
นางวิมล  บ้านพวน  รก.นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมสุขภาพและหัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)

ที่มา:ส านักงานสภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ www.nesdc.go.th



เป้าหมาย
การพัฒนา
ประเทศ

ที่มา:ส านักงานสภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ www.nesdc.go.th







แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) 23 ประเด็น

ที่มา:ส านักงานสภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ www.nesdc.go.th









ประเด็นยุทธศาสตรก์รมอนามัย



กรอบการพัฒนาแผนปฏิบัติราชการส่งเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2564 – 2570
Developing of a public health promotion action plan 2021 - 2027

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2563-2565) ฉบับปรับปรุง กรมอนามัย
แผนปฏิบตัิราชการสง่เสริมสขุภาพ พ.ศ. 2564 - 2570



ที่มา: รศ.ดร.พนิต  เขม็ทอง  คณะศึกษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ สไลดป์ระกอบการบรรยายนกัศึกษาปริญญาเอกสาธารณสุขศาสตรด์ุษฎบีณัฑติ  สาขาการส่งเสริมสุขภาพ  ม.เกริก



วิสัยทัศน์ส านักส่งเสรมิสุขภาพ
เป็นองค์กรหลักของประเทศในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี

ที่มา : รศ. ดร. พนิต  เขม็ทอง  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

ภาวะการน า/การช้ีน า : 
โดยการขบัเคลื่อนแผนและยทุธศาสตร ์

Smart Officer and Excellent Team 



การก าหนดทิศทางขององค์การและจุดยืนการส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

ระยะเร่งด่วน (2564 - 2565) 

1)  พัฒนาการด าเนินงานของส านักส่งเสริมสุขภาพในทุกภารกิจให้เข้าสู่การเป็น Digital office

2)  พัฒนาศักยภาพบุคลากรและทีมงานบูรณาการทุกกลุ่มงานให้มีสมรรถนะสูงระดับเช่ียวชาญ เป็นนักวิเคราะห์นโยบาย 
นักวางแผน นักสร้างสรรค์นวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพ  นักสื่อสารการตลาด นักสร้างแบรนด์ของชุดความรู้ และ
นักขับเคลื่อนผลงานวิชาการ และกลยุทธ์ในการรณรงค์การดูแลสุขภาพ ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 
(Smart Officer and Team Excellent) 

3)  การสร้างสรรค์ชุดความรู้ งานวิชาการ นวัตกรรม และเป็นแหล่งรวบรวมความรู้  แหล่งอ้างอิง ทางวิชาการเพื่อกา
ส่งเสริมสุขภาพของแม่และเด็กปฐมวัย วัยเรียนวัยรุ่น วัยท างาน  รองรับความปกติใหม่ของ
วิกฤติโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 และวิกฤติสุขภาพของกลุ่มวัย ในทุกบริบทพื้นท่ี 
(Creative innovation and knowledge Reference center)



การก าหนดทิศทางขององค์การและจุดยืนการส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

ระยะเร่งด่วน (2564 – 2565) 

4)  สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการสื่อสาร ถ่ายทอด ขับเคลื่อนชุดความรู้ มาตรฐานการด าเนินงาน ผลงานวิชาการ นวัตกรรม
ไปสู่เครือข่ายแบบครบวงจร เป็นผู้อ านวยความสะดวก และประสานการบูรณาการ เป็นผู้ให้ค าปรึกษาแนะน าอย่าง
เช่ียวชาญจนสามารถท าให้เครือข่ายมีขีดความสามารถท่ีจะด าเนินการได้ด้วยตนเอง จนเกิดความเปลี่ยนแปลงต่อ
สุขภาพ สามารถลดปัญหาสุขภาพของกลุ่มวัยได้อย่างเป็นรูปธรรม (Enabler facilitator and counselor : EFC) 

5) ยกระดับขีดความสามารถของส านักส่งเสริมสุขภาพในการเป็นผู้ริเร่ิม สร้างสรรค์ นวัตกรรม ด้านนโนบายการส่งเสริม
สุขภาพของประเทศ (Policy advocacy)



การก าหนดทิศทางขององค์การและจุดยืนการส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

ระยะกลาง (2566 - 2570) โดยมีกรอบแนวทางการด าเนินงานในระยะเร่งกลาง ดังนี้

1)  มุ่งยกระดับงานการบริหารงานในทุกภารกิจของส านักส่งเสริมสุขภาพให้เป็นระบบดิจิทัลในทุกกระบวนการ 
พัฒนาระบบ Big Data ท่ีใช้ Block chain และนวัตกรรมทางด้านดิจิทัลอื่นๆ ในการด าเนินงานและให้บริการ

2)  ยกระดับส านักส่งเสริมสุขภาพเป็นแหล่งกลางท่ีมีความเช่ียวชาญด้านการส่งเสริมสุขภาพ และกลไกส าคัญในการเช่ือมโยง
ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนาบุคลากรนักส่งเสริมสุขภาพของชาติ

3)  ออกแบบ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อการสร้างชุดความรู้ งานวิชาการ 
มาตรการ กลไก มาตรฐาน และ นวัตกรรม เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยเข้าถึงมาตรฐาน
การบริการ และ ได้รับการคุ้มครองตามชุดสิทธิประโยชน์อย่างท่ัวถึง 



แผนปฏบิตัริาชการสง่เสรมิสขุภาพ 
พ.ศ. 2564 - 2570

การผสานนโยบาย 
ยทุธศาสตร ์แผนงาน 

และการจดัการ
ทรพัยากร 

เพือ่การสง่เสรมิสขุภาพ
วถิใีหมแ่บบบรูณาการ
ใหบ้รรลผุลสมัฤทธิท์ ีย่งั

ยนื

องคก์รภาคเีครอืขา่ย และประชาชนทกุกลุม่วยั

เป้าประสงค์
สงูสดุ

รว่มมอืกบัองคก์รภาคที ัง้ภาครฐัและ

ภาคเอกชน ในการสรา้งพืน้ทีต่น้แบบ

แหง่ชาตทิีป่ระสบความส าเร็จ

ในการท าให้ประชาชนทุกกลุ่มวยั

พึง่ตนเองทางสขุภาพได้

ไดร้บัความเชือ่ม ัน่วา่เป็นหน่วยงานที่
สามารถผลติและพฒันาคุณภาพทาง
วชิาการ องคค์วามรู ้และนวตักรรม
และมปีระสทิธภิาพการขบัเคลื่อนสู่

การปฏบิตัทิี่ท าให้เครอืข่ายน าองค ์
ความรูไ้ปใชจ้นเกดิการเปลีย่นแปลง
ทางสขุภาพได ้ไมน่อ้ยกวา่
รอ้ยละ 85

คา่เฉลีย่ของระดบัความสขุ รอ้ยละ 85 

และการมสีขุภาพดขีองบุคลากร

ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ  60

1) การผสานนโยบาย 

ยุทธศาสตร ์แผนงาน 

แ ล ะ ก า ร จ ัด ก า ร

ทรพัยากร เพือ่การ

ส่งเสรมิสุขภาพวถิ ี

ใหม่แบบบูรณาการ 

ใหบ้รรลุผลสมัฤทธิ์

ท ีย่งัยนื

2) การบรหิารจดัการ
ระบบการผลิตและ
พ ัฒ น า วิ ช า ก า ร 
มาตรฐาน  ความ รู ้
แ ล ะ น ว ั ต ก ร ร ม     
แบบครบวงจรและ
ท ัน ส ม ัย  เ พื่ อ ก า ร
ส่ ง เ ส ร ิ ม สุ ข ภ า พ   
ก ลุ่ ม ว ั ย ที่ ม ี
ประสิทธิภาพ และ
ประสทิธผิล 

3) การเสรมิสรา้งขดี

ความสามารถของ

หน่วยงานเชิงพื้นที่

แ ล ะ อ ง ค์ ก ร ภ า คี

เ ค ร ื อ ข่ า ย ใ ห้

สามารถจดัการการ

ส่งเสร ิมสุขภาพได้

อยา่งเขม้แข็ง

4) การสร้างกระแส

สงัคมให้เกดิค่านิยม

และวฒันธรรมการ

ส่ ง เ ส ร ิม สุ ข ภ าพ ที่

ชุมชน ประชาชนทุก

ก ลุ่ ม ว ั ย ส า ม า ร ถ

จดัการสุขภาพและ

พึง่ตนเองได้

5) การพฒันาให้เป็น

องค์กรสมรรถนะสู ง 

ทนัสม ัย  แล ะพ ัฒนา

บุคลากรใหเ้ชีย่วชาญ

ใ น ก า ร ส ร้ า ง เ ส ร ิ ม

สุ ข ภ า พ  แ ล ะ เ ป็ น

ตน้แบบองคก์รสุขภาพ

ด ีมคีวามสุข

ยทุธศาสตร์

กลุม่
เป้าหมาย



ยทุธศาสตรท์ี ่1

การผสานนโยบาย ยุทธศาสตร ์แผนงาน และการจดัการทรพัยากร
เพือ่การสง่เสรมิสขุภาพวถิใีหมแ่บบบูรณาการใหบ้รรลุผลสมัฤทธิท์ ีย่ ัง่ยนื

กลยทุธ์

โครงการ

เป้าประสงค์

เป็นแหลง่กลางในการสงัเคราะห์

ขอ้มูลสารสนเทศการสง่เสรมิ

สุขภาพทีม่คีณุภาพ ทนัสมยั เพือ่

น าเสนอเป็นขอ้เสนอแนะเชงิ

นโยบาย ในการสง่เสรมิสุขภาพ       

แกป่ระชาชนทกุกลุม่วยั

มกีารบูรณาการรว่มเชงินโยบาย

อยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล

ในประเด็นการพฒันาของวาระการ

สง่เสรมิสุขภาพในระดบัประเทศ 

และเชงิพืน้ที่

เป็นองคก์รหลกัในการผสาน

การเชือ่มโยงเชงิบูรณาการ

ในการสง่เสรมิสุขภาพประชาชน

ทกุกลุม่วยัของประเทศ

เพิม่ประสทิธภิาพ การขบัเคลือ่น

นโยบายและยทุธศาสตร ์           

การสง่เสรมิสุขภาพแบบบูรณาการ

ครบวงจร ทีม่พีนัธะสญัญา รวดเร็ว 

ทนัสมยั 

พฒันาระบบการสงัเคราะหข์อ้มูล

สารสนเทศทางการบรหิาร 

และยทุธศาสตรก์ารสง่เสรมิ

สุขภาพ ดว้ยวทิยาการ และ

เทคโนโลย ี

1. พฒันาขอ้เสนอเขงินโยบายการสง่เสรมิสุขภาพของประเทศระดบัพืน้ที่

2. บรหิารจดัการยทุธศาสตรแ์ละทรพัยากรสง่เสรมิสุขภาพแบบครบวงจร (ระดบัประเทศ และเขตสุขภาพ)

3. โครงการพฒันาระบบการจดัการขอ้มูลสารสนเทศแหง่ชาตวิา่ดว้ย การสง่เสรมิสุขภาพ

พฒันาระบบ มาตรการ กลไก 

รองรบัการบรหิารบุคลากร 

งบประมาณ ขอ้มูล เทคโนโลยแีละ

องคค์วามรูด้า้นการสง่เสรมิสุขภาพ

แบบบูรณาการ 



ยทุธศาสตรท์ี ่2

การบรหิารจดัการระบบการผลติและพฒันาวชิาการ มาตรฐาน ความรู ้
และนวตักรรม แบบครบวงจรและทนัสมยั เพือ่การสง่เสรมิสขุภาพกลุม่วยัทีม่ ี

ประสทิธภิาพและประสทิธผิล 

เป้าประสงค์

การสือ่สาร การถา่ยทอด ชุดความรู้

ผลงานวชิาการ มาตรฐาน นวตักรรม

สูก่ารปฏบิตั ิ

พฒันาระบบ    
การบรหิารจดัการ
วชิาการ ความรู ้
และนวตักรรม 
การสง่เสรมิ
สขุภาพสตรแีละ
เด็ก รองรบัการ
สรา้งประชากร
คณุภาพ 

พฒันาระบบการ
บรหิารจดัการ
วชิาการ ความรู ้
และนวตักรรม    
การสง่เสรมิสขุภาพ
วยัเรยีนวยัรุน่        
ทีป่ระสทิธภิาพสงู 
ทนัสมยั ครบวงจร
ระดบัมอือาชพี 

1. โครงการจดัการความรูแ้ละนวตักรรมการสง่เสรมิสขุภาพสตรแีละเด็กปฐมวยั 
2. โครงการจดัการความรูแ้ละนวตักรรมการสง่เสรมิสขุภาพวยัเรยีนวยัรุน่
3. โครงการจดัการความรูแ้ละนวตักรรมการสง่เสรมิสขุภาพวยัท างาน                                                       
4. โครงการสง่เสรมิสขุภาพรองรบัการแพรร่ะบาดของโรคอบุตัใิหม่
5. โครงการสง่เสรมิสขุภาพเพือ่หนนุเสรมิการพฒันาเศรษฐกจิ และส ิง่แวดลอ้มทีย่ ัง่ยนื                             

ผลติ และพฒันา
วชิาการ มาตรฐาน 
นวตักรรมการสง่เสรมิ
สขุภาพวยัท างานและ
ผูส้งูอาย ุเพือ่รองรบั 
วกิฤตสิขุภาพของ
ประเทศ

พฒันาระบบ       
การสง่เสรมิสขุภาพ
รองรบัการแพร่
ระบาดของโรคอุบตั ิ
ใหม ่และภยัสขุภาพ
จากการเปลีย่นทาง
สงัคม เศรษฐกจิและ
ส ิง่แวดลอ้ม 

พฒันาระบบบรกิาร
วชิาการ ทีผู่ใ้ช ้
บรกิารเขา้ถงึ      
ดว้ยความเชือ่ม ัน่
และไวว้างใจ         
ในความเป็น         
มอือาชพี และ
ทนัสมยั 

เพิม่ประสทิธภิาพ
การสือ่สารและ
ถา่ยทอดวชิาการ 
สูพ่ ืน้ที ่ทีเ่ขา้ใจ 
เขา้ถงึ และพฒันา
ระบบการสง่เสรมิ
สขุภาพแบบ    
ครบวงจรทีย่ ัง่ยนื

กลยทุธ์

โครงการ
6. โครงการพฒันาระบบบรกิารวชิาการแหง่อนาคต
7.โครงการสือ่สารสขุภาพทนัสมยัทีเ่ขา้ถงึประชาชน

นวตักรรม วชิาการ องคค์วามรู ้

และเทคโนโลยกีารสง่เสรมิ

สุขภาพทกุกลุม่วยั สามารถรองรบั

ความตอ้งการทางสุขภาพ จนเกดิ

ความเปลีย่นแปลงในทางทีด่ขี ึน้

นวตักรรมวชิาการสง่เสรมิสุขภาพ
สามารถรองรบัความเปลีย่นแปลง
จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาด  
ของโรคอุบตัใิหม ่และภยัคกุคามทาง
สุขภาพทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลง
ทางสงัคม เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้ม
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การเสรมิสรา้งขดีความสามารถของหนว่ยงานเชงิพืน้ที ่
และองคก์รภาคเีครอืขา่ย ใหส้ามารถจดัการการสง่เสรมิสขุภาพไดอ้ยา่งเขม้แข็ง

นวตักรรม วชิาการ ทีส่รา้งสรา้งจากส านกั
สง่เสรมิสขุภาพไดถู้กน าไปใชใ้หเ้กดิ
ประโยชนจ์นท าใหภ้ารกจิการสง่เสรมิ
สขุภาพในกลุม่วยัเกดิการเปลีย่นแปลง

อยา่งเป็นรปูธรรม

ศนูยอ์นามยั และสถาบนัพฒันา
สขุภาวะเขตเมอืงเป็นหนว่ยงานเชงิพืน้ทีท่ ี่
มสีมรรถนะสงู มคีวามเชีย่วชาญการ

สง่เสรมิสขุภาพเชงิพืน้ที ่และท างานแบบ
บูรณาการรว่มทีเ่ขม้แข็ง

เป้าประสงค ์

เครอืขา่ยในพืน้ทีท่ ัง้ในและนอกระบบ
สาธารณสุขสามารถด าเนนิงาน   
เพือ่การขบัเคลือ่นปญัหาวกิฤต
สุขภาพทีส่ าคญัใหส้ามารถน าไปใช้

ในการพฒันาไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง    
ครบวงจร จนเกดิพืน้ทีค่วามส าเร็จทีม่ ี
ความเปลีย่นแปลงทางสุขภาพใน
กลุม่วยั

นวตักรรม วชิาการ ไดถ้กูน าไปใช ้ 

ใหเ้กดิประโยชนจ์นท าใหภ้ารกจิ   

การสง่เสรมิสุขภาพในกลุม่วยั      

เกดิการเปลีย่นแปลงอยา่งเป็น

รปูธรรม

ศูนยอ์นามยั และสถาบนัพฒันาสุข

ภาวะเขตเมอืงเป็นหนว่ยงานเชงิ

พืน้ทีท่ ีม่สีมรรถนะสูง มคีวาม

เชีย่วชาญการสง่เสรมิสุขภาพ     

เชงิพืน้ที ่และท างานแบบบรูณาการ

รว่มทีเ่ขม้แข็ง

สรา้งสรรค ์และพฒันารปูแบบ
การบรหิารจดัการภาคี
เครอืขา่ยท ัง้ในและนอกระบบ
สาธารณสขุ ใหม้คีวาม
เขม้แข็งในการปฏบิตักิาร   
เชงินโยบาย และพืน้ทีท่ ีม่ ี
พนัธะสญัญาและเป็นมอือาชพี 

เสรมิสรา้งความสมัพนัธ ์
ความมุง่ม ัน่ และพนัธะสญัญา
การสง่เสรมิสขุภาพของภาคี
เครอืขา่ยใหม้คีวามเขม้แข็ง
และย ัง่ยนื 

พฒันาเครอืขา่ยการสง่เสรมิ
สขุภาพในพืน้ทีเ่ฉพาะ และการ
เชือ่มโยงเครอืขา่ยการสง่เสรมิ
สขุภาพในภมูภิาคอาเซยีน 
และนานาชาต ิ

สง่เสรมิการมสีว่นรว่มของ
องคก์รภาคเีครอืขา่ยในระดบั
แนวปฏบิตัทิีด่ใีนการสง่เสรมิ
สขุภาพท ัว่ท ัง้ประเทศ ใหเ้ป็น
ศนูยก์ลางการเรยีนรู ้         
เพือ่ปรบัเปลีย่นการสง่เสรมิ
สขุภาพของพืน้ที ่

1. โครงการพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาคเีครอืขา่ยการสง่เสรมิสขุภาพ 
2. โครงการพืน้ทีท่ดลองการสรา้งรปูแบบการสง่เสรมิสขุภาพแบบบรูณาการ (Sand box Zone) 
3. โครงการสานสมัพนัธเ์ครอืขา่ยสง่เสรมิสขุภาพทีย่ ัง่ยนื
4. โครงการพฒันาเครอืขา่ยสง่เสรมิสขุภาพอาเซยีนและนานาชาต ิ

เป้าประสงค์

กลยทุธ์

โครงการ
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การสรา้งกระแสสงัคมใหเ้กดิคา่นยิมและวฒันธรรมการสง่เสรมิสขุภาพ
ทีชุ่มชน ประชาชนทกุกลุม่วยัสามารถจดัการสขุภาพและพึง่ตนเองทางสขุภาพได้

ประชาชนทกุกลุม่วยัเกดิความรอบรู ้และเป็นพฤตกิรรม           
สุขภาพตามวถิชีวีติใหม่

ความส าเร็จในการสรา้งสรรคน์วตักรรมการสง่เสรมิ

สุขภาพในสงัคมดจิทิลัทีเ่ขา้ถงึประชาชนทกุกลุม่วยั      

จนสรา้งประชากรดจิทิลัสุขภาพดใีหเ้พิม่ข ึน้ได้

ขบัเคลือ่นคา่นยิม และวฒันธรรม 

การสง่เสรมิสุขภาพประชาชนใน

ประเทศใหเ้ขม้แข็ง เกดิความรอบรู ้

และพฤตกิรรมสุขภาพตามวถิชีวีติ

ใหม่

พฒันาชุดความรู ้เทคโนโลยแีละ

วทิยาการ เพือ่การจดัการสุขภาพที่

เอ ือ้ตอ่การสง่เสรมิสุขภาพทกุกลุม่วยั

อยา่งย ัง่ยนื 

สรา้งสรรคแ์ละพฒันานวตักรรมการ

สง่เสรมิสุขภาพ รองรบัการเป็นสงัคม

ดจิทิลั และวกิฤต ความเปลีย่นแปลง

ทีคุ่กคามตอ่สุขภาพ 

1. โครงการสรา้งคา่นยิมและวฒันธรรมการสง่เสรมิสุขภาพแหง่ชาติ

2. โครงการจดัการนเิวศนสุ์ขภาพทีเ่อือ้ตอ่การสง่เสรมิสุขภาพทกุกลุม่วยั

3. โครงการสง่เสรมิสุขภาพในสงัคมดจิทิลั

เป้าประสงค์

กลยทุธ์

โครงการ
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การพฒันาองคก์รสมรรถนะสงู ทนัสมยั และพฒันาบุคลากรใหเ้ชีย่วชาญ
ในการสรา้งเสรมิสขุภาพ และเป็นตน้แบบองคก์รสขุภาพด ีมคีวามสขุ

เป้าประสงค์

กลยทุธ์

โครงการ

เป็นองคก์รแหง่ความสุข บคุลากรมคีวามสุข และภาคภมูใิจ
ในภารกจิเป็นตน้แบบองคก์รแหง่ความสุขระดบัประเทศ

องคก์รนวตักรรมทีม่สีมรรถนะสูง ทนัสมยั 
มคีุณธรรมและธรรมาภบิาล 

ยกระดบัสูก่ารเป็น Smart and 

Modernize ในทุกภารกจิ    

ใหเ้ป็นทีย่อมรบัของภาคี

เครอืขา่ย และสงัคมการ

สง่เสรมิสขุภาพใน

ระดบัประเทศ และนานาชาต ิ

ปรบั เปลีย่น และปฏริปู

ระบบงานสูอ่งคก์รสมรรถนะ

สงูตามเกณฑร์างวลัคณุภาพ

แหง่ชาต ิ

พฒันาหนว่ยงานสูต่น้แบบน า

ของการมสีขุภาพด ีเจา้หนา้ที่

มคีวามสขุ วฒันธรรมองคก์ร

เขม้แข็ง 

พฒันาขดีความสามารถให้

เป็นผูเ้ชีย่วชาญการสง่เสรมิ

สขุภาพในระดบัประเทศ และ

นานาชาต ิมคีวามทนัสมยั  

เป็นผูท้ ีม่ทีกัษะการสรา้งสรรค ์

นวตักรรม และสมบูรณ ์       

ในสมรรถนะสากล 

1. โครงการพฒันาสูอ่งคก์รทนัสมยั (Digital Office)

2. โครงการสรา้งนกัเชีย่วชาญสง่เสรมิสุขภาพและความรอบรูด้า้นสุขภาพ (Health Promotion & Health Literacy Guru)

3. โครงการส านกัแหง่ความสุข สุขภาพดี



เข้าถึงข้อมูลได้ที่ https://hp.anamai.moph.go.th/th/action-plan




