prevention Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
แผนงาน :
การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
โครงการ :
โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยทางาน
ตัวชี้วัด :
10) ร้อยละของประชาชนวัยทางาน มีค่าดัชนีมวลกายปกติ 11) ประชากรไทยอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป มีกิจกรรมทางกายเพียงพอต่อสุขภาพ
ความเชื่องโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 1 ส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย (1.4 ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทางานที่พึงประสงค์)
เป้าประสงค์ : 6 ประชากรวัยทางานหุ่นดี สุขภาพดี
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
11. ร้อยละของวัยทางานอายุ 30-44 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ
12. ร้อยละของวัยทางานมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
Cluster : วัยทางาน
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ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

(1)
(2)
(3)
1 โครงการสร้าง
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
เสริมสุขภาพกลุ่ม ขีดความสามารถของ
วัยทางาน
องค์กร ชุมชน สถาน
ประกอบการ องค์กร
ภาครัฐ และองค์กร
ภาคเอกชน รวมทั้งภาคี
เครือข่ายอื่นๆ ให้เกิด
กระบวนการจัดการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
การบริโภคอาหาร และ
การใช้แรงกายที่
เหมาะสม จนสามารถ
ควบคุมน้าหนักของคน
ในองค์กร/ชุมชน อายุ
15 ปีขึ้นไป มีรอบเอว
ปกติอันจะนาไปสู่การ
ลดปัญหาภาวะอ้วนลง
พุงและลดปัจจัยต่อการ
เกิดโรควิถีชีวิต

กลุ่มเป้าหมาย

เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ

แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรมสาคัญ

ระยะเวลา

(4)
ประชากรกลุ่มวัยทางาน
องค์กร ชุมชน สถาน
ประกอบการ องค์กร
ภาครัฐ และองค์กร
ภาคเอกชน รวมทั้งภาคี
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

(5)
1. ชุมชนได้รับการพัฒนาให้
เป็น Health Leader ด้าน
การส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม 77 แห่ง
2. มาตรฐานและรูปแบบด้าน
การดูแลสุขภาพวัยทางาน
(การจัดกิจกรรมทางกาย) 1
เรื่อง
3. ประชาชนและภาคี
เครือข่ายได้รับการพัฒนา
แลกเปลีย่ นเรียนรู้องค์กร
ต้นแบบไร้พุงไม่ผอม 550 คน

(6)
1. สร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทางานที่พึงประสงค์ในชุมชน
2. อบรม Health Leader ของชุมชนและพระสงฆ์
3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุงและพัฒนาเป็นศูนย์การ
เรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง
4. นิเทศ ติดตามการดาเนินงาน

(7)
1 ต.ค. 59 31 ก.ย. 60
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งบประมาณ
(บาท)
(8)
3,850,000

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

กลุ่มเป้าหมาย

เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ

2

โครงการสร้าง
เสริมสุขภาพและ
ป้องกันควบคุม
โรคไม่ตดิ ต่อ

1. เพื่อพัฒนาระบบ
บริการส่งเสริมสุขภาพ
ประชากรวัยทองใน
สถานบริการ
สาธารณสุข
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสาธารณสุข
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ
ประชากรวัยทอง
3. เพื่อศึกษา
ประสิทธิภาพและเฝ้า
ระวังการคัดกรองมะเร็ง
เต้านมอย่างเป็นระบบ

1. บุคลากรสาธารณสุข/
ประชากรวัยทอง
2. สตรีอายุ 30-70 ปี ที่
เป็นกลุ่มเป้าหมาย

1. จังหวัดได้รับการพัฒนาให้มี
บริการส่งเสริมประชากรวัยทอง
12 แห่ง
2. จังหวัดมีระบบการคัดกรอง
มะเร็งเต้านมด้วยตนเอง 21
แห่ง

รวมงบประมาณ
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แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรมสาคัญ

ระยะเวลา

1. พัฒนาระบบการให้บริการส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยทอง
1 ต.ค. 59 2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการให้บริการส่งเสริม
31 ก.ย. 60
สุขภาพประชากรวัยทอง
3. พัฒนาระบบการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยการตรวจเต้านมด้วย
ตนเอง
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญ และ
ทักษะการตรวจ เต้านมด้วยตนเองเพื่อการถ่ายทอดให้กับพื้นที่
และกลุม่ เป้าหมาย
5. กากับติดตาม ประเมินผลและถอดบทเรียนความสาเร็จการ
ดาเนินงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)
8,260,000

12,110,000

สรุปแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กรมอนามัย
โครงการสาคัญเพื่อการขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 1.5 ส่งเสริมผู้สูงอายุไทยเพื่อเป็นหลักชัยของสังคม
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 1 Promotion & Prevention Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
แผนงาน :
การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
โครงการ :
โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ
ตัวชี้วัด :
12) ร้อยละของตาบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสและการดูแลระยะยาวในชุมชน (Long Term Care) ผ่านเกณฑ์
ความเชื่องโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 1 ส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย (1.5 ส่งเสริมผู้สูงอายุไทยเพื่อเป็นหลักชัยของสังคม)
เป้าประสงค์ : 7 ผู้สูงอายุสุขภาพดี ดูแลตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
13. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (Health-Adjusted Life Expectancy : HALE)
13.1 ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
13.2 ร้อยละของตาบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long term care) ผ่านเกณฑ์
14. ร้อยละของผู้สูงอายุ (60-74 ปี) มีฟันแท้ใช้งาน อย่างน้อย 20 ซี่ และ 4 คู่สบ
Cluster : ผู้สูงอายุ
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ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

กลุ่มเป้าหมาย

เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ

(1)
(2)
1 โครงการทันต
สุขภาพสาหรับ
ผู้สูงอายุ
ประเทศไทย
พ.ศ. 2558 –
2565

(3)
1. เพื่อเพิ่มการเข้าถึง
บริการสุขภาพช่องปาก
อย่างมีคุณภาพ โดยการ
พัฒนาระบบ กลไก และ
ศักยภาพบุคลากร
2. เพื่อสร้างการมีส่วน
ร่วมของภาคีเครือข่าย
ทั้งภาครัฐเอกชนและ
ประชาชนโดยเฉพาะ
ชุมชนและท้องถิ่น

(4)
ผู้สูงอายุ/บุคลากร
สาธารณสุข/ชุมชน/
หน่วยบริการสาธารณสุข
ทุกระดับ

(5)
1. สื่อ/คู่มือ/แนวทาง/
มาตรฐานการดาเนินงานด้าน
การดูแลสุขภาพช่องปาก
ผู้สูงอายุ 2 เรื่อง
2. ระบบเฝ้าระวังเพื่อลดการ
สูญเสียฟันในกลุม่ ก่อนวัย
สูงอายุ
3. บุคลากรด้านทันต
สาธารณสุขและผู้เกี่ยวข้อง
ได้รับการพัฒนาสมรรถนะใน
การดูแลและจัดการสุขภาพ
ช่องปากผู้สูงอายุ 1,000 คน
4. หน่วยบริการปฐมภูมิที่
จัดบริการส่งเสริมป้องกันโรค
ในช่องปากผู้สูงอายุตาม
แนวทางกรมอนามัย 3,000
แห่ง
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(6)
(7)
1. การพัฒนาระบบ กลไก เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปาก 1 ต.ค. 59 1.1 ประชุมบุคลากรทั่วประเทศเพือ่ ถ่ายทอด/ประสานโครงการ
31 ก.ย. 60
1.2 พัฒนาสื่อและสนับสนุนคู่มือ / แนวทาง/มาตรฐานการ
ดาเนินงานด้านการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุสาหรับบุคลากร
และเครือข่าย
1.3 พัฒนาระบบข้อมูลรายงาน นิเทศ ติดตาม
1.4 พัฒนาระบบเฝ้าระวังเพื่อลดการสูญเสียฟันในกลุ่มก่อนวัย
สูงอายุ
1.5 รณรงค์เผยแพร่องค์ความรู้เทคโนโลยี การส่งเสริมสุขภาพ
การจัดบริการในพื้นที่ทุรกันดารร่วมกับหน่วยทันตกรรม
พระราชทาน และจัดกิจกรรมเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณในโอกาส
ต่างๆ
2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่ายทันตกรรมผู้สูงอายุ
2.1 พัฒนาสมรรถนะและศักยภาพบุคลากรด้านทันตสาธารณสุข
และผูเ้ กี่ยวข้องในการดูแลและจัดการสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
2.2 ประชุมวิชาการระดับประเทศด้านการสร้างเสริมป้องกัน
รักษา และฟื้นฟูสุขภาพช่องปากผูส้ ูงอายุ
2.3 พัฒนาเครือข่ายครอบครัวและชุมชนที่เป็นพื้นฐานหลักของ
การสร้างความยั่งยืนในการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ

งบประมาณ
(บาท)
(8)
16,716,000

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

กลุ่มเป้าหมาย

2

โครงการพัฒนา
เทคโนโลยี
นวัตกรรมเพื่อลด
ปัญหามะเร็งช่อง
ปากและโรคใน
ช่องปากที่
สัมพันธ์กับโรค
ทางระบบ
(เบาหวาน ความ
ดันโลหิตสูง)
โครงการพัฒนา
ระบบการดูแล
ระยะยาวด้าน
สาธารณสุข
สาหรับผู้สูงอายุที่
มีภาวะพึ่งพิงใน
พื้นที่ตาบล Long
Term Care

เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี
นวัตกรรมเพื่อการสร้าง
เสริมสุขภาพช่องปาก
ผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุ/บุคลากร
สาธารณสุข/ชุมชน/
หน่วยบริการสาธารณสุข
ทุกระดับ

3

เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ

1. นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การดูแลผูส้ ูงอายุระยะยาว 3
เรื่อง
2. ระบบฐานข้อมูลเพื่อการ
เฝ้าระวังและติดตาม
ประเมินผล 1 ระบบ
3. สื่อ/คู่มือ / แนวทาง /
มาตรฐานการดาเนินงานเพื่อ
ลดปัญหามะเร็งช่องปาก 2
เรื่อง
1. เพื่อให้ผู้ป่วยที่อยู่ใน ผู้สูงอายุ/บุคลากร
1. มาตรฐานและรูปแบบการ
ภาวะพึ่งพิง ได้รับดูแล สาธารณสุข/ชุมชน/
ดูแลสุขภาพผูส้ ูงอายุ (การดูแล
จากทีมสหสาขาวิชาชีพ หน่วยบริการสาธารณสุข ให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึง
จากหน่วยบริการปฐม
ทุกระดับ
ประสงค์) 1 เรื่อง
ภูมิและโรงพยาบาล
2. ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ติด
ส่งเสริมสุขภาพระดับ
เตียง ได้รับการดูแลตาม
ตาบลให้บริการดูแลด้าน
แนวทางกรมอนามัย 139,200
สุขภาพถึงที่บ้านอย่าง
ราย
ต่อเนื่องและสม่าเสมอ
3. ระบบเฝ้าระวังผู้สูงอายุและ
ตามปัญหาสุขภาพ
สนับสนุน สมุดบันทึก สุขภาพ
2. เพื่อลดภาระ
ผู้อายุ 1 ระบบ
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ
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1. ประชุมคณะทางานและภาคีเครือข่ายในจังหวัดต้นแบบ 13
1 ต.ค. 59 เขตสุขภาพ
31 ก.ย. 60
2. พัฒนารูปแบบแนวทางการแก้ไขปัญหาสุขภาพช่องปาก
ผู้สูงอายุในพื้นที่ต้นแบบ
3. พัฒนาสื่อและสนับสนุนคู่มือ / แนวทาง / มาตรฐานการดาเนิน
งานเพื่อลดปัญหามะเร็งช่องปาก
4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการเฝ้าระวังและติดตาม
ประเมินผล
5. นิเทศติดตาม/เก็บข้อมูล/ประเมิลผลในพื้นที่
1. อบรม care manager โดยส่วนกลาง เขตสุขภาพและ สสจ.
1 ต.ค. 59 2. อบรม care giver โดยเขตสุขภาพ และ สสจ.
31 ก.ย. 60
3. พัฒนาระบบเฝ้าระวังผูส้ ูงอายุและสนับสนุน สมุดบันทึก
สุขภาพผู้อายุ
4. ประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินงานแก่ผู้รับผิดชอบงานใน
ระดับส่วนกลาง
5. พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อในการดูแลผูส้ ูงอายุตดิ
บ้าน ติดตียง และสนับสนุนคู่มือ

งบประมาณ
(บาท)
14,000,000

50,430,000

ที่

4

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

ภาครัฐ ความแออัดใน
สถานพยาบาล ตลอดจน
สนับสนุนและพัฒนา
อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ
ควบคู่ไปกับการพัฒนา
ทีมหมอครอบครัวและ
อาสาสมัครในชุมชน
โครงการส่งเสริม 1. เพื่อประเมิน คัดกรอง
สุขภาพผูส้ ูงอายุ สุขภาพ และภาวะสมอง
และป้องกันภาวะ เสื่อมในผูส้ ูงอายุ
สมองเสื่อมใน
2. เพื่อสนับสนุนส่งเสริม
ผู้สูงอายุ
ให้มีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ พัฒนาทักษะกาย
ใจ ในผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง
3. เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมสุขภาพใน
ชุมชน
4. ยกย่องเชิดชูเกียรติ
"ผู้สูงอายุสุขภาพดี 80 ปี
ยังแจ๋ว" ต้นแบบสร้าง
แรงจูงใจ

กลุ่มเป้าหมาย

เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ

ผู้สูงอายุ/บุคลากร
สาธารณสุข/ชุมชน/
หน่วยบริการสาธารณสุข
ทุกระดับ

1. ชมรมผูส้ ูงอายุคุณภาพ
ต้นแบบ 77 ชมรม
2. ผู้สูงอายุต้นแบบสุขภาพดี
80 ปี ยังแจ๋ว 26 คน

รวมงบประมาณ
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1. สนับสนุนส่งเสริมให้มีการประเมินคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น
1 ต.ค. 59 พร้อมมีการบันทึกข้อมูลวางแผนเฝ้าระวัง ผูส้ ูงอายุในชุมชน
31 ก.ย. 60
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเปลี่ยนเรียนรู้ ยกย่องเชิดชูเกียรติ
ชมรมผูส้ ูงอายุและผูส้ ูงอายุต้นแบบ เวทีส่งเสริมสุขภาพผูส้ ูงอายุ
ระดับชาติ เพื่อถอดบทเรียนและเผยแพร่

งบประมาณ
(บาท)

10,500,000

91,646,000

สรุปแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กรมอนามัย
โครงการสาคัญเพื่อการขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 1 Promotion & Prevention Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
แผนงาน :
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
โครงการ :
โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด :
28) ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital
โครงการ :
โครงการคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง (Hot Zone)
ตัวชี้วัด :
29) จานวนจังหวัดที่มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพอย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ความเชื่องโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 2 สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์ : 8 ชุมชนมีความเข้มแข็งในการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชน (Active Communities)
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
15. ตาบลมีชุมชนที่มีศักยภาพ ในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน อย่างน้อยตาบลละ 1 ชุมชน
16. จังหวัดในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษมีฐานข้อมูลและการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
Cluster : อนามัยสิ่งแวดล้อม
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ที่

ชื่อโครงการ

(1)
(2)
1 โครงการส่งเสริม
และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานของ
จังหวัดองค์กร
ปกครอง และ
ชุมชนเพื่อการ
จัดการขยะและ
สิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์โครงการ

กลุ่มเป้าหมาย

เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ
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ระยะเวลา

(3)
1. เพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมการจัดการมูล
ฝอยให้ถูกสุขลักษณะไม่
ก่อให้เกิดส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพ
2. เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้จังหวัด
อปท. และชุมชน มีส่วน
ร่วมในการจัดการขยะ
และสิ่งแวดล้อม

(4)
ชุมชน/องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด/ศูนย์
อนามัย/สถานบริการ
สาธารณสุข/ภาคี
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

(5)
1. โรงพยาบาลกระทรวง
สาธารณสุข (รพศ. รพช. รพท.
และรพ.สังกัดกรมวิชาการ)
พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN
Hospital ระดับพื้นฐาน
ร้อยละ 75
2. จังหวัดมีระบบจัดการปัจจัย
เสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพฯ ผ่านเกณฑ์
ระดับพื้นฐาน ร้อยละ 100
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พัฒนาคุณภาพระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 50
4. ตาบลมีชุมชนที่มีศักยภาพ
ในการจัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อมชุมชน 1,000 ตาบล

(6)
1. ส่งเสริมการดาเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital (พัฒนา
แนวทางการดาเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital/จัดเวที
แลกเปลีย่ นเรียนรู้)
2. การขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
- การจัดทาแผนแม่บทการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
- การประเมินและติดตามคุณภาพผลการดาเนินงาน
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขด้านการจัดการมูลฝอยติด
เชื้อ
3. สนับสนุนหน่วยงานระดับพื้นทีใ่ ห้สามารถจัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- พัฒนากระบวนการบริหารจัดการ และสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนเข้มแข็งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
- การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อการ
ขับเคลื่อนในระดับนโยบาย (มหาดไทย/สมาคมสันนิบาต)
4. พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรทุกระดับ
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายอย่างบูรณาการ และ
ผลักดันให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูผ้ ่าน Best
practices

(7)
1 ต.ค. 59 30 ก.ย. 60
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งบประมาณ
(บาท)
(8)
22,490,300

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

กลุ่มเป้าหมาย

เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ

แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรมสาคัญ

ระยะเวลา

งบประมาณ
(บาท)

5. จังหวัด 10 จังหวัด ในพื้นที่ 6. พัฒนาหลักสูตรและจัดทาชุดความรู้สนับสนุนการดาเนินงาน
เขตเศรษฐกิจพิเศษมี
7. สนับสนุน กากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
ฐานข้อมูลและการเฝ้าระวัง
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
6. มีมาตรการ แนวทางปฏิบัติ
และการกากับดูแลการบังคับ
ใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดใน
การจัดการขยะอย่างเข้มงวด
3 เรื่อง
2

โครงการพัฒนา
ระบบการจัดการ
ปัจจัยเสี่ยงด้าน
สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ

1. เพื่อศึกษา
สถานการณ์ การเฝ้า
ระวังผลกระทบต่อ
สุขภาพ และสื่อสาร
เตือนภัยในประเด็น
มลพิษทางอากาศใน
พื้นที่วิกฤติเพื่อนาไปสู่
การจัดการแก้ปัญหา
2. เพื่อให้จังหวัดมีการ
เฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อม
และและสุขภาพ และ
สามารถจัดการปัจจัย

ศูนย์อนามัย/สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด/
จังหวัดในพื้นที่เสี่ยง 46
จังหวัด

1. การเฝ้าระวังผลกระทบต่อ
สุขภาพ กรณีฝุ่นหน้าพระลาน
จังหวัดสระบุรี
- แผนที่ความเสี่ยงด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 1 ชุด
- ชุดความรู้ดา้ นวิชาการ ใน
การลดการสัมผัสมลพิษทาง
อากาศ และสื่อสารความเสี่ยง
ผลกระทบสุขภาพจากมลพิษ
อากาศแก่ประชาชน 1 เรื่อง
- แนวทางการเฝ้าระวัง
ผลกระทบต่อสุขภาพ กรณีฝุ่น
27

1. ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ กรณีฝุ่นหน้า
1 ต.ค. 59 พระลาน จังหวัดสระบุรี
31 ก.ย. 60
- จัดทาแผนที่ความเสีย่ งด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
- เฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศร่วมกับ
กรมควบคุมมลพิษ
- ติดตาม จัดเก็บและวิเคราะห์ขอ้ มูลสิ่งแวดล้อมและสุขภาพใน
พื้นที่อย่างต่อเนื่อง และคืนข้อมูลการศึกษาความเสี่ยง และแผนที่
ความเสีย่ งด้านมลพิษอากาศแก่ผเู้ กี่ยวข้อง
2. พัฒนาต้นแบบการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่เฉพาะและ
พื้นที่เสี่ยงมลพิษสิ่งแวดล้อม และต้นแบบการปรับตัวด้านสุขภาพจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่เสี่ยง
3. พัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของ

1,400,000

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

กลุ่มเป้าหมาย

เสี่ยงจากสิ่งแวดล้อม
ตามบริบทของพื้นที่ได้
3. เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนใน
การจัดการด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง
มลพิษสิ่งแวดล้อม

3

โครงการ
พัฒนาการจัดการ
น้าบริโภคในพื้นที่
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ

1. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
เยาวชน และประชาชน
ในพื้นที่โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
มีน้าบริโภคที่ปลอดภัย
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
และเฝ้าระวังคุณภาพน้า
บริโภคอย่างต่อเนื่อง
และมีรูปแบบระบบการ
จัดการน้าบริโภคที่
เหมาะสม
2. เพื่อพัฒนาให้คุณภาพ
น้าบริโภคอยู่ในเกณฑ์

1. พื้นที่โครงการพัฒนา
ลุ่มน้าปากพนังอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
2. พื้นที่โครงการรักษ์น้า
เพื่อพระแม่ของแผ่นดิน
3. พื้นที่ภายใต้โครงการ
กพด.

เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ

แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรมสาคัญ

หน้าพระลาน จ.สระบุรี 1
เรื่อง
2. ชุมชนต้นแบบการพัฒนา
อนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
จานวน 4 ชุมชน
3. แนวทางการเฝ้าระวัง
ผลกระทบต่อสุขภาพในพื้นที่
เสี่ยง จานวน 1 แนวทาง

ประเทศไทย (NEHIS) และพัฒนาโปรแกรมระบบเฝ้าระวังด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม (National Environmental Health
Surveillance System: NEHSS)
4. พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
5. ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยงประเภทต่างๆ
6. จัดทาชุดความรู้ / คูม่ ือ / หลักสูตร/เครื่องมือ ด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม สนับสนุนการดาเนินงาน
7. การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเพื่อประเมินความเสี่ยง
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
1. การพัฒนาการจัดการน้าบริโภคในพื้นที่โครงการพัฒนาลุม่ น้า
ปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
1.1 สารวจสถานการณ์นาบริ
้ โภค ระบบประปา และน้าบริโภคอื่นๆใน
พื้นที่
1.2 จัดทาคู่มือ/แนวทาง และ แนะนา ให้คาปรึกษา การพัฒนา
ระบบเฝ้าระวังคุณภาพน้าบริโภคและพัฒนาระบบประปาในพื้นที่
ลุ่มน้าปากพนัง ให้คาปรึกษา/ประเมินการสารวจและการเก็บ
ตัวอย่างน้าบริโภคโดยหน่วยงานในพื้นที่หรือชุมชน
1.3 อบรม/ฝึกปฏิบัติการตรวจสอบ/การเฝ้าระวังคุณภาพน้า
บริโภคให้แก่แกนนาชุมชน, อสม., และประชาชนในพื้นที่

1. เครือข่ายการจัดการน้า
บริโภค 530 แห่ง
2. ประชาชน ชุมชน และภาคี
เครือข่าย ได้รับการถ่ายทอด
ความรู้และไปใช้ในจัดการน้า
บริโภคในพื้นที่โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ 500
คน

1.4 ติดตามการดาเนินงานพัฒนาการจัดการน้าบริโภคในพื้นที่ฯ
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์การจัดการน้าบริโภค
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ระยะเวลา

1 ต.ค. 59 31 ก.ย. 60

งบประมาณ
(บาท)

1,643,800

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

กลุ่มเป้าหมาย

มาตรฐานคุณภาพน้า
บริโภคอย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
พัฒนาระบบการ
จัดบริการน้าบริโภคที่
ปลอดภัยแก่ชุมชน

4

โครงการพัฒนา
ตลาด

1. เพื่อพัฒนาตลาด
ตลาดอเนกประสงค์จิต
อเนกประสงค์จิตมั่นราช มั่นราชกิจ(ติวานนท์)

เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ

แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรมสาคัญ

ระยะเวลา

ในพื้นที่ฯ
2. การพัฒนาการจัดการน้าบริโภคในพื้นที่โครงการรักษ์น้าเพื่อ
พระแม่ของแผ่นดิน
2.1 ประสาน สารวจ และคัดเลือกพื้นที่เพื่อพัฒนารูปแบบ/แนว
ทางการปรับปรุงคุณภาพน้าบริโภคในพื้นที่
2.2 ส่งเสริม/สนับสนุนการสารวจและเก็บตัวอย่างน้าบริโภค โดย
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข,ครูและ อปท. การตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
น้าเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์
2.3 จัดประชุม/ฝึกอบรม/ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการจัดการและ
ปรับปรุงคุณภาพน้าบริโภคให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข, ครู,อปท. ใน
พืน้ ทีเ่ ป้าหมาย
2.4 รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์การจัดการ
คุณภาพน้าบริโภคในพื้นที่โครงการรักษ์น้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน
3. การพัฒนาการจัดการน้าบริโภคในพื้นที่ภายใต้โครงการ กพด.
3.1 สารวจระบบการจัดการน้าบริโภค (รร.ตชด.รร.พระปริยตั ิ
ธรรม วัดทีส่ ามเณรจาวัด ฯลฯ)
3.2 สนับสนุนการเฝ้าระวังคุณภาพน้าบริโภคและให้คาแนะนาการ
พัฒนาแหล่งน้าบริโภคในพื้นที่เป้าหมาย
3.3 จัดการอบรมฝึกปฏิบตั ิและสาธิตการจัดการน้าบริโภคในพื้นที่
ให้แก่ครูและผู้ดูแลเด็กในพื้นที่เป้าหมาย(การตรวจสอบและเฝ้า
ระวังคุณภาพน้าบริโภค,การบารุงรักษาระบบน้า ฯลฯ)
ตลาดอเนกประสงค์จิตมั่นราช 1. จัดซื้อวัสดุ หรือครุภณ
ั ฑ์ครัวของร้านจาหน่ายอาหาร ของตลาด 1 ต.ค. 59 กิจ (ติวานนท์) ได้มาตรฐาน
อเนกประสงค์จิตมั่นราชกิจ (ติวานนท์)
31 ก.ย. 60
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งบประมาณ
(บาท)

700,000

ที่

ชื่อโครงการ
อเนกประสงค์จิต
มั่นราชกิจ(ติวา
นนท์) พื้นที่
ควบคุมใน
พระองค์

วัตถุประสงค์โครงการ

กลุ่มเป้าหมาย

เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ

กิจ (ติวานนท์) ให้ได้
พื้นที่ควบคุมในพระองค์ ตามเกณฑ์ตลาดสด น่าซื้อ 1
มาตรฐานตลาดสด น่า 904
แห่ง
ซื้อ ลดความเสี่ยงของ
อันตรายในการบริโภค
อาหารของประชาชน
และเป็นตลาดประเภทที่
1 ต้นแบบ
2. เพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการ ผูส้ ัมผัส
อาหาร เจ้าหน้าที่ ภาคี
เครือข่ายด้านอาหาร
3. เพื่อให้ผู้บริโภคได้
บริโภคอาหารทีส่ ะอาด
ปลอดภัย

แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรมสาคัญ

งบประมาณ
(บาท)

2. ซ่อมบารุง/ซ่อมแซมวัสดุ หรือครุภัณฑ์ของตลาดอเนกประสงค์
จิตมั่นราชกิจ (ติวานนท์)
3. สนับสนุนศูนย์อนามัยในการจัดอบรมผู้ประกอบการ ณ ตลาด
อเนกประสงค์จิตมั่นราชกิจ (ติวานนท์)
4. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการโดยการจัดทัศน
ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการตลาด
5. จัดทาบัตรผู้สัมผัสอาหาร
6. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ สารเคมี สาหรับเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยอาหารในตลาดอเนกประสงค์จิตมั่นราชกิจ (ติวานนท์)
7. สรุปผลการดาเนินงานโครงการ

รวมงบประมาณ

สรุปแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กรมอนามัย
โครงการสาคัญเพื่อการขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
30

ระยะเวลา

26,234,100

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 4 Governance Excellence (บริหารจัดการเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล)
แผนงาน :
ประเทศไทย 4.0 ด้านสาธารณสุข
โครงการ :
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์
ตัวชี้วัด :
69) จานวนนวัตกรรมที่คิดค้นใหม่ เทคโนโลยีสุขภาพ หรือพัฒนาต่อยอดการให้บริการด้านสุขภาพ
ความเชื่องโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 3 อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ : 9 ภาคีเครือข่ายภาครัฐร่วมดาเนินการ สามารถนาสินค้าและบริการ (Product Champion) ของกรมอนามัยไปดาเนินการและพัฒนา เพื่อใช้ประโยชน์
อย่างเหมาะสม
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
17. ร้อยละของภาคีเครือข่ายภาครัฐที่นาสินค้าและบริการ (Product Champion) ของกรมอนามัยไปใช้ และดาเนินการจนได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด
18. ร้อยละความพึงพอใจของภาคีเครือข่ายภาครัฐที่นาสินค้าและบริการ (Product Champion) ของกรมอนามัยไปใช้
Cluster : ข้อมูล การจัดการความรู้ และการเฝ้าระวัง (KISS)

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

กลุ่มเป้าหมาย

เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ

แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรมสาคัญ

ระยะเวลา

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)
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งบประมาณ
(บาท)
(8)

ที่

ชื่อโครงการ

1

โครงการประเมิน
ผลิตภัณฑ์ กรม
อนามัย (10
Products
Champion)

วัตถุประสงค์โครงการ

กลุ่มเป้าหมาย

1. เพื่อประเมินความพึง ภาคีเครือข่ายของกรม
พอใจ และคุณภาพของ อนามัยที่นาผลิตภัณฑ์
10 products
ไปใช้
Champion
2. เพื่อสร้างภาคี
เครือข่ายการสารวจ
ข้อมูลทุกระดับ

เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ
สรุปผลการประเมินความพึง
พอใจและคุณภาพผลิตภัณฑ์
กรมอนามัย (10 Products
Champion) 1 เรื่อง

แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรมสาคัญ
1. จัดทาโปรแกรมเพื่อสารวจความพึงพอใจ 10 Products
Champion
2. วิเคราะห์ ออกแบบ วิธีการดาเนินงานการสารวจ และ
ประเมินผลผลิตภัณฑ์กรมอนามัย และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. สารวจความพึงพอใจและคุณภาพของ 10 products
Champion และจัดเก็บรวบรวมข้อมูล
4. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ และคุณภาพของ 10
product Champion

รวมงบประมาณ

สรุปแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กรมอนามัย
โครงการสาคัญเพื่อการขับเคลื่อนการดาเนินงาน
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ระยะเวลา
1 ต.ค. 59 31 ก.ย. 60

งบประมาณ
(บาท)
1,191,100

1,191,100

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 4 Governance Excellence (บริหารจัดการเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล)
แผนงาน :
การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
โครงการ :
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ตัวชี้วัด :
79) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA
โครงการ :
โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
ตัวชี้วัด :
ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขสู่เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
แผนงาน :
การพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ด้านสุขภาพ
โครงการ :
โครงการพัฒนางานวิจัย
ตัวชี้วัด :
93) ร้อยละผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่เผยแพร่ให้หน่วยงานต่างๆนาไปใช้ประโยชน์
ความเชื่องโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 4 ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ : 10 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 19. จานวนงานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมที่ถูกนาไปใช้ประโยชน์
เป้าประสงค์ : 11 เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (HPO)
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
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20.1 ระดับความสาเร็จของพัฒนาตัวเองเป็น HPO ด้วยกระบวนการทางานตามระดับความสาเร็จของ PMQA, DOH Change, แผนปฏิบัติการ และ
ประเด็นเน้นหนักในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานกรมอนามัย
เป้าประสงค์ : 12 เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
21. คะแนนการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ตามระบบ ITA โดย ปปท.
21.1 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน เฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency
Assessment: EBIT)
Cluster : ข้อมูล การจัดการความรู้ และการเฝ้าระวัง (KISS) / การคลังและงบประมาณ (FIN) / ยุทธศาสตร์กาลังคน (HR)
ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

กลุ่มเป้าหมาย

เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ

(1)
(2)
1 โครงการ
สนับสนุนการ
จัดการความรู้
ข้อมูล การเฝ้า
ระวัง และการ
พัฒนาการวิจัย
กรมอนามัย

(3)
1. เพื่อสนับสนุนการ
จัดการความรู้ ข้อมูล
การเฝ้าระวัง และการ
พัฒนาการวิจัย กรม
อนามัย
2. เพื่อบริหารจัดการ
การบูรณาการ
จัดการความรู้ ข้อมูล
และการเฝ้าระวัง (KM
& IT Surveillance)
การส่งเสริมสุขภาพและ

(4)
1. คณะอนุกรรมการ
บูรณาการจัดการความรู้
ข้อมูลและการเฝ้าระวัง
(KM&IT Surveillance)
2. คณะอนุกรรมการเฝ้า
ระวังการส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อม
3. ผู้บริหารและ
นักวิชาการกรมอนามัย

(5)
1. สรุปผลประชุม
คณะอนุกรรมการบูรณาการ
จัดการความรู้ ข้อมูลและการ
เฝ้าระวัง/คณะอนุกรรมการ
เฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อม/
รายละเอียดและข้อกาหนด
ด้านคุณลักษณะของระบบ Big
Data/ติการพัฒนาองค์ความรู้
ด้านการทา ระบบ Big Data
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แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรมสาคัญ

ระยะเวลา

(6)
(7)
1. สนับสนุนการจัดการความรู้ ข้อมูล การเฝ้าระวัง และการ
1 ต.ค. 59 พัฒนาการวิจัย กรมอนามัย
31 ก.ย. 60
2. บริหารจัดการและพัฒนากลไกการบูรณาการจัดการความรู้
ข้อมูล และการเฝ้าระวัง (KM & IT Surveillance)
2.1 ประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการจัดการความรู้ ข้อมูลและ
การเฝ้าระวัง (KM&IT Surveillance) ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์
2.2 ประชุมคณะอนุกรรมการเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม ทุกสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน
2.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการทา ระบบ Big
Data เพื่อมาใช้ในกรมอนามัย
3. พัฒนาเว็บเซอร์วิสเพื่อเชื่อมโยงรายการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกรม

งบประมาณ
(บาท)
(8)
3,471,850

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

กลุ่มเป้าหมาย

อนามัยสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อให้มีรายการ
ข้อมูลในระบบ
คลังข้อมูลสุขภาพ
(HDC) กระทรวง
สาธารณสุข ในการ
สนับสนุนระบบเฝ้าระวัง
ด้านส่งเสริมสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อมของกรม
อนามัย

2

โครงการ
ขับเคลื่อนการ
บริหารการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อ
ปฏิรูปกรม
อนามัยมุ่งสู่การ
เป็นองค์กรที่มี
สมรรถนะสูง

1. เพื่อพัฒนาและ
สนับสนุนให้หน่วยงาน
เป็นองค์กรที่มี
สมรรถนะสูง

1. ผู้บริหารระดับสูง/
ผู้ทรงคุณวุฒิ
2. หน่วยงานสังกัดกรม
อนามัย /บุคลากรกรม
อนามัย
2. เพื่อให้หน่วยงานของ 3. คณะกรรมการ 6
กรมอนามัยสามารถ
คลัสเตอร์ 3 กลุ่ม
ขับเคลื่อนการบริหาร
สนับสนุน
การเปลีย่ นแปลง ให้
4. กระทรวง
สอดคล้อง เชื่อมโยง
สาธารณสุข/สานัก

เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ

แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรมสาคัญ

อนามัยจากระบบคลังข้อมูลสุขภาพ (HDC) ของกระทรวง
สาธารณสุข
3.1 ศึกษารายการข้อมูลเกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของกรม
อนามัยในปีงบประมาณ 2560
3.2 ประชุมวิเคราะห์ ออกแบบ และเขียนชุดคาสั่ง Structured
Query Language (SQL) เพื่อประมวลผลข้อมูลร่วมกับคณะ
พัฒนา HDC ของกระทรวงสาธารณสุข
3.3 วิเคราะห์ ออกแบบ และเขียนชุดคาสั่งระบบเว็บเซอร์วิสเพื่อ
เชื่อมโยงข้อมูลระบบกากับ ติดตาม และเฝ้าระวังของกรมอนามัย
3.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ HDC Network และการพัฒนา
สารสนเทศบนอุปกรณ์มือถือ Mobile Application
Development using IONIC2 Framework, AngularJS2 และ
NodeJS
1. หน่วยงานรับทราบแผน
1. บริหารยุทธศาสตร์กรมอนามัย
ยุทธศาสตร์กรมอนามัย
2. แปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติและการจัดทาคารับรองการ
หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่
ปฏิบัติราชการของกรมอนามัยระดับหน่วยงานและระดับบุคคล
เกี่ยวข้อง 36 หน่วยงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
3. บริหารงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2. คู่มือการจัดทาคารับรอง
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายด้านการคลัง (การเงิน
การปฏิบัตริ าชการของ
บัญชี พัสดุ งบประมาณ)
หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย 5. จัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
1 ฉบับ
2561 กรมอนามัย
3. ระบบบริหารงบประมาณ 6. พัฒนาระบบราชการ แก่บุคลากรกรมอนามัย

ระยะเวลา

งบประมาณ
(บาท)

จาวน 4 เรื่อง
2. ระบบเว็บเซอร์วิส 1 ระบบ
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1 ต.ค. 59 31 ก.ย. 60

8,604,230

ที่

3

ชื่อโครงการ

โครงการส่งเสริม
สนับสนุน การ
สร้างกลไกการ
ป้องกันการทุจริต

วัตถุประสงค์โครงการ

กลุ่มเป้าหมาย

เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ

และมีความสัมพันธ์กับ งบประมาณ/ สภานิติ
ทิศทางของกรมอนามัย บัญญัติแห่งชาติ
3. เพื่อให้งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560
กรมอนามัย มีการ
บริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ
4. เพื่อจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์การบริหาร
กาลังคน กรมอนามัย

รายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ที่มีประสิทธิภาพ
1 ระบบ
4. หน่วยงานของกรมอนามัย
ได้นาการบริการการ
เปลี่ยนแปลงเข้าสูร่ ะบบงาน
ประจา 3 หน่วยงาน
5. แผนยุทธศาสตร์การบริหาร
กาลังคน กรมอนามัย 1 เรื่อง

เพื่อสร้างกลไกการ
บุคลากรในสังกัดกรม
ป้องกันการทุจริตให้
อนามัย และเครือข่าย
เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ เฝ้าระวังการทุจริตฯ
เป็นองค์กรที่มี
ธรรมาภิบาล

กรมอนามัยเป็นหน่วยงาน
คุณธรรม 1 หน่วยงาน
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7. บริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS: Performance
Management System)
8. ส่งผลงานเพื่อขอรับรางวัลด้านการพัฒนาระบบราชการ
9. ขับเคลื่อนการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อปฏิรูปกรมอนามัยมุ่ง
สู่การเป็นองค์กรคุณภาพคู่คณ
ุ ธรรม สู่ระบบงานประจา
10. จัดทาแผนยุทธศาสตร์การบริหารกาลังคน กรมอนามัย
11. พัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
และส่งเสริมสุขภาพ (ความร่วมมือระหว่างกรมอนามัย
ธรรมศาสตร์)
12. การวิเคราะห์อตั รากาลังและการจัดทาแผนกาลังคนเชิงกล
ยุทธ์ กรมอนามัย
13. ยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกาลังใจแก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกคน
ดีศรีอนามัย
14. พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบตั ิงานด้านทรัพยากรบุคคล ปี 2560
(HR Clinic)
15. สารวจความสุขด้วยตนเอง : HAPPINOMETER กองการ
เจ้าหน้าที่ กรมอนามัย โดยความร่วมมือกับสถาบันวิจัยประชากร
และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
1. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริต 1 ต.ค. 59 กรมอนามัย
31 ก.ย. 60
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การป้องกันปราบปรามการทุจริต และ
การดาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3. นิเทศ ติดตามการดาเนินงานเครือข่ายฯ ด้านการป้องกันการ

งบประมาณ
(บาท)

1,043,000

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

กลุ่มเป้าหมาย

เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ

ให้เข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพ

แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรมสาคัญ

ระยะเวลา

งบประมาณ
(บาท)

ทุจริตและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
4. จัดประชุมสรุปบทเรียน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงาน
เครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริตฯ
13,119,080

.....................................................................
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