สรุปแผนปฏิบตั ิการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมอนามัย รอบ 6 เดือนแรก ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 (งบดาเนินงาน)
ตามกรอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2562 ไปพลางก่อน
หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

แผนจัดสรร/
ที่
กิจกรรมสาคัญ
โครงการสาคัญ
1

ชื่อโครงการ

รวมงบประมาณ ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
19.โครงการ
47)19.2
1. โครงการพัฒนา
ยกระดับ
บริหารจัดการ บุคลากรภาครัฐ
บริหารงานคลัง ค่าใช้จ่ายขั้นต่่า
และงบประมาณ ตามสิทธิ

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์โครงการ
(ชื่อจานวน/หน่วยนับ)

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรศูนย์อนามัยที่
11 ทุกระดับ และสร้าง
ขวัญก่าลังใจแก่
บุคลากรให้ด่าเนิงานได้
บรรลุตามเป้าหมาย

กิจกรรมดาเนินงาน

1.ร้ยอละความผูกพัน
รวมงบประมาณ
ของบุคลากรต่อองค์กร
/
1.1.บริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้น
75 (ร้อยละ )
ต่่าตามสิทธิ์
2.หน่วยงานสามารถ
ขับเคลื่อนงานส่งเสริม
สุขภาพและอนามัย่สิ่
งแวดล้อม เพื่อพัฒนา

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน

7,949,343.00
1,358,448.00 1,358,448.00 1 ต.ค. 256231 มี.ค. 2563
1,358,448.00 1 ต.ค. 256231 มี.ค. 2563

แผนจัดสรร/
ที่
กิจกรรมสาคัญ
โครงการสาคัญ

ชื่อโครงการ

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์โครงการ
(ชื่อจานวน/หน่วยนับ)

กิจกรรมดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน

หน่วยงานสู่องค์กร
สมรรถนะสูง /
1 (แห่ง )
2

3

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
19.โครงการ
46)19.1 พัฒนา 1. โครงการเฝ้าระวัง
ยกระดับ
ระบบการ
เตือนภัยสุขภาพและ
บริหารงานคลัง บริหารการคลัง ตอบโต้ความเสี่ยงด้าน
และงบประมาณ และ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
งบประมาณ
เขตสุขภาพที่ 11
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
1. โครงการ
1)1.1 ส่งเสริม 1. โครงการพัฒนา
พัฒนาและ
โภชนาการและ สุขภาพเด็กและ
บริการการ
สุขภาพอนามัย เยาวชนในถิ่น
ส่งเสริมสุขภาพ เด็กและ
ทุรกันดาร
และอนามัย
เยาวชนในถิ่น
สิ่งแวดล้อมที่
ทุรกันดาร
เหมาะสมกับ
(กพด.)

เพื่อสร้างความรอบรู้
พัฒนาต้นแบบและ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ภาคีเครือข่ายประชาชน
การจัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อม
เพื่อดูแล ส่งเสริม
สุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
ถิ่นทุรกันดาร เขต
สุขภาพที่ 11 จ่านวน
17 แห่ง

1.นวตกรรมการจัดการ
รวมงบประมาณ
สิ่งแวดล้อม ในเขต
สุขภาพที่ 11 /
1.1.เยี่ยม ติดตามการ
1 (รูปแบบ )
ด่าเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
ในเขตสุขภาพที่ 11
1.ร้อยละ 6-14 ปี สูงดี
สมส่วน /
66 (ร้อยละ )

รวมงบประมาณ
1.1.1.เยี่ยม ส่ารวจ ประชุม
เสริมพลังโรงเรียนในถิ่น
ทุรกันดาร 2.พัฒนา
กระบวนการด่าเนินงานส่งเสริม
อนามัยสิ่งแวดล้อมโรงเรียนใน

15,000.00 15,000.00 2 ธ.ค. 256231 ม.ค. 2563
15,000.00 2 ธ.ค. 256231 ม.ค. 2563
275,000.00 150,000.00 6 ม.ค. 256331 มี.ค. 2563
150,000.00 6 ม.ค. 256331 มี.ค. 2563

แผนจัดสรร/
ที่
กิจกรรมสาคัญ
โครงการสาคัญ

ชื่อโครงการ

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์โครงการ
(ชื่อจานวน/หน่วยนับ)

ประชาชนใน
พื้นที่โครงการ
พระราชด่าริ
และโครงการ
เฉลิมพระเกียรติ
4

1. โครงการ
พัฒนาและ
บริการการ
ส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัย
สิ่งแวดล้อมที่
เหมาะสมกับ
ประชาชนใน
พื้นที่โครงการ
พระราชด่าริ
และโครงการ
เฉลิมพระเกียรติ

4)1.4 ควบคุม 2. โครงการควบคุม
และป้องกันโรค และป้องกันโรคขาด
ขาดสาร
สารไอโอดีน
ไอโอดีน
แห่งชาติ

เพื่อให้ภาคีเครือข่าย
ชุมชน ประชาชนได้รับ
การถ่ายทอดความรู้ใน
การป้องกันภาวะการ
ขาดไอโอดีน

1.ผู้รับผิดชอบงาน
ไอโอดีนได้รับทราบ
แนวทางในการ
ด่าเนินงาน จ่านวน 55
คน 7 จังหวัดในเขต
สุขภาพที่ 11 /
55 (คน )

กิจกรรมดาเนินงาน
ถิ่นทุรกันดาร 3.จัดท่าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่
การด่าเนินงานที่ประสบ
ความส่าเร็จ เพื่อเป็นต้นแบบใน
การเรียนรู้ ของโรงเรียนในถิ่น
ทุรกันดาร
รวมงบประมาณ
2.1.ประชุมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรผู้รับผิดชอบงาน
ไอโอดีน

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน

105,000.00 19 ธ.ค.
2562-20 ธ.ค.
2562
105,000.00 19 ธ.ค.
2562-20 ธ.ค.
2562

แผนจัดสรร/
ที่
กิจกรรมสาคัญ
โครงการสาคัญ
42)17.2 สร้าง
ความรอบรู้
พัฒนาต้นแบบ
และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง
ภาคีเครือข่าย
ประชาชนการ
จัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อม

ชื่อโครงการ

5

17.โครงการเฝ้า
ระวัง เตือนภัย
สุขภาพและ
ตอบโต้ความ
เสี่ยงด้าน
อนามัย
สิ่งแวดล้อม

6

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
2. โครงการ
10)3.1 Health 1. โครงการเฝ้าระวัง
มหัศจรรย์
literate สร้าง ความเสี่ยง เพื่อการ
1,000 วันแรก “Smart
คลอดที่ปลอดภัยใน
ของชีวิต 3.
Parents To
สตรีตั้งครรภ์ สู่เด็ก
โครงการ
Smart
ปฐมวัยคุณภาพ เขต
ส่งเสริมการ
kids”11)3.2 สุขภาพที่ 11

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์โครงการ
(ชื่อจานวน/หน่วยนับ)

3. โครงการพัฒนา
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ระบบประกันคุณภาพ เจ้าหน้าที่ อปท.ในการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ดูแลระบบประปาของ
ท้องถิ่น และพัฒนา
รูปแบบการปรับปรุง
คุณภาพน้่าบริโภค

1.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนร้่
การด่าเนินงาน องค์
ความรู้ด้านสุขภาพแม่
และเด็ก เขตสุขภาพที่
11 2.เพื่อเชิดชูเกียรติ
ภาคีเครือข่ายที่ประสบ

กิจกรรมดาเนินงาน

1.ร้อยละของ อบต.่ที่มี
รวมงบประมาณ
การจัดการอนามย
สิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชน
และท้องถิ่นน่าอยู่ /
3.1.ประชุมเจ้าหน้าที่ อปท.เพื่อ
5 (ร้อยละ )
สร้างระบบจัดการคุณภาพน้่า
2.ร้อยละของเทศบาลมี บริโภคให้ได้มาตรฐาน
การพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดล้อม (EHA
ระดับพื้นฐาน /
60 (ร้อยละ )
1.ร้อยละของเด็กอายุ
รวมงบประมาณ
0-5 ปี มีพัฒนาการ
สมวัย /
85 (ร้อยละ )
1.1.ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2.อัตราส่วนการตาย
คณะกรรมการ MCH board
มารดาไทยต่อการเกิดมี

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน
20,000.00 25 ธ.ค.
2562-26 ธ.ค.
2562
20,000.00 25 ธ.ค.
2562-26 ธ.ค.
2562

งบประมาณ
(บาท)

3,464,225.00 671,750.00 28 ต.ค.
2562-30
เม.ย. 2563
41,250.00 25 พ.ย.
2562-25 ต.ค.
2562

แผนจัดสรร/
ที่
กิจกรรมสาคัญ
โครงการสาคัญ
เจริญเติบโตและ
พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยอย่างมี
คุณภาพ

7

21.โครงการ
ยกระดับ
คุณภาพชีวิต
การบริหารและ

ชื่อโครงการ

ขับเคลื่อน
มาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ
8)2.2
ขับเคลื่อนการ
ด่าเนินงาน
มหัศจรรย์
1,000 วันแรก
ของชีวิต

13)5.1
เสริมสร้างความ
รอบรู้ด้าน
สุขภาพเด็กวัย

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์โครงการ
(ชื่อจานวน/หน่วยนับ)
ความส่าเร็นในการ
ด่าเนินงานส่งเสริม
สุขภาพแม่และเด็ก

2. โครงการโรงเรียน
รอบรู้ด้านสุขภาพ
(Health Literate
School)

1.เพื่อพัฒนา รร.ตาม
กระบวนการ รร.รอบรู้
ด้านสุขภาพดี มี
ความสุข 2.เพื่อ

ชีพแสนคน เขตสุขภาพ
ที่ 11 ลดลง /
7 (แห่ง )
3.เด็กอายุ 0-5 ปี ที่มี
พัฒนาการสงสัยล่าช้า
ได้รับการติดตาม /
90 (ร้อยละ )
4.เด็กอายุ 0-5 ปีได้รับ
การคัดกรองพัฒนาการ
พบสงสัยล่าช้า /
20 (ร้อยละ )

กิจกรรมดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

1.2.เยี่ยมเสริมพลังโรงพยาบาล
มาตรฐานงานอนามัยแม่และ
เด็ก
1.3.เยี่ยมติดตาม เก็บข้อมูลเด็ก
ปฐมวัย DSPM

150,000.00

1.4.ประชุ่มเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพครู พี่เลี้ยงเด็ก
(ครู ก)
1.5.ประชุมแลกเปลี่ยน
คณะกรรมการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย
1.6.ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทักษะการตรวจพัฒนาเด็ก
DSPM (CUP)
1. โรงเรียนต้นแบบด้าน
รวมงบประมาณ
การขับเคลื่อนส่งเสริม
กิจกรรมทางกายวัย
2.1.ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะ
เรียนวัยรุ่น /
กรรมพัฒนาคุณภาพโรงเรียน

265,000.00

100,000.00

66,000.00
49,500.00

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน
6 ม.ค. 256330 เม.ย.
2563
28 ต.ค.
2562-31 มี.ค.
2563
19 ธ.ค.
2562-20 ธ.ค.
2562
12 ธ.ค.
2562-12 ธ.ค.
2562
1 พ.ย. 256227 ธ.ค. 2562

558,433.00 7 ต.ค. 256231 ก.ค. 2563
150,000.00 7 พ.ย. 25628 พ.ย. 2562

แผนจัดสรร/
ที่
กิจกรรมสาคัญ
โครงการสาคัญ
พัฒนาบุคลากร
5. โครงการ
โรงเรียนรอบรู้
ด้านสุขภาพ
(Health
Literacy
School : HLS)

เรียนวัยรุ่น
51)21.1
ยกระดับการ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคลกรม
อนามัย

ชื่อโครงการ

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์โครงการ
(ชื่อจานวน/หน่วยนับ)
ยกระดับ รร.สู่มาตรฐาน
รร.รอบรู้ด้านสุขภาพดี
มีความสุข 3.เพื่อบูรณา
การความร่วมมือทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้าน
สุขภาพวัยเรียน วัยรุ่น
4.เพื่อพัฒนาบุคลากรที่
เกี่ยวข้องด้านสุขภาพวัย
เรียน

22 (แห่ง )
2.กิจกรรมของโครงการ
สามารถด่าเนินงานได้
ส่าเร็จ /
90 (ร้อยละ )
3.มีคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพโรงเรียน
/
7 (แห่ง )
4.รณรงค์สร้างกระแส
ด้านสุขภาพสู่สาธารณะ
ในวันไข่โลก วันเด็ก
แห่งชาติ และวันดื่มนม
โลก /
7 (แห่ง )
5.โรงเรียนได้รับการ
พัฒนาสู่มาตรฐาน
โรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี
มีความสุข /

กิจกรรมดาเนินงาน
2.2.ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ติดตามกิจกรรมทางกายส่าหรับ
วัยเรียน วัยรุ่น
2.3.ประเมินรับรองมาตรฐาน
รร.รอบรู้ด้านสุขภาพ
2.4.รณรงค์วันไข่ วันเด็ก
แห่งชาติ และวันดื่มนมโลก
2.5.พัฒนาศักยภาพบุคลากร
กลุ่มงานวัยเรียน
2.6.ติดตามเฝ้าระวังด้าน
สุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อมและ
น้่าบริโภค

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน
140,000.00 12 ธ.ค.
2562-13 ธ.ค.
2562
150,000.00 1 ม.ค. 256329 ก.พ.
2563
8,433.00 7 ต.ค. 25621 มิ.ย. 2563

งบประมาณ
(บาท)

60,000.00 18 ต.ค.
2562-31 ก.ค.
2563
50,000.00 2 ธ.ค. 256227 ธ.ค. 2562

แผนจัดสรร/
ที่
กิจกรรมสาคัญ
โครงการสาคัญ

ชื่อโครงการ

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์โครงการ
(ชื่อจานวน/หน่วยนับ)

กิจกรรมดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน

15 (แห่ง )
8

21.โครงการ
ยกระดับ
คุณภาพชีวิต
การบริหารและ
พัฒนาบุคลากร
5. โครงการ
โรงเรียนรอบรู้
ด้านสุขภาพ
(Health
Literacy
School : HLS)
6. โครงการ
ขับเคลื่อน
พระราชบัญญัติ
การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ใน

13)5.1
เสริมสร้างความ
รอบรู้ด้าน
สุขภาพเด็กวัย
เรียนวัยรุ่น
16)6.1
ขับเคลื่อน
พรบ.การ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น51)21.1
ยกระดับการ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคลกรม
อนามัย

3. โครงการขับเคลื่อน
พรบ.การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

1.เพื่อติดตามผลการ
ด่าเนินงานการป้องกัน
พฤติกรรมเสียงและการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 2.เพื่อ
พัฒนาศักยภาพ
พยาบาล 3.เพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรกลุ่ม
งานวัยรุ่น

1.ขับเคลื่อน พรบ.การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น /
7 (แห่ง )
2.ร้อยละการตั้งครรภ์
ซ้่าในหญิงอายุน้อยกว่า
20ปี /
14 (ร้อยละ )

รวมงบประมาณ
3.1.ประชุมคณะกรรม
ขับเคลื่อน พรบ.การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น พ.ศ. 2559
3.2.อบรมการให้บริการยาฝั่ง
คุมก่าเนิด

200,000.00 18 ต.ค.
2562-1 เม.ย.
2563
150,000.00 18 ต.ค.
2562-31 มี.ค.
2563
50,000.00 30 มี.ค.
2563-1 เม.ย.
2563

แผนจัดสรร/
ที่
กิจกรรมสาคัญ
โครงการสาคัญ

ชื่อโครงการ

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์โครงการ
(ชื่อจานวน/หน่วยนับ)

กิจกรรมดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน

วัยรุ่น พ.ศ.
2559
9

7. โครงการ
ส่งเสริมสุขภาพ
วัยท่างานใน
สถาน
ประกอบการ
เพื่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดี: CSR in
Health for
happy&
healthy work
place 8.
โครงการ 10
ล้านครอบครัว
ไทยออกก่าลัง
กายเพื่อสุขภาพ

17)7.1
ขับเคลื่อน
สนับสนุนการ
ด่าเนินงาน 10
Package
20)8.2
ขับเคลื่อนการ
ด่าเนินงาน
ส่งเสริมการ
ออกก่าลังกาย
เพื่อสุขภาพ

4. โครงการส่งเสริม
การออกก่าลังกาย
สัญจร

เพื่อให้เกิดระบบการ
พัฒนาการถ่ายทอด
นโยบายสาธารณะ
ระบบการสื่อสาร ระบบ
การรับรองมาตรฐาน
และระบบการติดตาม
ประเมินผลในพื้นที่และ
ภาคีเครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง เขตสุขภาพที่
11

1.จังหวัดในเขตสุขภาพ
ที่ 11 ได้รับการเยี่ยม
เสริมพลัง 7 จังหวัดๆ
ละ 1ครั้ง /
100 (ร้อยละ )
2.ร้อยละของวัยท่างาน
อายุ 18-59 ปี มีดัชนี
มวลกายปกติ /
49 (ร้อยละ )
3.้ร้อยละของวัยท่างาน
อายุ 25-59 ปี ที่มีการ
เตรียมการเพื่อยาม
สูงอายุโดยการมี
พฤติกรรมสุขภาพที่พึง
ประสงค์ /
30 (ร้อยละ )

รวมงบประมาณ
4.1.เยียมเสริมพลังกิจกรรมการ
ออกก่าลังกายสัญจร
4.2.พัฒนาบุคลากรกลุ่มงานวัย
ท่างาน

260,000.00 21 ต.ค.
2562-31 มี.ค.
2563
200,000.00 1 พ.ย. 256227 ธ.ค. 2562
60,000.00 21 ต.ค.
2562-31 มี.ค.
2563

แผนจัดสรร/
ที่
กิจกรรมสาคัญ
โครงการสาคัญ
10 21.โครงการ
ยกระดับ
คุณภาพชีวิต
การบริหารและ
พัฒนาบุคลากร

ชื่อโครงการ

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์โครงการ
(ชื่อจานวน/หน่วยนับ)

53)21.3
5. โครงการพัฒนา
เพื่อสร้างปัจจัยเอื้อใน
ยกระดับองค์กร ระบบบริหารจัดการ การพัฒนาระบบบริหาร
สู่องค์กรที่มี
ศูนย์อนามัยที่ 11 สู่ ให้มีประสิทธิภาพ ต่อ
สมรรถนะสูง
องค์กรสมรรถนะสูง การเรียนรู้ของบุคลากร
(High
ในศูนย์อนามัยที่ 11
Performance
Organization :
HPO)
- แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
11 12.โครงการ
29)12.1
1. โครงการบูรณาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
พระสงฆ์กับการ ขับเคลื่อนการ ด้านการดูแลส่งเสริม บุคลากร ภาคีเครือข่าย
พัฒนาสุขภาวะ ด่าเนินงาน
สุขภาพผู้สูงอายุครบ ทุกระดับสู่สังคมแห่ง
13.โครงการ
พระสงฆ์กับการ วงจร
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ชะลอชรา ชีวา พัฒนา สุข
รวมถึงการจัดบริการ
ยืนยาว
ภาวะและพระคิ
แบบผสมผสาน และ
ลานุปัฏฐาก
การจัดการความรู้สู่
32)13.1 พัฒนา
บุคคลและองค์กร

1.ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณ /
100 (ร้อยละ )

1.ร้อยละของต่าบลที่มี
ระบบส่งเสริมสุขภาพ
ดูแลผู้สูงอายุ /
80 (ร้อยละ )
2.ร้อยละของประชากร
สูงอายุที่มีพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค์ /
60 (ร้อยละ )

กิจกรรมดาเนินงาน
รวมงบประมาณ
5.1.ค่าใช้จ่ายพื้นฐานในการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์
อนามัยที่ 11

รวมงบประมาณ
1.1.ประชุมชะลอชรา ชีวายืน
ยาว
1.2.ประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาหลักสูตรพระคิลา
นุปัฎฐาก

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน
1,774,042.00 8 ต.ค. 256231 ธ.ค. 2562
งบประมาณ
(บาท)

1,774,042.00 8 ต.ค. 256231 ธ.ค. 2562

2,236,000.00 723,100.00 21 ต.ค.
2562-31 ก.ค.
2563
250,000.00 2 ธ.ค. 256225 ต.ค. 2562
250,000.00 17 ธ.ค.
2562-27 ธ.ค.
2562

แผนจัดสรร/
ที่
กิจกรรมสาคัญ
โครงการสาคัญ

ชื่อโครงการ

ระบบการดูแล
ผู้สูงอายุระยะ
ยาวเชิงป้องกัน
(Preventive
Long Term
Care)33)13.2
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการ
ส่งเสริมดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุ
34)13.3
ขับเคลื่อนการ
ด่าเนินงาน
Health
literacy ใน
กลุ่มผู้สูงอายุ
12 14.โครงการ
13)5.1
2. โครงการส่งเสริม
พัฒนาระบบ
เสริมสร้างความ ทันตสุขภาพตามกลุ่ม
การดูแลสุขภาพ รอบรู้ด้าน
วัย

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์โครงการ
(ชื่อจานวน/หน่วยนับ)
ต้นแบบด้านผู้สูงอายุ
ครบวงจร เขตสุขภาพที่
11

กิจกรรมดาเนินงาน
1.3.ถอดบทเรียน แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระบการดูแลผ้่สูงอายุ
ระยะยาว
1.4.พัฒนาบุคลากรกลุ่มงาน
ผู้สูงอายุ
1.5.การพัฒนาชุมชนต้นแบบ
สร้าง ซ่อม เสริมสร้างสุขภาพ
ผู้สูงอายุครบวงจร

1.เพื่อวิเคราะห์
1.ร้อยละของเด็กอายุ
สถานการณ์ปัญหา และ 12 ปี ปราศจากฟันผุ /
ปัจจัยเสี่ยงของสภาวะ 70 (ร้อยละ )

รวมงบประมาณ

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน
157,100.00 6 ม.ค. 256329 พ.ค.
2563
36,000.00 21 ต.ค.
2562-31 ก.ค.
2563
30,000.00 21 ต.ค.
2562-31 ก.ค.
2563

งบประมาณ
(บาท)

666,333.00 21 ต.ค.
2562-28 ส.ค.
2563

แผนจัดสรร/
ที่
กิจกรรมสาคัญ
โครงการสาคัญ
ช่องปาก
ผู้สูงอายุ 5.
โครงการ
โรงเรียนรอบรู้
ด้านสุขภาพ
(Health
Literacy
School : HLS)

สุขภาพเด็กวัย
เรียนวัยรุ่น
14)5.2 ส่งเสริม
ให้เด็กวัยเรียน
วัยรุ่นสูงดีสม
ส่วนและ
แข็งแรง
35)14.1 พัฒนา
ระบบกลไกการ
ดูแลสุขภาพ
ช่องปาก
ผู้สูงอายุ
36)14.2 พัฒนา
ระบบ/
นวัตกรรม
บริการ เพื่อการ
ดูแลสุขภาพ
ช่องปาก ใน
ประเด็นส่าคัญ

ชื่อโครงการ

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์โครงการ
(ชื่อจานวน/หน่วยนับ)
ทันตสุขภาพ 2.เพื่อ
2.ร้อยละของเด็กอายุ 3
รณรงค์สร้างกระแส
ปี ปราศจากฟันผุ /
ความส่าคัญของการ
56 (ร้อยละ )
ดูแลสุขภาพช่องปาก 3.
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และสนับสนุนภาคีใน
เวทีระดับประเทศ

กิจกรรมดาเนินงาน
2.1.ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ออกแบบการแก้ไขปัญหา ให้
สอดคล้องกับบริบทพื้นที่
2.2.ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และคัดเลือกเครือข่ายส่งเสริม
สุขภาพช่องปากวัยเรียน
2.3.สนับสนุนเครือข่ายที่ได้รับ
การคัดเลือกร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในระดับภาค และ
ประเทศ
2.4.ประกวดผลงานเพลง
ประกอบท่าเต้น
2.5.สนับสนุนโรงเรียนที่ได้รับ
คัดเลือกร่วมแลกเปลี่ยน ระดับ
ภาค และประเทศ
2.6.ประชุมพัฒนากระบวนการ
ส่ารวจทันตสุขภาพ และปรับ
มาตรฐานการตรวจเขตสุขภาพ

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน
147,903.00 1 พ.ย. 256231 ต.ค. 2562

งบประมาณ
(บาท)

158,530.00 6 ม.ค. 256317 ม.ค. 2563
28,400.00 14 ก.พ.
2563-14
ก.พ. 2563
9,500.00 13 ม.ค.
2563-17 ม.ค.
2563
5,100.00 16 ม.ค.
2563-24 ม.ค.
2563
273,700.00 4 พ.ย. 256225 ต.ค. 2562

แผนจัดสรร/
ที่
กิจกรรมสาคัญ
โครงการสาคัญ

ชื่อโครงการ

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์โครงการ
(ชื่อจานวน/หน่วยนับ)

ในกลุ่มผู้สูงอายุ
และก่อนวัย
สูงอายุ

13 11.โครงการ
พัฒนาระบบ
การดูแลส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ
ระยะยาว
(Long Term
Care) ในชุมชน
13.โครงการ
ชะลอชรา ชีวา
ยืนยาว 21.
โครงการ
ยกระดับ
คุณภาพชีวิต
การบริหารและ

26)11.1
ขับเคลื่อนการ
ด่าเนินงาน
Long Term
Care /
Intermediate
Care ชุมชน
33)13.2 พัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากรในการ
ส่งเสริมดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุ
53)21.3
ยกระดับองค์กร

กิจกรรมดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน

ที่ 11
2.7.พัฒนาสมรรถนะบุคลากร
กลุ่มงานทันตกรรม
3. โครงการถ่ายทอด
แนวทาง และพัฒนา
ระบบเฝ้าระวังการ
ด่าเนินงานส่งเสริม
สุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม เขต
สุขภาพที่ 11

1.แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ปัจจัยความส่าเร็จ
ปัญหาอุปสรรคในการ
ด่าเนินงาน และร่วม
ก่าหนดแนวทางการ
สร้างนโยบายสาธารณะ
2.เพื่อสร้างข้อตกลง
ร่วมดัชนี้ตัวชี้วัด
ความส่าเร็จของการ
ด่าเนินงาน 3.เพื่อสร้าง
กลไกการขับเคลื่อนงาน
ส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม

1.ร้อยละการตั้งครรภ์
ซ้่าในหญิงอายุน้อยกว่า
20 ปี /
14 (ร้อยละ )
2.ร้อยละของต่าบลที่มี
ระบบการส่งเสริม
สุขภาพดูแลผู้สูงอายุ /
80 (ร้อยละ )
3.ร้อยละของวัยท่างาน
อายุ 18-59 ปี มีดัชนี
มวลกายปกติ /
49 (ร้อยละ )
4.ร้อยละของสถาน
บริการการสาธารณสุข

รวมงบประมาณ
3.1.ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ถ่ายทอดแนวทางการ
ด่าเนินงานส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
3.2.ประชุมพัฒนาระบบเฝ้า
ระวังการด่าเนินงานส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

43,200.00 21 ต.ค.
2562-28 ส.ค.
2563
700,000.00 29 ต.ค.
2562-27 ธ.ค.
2562
300,000.00 29 ต.ค.
2562-31 ต.ค.
2562
400,000.00 1 พ.ย. 256227 ธ.ค. 2562

แผนจัดสรร/
ที่
กิจกรรมสาคัญ
โครงการสาคัญ
พัฒนาบุคลากร สู่องค์กรที่มี
สมรรถนะสูง
(High
Performance
Organization :
HPO)

ชื่อโครงการ

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์โครงการ
(ชื่อจานวน/หน่วยนับ)
ที่จัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อมได้ตาม
เกณฑ์ GREEN &
CLEAN Hospital /
75 (ร้อยละ )
5.ร้อยละของเด็กอายุ
0-5 ปี มีพัฒนาการ
สมวัย /
85 (ร้อยละ )
6.ร้อยละของเด็กอายุ
0-5 ปี สูงดีสมส่วน /
60 (ร้อยละ )
7.ร้อยละของเด็กอายุ
6-14 ปี สูงดีสมส่วน /
66 (ร้อยละ )
8.อัตราส่วนการตาย
มารดาไทยต่อการเกิดมี
ชีพแสนคน /
17 (ร้อยละ )

กิจกรรมดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน

แผนจัดสรร/
ที่
กิจกรรมสาคัญ
โครงการสาคัญ
14 21.โครงการ
ยกระดับ
คุณภาพชีวิต
การบริหารและ
พัฒนาบุคลากร

51)21.1
ยกระดับการ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคลกรม
อนามัย

ชื่อโครงการ
4. โครงการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากร
ศูนย์อนามัยที่ 11

- แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า
15 17.โครงการเฝ้า 42)17.2 สร้าง 1. โครงการพัฒนา
ระวัง เตือนภัย ความรอบรู้
ระบบบริหารจัดการ
สุขภาพและ
พัฒนาต้นแบบ ทรัพยากรน้่าโรงเรียน
ตอบโต้ความ
และเสริมสร้าง ในถิ่นทุรกันดาร เขต
เสี่ยงด้าน
ความเข้มแข็ง สุขภาพที่ 11
อนามัย
ภาคีเครือข่าย
สิ่งแวดล้อม
ประชาชนการ

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์โครงการ
(ชื่อจานวน/หน่วยนับ)
เพื่อพัฒนาสมรรถะ
บุคลากรในกลุ่มงาน
เทคนิคบริการ ผู้ป่วยใน
อ่านวยการ และ
ยุทธศาสตร์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการน่่เพื
า ่อ
บริโภค มีระบบติดตาม
และเฝ้าระวังที่มี
คุณภาพอนามัย
สิ่งแวดล้อม

1.บุคลากรได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ ร้อยละ
80 ของกลุ่มเป้าหมาย /
100 (ร้อยละ )
2.ร้อยละของบุคลากรมี
สมรรถนะในการ
ขับเคลื่อนระบบส่งเสริม
สุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม /
60 (ร้อยละ )

กิจกรรมดาเนินงาน
รวมงบประมาณ
4.1.พัฒนาสมรรถนะบุคลากร
กลุ่มงานแม่และเด็ก
4.2.พัฒนาศักยภาพบุคลากร
กลุ่มงานสนับสนุน (ยุทธศาสตร์
อ่านวยการ ผู้ป่วยใน วัยรุ่น)

1.ร้อยละของ อบต.ที่มี
รวมงบประมาณ
การจัดการอนามัยสิง
แวดล้อมเพื่อชุมชนและ
ท้องถิ่นน่าอยู่ /
1.1.ประชุมติดตามกิจกรรมการ
5 (ร้อยละ )
ด่าเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
2.ร้อยละของเทศบาลมี เขตสุขภาพที่ 11
การพัฒนาคุณภาพ

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน
146,567.00 21 ต.ค.
2562-31 ก.ค.
2563
108,000.00 21 ต.ค.
2562-31 ก.ค.
2563
38,567.00 21 ต.ค.
2562-27 ธ.ค.
2562

งบประมาณ
(บาท)

80,000.00 80,000.00 15 ม.ค.
2563-20 มี.ค.
2563
80,000.00 15 ม.ค.
2563-20 มี.ค.
2563

แผนจัดสรร/
ที่
กิจกรรมสาคัญ
โครงการสาคัญ
จัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อม

ชื่อโครงการ

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์โครงการ
(ชื่อจานวน/หน่วยนับ)

กิจกรรมดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน

ระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดล้อม
ระดับพื้นฐานขึ้นไป /
60 (ร้อยละ )

- แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
16 15.โครงการ
37)15.1
1. โครงการพัฒนา
1.เพื่อพัฒนาศักยภาพ 1.ผู้รับผิดชอบงาน
ยกระดับ
ขับเคลื่อน
งานสิ่งแวดล้อมที่เอื้อ บุคลากรผู้รับงาน
อนามัยสิ่งแวดล้อม ใน
คุณภาพการ
GREEN &
ต่อสุขภาพ เขต
สิ่งแวดล้อมในเขต
7 จังหวัด เขตสุขภาพที่
จัดการอนามัย CLEAN
สุขภาพที่ 11
สุขภาพที่ 11 2.เพื่อให้ 11 ได้รับการประชุม
สิ่งแวดล้อม
Hospital และ
ประชาชนมีความรอบรู้ จ่านวน 5 ครั้ง กิจกรรม
สถานบริการ
พัฒนา
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ ได้รับการด่าเนินงาน
การสาธารณสุข นวัตกรรม
เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี ร้อยละ 100 /
ที่เป็นมิตรกับ
ต้นแบบอนามัย
100 (ร้อยละ )
สิ่งแวดล้อม 16. สิ่งแวดล้อม
2.ร้อยละของ อบต.มี
โครงการป้องกัน รองรับการ
การจัดการอนามัย
และลดปัจจัย เปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชน
เสี่ยงด้าน
สภาพ
และท้องถิ่นน่าอยู่ /

รวมงบประมาณ
1.1.ประชุมเชิงปฏิบัติการ การ
ด่าเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
เขตสุขภาพที่ 11
1.2.ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สาธิการใช้แบบประเมินระบบ
ข้อมูล
1.3.ประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
สุขาภิบาลอาหารบนบาทวิถี

520,670.00 520,670.00 21 ต.ค.
2562-31 มี.ค.
2563
140,000.00 11 พ.ย.
2562-9 ต.ค.
2562
130,000.00 16 ธ.ค.
2562-18 ธ.ค.
2562
120,000.00 25 ธ.ค.
2562-27 ธ.ค.
2562

แผนจัดสรร/
ที่
กิจกรรมสาคัญ
โครงการสาคัญ
อนามัย
สิ่งแวดล้อมเพื่อ
สุขภาพ 17.
โครงการเฝ้า
ระวัง เตือนภัย
สุขภาพและ
ตอบโต้ความ
เสี่ยงด้าน
อนามัย
สิ่งแวดล้อม

ภูมิอากาศ
39)16.1
ส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการ
อนามัย
สิ่งแวดล้อม
และขับเคลื่อน
การพัฒนา
อนามัย
สิ่งแวดล้อมสู่
ท้องถิ่น ชุมชน
น่าอยู่42)17.2
สร้างความรอบ
รู้ พัฒนา
ต้นแบบและ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งภาคี
เครือข่าย

ชื่อโครงการ

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์โครงการ
(ชื่อจานวน/หน่วยนับ)
5 (ร้อยละ )
3.ร้อยละของจังหวัดมี
ระบบการจัดการปัจจัย
เสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม /
80 (ร้อยละ )
4.ร้อยละของสถาน
บริการสาธารณสุขที่
จัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อมได้ตาม
เกณฑ์ GREEN &
CLEAN Hospital /
75 (ร้อยละ )
5.ร้อยละของเทศบาลมี
การจัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อมได้ตามมาต
ฐานที่ก่าหนดและมี
สภาพแวดล้อที่เอื้อต่อ
สุขภาพดี /
60 (ร้อยละ )

กิจกรรมดาเนินงาน
1.4.ประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมใน
แหล่งท่องเที่ยว
1.5.ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การด่าเนินงานโครงการ
พระราชด่าริลุ่มน้่าปากพนัง
1.6.พัฒนาสมรรถนะบุคลากร
กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม ศูนย์
อนามัยที่ 11

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน
30,000.00 16 ธ.ค.
2562-20 ธ.ค.
2562
20,000.00 23 ธ.ค.
2562-25 ธ.ค.
2562
80,670.00 21 ต.ค.
2562-31 มี.ค.
2563

งบประมาณ
(บาท)

แผนจัดสรร/
ที่
กิจกรรมสาคัญ
โครงการสาคัญ
ประชาชนการ
จัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อม

ชื่อโครงการ

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์โครงการ
(ชื่อจานวน/หน่วยนับ)

กิจกรรมดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน

