
Update 17 ก.พ.59   

 
 

ผังก ำกับกำรด ำเนินงำน 
โครงกำรเด็กไทยสำยตำดี เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 

กิจกรรม 
ระยะเวลำด ำเนินงำน ปีงบประมำณ 2559-2560 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร              - กรมอนำมัย  

2. ประชุมคณะกรรมกำรและ
ผู้เกี่ยวข้อง 

  11,15
ธ.ค. 

         กรมอนำมัย กรมอนำมัย  

3. ลงนำมควำมร่วมมือ  
เปิดตัวโครงกำรและมอบนโยบำย  

  21 
ธ.ค. 

         กรมอนำมัย - กรมอนำมัย 
- กรมกำรแพทย์  

 

4. ประชำสัมพันธ์โครงกำรฯ        
จัดแสดงสำธิตกำรตรวจสำยตำ
เด็กฯ และมอบแว่นสำยตำ 
- วันที่ 28 ธันวำคม 2558  

ณ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหำร 
จ.นนทบุรี ในงำนเปิดตัว
ของขวัญปีใหม่และของขวัญ
วันเด็กจำกกระทรวง
สำธำรณสุข 

- วันที่ 5 มกรำคม 2559  
ณ ท ำเนียบรัฐบำล  

- วันที่ 9 มกรำคม 2559  
ณ สนำมเสือป่ำ ส ำนัก
พระรำชวัง กทม. พร้อมกับ 
Kick off ตรวจสำยตำนักเรียน
ชั้น ป. 1 พร้อมกันทั่วประเทศ 
 
 

  28 
ธ.ค. 

5,9
ม.ค. 

        กรมอนำมัย - กรมอนำมัย 
- กรมกำรแพทย ์
(รพ.เมตตำ
ประชำรักษ์) 

- สถำบันสุขภำพ
เด็กแห่งชำติ   
มหำรำชิน ี
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กิจกรรม 
ระยะเวลำด ำเนินงำน ปีงบประมำณ 2559-2560 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5. อบรม ครู ก 
เป้ำหมำย: รพศ./รพท. ที่มี 
Refraction unit - จักษุแพทย์/
พยำบำลเวชปฏิบัติทำงตำ 
จ ำนวน 150 แห่ง 
ระยะเวลำอบรม: 1 วัน (กทม.) 

    17 
ก.พ. 

       กรมอนำมัย - กรมอนำมัย 
- กรมกำรแพทย ์
- สถำบันสุขภำพ   
เด็กแห่งชำติ
มหำรำชิน ี

 

6. สรุปและรำยงำนผลกำรคัดกรอง
นักเรียนชั้นป.1 ปีกำรศึกษำ 
2558 

            - - กรมอนำมัย 
- ส ำนัก
สำธำรณสุข
จังหวัด 

 

7. อบรมครู ข (พยำบำลใน
โรงพยำบำลชุมชนและ
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ
ต ำบล) และครู ค (ครูประจ ำชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 1 ในทุก
โรงเรียน) 

            เสนอขอ
งบประมำณ 
สปสช./
แหล่งอื่นๆ  
 

- กรมอนำมัย 
- กรมกำรแพทย ์
- Service Plan  
- ส ำนักงำน
สำธำรณสุข
จังหวัด 

 

8. ครูประจ ำชั้นคัดกรองสำยตำ
นักเรียน ป.1 ปีกำรศึกษำ 2559  

            - - ส ำนักงำน
สำธำรณสุข
จังหวัด 

- โรงเรียนทุก
สังกัดทั่ว
ประเทศ 

 

9. อบรมพยำบำลวัดแว่นสำยตำ         รุ่น 
1-2 

   Service 
Plan 

- กรมกำรแพทย ์
- สถำบันสุขภำพ   
เด็กแห่งชำติ
มหำรำชิน ี

 

10. นักเรียนที่มีสำยตำผิดปกติได้รับ
กำรส่งต่อมำรพ. เพ่ือช่วยเหลือ/

             - รพศ./รพท. ที่
มี Refraction 
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กิจกรรม 
ระยะเวลำด ำเนินงำน ปีงบประมำณ 2559-2560 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 
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แก้ไข (นักเรียนปีกำรศึกษำ 
2558-2559) 
 

Unit 
- Service Plan 

11. ด ำเนินกำรตัดแว่นและประกอบ
แว่นสำยตำ 

            สปสช. - สถำบันสุขภำพ   
เด็กแห่งชำติ
มหำรำชิน ี

 

12. ส่งมอบแว่นสำยตำให้ 
ครูประจ ำชั้น 

 
 
 

             - สถำบันสุขภำพ   
เด็กแห่งชำติ
มหำรำชิน ี

- รพศ./รพท. ที่
มี Refraction 
Unit 

 

13. นัดตรวจติดตำมนักเรียนที่ได้รับ
แว่นสำยตำ 

             - สถำบันสุขภำพ   
เด็กแห่งชำติ
มหำรำชิน ี

- รพศ./รพท. ที่
มี Refraction 
Unit 

 

14. สรุปและรำยงำนผลกำรคัดกรอง
นักเรียนชั้น ป.1 ปีกำรศึกษำ 
2559 

             - กรมอนำมัย 
- ส ำนัก
สำธำรณสุข
จังหวัด 

 

 

ปีงบประมำณ 2559 

ปีงบประมำณ 
2559 


