
 

สรุปแผนปฏิบตัิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมอนามัย(งบดำเนนิงาน)  
หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ  

ที ่
แผนจัดสรร/ 

โครงการสำคัญ 
กิจกรรมสำคัญ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ 

เป้าหมาย  
(ชื่อจำนวน/หน่วยนับ) 

กิจกรรมดำเนินงาน 
งบประมาณ  

(บาท) 

ระยะเวลา
การ

ดำเนินงาน 

  รวมงบประมาณ สำนักส่งเสริมสุขภาพ 16,498,609.00   
- 2.แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 8,650,360.00 - 
1 โครงการ

ยกระดับ
ครอบครัว 
ชุมชนรอบรู้
สุขภาพภายใต้
วิถีชีวิตปกติใหม่  

10.1 ยกระดับ
ความรอบรู้
ครอบครัว 
ชุมชนเพ่ือการ
มีพฤติกรรม
สุขภาพที่พึง

1. โครงการยกระดับ
ครอบครัว ชุมชนรอบ
รู้สุขภาพภายใต้วิถี
ชีวิตปกติใหม่ 
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566  

1. เพ่ือยกระดับการ
สร้างความรอบรู้การ
ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน
โรค ลดโรคNCDs สร้าง
ความมั่นใจ สร้างความ
อบอุ่นของครอบครัว 

1.คู่มือแนวทางการ
ยกระดับครอบครัว 
ชุมชนรอบรู้สุขภาพ
ภายใต้วิถีชีวิตปกติใหม่ 
/  
1 (เรื่อง ) 

รวมงบประมาณ  1,500,000.00  1 ต.ค. 2565-
30 ก.ย. 2566  

1.1.ประชุมคณะกรรมการ/
คณะทำงานบูรณาการยกระดับ
ครอบครัว ชุมชนรอบรู้สุขภาพ
ภายใต้วิถีชีวิตปกติใหม่  

16,000.00  1 พ.ย. 2565-
31 ก.ค. 2566  



ที ่
แผนจัดสรร/ 

โครงการสำคัญ 
กิจกรรมสำคัญ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ 

เป้าหมาย  
(ชื่อจำนวน/หน่วยนับ) 

กิจกรรมดำเนินงาน 
งบประมาณ  

(บาท) 

ระยะเวลา
การ

ดำเนินงาน 

ประสงค์และ
ลดโรค 
NCDs10.2 
พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล
สุขภาพ 
เทคโนโลยี และ
การเฝ้าระวัง
ภาวะสุขภาพ
ครอบครัว 
ชุมชนแบบ
บูรณาการ10.3 
พัฒนา
ศักยภาพแกน
นำส่งเสริม
ความรอบรู้
สุขภาพ 

ชุมชนภายใต้วิถีชีวิต
ปกติใหม ่2. เพ่ือให้
ครอบครัว ชุมชนได้รับรู้ 
ตระหนักและเข้าใจถึง
สภาวะสุขภาพของ
ตนเอง และสามารถ
ตัดสินใจตามแนว
ทางการยกระดับ
ครอบครัว ชุมชนรอบรู้
สุขภาพภายใต้วิถีชีวิต
ปกติใหม่ ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมทางสุขภาพ
ของตนเอง ครอบครัว 
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
ให้เอ้ือต่อการมีสุขภาพ
และคุณภาพชีวิตที่ดี 3. 
เพ่ือขับเคลื่อนการ

2.แกนนำส่งเสริม
สุขภาพครอบครัว 
ชุมชน (Digital 
Caregiver) (จำนวน 
100 คนต่อศูนย์
อนามัย/สสม.) /  
1300 (คน ) 
3.แพลตฟอร์ม
ครอบครัว ชุมชนรอบรู้
สุขภาพภายใต้วิถีชีวิต
ปกติใหม ่/  
1 (ระบบ )  

1.2.จัดจ้างทบทวนสถานการณ์ 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ปัจจัย
กำหนดสุขภาพ และพฤติกรรม
สุขภาพที่ส่งผลกระทบต่อ 
ครอบครัว ชุมชน  

100,000.00  1 ธ.ค. 2565-
31 ส.ค. 2566  

1.3.ประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาคู่มือแนวทางการ
ยกระดับครอบครัว ชุมชนรอบรู้
สุขภาพภายใต้วิถีชีวิตปกติใหม่  

45,000.00  1 ต.ค. 2565-
31 มี.ค. 
2566  

1.4.จ้างจัดทำ E-Book คู่มือ
แนวทางการยกระดับครอบครัว 
ชุมชนรอบรู้สุขภาพภายใต้วิถี
ชีวิตปกติใหม่  

50,000.00  1 เม.ย. 
2566-30 มิ.ย. 
2566  

1.5.ประชุมคณะกรรมการและ
คณะทำงานบูรณาการพัฒนา
ระบบข้อมูลการเฝ้าระวังภาวะ
สุขภาพครอบครัว ชุมชน  

62,000.00  1 พ.ย. 2565-
31 ก.ค. 2566  



ที ่
แผนจัดสรร/ 

โครงการสำคัญ 
กิจกรรมสำคัญ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ 

เป้าหมาย  
(ชื่อจำนวน/หน่วยนับ) 

กิจกรรมดำเนินงาน 
งบประมาณ  

(บาท) 

ระยะเวลา
การ

ดำเนินงาน 

ครอบครัว 
ชุมชน (Digital 
Caregiver)  

ดำเนินงานและพัฒนา
ระบบเครือข่ายการ
ยกระดับครอบครัว 
ชุมชนรอบรู้สุขภาพ
ภายใต้วิถีชีวิตปกติใหม่ 
4. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
การเข้าถึงข้อมูลด้าน
สุขภาพ การประเมินคัด
กรองตนเอง การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ ที่สะดวก 
รวดเร็ว เข้าถึงได้ง่ายแก่
ครอบครัว ชุมชน ผ่าน
แพลตฟอร์ม Digital 
Health Literacy 5. 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและแกนนำ
ส่งเสริมสุขภาพ
ครอบครัว ชุมชน โดยใช้

1.6.ประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
แกนนำส่งเสริมสุขภาพ
ครอบครัว ชุมชน  

625,000.00  1 พ.ย. 2565-
30 พ.ย. 
2565  

1.7.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ครอบครัวชุมชนต้นแบบและ
นวัตกรรมการดำเนินงานเพ่ือ
ขยายผลการดำเนินงาน  

509,000.00  1 ก.ค. 2566-
31 ก.ค. 2566  

1.8.นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล  

93,000.00  1 ธ.ค. 2565-
30 ก.ย. 2566  



ที ่
แผนจัดสรร/ 

โครงการสำคัญ 
กิจกรรมสำคัญ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ 

เป้าหมาย  
(ชื่อจำนวน/หน่วยนับ) 

กิจกรรมดำเนินงาน 
งบประมาณ  

(บาท) 

ระยะเวลา
การ

ดำเนินงาน 

ชุดความรู้สุขภาพ เพ่ือ
การดำเนินงานส่งเสริม
สุขภาพตามแนวทางการ
ยกระดับครอบครัว 
ชุมชนรอบรู้สุขภาพ
ภายใต้วิถีชีวิตปกติใหม่ 
6. เพ่ือพัฒนาระบบ
ข้อมูลสุขภาพและ
เทคโนโลยีให้มีความ
เชื่อมโยง และปลอดภัย
ตามลำดับชั้นของข้อมูล
ระหว่างกรมอนามัยกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่หน่วยงานใน
กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ



ที ่
แผนจัดสรร/ 

โครงการสำคัญ 
กิจกรรมสำคัญ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ 

เป้าหมาย  
(ชื่อจำนวน/หน่วยนับ) 

กิจกรรมดำเนินงาน 
งบประมาณ  

(บาท) 

ระยะเวลา
การ

ดำเนินงาน 

สังคม และภาคี
เครือข่ายที่เก่ียวข้อง 7. 
เพ่ือให้ครอบครัว ชุมชน 
จัดบริการด้านสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อมตาม
บริบทและความ
ต้องการตามสภาพ
ปัญหาของบุคคลและ
พ้ืนที่ ตามแนวทางการ
ยกระดับครอบครัว 
ชุมชนรอบรู้สุขภาพ
ภายใต้วิถีชีวิตปกติใหม่ 
8. เพ่ือติดตาม 
ประเมินผล ถอด
บทเรียนพื้นที่ที่มีการ
ดำเนินงานที่ดี นำมา
ขับเคลื่อนและขยายผล
รูปแบบการส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรค



ที ่
แผนจัดสรร/ 

โครงการสำคัญ 
กิจกรรมสำคัญ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ 

เป้าหมาย  
(ชื่อจำนวน/หน่วยนับ) 

กิจกรรมดำเนินงาน 
งบประมาณ  

(บาท) 

ระยะเวลา
การ

ดำเนินงาน 

ในครอบครัว ชุมชน
แบบบูรณาการ 9. เพ่ือ
พัฒนารูปแบบ 
นวัตกรรม ครอบครัว 
ชุมชนรอบรู้สุขภาพ
ภายใต้วิถีชีวิตปกติใหม่ 
และมีข้อเสนอเชิง
นโยบาย  

2 โครงการ
ส่งเสริมการเกิด
อย่างมีคุณภาพ  

3.1 ขับเคลื่อน
การดำเนินงาน
ตามนโยบาย
และ
ยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการเกิด
อย่างมีคุณภาพ
3.2 พัฒนา
ศักยภาพและ
ยกระดับการ
ดำเนินงานตาม

2. โครงการส่งเสริม
การเกิดอย่างมี
คุณภาพ  

1. เพ่ือพัฒนานโยบาย
และยุทธศาสตร์เกี่ยวกับ
งานวิชาการและการ
ผลักดันข้อเสนอเชิง
นโยบาย 2. เพ่ือพัฒนา
ระบบบริการ
สาธารณสุขและสร้าง
การเข้าถึงบริการอย่าง
เท่าเทียม 3. เพ่ือพัฒนา
ระบบสารสนเทศและ
การสื่อสารสังคม 

1.คู่มือตั้งครรภ์คุณภาพ
สำหรับประชาชน /  
1 (เรื่อง ) 
2.ชุดความรู้การสร้าง
ความตระหนักรู้แก่หญิง
ตั้งครรภ์ และครอบครัว
เพ่ือลดการเกิดโรคที่
ถ่ายทอดทางพันธุกรรม 
/  
1 (เรื่อง ) 
3.ประชาสัมพันธ์ความ

รวมงบประมาณ  2,902,500.00  1 ต.ค. 2565-
30 ก.ย. 2566  

2.1.สัมมนาวิชาการอนามัยแม่
และเด็ก ประจำปี 2566 
ประเด็นลูกเกิดรอด แม่
ปลอดภัย ห่างไกลความพิการ
แต่กำเนิด  

400,000.00  1 ก.พ. 2566-
31 มี.ค. 
2566  

2.2.ประชุมพัฒนาศักยภาพภาคี
เครือข่ายเพื่อลดการตายมารดา
และทารกปริกำเนิดระดับชาติ 
ประจำปี 2566  

104,000.00  1 ก.พ. 2566-
30 เม.ย. 
2566  



ที ่
แผนจัดสรร/ 

โครงการสำคัญ 
กิจกรรมสำคัญ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ 

เป้าหมาย  
(ชื่อจำนวน/หน่วยนับ) 

กิจกรรมดำเนินงาน 
งบประมาณ  

(บาท) 

ระยะเวลา
การ

ดำเนินงาน 

มาตรฐานงาน
อนามัยแม่และ
เด็ก3.3 พัฒนา
รูปแบบสื่อใน
การส่งเสริม
ความรอบรู้
ด้านสุขอนามัย
ของแม่และเด็ก
3.4 ขับเคลื่อน
พ.ร.บ.ควบคุม
การส่งเสริม
การตลาด
อาหารสำหรับ
ทารกและเด็ก
เล็ก  

สนับสนุนการทำงานให้
มีประสิทธิภาพลด
ช่องว่างในการทำงาน
แปลงแผนสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นมิตร โดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามา
ช่วยพัฒนางาน 4. เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร ความรู้ ทักษะ 
สื่อสาร สร้างความรอบรู้
และตระหนักในการ
ส่งเสริมสุขภาพในการ
พัฒนาอนามัยแม่และ
เด็ก 5. เพ่ือพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของภาคีเครือข่ายเพ่ือ
ความร่วมมืออย่าง
บูรณาการด้านอนามัย
แม่และเด็ก  

รอบรู้ด้านสุขอนามัย
ของแม่และเด็กผ่าน
ช่องทางออนไลน์ /  
2 (เรื่อง ) 
4.ประชุม
คณะกรรมการ/
อนุกรรมการ/
คณะทำงานขับเคลื่อน
พระราชบัญญัติควบคุม
การส่งเสริมการตลาด
อาหารสำหรับทารก
และเด็กเล็ก /  
80 (ร้อยละ ) 
5.โปรแกรมประเมิน
มาตรฐานงานอนามัย
แม่และเด็กสำหรับ
สถานพยาบาลและ
เครือข่ายระดับจังหวัด /  
1 (ระบบ )  

2.3.ประชุมคณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน/
ผู้เชี่ยวชาญงานอนามัยแม่และ
เด็ก  

138,560.00  1 ธ.ค. 2565-
30 ก.ย. 2566  

2.4. รณรงค์ประชาสัมพันธ์
สร้างความตระหนักรู้แก่หญิง
ตั้งครรภ์ และครอบครัวเพ่ือลด
การเกิดโรคที่ถ่ายทอดทาง
พันธุกรรม (เดือนวันแม่
แห่งชาติ)  

160,000.00  1 ส.ค. 2566-
31 ส.ค. 2566  

2.5.พัฒนาศักยภาพทีมประเมิน
มาตรฐานงานอนามัยแม่และ
เด็กสำหรับสถานพยาบาลและ
เครือข่ายระดับจังหวัด (12 
เขต)  

480,000.00  1 พ.ย. 2565-
31 ม.ค. 
2566  

2.6.ประชุมเชิงปฏิบัติการเฝ้า
ระวัง คัดกรอง และจัดการ
ความเสี่ยงด้านสุขภาพของ
มารดาและทารกสำหรับ

280,000.00  1 ม.ค. 2566-
31 มี.ค. 
2566  



ที ่
แผนจัดสรร/ 

โครงการสำคัญ 
กิจกรรมสำคัญ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ 

เป้าหมาย  
(ชื่อจำนวน/หน่วยนับ) 

กิจกรรมดำเนินงาน 
งบประมาณ  

(บาท) 

ระยะเวลา
การ

ดำเนินงาน 

บุคลากรสาธารณสุข (พัฒนา
ศักยภาพ ANC)  

2.7.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาคู่มือตั้งครรภ์คุณภาพ
สำหรับประชาชน  

256,000.00  1 ธ.ค. 2565-
31 ธ.ค. 2565  

2.8.ผลิตชุดความรู้การสร้าง
ความตระหนักรู้แก่หญิง
ตั้งครรภ์ และครอบครัวเพ่ือลด
การเกิดโรคที่ถ่ายทอดทาง
พันธุกรรม  

80,000.00  1 ม.ค. 2566-
31 ม.ค. 
2566  

2.9.ผลิตคู่มือตั้งครรภ์คุณภาพ
สำหรับประชาชน  

160,000.00  1 มี.ค. 2566-
31 มี.ค. 
2566  

2.10.จัดทำการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ความรอบรู้ด้าน
สุขอนามัยของแม่และเด็กผ่าน
ช่องทางออนไลน์  

67,920.00  1 มิ.ย. 2566-
30 มิ.ย. 2566  

2.11.จ้างบำรุงรักษาโปรแกรม
ประเมินมาตรฐานงานอนามัย

96,000.00  1 ม.ค. 2566-
30 ก.ย. 2566  



ที ่
แผนจัดสรร/ 

โครงการสำคัญ 
กิจกรรมสำคัญ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ 

เป้าหมาย  
(ชื่อจำนวน/หน่วยนับ) 

กิจกรรมดำเนินงาน 
งบประมาณ  

(บาท) 

ระยะเวลา
การ

ดำเนินงาน 

แม่และเด็กสำหรับ
สถานพยาบาลและเครือข่าย
ระดับจังหวัด  
2.12.ประชุมคณะกรรมการ
ควบคุมการส่งเสริมการตลาด
อาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก  

240,000.00  1 พ.ย. 2565-
30 มิ.ย. 2566  

2.13.ประชุมคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนพระราชบัญญัติ
ควบคุมการส่งเสริมการตลาด
อาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก  

48,000.00  1 ธ.ค. 2565-
31 มี.ค. 
2566  

2.14.ประชุมคณะทำงาน
ขับเคลื่อนพระราชบัญญัติ
ควบคุมการส่งเสริมการตลาด
อาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก  

32,000.00  1 ต.ค. 2565-
30 ก.ย. 2566  

2.15.นิเทศติดตาม  120,020.00  1 ม.ค. 2566-
30 ก.ย. 2566  

2.16.เยี่ยมเสริมพลัง ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้หน่วยบริการ
ดำเนินงานตามมาตรฐานงาน

240,000.00  1 เม.ย. 
2566-30 ก.ย. 
2566  



ที ่
แผนจัดสรร/ 

โครงการสำคัญ 
กิจกรรมสำคัญ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ 

เป้าหมาย  
(ชื่อจำนวน/หน่วยนับ) 

กิจกรรมดำเนินงาน 
งบประมาณ  

(บาท) 

ระยะเวลา
การ

ดำเนินงาน 

อนามัยแม่และเด็กสำหรับ
สถานพยาบาลและเครือข่าย
ระดับจังหวัด  

3 โครงการ
มหัศจรรย์ 
1,000 วัน Plus 
สู่ 2,500 วัน  

4.1 ขับเคลื่อน
การดำเนินงาน
และการมีส่วน
ร่วมของภาคี
เครือข่าย4.2 
พัฒนาระบบ
เฝ้าระวังและ
คุณภาพการ
จัดบริการ
สาธารณสุข  

3. โครงการมหัศจรรย์ 
1,000 วัน Plus สู่ 
2,500 วัน  

1. เพ่ือขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยแบบบูรณา
การความร่วมมือ 6 
กระทรวงหลัก 2. เพ่ือ
ยกระดับบริการส่งเสริม
สุขภาพตามเกณฑ์ตำบล
มหัศจรรย์ 1,000 วัน 
Plus สู่ 2,500 วัน 3. 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร ความรู้ทักษะ 
สื่อสาร สร้างความ
ตระหนักการส่งเสริม
สุขภาพในการพัฒนา
อนามัยแม่และเด็ก 4. 
เพ่ือสื่อสารความรู้และ

1.ตำบลต้นแบบ
มหัศจรรย์ 1,000 วัน 
Plus สู่ 2,500 วัน /  
2634 (แห่ง ) 
2.พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรตามแนว
ทางการจัดบริการคลินิก
เด็กสุขภาพดีวิถีใหม่ /  
1 (ครั้ง ) 
3.รายงานการติดตาม
การจัดบริการคลินิกเด็ก
สุขภาพดีคุณภาพ /  
1 (ฉบับ )  

รวมงบประมาณ  1,440,000.00  1 ต.ค. 2565-
30 ก.ย. 2566  

3.1.ประชุมคณะกรรมการ
คณะทำงานขับเคลื่อนบูรณา
การความร่วมมือ 6 กระทรวง
และภาคีเครือข่ายเพ่ือการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย  

28,500.00  1 ต.ค. 2565-
30 ก.ย. 2566  

3.2.ประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
ภาคีเครือข่ายเพ่ือยกระดับการ
ส่งเสริมสุขภาพในชุมชนตาม
เกณฑ์ตำบลมหัศจรรย์ 1,000 
วัน Plus สู่ 2,500 วัน  

390,600.00  1 พ.ย. 2565-
30 พ.ย. 
2565  

3.3.ประเมินติดตามเยี่ยมเสริม
พลังการดำเนินงานมหัศจรรย์ 
1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน  

138,960.00  1 มี.ค. 2566-
30 มิ.ย. 2566  



ที ่
แผนจัดสรร/ 

โครงการสำคัญ 
กิจกรรมสำคัญ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ 

เป้าหมาย  
(ชื่อจำนวน/หน่วยนับ) 

กิจกรรมดำเนินงาน 
งบประมาณ  

(บาท) 

ระยะเวลา
การ

ดำเนินงาน 

สร้างความตระหนักให้
พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็กและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เห็นความสำคัญของการ
ดูแลส่งเสริมเด็กที่
ถูกต้องและเหมาะสม
ตามวัย  

3.4.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรตาม
แนวทางการจัดบริการคลินิก
เด็กสุขภาพดีวิถีใหม่พร้อม
รองรับเด็กปกติ เด็กด้อยโอกาส
และเด็กเปราะบาง  

450,900.00  1 ธ.ค. 2565-
31 ธ.ค. 2565  

3.5.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
จัดทำเครื่องมือเก็บข้อมูลและ
ติดตามการจัดบริการคลินิกเด็ก
สุขภาพดีคุณภาพ  

150,520.00  1 พ.ย. 2565-
30 พ.ย. 
2565  

3.6.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพทีมประเมิน
ติดตามการจัดบริการคลินิกเด็ก
สุขภาพดีคุณภาพ  

150,520.00  1 ก.พ. 2566-
28 ก.พ. 
2566  

3.7.ประเมินติดตามการเข้าถึง
บริการและการจัดบริการคลินิก
เด็กสุขภาพดีคุณภาพ  

80,000.00  1 เม.ย. 
2566-31 ก.ค. 
2566  

3.8.จัดจ้างทำรายงานสรุปผล
การประเมินติดตามการ

50,000.00  1 ส.ค. 2566-
30 ก.ย. 2566  



ที ่
แผนจัดสรร/ 

โครงการสำคัญ 
กิจกรรมสำคัญ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ 

เป้าหมาย  
(ชื่อจำนวน/หน่วยนับ) 

กิจกรรมดำเนินงาน 
งบประมาณ  

(บาท) 

ระยะเวลา
การ

ดำเนินงาน 

จัดบริการคลินิกเด็กสุขภาพดี
คุณภาพ  

4 โครงการ
ส่งเสริมสุขภาพ
เด็กไทยใน
ศตวรรษท่ี 21 
ด้วย 4 H  

7.1 พัฒนา
ศักยภาพ
เด็กไทยใน
ศตวรรษท่ี 21 
ด้วย 4 H7.2 
เสริมสร้าง
ความรอบรู้
และทักษะ
สุขภาพ  

4. โครงการส่งเสริม
สุขภาพเด็กไทยใน
ศตวรรษท่ี 21  

1. เพ่ือพัฒนาและ
ส่งเสริมให้เป็นโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพระดับ
มาตรฐานสากล 
(Global Standards 
for Health 
Promoting Schools : 
GSHPS) 2. เพ่ือ
เสริมสร้าง
กระบวนการพัฒนา
ศักยภาพเด็กไทยใน
ศตวรรษท่ี 21 ด้วยหลัก 
4 H สู่การมีความรอบรู้
ด้านสุขภาพและ
พฤติกรรมสุขภาพที่พึง
ประสงค ์ 

1.จัดจ้างบริหารจัดการ
ข้อมูลโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพระดับ
มาตรฐานสากล 
(GSHPS) , ผู้พิทักษ์
อนามัยนักเรียน /  
1 (รายการ ) 
2.จัดจ้างพิมพ์มาตรฐาน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ระดับมาตรฐานสากล 
(GSHPS) - ฉบับ
ภาษาไทย - ฉบับ
ภาษาอังกฤษ /  
2 (รายการ ) 
3.จัดจ้างแปลมาตรฐาน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

รวมงบประมาณ  2,610,860.00  1 ต.ค. 2565-
30 ก.ย. 2566  

4.1.ประชุมขับเคลื่อนการ
พัฒนาศักยภาพเด็กไทยด้าน
การศึกษาและสาธารณสุขตาม
นโยบายอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น
สุขภาพกายแข็งแรงสุขภาพจิต
เข้มแข็ง (Kick off 1 ร.ร. 1 ครู
อนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้
สุขภาพ , พัฒนา Health 
Coacher & Young Health 
Idol)  

400,000.00  1 พ.ย. 2565-
30 พ.ย. 
2565  

4.2.ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติ
การด้านการพัฒนาศักยภาพ
เด็กไทยในศตวรรษที่ 21 พ.ศ.
2565-2570  

300,000.00  1 พ.ย. 2565-
30 พ.ย. 
2565  



ที ่
แผนจัดสรร/ 

โครงการสำคัญ 
กิจกรรมสำคัญ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ 

เป้าหมาย  
(ชื่อจำนวน/หน่วยนับ) 

กิจกรรมดำเนินงาน 
งบประมาณ  

(บาท) 

ระยะเวลา
การ

ดำเนินงาน 

ระดับมาตรฐานสากล 
(GSHPS) ฉบับ
ภาษาอังกฤษ /  
1 (รายการ ) 
4.บุคลากรทางการ
ศึกษาและฝ่าย
สาธารณสุขได้รับการ
เพ่ิมพูนสมรรถนะตาม
มาตรฐาน GSHPS /  
300 (คน ) 
5.ประกาศเกียรติคุณ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ระดับเพชรและ
โครงงานสุขภาพ
นักเรียน /  
1 (ครั้ง ) 
6.ประชุมชี้แจง

4.3.ประชุมติดตาม
ความก้าวหน้า การดำเนินงาน
พัฒนาศักยภาพเด็กไทยใน
ศตวรรษท่ี 21  

30,000.00  1 ธ.ค. 2565-
30 ก.ย. 2566  

4.4.ประชุมยกระดับคุณภาพ
โครงการเด็กไทยสายตาดี  

55,540.00  1 ม.ค. 2566-
30 ก.ย. 2566  

4.5.จ้างพิมพ์แนวปฏิบัติ
โครงการเด็กไทยสายตาดี ปี 
พ.ศ. 2566  

50,000.00  1 พ.ย. 2565-
30 พ.ย. 
2565  

4.6.ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ
แผนพัฒนาส่งเสริมสุขภาพเด็ก
วัยเรียนวัยรุ่น พ.ศ. 2566-
2570  

300,000.00  1 พ.ย. 2565-
30 พ.ย. 
2565  

4.7.ประชุมขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพระดับมาตรฐานสากล 
(GSHPS)  

223,000.00  1 พ.ย. 2565-
31 ธ.ค. 2565  



ที ่
แผนจัดสรร/ 

โครงการสำคัญ 
กิจกรรมสำคัญ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ 

เป้าหมาย  
(ชื่อจำนวน/หน่วยนับ) 

กิจกรรมดำเนินงาน 
งบประมาณ  

(บาท) 

ระยะเวลา
การ

ดำเนินงาน 

มาตรฐานโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพระดับ
มาตรฐานสากล 
(GSHPS) /  
300 (คน ) 
7.มีการขับเคลื่อน
นโยบายส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยเด็กวัยเรียน
วัยรุ่น (GSHPS โควิด-
19 เด็กไทยในศตวรรษ
ที่ 21 10 อ เด็กไทย
สายตาดี) /  
5 (เรื่อง ) 
8.มีการพัฒนาและใช้
ประโยชน์ชองข้อมูลร่วม
ด้านสุขภาพนักเรียน
ตามหลักประกันสุขภาพ 
/  

4.8.จัดจ้างแปลมาตรฐาน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับ
มาตรฐานสากล (GSHPS) (ฉบับ
ภาษาอังกฤษ)  

50,000.00  1 ม.ค. 2566-
28 ก.พ. 
2566  

4.9.จัดจ้างพิมพ์มาตรฐาน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับ
มาตรฐานสากล (GSHPS)  

70,000.00  1 ต.ค. 2565-
31 ธ.ค. 2565  

4.10.จัดจ้างทำโล่เกียรติคุณ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับ
เพชร และโครงงานสุขภาพ
นักเรียน  

80,000.00  1 พ.ย. 2565-
31 ธ.ค. 2565  

4.11.ประชุมเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้งานระบบฐานข้อมูล
สุขภาพนักเรียนแบบบูรณาการ
ตามหลักประกันสุขภาพ  

50,000.00  1 ธ.ค. 2565-
31 ส.ค. 2566  

4.12.อบรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมสุขภาพสายตานักเรียน

200,000.00  4 ม.ค. 2566-
5 ม.ค. 2566  



ที ่
แผนจัดสรร/ 

โครงการสำคัญ 
กิจกรรมสำคัญ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ 

เป้าหมาย  
(ชื่อจำนวน/หน่วยนับ) 

กิจกรรมดำเนินงาน 
งบประมาณ  

(บาท) 

ระยะเวลา
การ

ดำเนินงาน 

1 (เรื่อง ) 
9.มีมาตรฐานโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพระดับ
มาตรฐานสากล /  
1 (เรื่อง ) 
10.ยกระดับงานอนามัย
โรงเรียนด้วยหลักสูตรผู้
พิทักษ์อนามัยนักเรียน 
/  
1 (รายการ ) 
11.เพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้งานระบบ
ฐานข้อมูลสุขภาพ
นักเรียนแบบบูรณาการ
ตามหลักประกันสุขภาพ 
/  
800 (คน ) 
12.เพ่ิมสมรรถนะทักษะ
บุคลากรในการเฝ้าระวัง

ตามวิถีชีวิตใหม่ รูปแบบเสมือน
จริง (Virtual Meeting)  

4.13.ประชุมยกระดับงาน
อนามัยโรงเรียนด้วยหลักสูตรผู้
พิทักษ์อนามัยนักเรียน  

55,020.00  1 พ.ย. 2565-
28 ก.พ. 
2566  

4.14.จัดจ้างบริหารจัดการ
ข้อมูลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ระดับมาตรฐานสากล (GSHPS)  

250,000.00  1 พ.ย. 2565-
31 ส.ค. 2566  

4.15.เยี่ยมนิเทศติดตาม  30,000.00  1 ก.พ. 2566-
31 ส.ค. 2566  

4.16.ขับเคลื่อนนโยบายตาม
ภารกิจส่งเสริมสุขภาพเด็กวัย
เรียนวัยรุ่น  

467,300.00  1 มิ.ย. 2566-
30 มิ.ย. 2566  



ที ่
แผนจัดสรร/ 

โครงการสำคัญ 
กิจกรรมสำคัญ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ 

เป้าหมาย  
(ชื่อจำนวน/หน่วยนับ) 

กิจกรรมดำเนินงาน 
งบประมาณ  

(บาท) 

ระยะเวลา
การ

ดำเนินงาน 

และส่งเสริมสุขภาพ
สายตานักเรียนตามวิถี
ชีวิตใหม่ /  
200 (คน )  

5 โครงการ
ส่งเสริมสุขภาพ
เด็กกลุ่ม
เปราะบาง  

8.1 เพ่ิมความ
ครอบคลุมการ
เข้าถึงบริการ
ส่งเสริมสุขภาพ
เด็กกลุ่ม
เปราะบาง  

5. โครงการส่งเสริม
สุขภาพเด็กกลุ่ม
เปราะบาง  

1.เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
กลุ่มเปราะบางให้เข้าถึง
บริการส่งเสริมสุขภาพ
ตามมาตรฐานการดูแล
สุขภาพอย่างครอบคลุม
ทั่วถึงภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 2. เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ปกครอง ให้มีความรู้
ความสามารถและเข้าใจ
ในการดูแลส่งเสริม
สุขภาพเด็กกลุ่ม
เปราะบางอย่าง
เหมาะสมตามแนววิถี

1.โรงเรียนในกลุ่ม
เปราะบางได้รับบริการ
ส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม /  
50 (ร้อยละ )  

รวมงบประมาณ  197,000.00  1 ธ.ค. 2565-
30 เม.ย. 
2566  

5.1.ประชุมกำหนดแนวทางการ
ส่งเสริมสุขภาพเด็กกลุ่ม
เปราะบาง  

41,000.00  1 ธ.ค. 2565-
31 มี.ค. 
2566  

5.2.จัดพิมพ์คู่มือแนวทางการ
ส่งเสริมสุขภาพเด็กกลุ่ม
เปราะบาง  

56,000.00  1 ธ.ค. 2565-
31 มี.ค. 
2566  

5.3.จัดกิจกรรมรณรงค์คัดกรอง
สุขภาพเด็กกลุ่มเปราะบาง 
"เข้าถึงเข้าใจ ใส่ใจสุขภาพเด็ก
กลุ่มเปราะบาง”  

100,000.00  1 เม.ย. 
2566-30 
เม.ย. 2566  



ที ่
แผนจัดสรร/ 

โครงการสำคัญ 
กิจกรรมสำคัญ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ 

เป้าหมาย  
(ชื่อจำนวน/หน่วยนับ) 

กิจกรรมดำเนินงาน 
งบประมาณ  

(บาท) 

ระยะเวลา
การ

ดำเนินงาน 

ชีวิตใหม่ (New 
normal)  

- 3.แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะท่ีดี 2,014,140.00 - 
6 โครงการ

ส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัย
สิ่งแวดล้อมตาม
แนวทาง
โครงการ
พระราชดำริ 
และโครงการ
เฉลิมพระ
เกียรติ  

1.1 “เลี้ยงดูลูก
ตามคำสอน
พ่อ” ด้าน
สุขภาพ ใน
พ้ืนที่พัฒนา
เพ่ือความมั่นคง
ในพ้ืนที่
ชายแดน  

1. โครงการ “เลี้ยงดู
ลูกตามคำสอนพ่อ” 
ด้านสุขภาพ คุณธรรม 
8 ประการ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ในพ้ืนที่
โครงการพัฒนาเพ่ือ
ความมั่นคงในพ้ืนที่
ชายแดนอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชบรมนาถ

1. ส่งเสริมบทบาท พ่อ
แม่ ผู้เลี้ยงดูเด็ก แกนนำ
ชุมชน ครู ครูพ่ีเลี้ยง ให้
มีความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ การเฝ้าระวัง
ภาวะโภชนาการและ
การส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ
ดีรอบด้าน ทั้งทาง
ร่างกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญาให้สมกับวัย 
2. พัฒนาหน่วยบริการ
สาธารณสุขให้เป็น
ต้นแบบ “โรงเรียนพ่อ 

1.ครอบครัวกลุ่ม
เปราะบาง พ้ืนที่
ชายแดน ได้รับการ
พัฒนาเป็นครอบครัว
ต้นแบบรอบรู้ด้าน
สุขภาพ “เลี้ยงดูลูกตาม
คำสอนพ่อ” คุณธรรม 
8 ประการ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง /  
500 (ครัวเรือน ) 
2.นวัตกรรม เสริมสร้าง
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
เลี้ยงดูลูกตามคำสอน
พ่อ ในพ้ืนชายแดน /  

รวมงบประมาณ  315,500.00  1 พ.ย. 2565-
31 ส.ค. 2566  

1.1.พัฒนาเครื่องมือ 
ประเมินผล การดำเนินงาน
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กดีรอบ
ด้าน  

5,700.00  1 พ.ย. 2565-
31 ธ.ค. 2565  

1.2.ประชุมราชการการใช้
เครื่องมือประเมินพัฒนาการ
เด็ก 3 – 5 ปี  

3,800.00  1 พ.ย. 2565-
30 พ.ย. 
2565  

1.3.อบรมครอบครัวต้นแบบ
สร้างความรอบรู้ เฝ้าระวังภาวะ
โภชนาการ ส่งเสริมพัฒนาการดี
รอบด้าน คุณธรรม 8 ประการ 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

96,000.00  1 ธ.ค. 2565-
31 ธ.ค. 2565  



ที ่
แผนจัดสรร/ 

โครงการสำคัญ 
กิจกรรมสำคัญ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ 

เป้าหมาย  
(ชื่อจำนวน/หน่วยนับ) 

กิจกรรมดำเนินงาน 
งบประมาณ  

(บาท) 

ระยะเวลา
การ

ดำเนินงาน 

บพิตรและสมเด็จพระ
นางเจ้า  

แม่ รอบรู้ด้านสุขภาพ 
การเฝ้าระวังภาวะ 
โภชนาการและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย” 
3.พัฒนารูปแบบ 
ประเมินผล รวมทั้ง 
กำกับติดตามการ
ดำเนินงาน ส่งเสริมการ
พัฒนาเด็กตามวัย  

1 (เรื่อง ) 
3.สถานบริการ
สาธารณสุขต้นแบบ
สร้างความรอบรู้เลี้ยงดู
ลูกตามคำสอนพ่อ” ใน
พ้ืนที่พัฒนาเพื่อความ
มั่นคงในพ้ืนที่ชายแดน
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ /  
1 (แห่ง ) 
4.เด็กได้รับการตรวจคัด
กรองประเมินความ
เสี่ยงต่อปัญหา
พัฒนาการล่าช้าและ
ได้รับส่งเสริมพัฒนาการ
และการเตรียมความ
พร้อมเพ่ือการเรียนรู้ /  
500 (คน )  

1.4.เก็บข้อมูลภาคสนาม 
โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในพ้ืนที ่ 

107,480.00  1 ธ.ค. 2565-
30 มิ.ย. 2566  

1.5.เยี่ยมเสริมพลัง การพัฒนา
หน่วยบริการสาธารณสุขให้เป็น
ต้นแบบ“โรงเรียนพ่อ แม่ รอบรู้
ด้านสุขภาพ การเฝ้าระวังภาวะ 
โภชนาการและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กดีรอบด้าน  

6,975.00  1 มี.ค. 2566-
30 มิ.ย. 2566  

1.6.จัดจ้างบันทึกข้อมูล
ประมวลผล และวิเคราะห์
ข้อมูลพ้ืนที่เป้าหมายดำเนินการ  

36,800.00  1 มี.ค. 2566-
30 เม.ย. 
2566  

1.7.จัดจ้างผลิตสื่อความรู้ด้าน
สุขภาพ“เลี้ยงดูลูกตามคำสอน
พ่อ”  

13,245.00  1 เม.ย. 
2566-30 
เม.ย. 2566  

1.8.ขับเคลื่อนงานตามนโยบาย  45,500.00  1 ม.ค. 2566-
31 ส.ค. 2566  



ที ่
แผนจัดสรร/ 

โครงการสำคัญ 
กิจกรรมสำคัญ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ 

เป้าหมาย  
(ชื่อจำนวน/หน่วยนับ) 

กิจกรรมดำเนินงาน 
งบประมาณ  

(บาท) 

ระยะเวลา
การ

ดำเนินงาน 

7 โครงการ
ส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัย
สิ่งแวดล้อมตาม
แนวทาง
โครงการ
พระราชดำริ 
และโครงการ
เฉลิมพระ
เกียรติ  

1.7 ราชทัณฑ์ 
ปันสุข ทำความ
ดี เพื่อชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์  

2. โครงการราชทัณฑ์
ปันสุข ทำความ ดี 
เพ่ือชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ (ด้านส่งเสริม
สุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม)  

1. เพ่ือสร้างการเข้าถึง
บริการสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อมอย่าง
เท่าเทียม 2. เพ่ือพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพ 
ผ่านการสร้างความรอบ
รู้ด้านส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อม 
แก่ผู้ต้องขังและ
อาสาสมัครสาธารณสุข 
(อสรจ.) 3. เพ่ือพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพ 
ผ่านการสร้างความรอบ
รู้ด้านส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อม 
แก่ผู้ปฏิบัติงานใน
เรือนจำ 4. เพ่ือส่งเสริม
และพัฒนางานด้าน
ส่งเสริมสุขภาพและ

1.สร้างการเข้าถึง
บริการส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อม
ของผู้ต้องขังอย่างเท่า
เทียม /  
143 (แห่ง ) 
2.สร้างความรอบรู้ด้าน
การส่งเสริมสุขภาพ 
และอนามัยสิ่งแวดล้อม
แก่ผู้ต้องขัง อาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสรจ.) 
และผู้ปฏิบัติงานใน
เรือนจำ /  
143 (แห่ง )  

รวมงบประมาณ  80,000.00  1 พ.ย. 2565-
31 ส.ค. 2566  

2.1.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนางานด้านส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อมใน
เรือนจำ (online และ onsite)  

51,580.00  1 พ.ย. 2565-
30 พ.ย. 
2565  

2.2.ประชุมคณะกรรมการและ
คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ
ราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี 
เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (ด้าน
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม)  

19,500.00  1 พ.ย. 2565-
31 ส.ค. 2566  

2.3.ประสาน นิเทศ ติดตาม 
และเยี่ยมเสริมพลัง เพ่ือให้
คำแนะนำ สนับสนุนการ
ดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพ
ในเรือนจำ  

8,920.00  1 มิ.ย. 2566-
30 มิ.ย. 2566  



ที ่
แผนจัดสรร/ 

โครงการสำคัญ 
กิจกรรมสำคัญ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ 

เป้าหมาย  
(ชื่อจำนวน/หน่วยนับ) 

กิจกรรมดำเนินงาน 
งบประมาณ  

(บาท) 

ระยะเวลา
การ

ดำเนินงาน 

อนามัยสิ่งแวดล้อมใน
เรือนจำที่เหมาะสม 
ส่งผลให้ ผู้ต้องขังและ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน
เรือนจำมสีุขภาพ
อนามัยที่ดี และอยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม  

8 โครงการ
ส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัย
สิ่งแวดล้อมตาม
แนวทาง
โครงการ
พระราชดำริ 
และโครงการ
เฉลิมพระ
เกียรติ  

1.6 สืบสาน
พระราช
ปณิธานสมเด็จ
ย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม  

3. โครงการสืบสาน
พระราชปณิธาน
สมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม  

1. เพ่ือส่งเสริมให้สตรี
ไทยมีความรอบรู้ด้าน
สุขภาพเรื่องการดูแล
และเฝ้าระวังตนเองจาก
โรคมะเร็งเต้านม โดยมี
พฤติกรรมการตรวจต
เต้านมตนเองอย่าง
ถูกต้องและสม่ำเสมอ 2. 
เพ่ือให้ประเทศไทยมี
ระบบคัดกรองมะเร็งเต้า

1.จำนวนจังหวัดได้รับ
การพัฒนาระบบการคัด
กรองมะเร็งเต้านม /  
76 (จังหวัด ) 
2.สร้างความรอบรู้ด้าน
สุขภาพให้กับนักศึกษา
หญิงใน
สถาบันการศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย /  
26 (แห่ง )  

รวมงบประมาณ  492,000.00  1 พ.ย. 2565-
30 มิ.ย. 2566  

3.1.ประชุมการขับเคลื่อนการ
สร้างเสริมความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ สตรีมีพฤติกรรมการ
ตรวจเต้านมตนเองอย่าง
สม่ำเสมอ  

8,000.00  1 พ.ย. 2565-
30 มิ.ย. 2566  

3.2.เยี่ยมเสริมพลัง ติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงาน
โครงการในสถานศึกษา  

184,320.00  1 พ.ย. 2565-
31 ธ.ค. 2565  



ที ่
แผนจัดสรร/ 

โครงการสำคัญ 
กิจกรรมสำคัญ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ 

เป้าหมาย  
(ชื่อจำนวน/หน่วยนับ) 

กิจกรรมดำเนินงาน 
งบประมาณ  

(บาท) 

ระยะเวลา
การ

ดำเนินงาน 

นมทีม่ีประสิทธิภาพ 
โดยเริ่มจากการตรวจ
เต้านมด้วยตนเอง  

3.3.ประชุมเชิงปฏิบัติการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสำเร็จ
ในการส่งเสริมสตรีมีพฤติกรรม
การตรวจเต้านมตนเองอย่าง
สม่ำเสมอในสถานศึกษา (Best 
Practice)  

299,680.00  1 ม.ค. 2566-
31 ม.ค. 
2566  

9 โครงการ
ส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัย
สิ่งแวดล้อมตาม
แนวทาง
โครงการ
พระราชดำริ 
และโครงการ
เฉลิมพระ
เกียรติ  

1.3 พัฒนา
สุขภาพเด็ก
และประชาชน
ในพ้ืนที่ศูนย์ภู
ฟ้าพัฒนา  

4. โครงการพัฒนา
สุขภาพเด็กและ
ประชาชนในพื้นท่ี
ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566  

1. เพ่ือให้เด็กและ
ประชาชนในพื้นท่ีศูนย์ภู
ฟ้าพัฒนามีการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดี 2. 
เพ่ือให้เด็กและ
ประชาชนในพื้นท่ีศูนย์ภู
ฟ้าพัฒนามีสุขภาพ
อนามัยที่ดี มีภาวะ
โภชนาการที่ดี และ
สุขาภิบาลแวดล้อม
ครัวเรือนที่ถูก
สุขลักษณะ  

1.พ้ืนที่เป้าหมายของ
ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาได้รับ
การพัฒนา
สภาพแวดล้อมให้เอ้ือ
ต่อการมีสุขภาพดี /  
9 (แห่ง ) 
2.เด็กและประชาชนใน
พ้ืนที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพและถ่ายทอด
ความรู้ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมด้านส่งเสริม
สุขภาพและอนามัย

รวมงบประมาณ  106,640.00  1 ต.ค. 2565-
31 ส.ค. 2566  

4.1.ประชุมเพ่ิมขีด
ความสามารถในการส่งเสริม
สุขภาพและคุณภาพชีวิตของ
เด็กและประชาชนในพื้นที่ภูฟ้า
พัฒนา  

106,640.00  1 ต.ค. 2565-
31 ส.ค. 2566  



ที ่
แผนจัดสรร/ 

โครงการสำคัญ 
กิจกรรมสำคัญ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ 

เป้าหมาย  
(ชื่อจำนวน/หน่วยนับ) 

กิจกรรมดำเนินงาน 
งบประมาณ  

(บาท) 

ระยะเวลา
การ

ดำเนินงาน 

สิ่งแวดล้อม /  
50 (ร้อยละ )  

10 โครงการ
ส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัย
สิ่งแวดล้อมตาม
แนวทาง
โครงการ
พระราชดำริ 
และโครงการ
เฉลิมพระ
เกียรติ  

1.2 ส่งเสริม
โภชนาการและ
สุขภาพอนามัย
เด็กและ
เยาวชนในถิ่น
ทุรกันดาร 
(กพด.) ปี 
2566  

5. โครงการส่งเสริม
โภชนาการและ
สุขภาพอนามัยเด็ก
และเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดาร (กพด.) 
ปีงบประมาณ 2566  

1. เพ่ือให้เด็กและ
เยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่
ดี โดยได้รับการพัฒนา
ศักยภาพอย่างสมดุล ใน
ด้านพุทธิศึกษา จริย
ศึกษา หัตถศึกษา และ
พลศึกษา ด้วย
กระบวนการเรียนรู้จาก
การปฏิบัติ มีความรัก
และหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ภาคภูมิใจในความเป็น
ไทย และมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชุมชนและ
ประเทศชาติ 2. เพ่ือ
ขยายการพัฒนาจาก
โรงเรียนสู่ชุมชน ทำให้

1.สถานศึกษาในถิ่น
ทุรกันดารได้รับการ
พัฒนาด้านส่งเสริม
สุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อ
สุขภาพ /  
440 (แห่ง ) 
2.เด็ก เยาวชน ชุมชน 
และภาคีเครือข่ายในถิ่น
ทุรกันดารได้รับการ
พัฒนา ถ่ายทอดความรู้
และเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมด้านส่งเสริม
สุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม /  
50 (ร้อยละ )  

รวมงบประมาณ  1,020,000.00  1 พ.ย. 2565-
31 ก.ค. 2566  

5.1.ประชุมขับเคลื่อนการ
พัฒนาสุขภาพอนามัยและ
สุขาภิบาลแวดล้อมสู่การขยาย
ผลพัฒนาสู่ชุมชนในถิ่น
ทุรกันดาร ติดตามตรวจเยี่ยม
เสริมพลัง  

20,000.00  1 พ.ย. 2565-
31 ก.ค. 2566  

5.2.ประชุมวิชาการการพัฒนา
สุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดารสู่การขยายผลพัฒนา
สู่ชุมชน ปี 2566 (กราบทูลเชิญ
เสด็จฯ)  

1,000,000.00  1 มี.ค. 2566-
31 มี.ค. 
2566  



ที ่
แผนจัดสรร/ 

โครงการสำคัญ 
กิจกรรมสำคัญ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ 

เป้าหมาย  
(ชื่อจำนวน/หน่วยนับ) 

กิจกรรมดำเนินงาน 
งบประมาณ  

(บาท) 

ระยะเวลา
การ

ดำเนินงาน 

ชุมชนมีความเข้มแข็ง
และพ่ึงตนเองได้ 
ครอบครัวและชุมชน
เกิดการพัฒนา 
ช่วยเหลือสนับสนุนการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน
และโรงเรียนไปพร้อม ๆ 
กัน 3. เพ่ือผลักดันให้
สถานศึกษาพัฒนาเป็น
ศูนย์บริการความรู้ 
สามารถถ่ายทอดความรู้
และเทคโนโลยี การ
พัฒนาให้กับผู้ปกครอง 
ชุมชน และสถานศึกษา
หรือองค์กรอ่ืน เพ่ือ
นำไปประยุกต์ให้
เหมาะสมกับบริบทของ
แต่ละพ้ืนที ่ 

- ยังไม่ระบุ 5,834,109.00 - 



ที ่
แผนจัดสรร/ 

โครงการสำคัญ 
กิจกรรมสำคัญ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ 

เป้าหมาย  
(ชื่อจำนวน/หน่วยนับ) 

กิจกรรมดำเนินงาน 
งบประมาณ  

(บาท) 

ระยะเวลา
การ

ดำเนินงาน 

11 โครงการ
ยกระดับบริหาร
การคลัง
งบประมาณ
และการ
ตรวจสอบ
ภายในให้เป็น
องค์กร
สมรรถนะสูง  

33.4 
ขับเคลื่อนการ
บริหารจัดการ
หน่วยงาน  

1. โครงการบริหาร
จัดการภายใน
หน่วยงานสำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566  

1. เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การบริหารจัดการ
ภายในสำนักส่งเสริม
สุขภาพ 2. เพ่ือให้
หน่วยงานสามารถ
ดำเนินการบริหาร
จัดการทรัพยากรของ
หน่วยงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 3. เพ่ือ
อำนวยความสะดวกให้
บุคลากรสำนักส่งเสริม
สุขภาพในการ
ปฏิบัติงาน  

1.หน่วยงานสามารถ
ดำเนินการจัดการ
ทรัพยากรของ
หน่วยงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ /  
1 (หน่วยงาน )  

รวมงบประมาณ  3,096,509.00  1 ต.ค. 2565-
30 ก.ย. 2566  

1.1.ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ  

15,000.00  1 ต.ค. 2565-
30 ก.ย. 2566  

1.2.ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  12,600.00  1 มี.ค. 2566-
30 ก.ย. 2566  

1.3.ภารกิจเร่งด่วน  330,269.00  1 ต.ค. 2565-
30 ก.ย. 2566  

1.4.ค่าผ่านทางพิเศษ  18,000.00  1 ต.ค. 2565-
30 ก.ย. 2566  

1.5.ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
สำนักงาน  

100,000.00  1 พ.ย. 2565-
30 พ.ย. 
2565  

1.6.ค่าเช่าเครื่องพิมพ์ระบบ
ดิจิตอล  

10,000.00  1 ต.ค. 2565-
30 ก.ย. 2566  

1.7.ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  50,000.00  1 ต.ค. 2565-
30 ก.ย. 2566  



ที ่
แผนจัดสรร/ 

โครงการสำคัญ 
กิจกรรมสำคัญ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ 

เป้าหมาย  
(ชื่อจำนวน/หน่วยนับ) 

กิจกรรมดำเนินงาน 
งบประมาณ  

(บาท) 

ระยะเวลา
การ

ดำเนินงาน 

1.8.ค่าซ่อมบำรุงรักษา
เครื่องปรับอากาศ  

83,700.00  1 มี.ค. 2566-
30 ก.ย. 2566  

1.9.ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ  10,000.00  1 ธ.ค. 2565-
30 ก.ย. 2566  

1.10.ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก  

1,522,900.00  1 ต.ค. 2565-
30 ก.ย. 2566  

1.11.ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ  100,000.00  1 ธ.ค. 2565-
30 ก.ย. 2566  

1.12.ค่าวัสดุสำนักงาน  200,000.00  1 พ.ย. 2565-
30 เม.ย. 
2566  

1.13.ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  200,000.00  1 พ.ย. 2565-
30 เม.ย. 
2566  

1.14.ค่าน้ำดื่ม  77,040.00  1 ต.ค. 2565-
30 ก.ย. 2566  



ที ่
แผนจัดสรร/ 

โครงการสำคัญ 
กิจกรรมสำคัญ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ 

เป้าหมาย  
(ชื่อจำนวน/หน่วยนับ) 

กิจกรรมดำเนินงาน 
งบประมาณ  

(บาท) 

ระยะเวลา
การ

ดำเนินงาน 

1.15.ค่าวัสดุยานพาหนะ  3,000.00  1 ก.ย. 2566-
30 ก.ย. 2566  

1.16.ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง  144,000.00  1 ต.ค. 2565-
30 ก.ย. 2566  

1.17.ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการ  

120,000.00  1 ต.ค. 2565-
30 ก.ย. 2566  

1.18.ค่าอบรม นบส./ผบต./
ผบก.  

100,000.00  1 มี.ค. 2566-
30 มิ.ย. 2566  

12 โครงการ
ยกระดับบริหาร
การคลัง
งบประมาณ
และการ
ตรวจสอบ
ภายในให้เป็น
องค์กร
สมรรถนะสูง  

33.1 พัฒนา
รูปแบบการ
วางแผนและ
การจัดทำ
งบประมาณ
33.4 
ขับเคลื่อนการ
บริหารจัดการ
หน่วยงาน  

2. โครงการยกระดับ
การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ส่งเสริม
สุขภาพกลุ่มวัยให้ก้าว
ไกล : Next Normal  

1. เพ่ือให้เกิดความ
เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
นโยบาย ทุกระดับ 
รวมทั้งแผนปฏิบัติ
ราชการส่งเสริมสุขภาพ 
พ.ศ. 2564 – 2570 สู่
การปฏิบัติอย่างเป็น
ระบบ 2. เพ่ือพัฒนา
ระบบบริหารราชการ 
สำนักส่งเสริมสุขภาพ 

1.สามารถเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ นโยบาย 
ทุกระดับ รวมทั้ง
แผนปฏิบัติราชการ
ส่งเสริมสุขภาพ พ.ศ. 
2564 – 2570 สู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นระบบ /  
1 (ครั้ง )  

รวมงบประมาณ  950,000.00  1 ก.ย. 2565-
30 ก.ย. 2566  

2.1.ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และ
พัฒนาระบบบริหารราชการ 
ส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  

173,000.00  1 ก.ย. 2565-
31 ธ.ค. 2565  

2.2.ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 และ

144,300.00  1 ก.ย. 2565-
30 ก.ย. 2566  



ที ่
แผนจัดสรร/ 

โครงการสำคัญ 
กิจกรรมสำคัญ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ 

เป้าหมาย  
(ชื่อจำนวน/หน่วยนับ) 

กิจกรรมดำเนินงาน 
งบประมาณ  

(บาท) 

ระยะเวลา
การ

ดำเนินงาน 

ให้เกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลตาม
เป้าหมายที่กำหนด 3. 
เพ่ือพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิตอลให้เกิด 
Digital Platform และ 
Digital Literacy และ
เป็นData Center 
ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย
ของกรมอนามัย 4. เพ่ือ
การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสำนักส่งเสริม
สุขภาพให้เป็นนัก
บริหารยุทธศาสตร์ นัก
วางแผนงาน โตรงการ 
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การส่งเสริมสุขภาพ  

จัดทำแผนคำของบประมาณ 
พ.ศ. 2568  

2.3.ประชุมติดตามผลการ
ดำเนินงาน ได้แก่ ประชุมสำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ ประชุมกำกับ
ติดตามผลการดำเนินงาน
ตัวชี้วัด ประชุมคณะกรรมการ/ 
คณะทำงานที่เก่ียวข้องกับ
บริหารยุทธศาสตร์  

130,200.00  1 ต.ค. 2565-
30 ก.ย. 2566  

2.4.นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล  

21,700.00  1 ต.ค. 2565-
30 ก.ย. 2566  

2.5.ประชุมคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลระบบ
ควบคุมภายในและบริหารความ
เสี่ยง สำนักส่งเสริมสุขภาพ  

12,400.00  1 ต.ค. 2565-
30 ก.ย. 2566  

2.6.บริหารจัดการระบบข้อมูล
สารสนเทศ (Management 
Cockpit) - ประชุม

12,400.00  1 ต.ค. 2565-
30 ก.ย. 2566  



ที ่
แผนจัดสรร/ 

โครงการสำคัญ 
กิจกรรมสำคัญ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ 

เป้าหมาย  
(ชื่อจำนวน/หน่วยนับ) 

กิจกรรมดำเนินงาน 
งบประมาณ  

(บาท) 

ระยะเวลา
การ

ดำเนินงาน 

คณะกรรมการ/คณะทำงาน
บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ  

2.7.การพัฒนาบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

60,000.00  1 ต.ค. 2565-
30 ก.ย. 2566  

2.8.จ้างทำหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 
รายงานประจำปี 2565 สำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ  

47,000.00  1 ต.ค. 2565-
30 ก.ย. 2566  

2.9.จ้างพิมพ์หนังสือรายงาน
ประจำปี 2565 สำนักส่งเสริม
สุขภาพ  

280,000.00  1 ต.ค. 2565-
30 ก.ย. 2566  

2.10.จ้างแปลเอกสารรายงาน
ประจำปี 2565 สำนักส่งเสริม
สุขภาพ  

47,000.00  1 ต.ค. 2565-
30 ก.ย. 2566  

2.11.ประชุมเชิงปฏิบัติการการ
จัดการความรู้และองค์กรแห่ง
การเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพที่
ยั่งยืน  

22,000.00  1 ต.ค. 2565-
30 ก.ย. 2566  



ที ่
แผนจัดสรร/ 

โครงการสำคัญ 
กิจกรรมสำคัญ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ 

เป้าหมาย  
(ชื่อจำนวน/หน่วยนับ) 

กิจกรรมดำเนินงาน 
งบประมาณ  

(บาท) 

ระยะเวลา
การ

ดำเนินงาน 

13 โครงการ
ยกระดับบริหาร
การคลัง
งบประมาณ
และการ
ตรวจสอบ
ภายในให้เป็น
องค์กร
สมรรถนะสูง  

33.5 บริหาร
จัดการ
ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ
ตามสิทธิ์  

3. ค่าใช้จ่ายขั้นตำตาม
สิทธิ์  

ค่าใช้จ่ายขั้นตำตามสิทธิ์  1.เบิกจ่ายได้ตาม
กำหนดเวลา /  
12 (ครั้ง )  

รวมงบประมาณ  1,287,600.00  1 ต.ค. 2565-
30 ก.ย. 2566  

3.1.ค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์  1,287,600.00  1 ต.ค. 2565-
30 ก.ย. 2566  

14 โครงการ
ยกระดับความ
รอบรู้ด้าน
สุขภาพของ
ประชาชนเพื่อ
ปรับพฤติกรรม
และลดภัย
คุกคามที่เป็น

24.2 การ
พัฒนาแนวทาง
และระบบการ
สร้างความรอบ
รู้ด้านสุขภาพ  

4. โครงการส่งเสริม
สุขภาพกลุ่ม
เปราะบาง (คนพิการ
วัยทำงานทางการ
เคลื่อนไหวหรือ
ร่างกาย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2566)  

1. เพ่ือสำรวจข้อมูลด้าน
สุขภาพคนพิการวัย
ทำงานทางการ
เคลื่อนไหวหรือร่างกาย 
2. ทดสอบหลักสูตรการ
ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มคน
พิการวัยทำงานทางการ
เคลื่อนไหวหรือร่างกาย

1.ข้อมูลด้านสุขภาพคน
พิการ /  
1 (ฉบับ ) 
2.ประชาชน/ภาคี
เครือข่ายกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการพัฒนาด้าน
การส่งเสริมสุขภาพกลุ่ม
คนพิการวัยทำงาน

รวมงบประมาณ  350,000.00  1 ต.ค. 2565-
31 มี.ค. 
2566  

4.1.ประชุมการพัฒนาบุคลากร
เพ่ือสนับสนุนการส่งเสริม
สุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการวัยทำงานด้านการ
เคลื่อนไหวหรือร่างกาย  

50,000.00  1 ต.ค. 2565-
31 ต.ค. 
2565  



ที ่
แผนจัดสรร/ 

โครงการสำคัญ 
กิจกรรมสำคัญ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ 

เป้าหมาย  
(ชื่อจำนวน/หน่วยนับ) 

กิจกรรมดำเนินงาน 
งบประมาณ  

(บาท) 

ระยะเวลา
การ

ดำเนินงาน 

อุปสรรคต่อการ
พัฒนาสุขภาวะ
คนไทย  

เพ่ือการพัฒนาหลักสูตร
ต่อไป 3. ผลิตสื่อ
สนับสนุนการส่งเสริม
สุขภาพคนพิการและ
ประชาชนทุกกลุ่มวัย  

ทางการเคลื่อนไหวหรือ
ร่างกาย /  
3 (เรื่อง ) 
3.สื่อการส่งเสริม
สุขภาพคนพิการและ
ประชาชนทุกกลุ่มวัย /  
1 (ครั้ง )  

4.2.ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสุขภาพ
คนพิการวัยทำงานทางการ
เคลื่อนไหวหรือร่างกาย  

100,000.00  1 ธ.ค. 2565-
31 ธ.ค. 2565  

4.3.ประชุมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาหลักสูตรการส่งเสริม
สุขภาพคนพิการวัยทำงาน
ทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย  

50,000.00  1 ก.พ. 2566-
28 ก.พ. 
2566  

4.4.ผลิตสื่อเพ่ือการส่งเสริม
สุขภาพคนพิการและประชาชน
ทุกกลุ่มวัย  

150,000.00  1 มี.ค. 2566-
31 มี.ค. 
2566  

15 โครงการ
ยกระดับการ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคลกรม
อนามัยตาม
หลักธรรมาภิ

24.2 การ
พัฒนาแนวทาง
และระบบการ
สร้างความรอบ
รู้ด้านสุขภาพ
28.3 สร้าง
ความสุขให้

5. โครงการขับเคลื่อน
สำนักส่งเสริมสุขภาพ
เป็นองค์กรรอบรู้ด้าน
สุขภาพ เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีของ
องค์กร ประจำปี

1. เพ่ือสนับสนุนการ
ดำเนินงานด้านวิชาการ
ของสำนักส่งเสริม
สุขภาพให้สามารถสนอง
นโยบาย การดำเนินงาน
ของกรมอนามัยได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 2. เพ่ือ

1.การประกาศ
เจตนารมณ์ขับเคลื่อน
คุณธรรมและต่อต้าน
ทุจริตสำนักส่งเสริม
สุขภาพ กรมอนามัย 
ประจำปีงบประมาณ 
2566 /  

รวมงบประมาณ  150,000.00  1 ม.ค. 2566-
31 มี.ค. 
2566  

5.1.ประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้การ
จัดการข้อมูลด้านสุขภาพภายใต้
ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)  

38,800.00  1 ก.พ. 2566-
28 ก.พ. 
2566  



ที ่
แผนจัดสรร/ 

โครงการสำคัญ 
กิจกรรมสำคัญ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ 

เป้าหมาย  
(ชื่อจำนวน/หน่วยนับ) 

กิจกรรมดำเนินงาน 
งบประมาณ  

(บาท) 

ระยะเวลา
การ

ดำเนินงาน 

บาล โครงการ
ยกระดับความ
รอบรู้ด้าน
สุขภาพของ
ประชาชนเพื่อ
ปรับพฤติกรรม
และลดภัย
คุกคามที่เป็น
อุปสรรคต่อการ
พัฒนาสุขภาวะ
คนไทย  

บุคลากรและ
ส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรม  

งบประมาณ พ.ศ. 
2566  

พัฒนาบุคลากรสำนัก
ส่งเสริมสุขภาพให้มี
ความรู้ ความสามารถ 
และทักษะในการสื่อสาร 
ในยุคดิจิทัล มีการ
จัดการข้อมูลด้าน
สุขภาพภายใต้ชีวิตวิถี
ใหม่ (New Normal) 
รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง ของภัย
คุกคามจากภายนอก
อย่างเท่าทันของยุค
ดิจิทัล ในศตวรรษท่ี 21 
เพ่ิมข้ึน 3. เพ่ือเพ่ิม
ทักษะการบูรณาการ
การทำงานกับภาคี
เครือข่าย การทำงาน
เป็นทีม (Teamwork) 
ส่งเสริมค่านิยมองค์กร 

1 (ครั้ง ) 
2.ประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้การจัดการข้อมูล
ด้านสุขภาพภายใต้ชีวิต
วิถีใหม่ (New Normal) 
/  
1 (ครั้ง ) 
3.ประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพ่ือขับเคลื่อน
การดำเนินงานคุณธรรม
และความโปร่งใส ของ
สำนักส่งเสริมสุขภาพ 
ประจำปีงบประมาณ 
2566 /  
1 (ครั้ง )  

5.2.ประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือ
ขับเคลื่อนการดำเนินงาน
คุณธรรมและความโปร่งใส ของ
สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี
งบประมาณ 2566  

106,200.00  1 มี.ค. 2566-
31 มี.ค. 
2566  

5.3.การประกาศเจตนารมณ์
ขับเคลื่อนคุณธรรมและต่อต้าน
ทุจริต สำนักส่งเสริมสุขภาพ 
กรมอนามัย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  

5,000.00  1 ม.ค. 2566-
31 ม.ค. 
2566  



ที ่
แผนจัดสรร/ 

โครงการสำคัญ 
กิจกรรมสำคัญ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ 

เป้าหมาย  
(ชื่อจำนวน/หน่วยนับ) 

กิจกรรมดำเนินงาน 
งบประมาณ  

(บาท) 

ระยะเวลา
การ

ดำเนินงาน 

ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและความ
โปร่งใส ตลอดจนสร้าง
ความสุขความผูกพัน
ความสามัคคีต่อเพ่ือน
ร่วมงานและองค์กร  

 


