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ศูนยอนามัยที่ 5 นครราชสีมา 
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

(Regional Health Promotion Center 5, Department of Health, MOPH) 
 

วิสัยทัศน  
 องคกรหลกัดานการสงเสริมสขุภาพและอนามัยสิง่แวดลอม 
 
พันธกิจ   

1. เปนผูอภบิาลระบบสงเสรมิสขุภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม และเชื่อมประสานภาคีเครือขาย เพ่ือใหเกิด
ความเปนเอกภาพในพ้ืนท่ีรบัผิดชอบ 

2. เปนองคกรวิชาการดานการสงเสริมสขุภาพและการอนามัยสิ่งแวดลอมท่ีสรางองคความรูและ
เทคโนโลยีท่ีสอดคลองกับพฤตกิรรมกลุมวัย 

 3. ผลิตองคความรู ประยกุตถายทอดและสาธิต 
4. พัฒนาสมรรถนะและสรางความเข็มแข็งใหแกภาคีเครือขายสามารถทําบทบาทหนาท่ีของตน ในระบบ   

สงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมไดอยางมีประสทิธภิาพ 
 

บทบาทหนาท่ี 
 1. ศกึษาวจิัย และพัฒนาองคความรู เทคโนโลยี ระบบกลไกมาตรฐาน การสงเสริมสขุภาพและอนามัย

สิ่งแวดลอมทีส่อดคลองกับบรบิทของพ้ืนท่ี ตลอดจนเผยแพรแกภาคีเครือขาย 
 2. สนับสนุนการสรางความเข็มแข็งใหแกทองถิ่นและภาคท่ีีเก่ียวของทุกระดับ ใหสามารถทําตามบทบาท 
     หนาทีข่องตนเองในระบบสงเสริมสขุภาพและอนามัยสิง่แวดลอมไดอยางมีประสิทธภิาพ 
 3. ติดตาม ประเมินผล ระบบการสงเสรมิสขุภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม เพ่ือนําไปสูการกําหนดนโยบาย 
     ในพื้นท่ี 
 4. พัฒนาสถาบันสขุภาพผูสูงอายุ (AAA : Anamai Aging Academy) 
 
วัฒนธรรมองคกร “HEALTH” 
 H : Health Model(ตนแบบดานสุขภาพ) การดูแลสขุภาพตนเอง เพ่ือเปนแบบอยางแกผูอ่ืน 
 E : Ethics(มีจริยธรรม) มีจรรยาบรรณ ซ่ือสัตย โปรงใส ไมเลือกปฏบิัติ และไมแสวงหาผลประโยชนใน 

     การปฏิบัติงาน 
 A : Achieve(มุงผลสมัฤทธิ์) มุงม่ันรบัผิดชอบในการปฏบิัติงานใหบรรลุจุดมุงหมาย ผลสัมฤทธิแ์ละ 
                ตอบสนองความตองการของลูกคาและผูท่ีเกี่ยวของ 
 L : Learning(เรียนรูรวมกัน) มุงเนนการแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือพัฒนางานรวมกัน 
 T : Trust(เคารพเชือ่มั่น) มีความเคารพในสทิธิ หนาที่ตนเองและผูอ่ืน 
 H : Harmony(เปนอันหน่ึงอันเดียว) มุงเนนการทํางานเปนทีมและยอมรบัผลสาํเร็จทีมงานรวมกัน 

 



 



ประมาณการรายรับ 
เงินงบประมาณ ปงบประมาณ2558 

 
 รายการ งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร

(บาท) 
1 งบดาํเนินการ 

 -คาใชจายขั้นต่าํ /กิจกรรมที่ดําเนินการประจาํป 
3,574,400 

2 งบดาํเนินการ  
-คาใชจายในการดําเนินงานตามพันธกิจและงาน
บูรณาการ 

8,096,800 

3 งบลงทุน -หมวดครภุัณฑ 1,985,000 
4 งบรายจายอ่ืน (งานวจิัย) 170,000 
5 เงินโอนจากกรมอนามัยเพ่ิมเติม  812,696 

 
รวมท้ังสิ้น 14,638,896 

ขอมูลวันท่ี 12 มิถุนายน 2557 
 
 

ประมาณการรายรับ 
เงินนอกงบประมาณ ปงบประมาณ2558 

 
 รายการ งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร

(บาท) 
1 งบดาํเนินการ จาก สํานักงานหลกัประกันสุขภาพ

แหงชาติ 
1,647,966 

2 งบดาํเนินการ จาก เขตบริการสขุภาพที9่ 2,217,350 
3 เงินโอนเพ่ิมเติม (กรมอนามัยไดรับงบฯจาก สสส.) 1,065,000 

 
รวมท้ังสิ้น 4,930,316 

ขอมูลวันท่ี 12 มิถุนายน 2557 
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แผนรายจายเงินงบประมาณ ปงบประมาณ2558 
 

รายการ ไตรมาสทื่1 ไตรมาสท่ื2 ไตรมาสท่ื3 ไตรมาสทื่4 รวม 

สวนท่ี 1งบดําเนินการ : คชจ.ดําเนินการตามพันธกิจและบูรณาการ   

1.1 พัฒนาอนามัยแมและเด็ก 200,000 80,000 80,000 80,000 440,000 

1..2 พัฒนาอนามัยวัยเรียนวัยรุน 220,000 50,000 90,000 60,000 420,000 

1.3 พัฒนาอนามัยวัยทํางาน 200,000 90,000 70,000 60,000 420,000 

1.4 สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 140,000 90,000 90,000 80,000 400,000 

1.5 พัฒนาอนามัยส่ิงแวดลอม 140,000 90,000 80,000 80,000 390,000 

1.6 ความปลอดภัยดานอาหารและน้ํา 100,000 30,000 30,000 30,000 190,000 

1.6 การประเมินผลกระทบสุขภาพ 90,000 10,000 10,000 10,000 120,000 

1.7 งานพันธกจิ -ภายในองคกร 2,000,000 600,000 600,000 616,800 3,816,800 

1.8 งานพันธกจิ-ภายนอกองคกร 1,000,000 300,000 300,000 300,000 1,900,000 

รวมงบประมาณสวนที่ 1 4,090,000 1,340,000 1,350,000 1,316,800 8,096,800 

สวนท่ี 2 งบดําเนินการ: คชจ.ข้ันต่ํา/กิจกรรมที่ดําเนินการประจําป   

2.1 คาใชจายข้ันต่ํา/สาธารณูปโภค 400,000 200,000 191,000 100,000 891,000 

2.2 คาจางเหมาบริการ 400,000 103,400 80,000 70,000 653,400 

2.3 คาใชจายอื่นที่จําเปน 500,000 240,000 150,000 150,000 1,040,000 

2.4 คาใชจายข้ันต่ํา 500,000 240,000 130,000 120,000 990,000 

รวมงบประมาณสวนที่ 2 1,800,000 783,400 551,000 440,000 3,574,400 

รวมงบประมาณ 1+2 5,890,000.00 2,123,400.00 1,901,000.00 1,756,800.00 11,671,200.00 

สวนท่ี 3 งบลงทุน : ครุภัณฑ           

 1.1 ครุภัณฑ 2,000,000       2,000,000 

รวมงบประมาณสวนที่ 3 2,000,000 0 0 0 2,000,000 

รวมงบประมาณ 1+2+3 7,890,000.00 2,123,400.00 1,901,000.00 1,756,800.00 13,671,200.00 

ยอดสะสมประมาณการใชงบฯ 7,890,000.00 10,013,400.00 11,914,400.00 13,671,200.00   

รอยละแผนประมาณการใชเงินศอ.5 57.71 73.24 87.15 100.00   

รอยละแผนการใชจายตามมติ ครม. 35.00 58.00 81.00 100.00   

ขอมูลวันที่ 1 ตลุาคม 2557 
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แผนรายจายเงินนอกงบประมาณ ปงบประมาณ2558 
 

รายการ ไตรมาสท่ื 1 ไตรมาสทื่ 2 ไตรมาสท่ื 3 ไตรมาสท่ื 4 รวม 

1.งบดําเนินการ จาก สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
 -โครงการส่ือสารสาธารณะเพ่ือการ
สงเสริมสุขภาพ 14,035 693,296 371,000 132,835 1,211,166 
 -โครงการพัฒนาสงเสริมพฤติกรรม
สุขภาพวัยทํางาน 30,000 30,000 
  -โครงการสงเสริม พัฒนาเครือขายการ
ดําเนินงานทันตสาธารณสุขป2558 46,800 46,800 
 -โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือ
สุขภาพวัยรุนและเยาวชนเขตนครชัย
บุรินทร 280,000 280,000 
-โครงการพัฒนาสงเสริมพฤติกรรม
สุขภาพวัยทํางาน (งานมะเร็ง) 30,000 30,000 
 -โครงการพัฒนาศูนยบริการหลัก 
ประกันสุขภาพ ปงบประมาณ 2558 50,000 50,000 

รวมงบประมาณสวนที่ 1 14,035 1,080,096 421,000 132,835 1,647,966 

2.งบดําเนินการ จาก เขตบริการสุขภาพที่9 

 - พัฒนาอนามัยแมและเด็ก 274,000 96,700 386,670 325,554 1,082,924 

 - พัฒนาอนามัยวัยเรียนวัยรุน 100,000 200,000 200,000 500,000 

 - พัฒนาอนามัยวัยทํางาน 224,266 224,266 

 - สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 26,250 122,600 73,270 80,000 302,120 

 - พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอม 108,040 108,040 

รวมงบประมาณสวนที่ 2 508,290 419,300 884,206 405,554 2,217,350 

3.เงินโอนเพ่ิมเติม (กรมอนามัยไดรับงบประมาณจาก สสส.) 
 - โครงการพัฒนาโรงเรียนตนแบบ
เด็กไทยแกมใส 845,000 845,000 
 - โครงการ“ศูนยเรียนรูองคกรตนแบบ
ไรพุง”ภายใตการสนับสนุนงบประมาณ
จากสํานักกองทุนสนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ 220,000 220,000 

รวมงบประมาณสวนที่ 3 0 220,000 845,000 0 1,065,000 

รวมงบประมาณ1+2+3 522,325 1,719,396 2,150,206 538,389 4,930,316 

ขอมูลวันท่ี 12 มิถุนายน 2557 
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รายจายตามแผนงาน/โครงการ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2558 
อนุมัติตามโครงการดังนี ้

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผิดชอบ 

1. พัฒนาอนามยัแมและเด็ก  
1.1) โครงการศึกษาตัวชีว้ัด เกณฑมาตรฐาน และสรางเครื่องมือประเมินภาวะ
โภชนาการหญงิต้ังครรภ หมายเหตุ : (งบรายจายอ่ืน) 

50,000 ณัฐฐิรา 

1.2) โครงการประชุมสัมมนาการฝากครรภแนวใหมและแนวทางการดแูลสงตอทางสูติ
กรรม เขตนครชัยบุรินทร หมายเหตุ : (เงินโอนรองณัฐพร) 

200,000 สุจิตรา 

1.3) โครงการการพัฒนาอนามัยแมและเด็กเพ่ือลูกเกิดรอด แมปลอดภัย เด็กมี
พัฒนาการสมวัย เติบโตเปนผูใหญท่ีมีคุณภาพ  หมายเหตุ : (เงินเขต=1,082,924บาท, 

เงินศอ.=100,000บาท) 

1,182,924 ตรีชฏาภรณ 

1.4) โครงการเด็กปฐมวัยสงูสมสวน สมองดี แขง็แรง หมายเหตุ : (เงินโอนสํานัก
โภชนาการ) 

30,000 แนงนอย 

1.5) โครงการประสทิธผิลโปรแกรมการสงเสรมิการใหอาหารตามวัยในเด็กอายุ 6-9 
เดือนท่ีมีภาวะโลหิตจาง หมายเหตุ : (เงินศอ.) 

50,000 กมลรัตน  

 

2.  พัฒนาอนามัยเด็กวยัเรียนและเยาวชน 

 

2.1) โครงการพัฒนาศกัยภาพบคุลากรเพื่อสขุภาพวัยรุนและเยาวชนเขตนครชัยบรุินทร  
หมายเหต ุ: (งบสปสช.)  

280,000 อรพรรณ 

2.2) โครงการสงเสรมิ พัฒนาเครือขายการดําเนินงานทันตสาธารณสขุ ป2558 

หมายเหต ุ: (เงินโอนNODEทันตฯ=46,800บาท, เงินศอ.5=13,800บาท) 

108,000 รุงนภา 

2.3) โครงการสงเสริม สนบัสนุน พัฒนาภาคีเครือขาย เพื่อเด็กไทยวัยเรียนมีสขุภาพดี     
หมายเหตุ : (เงินศอ.) 

388,340 แนงนอย 

2.4) โครงการสงเสริมสุขภาพวัยรุนและเยาวชนสูสขุภาพดีวถิีนครชัยบรุินทร 
หมายเหต ุ: (เงินเขต=500,000บาท, เงินโอนสํานักอนามัยการเจริญพันธ=86,500บาท, 

งบศอ.=200,000บาท) 

786,500 อรพรรณ 

2.5) โครงการพัฒนาโรงเรียนตนแบบเด็กไทยแกมใส 
หมายเหต ุ: (เงินโอนสํานักโภชนาการ(นอกงบประมาณ-สสส.)=845,000บาท) 

845,000 แนงนอย 

 

3. พัฒนาอนามยัวยัทํางาน 

 

3.1) โครงการ“ศูนยเรียนรูองคกรตนแบบไรพุง”ภายใตการสนับสนุนงบประมาณจาก
สาํนักกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ  

หมายเหตุ : (เงินโอนกองออกกําลังกาย(นอกงบประมาณ-สสส. =220,000บาท) 

220,000 ธนิสา 

3.2) โครงการพัฒนาสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทํางาน 
หมายเหตุ : (เงินเขต=224,266บาท, เงินโอนกองออกกําลังกาย=40,000บาท,  

615,566 ศิรพิร 
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โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผิดชอบ 

เงินโอนสํานักโภชนาการ-ไอโอดีน=65,000บาท, เงินสปสช.-งานมะเรง็=30,000บาท, งบ
ศอ.=256,300บาท) 

3.3) โครงการขบัเคลื่อนโรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพและ 7 ภาระกิจพิชิตพุงเขตสขุภาพ
ที่ 9 หมายเหตุ : (เงินเขต=230,300บาท) 

 

230,300 รุงนภา 

4. พัฒนาอนามยัผูสูงอายุ    

4.1) โครงการพัฒนาภาคีเครือขายดานการดูแลสงเสรมิสุขภาพผูสงูอายุและผูพิการ 

พ้ืนท่ีเขตบริการสขุภาพท่ี 9 ปงบประมาณ 2558  หมายเหตุ : (เงินเขต=302,750บาท, 

เงินโอนสํานักสงเสริมสุขภาพฯ =110,000บาท, งบศอ.=37,400บาท) 
4.2) โครงการการพัฒนาความมั่นคงทางอาหารของผูสูงอายุในครวัเรือนชุมชนชนบท
ไทย 

450,150 
 

 
50,000 

ศรปีระภา 
 
 

อรสา 

 

5. ลดความเสีย่งดานอนามัยสิ่งแวดลอมจากการจัดบริการ 

 

5.1) โครงการพัฒนาศกัยภาพภาคีเครือขายและคุณภาพระบบรกิารอนามัยสิง่แวดลอม 
หมายเหตุ : (เงินเขต=138,040บาท, งบศอ.=155,060บาท) 
 

401,140 อารยา 

6. พัฒนาสุขาภบิาลอยางย่ังยืนสูวิถีพอเพียง  สมรฐั 

6.1) โครงการ พัฒนาการจัดการสุขาภบิาลอยางยั่งยืนและอนามัยสิ่งแวดลอมสงเสริม
การมสีุขภาพด ีเขตนครชัยบรุินทร หมายเหตุ : (เงินโอนสํานักสขุาภบิาลฯ=140,000

บาท, งบศอ.=230,800บาท) 

370,880  

 

7. การคุมครองสิทธิดานสขุภาพของประชาชน 

7.1) โครงการศึกษาการประเมินความเสี่ยงและเฝาระวังผลกระทบตอสขุภาพจาก
สถานท่ีฝงกลบมูลฝอย 

170,000 ศมกานต 

 

8. งานตามพันธกิจ แยกเปน 3 สวน ไดแก  
  

  8.1) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ   
1. โครงการวจิัยศึกษาผลของโปรแกรมการเสริมพลังอํานาจในผูปวยปวดหลังสวนลาง
เรื้อรัง 

31,520 พิมลรัตน 

2.โครงการโรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพตนแบบ ศูนยอนามัยท่ี 5 

หมายเหตุ : (เงินบํารงุ=116,000บาท, เงินศอ.=483,140บาท) 

599,140 นพวรรณ 

3.โครงการเผยแพรผลการสาํรวจสภาวะทันตสขุภาพ เขตพ้ืนท่ีเครือขายบริการสขุภาพ
ที่ 9 ครั้งที่ 6  

80,000 ทพญ.
จุฑามาศ 

 4. โครงการพฒันาศูนยบริการหลักประกันสขุภาพ ปงบประมาณ 2558 50,000 วรรธนันท 
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โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผิดชอบ 

หมายเหตุ : (งบสปสช.=50,000) 
   8.2) กลุมบริหารยุทธศาสตรและการวิจัย   

1. โครงการการติดตามประเมินผลภาพรวมการดําเนินงานดานการสงเสรมิสขุภาพและ
อนามัยสิ่งแวดลอม ป2558 

386,800 จีรวรรณ 

2.โครงการพัฒนาระบบขอมูลดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมป58 110,500 ณิชกมล 
3.โครงการพัฒนางานวชิาการและงานวิจัย ปงบประมาณ 2558 106,500 นาตยานี 
4.โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ศูนยอนามัยท่ี 5 

นครราชสีมา  หมายเหตุ : (เงินบํารุง) 

754,200 รณชัย 

5.โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการศูนยอนามัยท่ี 5 ประจาํปงบประมาณ 2588 219,210 วันเฉลิม 
   8.3) กลุมจัดการความรูและการสือ่สารดานสุขภาพ   

1. โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครอืขายดานการสงเสริมสขุภาพและอนามัย
สิ่งแวดลอม หมายเหตุ : (เก็บจากคาลงทะเบียน=560,000บาท) 

560,000 สถาพร 

2.โครงการพฒันาสือ่สารสาธารณะเขตนครชัยบรุินทร หมายเหตุ : (เงินโอนสํานัก
สื่อสารสาธารณะฯ 30,000บาท) 

479,000 จีรภา 

3.โครงการพฒันาบคุลากรและพฒันาองคกรตามแนวทางHEALTH ศอ.5 1,507,080 สุทธิดา 
4.โครงการศูนยเรียนรูดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม ศอ.5 

 (D-Learning center ป4) ป2558  หมายเหตุ : (เงินบํารงุ) 

3,710,000 สถาพร 

5.โครงการการจัดการความรู ศูนยอนามัยที5่ (Knowledge Mangement) ป2558 192,600 เดนนภา 
6.โครงการสื่อสารสาธารณะเพ่ือการสงเสริมสขุภาพและปองกันโรค เขตพ้ืนที่นครชัย

บุรินทรป3 ประจาํป2558  หมายเหตุ : (งบสปสช.) 

1,211,166 จีรภา 
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ยุทธศาสตรพัฒนาอนามัยแมและเด็ก  
ชื่อ...โครงการศึกษาตัวชี้วัด เกณฑมาตรฐาน และสรางเคร่ืองมือประเมินภาวะโภชนาการหญิงตั้งครรภ 

ลักษณะโครงการ...การวิจัยและพัฒนา(R&D) 

ท่ี วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย วิธีดําเนินงาน ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ การประเมินผล ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ 
 

1 1. เพ่ือช้ีแจงการเก็บ
ขอมูลในการศึกษา
ตัวชี้วัด เกณฑมาตรฐาน
ในการใชประเมินภาวะ
โภชนาการหญิงตั้งครรภ 
2. เพ่ือติดตามการเก็บ
ขอมูลในโรงพยาบาลที่
รวมโครงการศึกษาฯ 
 

1. พื้นท่ีในการเก็บขอมูล 2 
จังหวัด 2 โรงพยาบาล คือ 
รพ.ชัยภูมิ และ รพ.ปราสาท 
จังหวัดสุรินทร 
2. ประชากรเปาหมาย : 
หญิงต้ังครรภรายใหมทุกคน
ท่ีมีอายุ 20-40ป และมีอายุ
ครรภ 8-12 สัปดาห ที่มา
ฝากครรภท่ีโรงพยาบาล
เปาหมาย 
 

1. ประสานทีมงานวิจัยและผูเกี่ยวของ
ท้ังสวนกลางและรพ.เปาหมาย 
2.สนับสนุนและติดตามการดําเนินงาน 
3.ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูและติดตาม
ความกาวหนา 
4. สรุปรายงาน 

มีนาคม - 
สิงหาคม 
2558 

เงินโอนจาก
สํานัก
โภชนาการ 
กรมอนามัย 
50,000 
บาท 

นางสาวณัฎฐิ
รา  ทองบัวศิ
ริไล 

สรุปผลการติดตามการ
ดําเนินงาน 

- 
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ยุทธศาสตรพัฒนาอนามัยแมและเด็ก  
ช่ือ...โครงการประชุมสัมมนาการฝากครรภแนวใหมและแนวทางการดูแลสงตอทางสูติกรรม เขตนครชัยบุรินทร 

ลักษณะโครงการ...ภาคีเครือขาย(Partnership), การจัดการความรู(KM) 

ท่ี วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย วิธีดําเนินงาน ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ การประเมินผล ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ 
 

2 1. เพ่ือเชิดชูภาคี
เครือขายงานอนามัยแม
และเด็ก 
2. สงเสริมแลกเปล่ียน
เรียนรูการดําเนินงาน
ฝากครรภท่ีไดผล 
3. ประเมินและพัฒนา
แนวทางการปฏิบัติ CPG 
ในงานอนามัยแมและ
เด็กเพ่ือปองกันและลด
อัตราตายมารดาและ
ทารก 

1. ผูรับผิดชอบงานแมและ
เด็ก สสจ.ในเขตบริการ
สุขภาพท่ี9 
2. ผูรับผิดชอบงานหองฝาก
ครรภและหองคลอดรพ.
ศูนย/ทั่วไป รพช.ท่ีเปน
Node และตัวแทนรพ.สต.
ในเขตบริการสุขภาพที่9 
3. คณะกรรมการพัฒนา
วิชาการอนามัยแมและเด็ก
เขตบริการสุขภาพที่9 
4. ผูแทนกรมอนามัยและ
ศูนยอนามัยท่ี5 

1. อภิปรายการขับเคล่ือนการฝากครรภ
แนวใหมและแนวทางการดูแลสงตอทาง
สูติกรรม 
2. แลกเปล่ียนเรียนรูการดําเนินงานท่ี
เปน Best Practice และ Model 
development  
3. มอบโลรางวัลเชิดชูเกียรติการ
ดําเนินงานสายใยรักแหงครอบครัว 
4. ทบทวน CPG อนามัยแมและเด็ก 
เพ่ือปองกันและลดอัตราตายมารดาและ
ทารก 
5. จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน
และเผยแพร 
 

ธันวาคม 
2557 

จากกรม
อนามัย 
200,000 

นางตรีชฏา
ภรณ ภักดิ์โพธิ์ 
 

1. สรุปผลการทบทวน 
CPG เกี่ยวกับสาเหตุการ
ตายหลักของมารดาและ
ทารกปริกําเนิดในเขต
บริการสุขภาพที่9 
2. นวัตกรรมหรือ Best 
Practice ท่ีแลกเปล่ียน
เรียนรูและเผยแพร 

- 
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ยุทธศาสตรพัฒนาอนามัยแมและเด็ก  
ช่ือ...โครงการการพัฒนาอนามัยแมและเด็กเพื่อลูกเกิดรอด แมปลอดภัย เด็กมีพัฒนาการสมวัย เติบโตเปนผูใหญที่มีคุณภาพ 

ลักษณะโครงการ...ภาคีเครือขาย(Partnership), การติดตามประเมินผลแบบเสริมพลัง(M&EE), การจัดการความรู(KM) 

ท่ี วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย วิธีดําเนินงาน ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ การประเมินผล ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพ่ือพัฒนาระบบ
ขอมูลอนามัยแมและเด็ก 
2. เพ่ือพัฒนาบุคลากร
ในองคกรและเครือขาย 
3. เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
บริการตามมาตรฐาน
โครงการสายใยรักแหง
ครอบครัว 
4. เพ่ือสนับสนุนใหอปท.
และชุมชนมีสวนรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.สสจ.ในเขต
บริการท่ี 9 
2. รพศ. รพท. 
รพช. รพ.สต. 
3. ตําบล/อําเภอ
ในเครือขาย
บริการท่ี9 
4. อปท. ผูนํา
ชุมชน อสม. 
ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. พัฒนาระบบขอมูลขาวสารบูรณาการกับ CIO 
เขต 
2. วิจัยประเมินผลการควบคุมปองกันโรคขาดสาร
ไอโอดีนของหญิงตั้งครรภในเขตบริการที่9 เพ่ือ
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ
60พรรษา (งบเขต325,554) 
3.พัฒนาภาคีเครือขาย 
 3.1 ประชุมเสริมศักยภาพผูรับผิดชอบมาตรฐาน
รพ.สายใยรักแหงครอบครัว ตําบลนมแมฯ รพ.สต.
สายใยรักแหงครอบครัว(งบเขต96,700บาท) 
 3.2 สนับสนุนงานNodeแมและเด็ก(งบเขต
209,670บาท) 
 3.3 อบรมผูปฏิบัติงานการพัฒนาเด็กบูรณาการ
ระหวางกรมอนามัยและกรมสุขภาพจิต(งบเขต
274,000บาท) 
4.พัฒนาคุณภาพการบริการ 
 4.1 ประเมินรับรองรพ.สายใยรักแหงครอบครัว
(ใหม+เกา) 33 แหง (งบศอ.5-100,000บาท) 
 4.2 สุมประเมินรับรองศูนยเด็กเล็กคุณภาพ/
ตําบลนมแม สงเสริมการมีสวนรวมแกไขปญหา
สุขภาพเด็กและสตรีรวมกับDHS(งบเขต176,000
บาท) 

ต.ค.2557-
ก.ย.2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,182,924  
(ศอ.5-
100,000
บาท, งบเขต 
1,082,924
บาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางตรีชฏา
ภรณ ภักดิ์โพธิ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. รพ.ที่เขารวม
โครงการรพ.สายใยรัก
แหงครอบครัวระดับทอง
ท่ีตองประเมินซ้ํา32แหง 
ขอประเมินใหม1แหง 
2. ตําบลเปาหมายผาน
เกณฑตําบลนมแมเพื่อ
สายใยรักแหงครอบครัว
รอยละ30ของอําเภอๆ
ละ1ตําบล 
3. MCH Board ระดับ
จังหวัดเข็มแข็งมีกลไก
เฝาระวังแกปญหา
สุขภาพอนามัยแมและ
เด็ก 
4. ศูนยเด็กเล็กอยาง
นอย20แหงผานเกณฑ
คุณภาพ 
 
 

1. มีฐานขอมูล
อนามัยแมและเด็ก
และรายงานท่ีเปน
ปจจุบัน 
2. มีงานวิจัยอยาง
นอย1เร่ือง 
3. รพ.สายใยรักแหง
ครอบครัวผานเกณฑ
ระดับทองรอยละ95 
4. ตําบลเปาหมาย
ผานเกณฑตําบลนม
แมเพื่อสายใยรัก
แหงครอบครัวรอย
ละ30 
5. มีเวทีแลกเปล่ียน
เรียนรู นวัตกรรม
ดานอนามัยแมและ
เด็ก 
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ยุทธศาสตรพัฒนาอนามัยแมและเด็ก  
ชื่อ...โครงการเด็กปฐมวัยสูงสมสวน สมองดี แข็งแรง 

ลักษณะโครงการ...การติดตามประเมินผลแบบเสริมพลัง(M&EE) 

ท่ี วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย วิธีดําเนินงาน ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ การประเมินผล ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ  

4 1. เพ่ือติดตามการ
ดําเนินงาน และ
สนับสนุนวิชาการในการ
บริการดานโภชนาการ
กับสถานบริการศูนยเด็ก
เล็กและชุมชน 
2. เพ่ือนําขอมูลในการ
ติดตามมาใชเปน
ประโยชนในการปรับ 
เสนอแนะและ
พัฒนาการดําเนินงาน
ตอไป 
 

1. เจาหนาที่สาธารณสุข 
นักวิชาการการศึกษา ครู
ผูดูแลเด็ก ผูปกครอง 
2. รพช. รพ.สต. ศูนยเด็ก
เล็ก และชุมชนท่ีเปนพื้นท่ี
ผานการอบรมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรในการเฝา
ระวังภาวะสุขภาพและ
พัฒนาการเด็กป2557 
จังหวัดละ2ตําบล 

1. ประชุมผูรับผิดชอบงานและจัดทํา
แบบติดตาม 
2. ประสานงานกับหนวยงานและ
ผูเกี่ยวของท้ังระดับจังหวัด ศูนยอนามัย
ท่ี 5 เพ่ือสุมพื้นท่ี 
3. ติดตามเก็บขอมูลการดําเนินงานและ
ใหคําแนะนําดานวิชาการในพ้ืนท่ี 
4.สรุปผลการติดตาม 
 

มีนาคม- 
กันยายน
2558 

เงินโอนจาก
สํานัก
โภชนาการ 
กรมอนามัย 
30,000บาท 

นางแนงนอย 
ธูปแชม 

สรุปรายงานผลการ
ดําเนินงาน 

มีการดําเนินงาน
โภชนาการแบบ
บูรณาการในANC 
WCC หมูบานและ
ศูนยเด็กเล็ก 
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ยุทธศาสตรพัฒนาอนามัยแมและเด็ก  
ชื่อ...โครงการประสิทธิผลโปรแกรมการสงเสริมการใหอาหารตามวัยในเด็กอายุ 6-9 เดือนท่ีมีภาวะโลหิตจาง 

ลักษณะโครงการ... การวิจัยและพัฒนา(R&D) 

ท่ี วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย วิธีดําเนินงาน ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ การประเมินผล ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ  

5.  เพื่อศึกษาประสิทธิผล
โปรแกรมการสงเสริม
การใหอาหารตามวัยใน
เด็กอายุ 6-9เดือนที่มี
ภาวะโลหิตจาง ที่มารับ
บริการในคลินิกเด็กดีใน
โรงพยาบาลชุมชน 

1. พื้นท่ีในการเก็บขอมูล :
โรงพยาบาลชุมชนในเขต
บริการสุขภาพท่ี9 จํานวน 2 
แหง 
2. ประชากรเปาหมาย : พอ
แมหรือผูเล้ียงดูเด็ก และเด็ก
อายุ 6-9เดือน 

1. ทบทวนวรรณกรรม 
2. จัดทําโครงรางการวิจัย 
3. ขอจริยธรรมการวิจัย 
4. ประสานพื้นท่ีเปาหมาย/กลุมตัวอยาง 
5. ดําเนินการเก็บขอมูลในพื้นท่ี
เปาหมาย 
6. วิเคราะหผลและสรุปรายงาน 
 
 

มกราคม-
กันยายน 
2558 

จากศูนย
อนามัยที่ 5 
จํานวน
50,000 

นางกมลรัตน 
เกตุบรรลุ 

มีโปรแกรมการสงเสริม
การใหอาหารตามวัยใน
เด็กอายุ 6-9เดือนท่ีมี
ภาวะโลหิตจาง 
ตลอดจนสื่อวดีีทัศน 
คูมือ การสงเสริมอาหาร
ตามวัยในเด็กอายุ 6-9
เดือนท่ีมีภาวะโลหิตจาง 

ประสิทธิผล
โปรแกรมการ
สงเสริมการให
อาหารตามวัยในเด็ก
อายุ 6-9เดือนที่มี
ภาวะโลหิตจาง 
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ยุทธศาสตรพัฒนาอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
ชื่อ...โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือสุขภาพวัยรุนและเยาวชนเขตนครชัยบุรินทร 

ลักษณะโครงการ... ภาคีเครือขาย(Partnership), การจัดการความรู(KM) 

ท่ี วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย วิธีดําเนินงาน ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ การประเมินผล ตัวชี้วัด
ผลสําเร็จ  

6 1. พัฒนาสถานบริการ
ใหไดมาตรฐานบูรณา
การงานบริการวัยรุน
YFHS กับ Teen 
center และบริการให
คําปรึกษา 
Phychosocial clinic 
2. สงเสริมใหบุคลากรใน
สถานบริการสาธารณสุข
มีความรูความสามารถ
ในการดําเนินงาน 
3. สงเสริมการ
แลกเปล่ียนเรียนรู 
ปองกันควบคุมโรค ท้ัง
กายจิตและสังคม 

1. สํานักงานสาธารณสุขใน
เขตบริการสุขภาพที่ 9 
2. รพศ. รพท. รพช.ในเขต
บริการสุขภาพท่ี 9 ท่ี
ดําเนินงานคลินิกวัยรุน 
3. ศูนยวิชาการในเขต
บริการสุขภาพท่ี9 
4. ผูบริหารกรมวิชาการ 
และกระทรวงสาธารณสุข 

1. ศึกษาสถานการณปญหาวัยรุนและ
เยาวชนครอบคลุมท้ังดานกาย จิต สังคม 
2. ต้ังคณะทํางานระดับเขตและประชุม 
3.จัดประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
สถานบริการสาธารณสุข 
4. สรุปผลการประชุมและเผยแพร 

มกราคม –
มิถุนายน 
2558 

จาก สปสช.
จํานวน
280,000 
บาท 

นางสาวอร
พรรณ แกว
พวง 

1.ระดับกระบวนการ 
 1.1ศูนยใหคําปรึกษา
คุณภาพ Phychosocial 
clinic และเชื่อมโยงกับ
ระบบชวยเหลือนักเรียนใน
โรงเรียน เชนทองไมพรอม 
ยาเสพติด บุหร่ี คลินิกวัยรุน 
ฯลฯไมนอยกวารอยละ70 
 1.2สถานบริการที่ผาน
มาตรฐานYFHS(กรม
อนามัย) ที่บูรณาการกับ 
Teen Center(กรมควบคุม
โรค) ละการบริการให
คําปรึกษาใน 
Phychosocial clinic (กรม
สุขภาพจิต) รอยละ60 
2.ระดับผลลัพธ  
 2.1อัตราการคลอดในหญิง
อายุ 15-19ป ไมเกิน50ตอ
พันประชากร 
 2.2อัตราปวยดวยโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธลดลงจากป 
2557 รอยละ30 
 
 

- 
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ยุทธศาสตรพัฒนาอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
ช่ือ...โครงการสงเสริม พัฒนาเครือขายการดําเนินงานทันตสาธารณสุข ป2558 

ลักษณะโครงการ... ภาคีเครือขาย(Partnership), การติดตามประเมินผลแบบเสริมพลัง(M&EE) 

ท่ี วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย วิธีดําเนินงาน ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ การประเมินผล ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ  

7 1.เพื่อพัฒนาเครือขาย
สุขภาพชองปากระดับ
อําเภอ DHS ใหเพ่ิมการ
เขาถึงบริการปฐมภูมิ
และแกปญหาสุขภาพ
ชองปาก 
2.เพื่อเชิดชูเกียรติ
เครือขายโรงเรียน
เด็กไทยฟนดี ท่ีพัฒนา
กิจกรรมไดดี ดีมาก และ
ยอดเยี่ยม 

1.ทันตบุคลากรสสจ.และ
รพช.ทุกแหง รวม100คน 
2.เครือขายโรงเรียนเด็กไทย
ฟนดีระดับจังหวัดละ1 
เครือขายๆ ละ 5 โรงเรียน
ข้ึนไป 

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือขาย
สุขภาพชองปากระดับอําเภอ DHS 
จํานวน1คร้ังๆละ 100คน 
2. ออกประเมินผล ติดตามตรวจเย่ียม
เครือขายโรงเรียนเด็กไทยฟนดีและ รพ.
สต.ดีเดนดานการสงเสริมทันตสุขภาพ
เด็กปฐมวัย 4 จังหวัด 
3. จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติเครือขาย
โรงเรียนเด็กไทยฟนดี 4 จังหวัด 

พฤศจิกายน
2557- 
กันยายน
2558 

108,000 
บาท 
(จากNode 
วิชาการ
ทันต
สาธารณสุข
เขตบริการท่ี
9จํานวน
94,200บาท 
และเงินศอ.
5จํานวน
13,800
บาท) 

ทพญ.
จุฑามาศ เทพ
ไชย 

1. แบบประเมินผลการ
จัดประชุม 
2. การสังเกต 

1. บุคลากรมีทักษะ/
สมรรถนะดานการ
ดําเนินงานทันต
สาธารณสุข 
2. ระบบริการ
ประเมินรับรองมี
คุณภาพ 
3. การติดตาม
ประเมินผลแบบ
เสริมพลัง 
4. สาธารณสุขทุก
ระดับสามารถ
สนับสนุนวิชาการ
และบริการตาม
มาตรฐานงาน
สงเสริมสุขภาพทันต
สุขภาพ 
5. มีแหลงเรียนรู
ดานเครือขาย
โรงเรียนเด็กไทยฟน
ดี 
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ยุทธศาสตรพัฒนาอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
ช่ือ...โครงการสงเสริม สนับสนุน พัฒนาภาคีเครือขาย เพ่ือเด็กไทยวัยเรียนมีสุขภาพดี     

ลักษณะโครงการ... ภาคีเครือขาย(Partnership), การวิจัยและพัฒนา(R&D) 

ท่ี วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย วิธีดําเนินงาน ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ การประเมินผล ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ  

8 1.เพื่อทบทวน ปรับ
ความเขาใจ เก็บขอมูลท่ี
สอดคลองกับตัวชี้วัดให
มีประสิทธิภาพ 
2.เพื่อพัฒนาบุคลากร
ภาคีเครือขายใหสามารถ
พัฒนาคุณภาพบริการให
ไดมาตรฐาน 
3.เพื่อพัฒนาคุณภาพ
บริการโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพใหไดมาตรฐาน 
4.เพื่อมีองคความรูใหม
นําไปใชพัฒนาระบบ
สุขภาพตอไป 
 

1.บุคลากรที่รับผิดชอบงาน
เด็กวัยเรียนและเยาวชน
ระดับจังหวัด/อําเภอ/ตําบล 
2.บุคลากรสายการศึกษาท่ี
รับผิดชอบงานเด็กวัยเรียน
และเยาวชน 

กิจกรรมท่ี1 พัฒนาระบบฐานขอมูล 
 1.1ประชุมระดมสมองพัฒนาฐานขอมูล 
 1.2 จางเหมาจัดทําฐานขอมูลโรงเรียน 
กิจกรรมท่ี2 พัฒนาภาคีเครือขาย 
 2.1ประชุมเชิงปฏิบัติการ ภาคีเครือขาย
รวมพลังกําหนดทิศทางการดําเนินงาน
และพัฒนาระบบริการเด็กวัยเรียนและ
เยาวชน 
 2.2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพทีมประเมินรับรองมาตรฐาน
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับจังหวัด 
 2.3 อบรมเชิงปฏิบัติการ ผูปฏิบัติงาน
ดานอนามัยโรงเรียนในการเฝาระวัง
ภาวะสุขภาพนักเรียน School Health 
 2.4 ประเมินรับรองมาตรฐานและ
คัดเลือกโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับ
เพชร สุดยอดเพชร 
กิจกรรมท่ี3 งานวิจัยศึกษาสถานการณ
เฝาระวังและการแกไขปญหาภาวะ
โภชนาการในโรงเรียนเขตนครชัย
บุรินทร 
 

ตุลาคม
2557- 
กันยายน
2558 

จากศูนย
อนามัยที่5 
จํานวน 
388,340
บาท 

นางแนงนอย 
ธูปแชม 

1. ผลการประเมินความ
พึงพอใจของผูรับการ
พัฒนาศักยภาพ 
2. ภาคีเครือขายมี
ความรู ความเขาใจ และ
สามารถดําเนินงานมี
ประสิทธิภาพ 
3. สรุปรายงานผลการ
ดําเนินงาน 

1. ระบบฐานขอมูล
อนามัยเด็กวัยเรียน
และเยาวชนท่ีมี
ประสิทธิภาพ1เร่ือง 
2. องคความรูตาก
การวิจัยสามารถ
นําไปใชไดเหมาะสม
กับบริบทพ้ืนท่ี1เร่ือง 
3. ระบบริการและ
ประเมินรับรองมี
คุณภาพ 
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ยุทธศาสตรพัฒนาอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
ชื่อ...โครงการสงเสริมสุขภาพวัยรุนและเยาวชนสูสุขภาพดีวิถีนครชัยบุรินทร 

ลักษณะโครงการ... ภาคีเครือขาย(Partnership), การติดตามประเมินผลแบบเสริมพลัง(M&EE), การจัดการความรู(KM) 

ท่ี วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย วิธีดําเนินงาน ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ การประเมินผล ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ  

9 1.เพื่อพัฒนาสงเสริม
สถานบริการสาธารณสุข
ใหไดมาตรฐาน YFHS 
2.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
อนามัยการเจริญพันธใน
วันรุนและเยาวชน 
3.เพื่อสงเสริมการมีสวน
รวมของครอบครัว 
ชุมชน สถานศึกษา และ
สถานบริการสาธารณสุข 

1.สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดในเขตบริการ
สุขภาพท่ี9 
2.ศูนยวิชาการในเขต
บริการสุขภาพท่ี9 
3.รพศ. รพท. รพช. 
4.อําเภอในเครือขายเขต
บริการสุขภาพท่ี9 
5.อปท. สถานศึกษา รัฐ
และเอกชนในเขตบริการ
สุขภาพท่ี9 

กิจกรรมที่1. พัฒนาศักยภาพ Teen 
Manager ระดับเขตและระดับจังหวัด(เงิน
เขต-100,000บาท) 
กิจกรรมที่2 (เงินเขต-200,000บาท) 
 2.1 ประชุมพัฒนาศักยภาพการจัดระบบ
ขอมูลสถานะสุขภาพวัยรุนและปจจัยเส่ียง
สําหรับ Teen manager ระดับเขตและ
จังหวัด 
 2.2. ประชุมพัฒนาศักยภาพการวิเคราะห
สถานะดานสุขภาพวัยรุนและปจจัยเสี่ยง
สําหรับ Teen manager ระดับเขตและ
จังหวัด 
 2.3สรุปบทเรียนการจัดระบบขอมูลสถานะ
ดานสุขภาพวัยรุนและปจจัยเส่ียงระดับเขต 
กิจกรรมที่3 เยี่ยมเสริมพลังประเมินรับรอง
มาตรฐาน YFHS และมาตรฐาน DHS (เงิน
ศอ.5+เงินโอน -186,500บาท) 
กิจกรรมที่4 อบรมเพ่ิมขีดความสามารถผู
ใหบริการปองกันและแกไขปญหาสุขภาพ
และอนามัยการเจริญพันธสําหรับวัยรุนและ
เยาวชน (เงินเขต-200,000บาท) 
กิจกรรมที่5 ประชุมแลกเปล่ียนนวัตกรรม
หรือ Best practice (เงินศอ.5-100,000
บาท) 

ตุลาคม 
2557- 
กันยายน
2558 

786,500
บาท 

(เงินเขต= 
500,000

บาท,  

เงินโอน
สาํนัก
อนามัย
การเจรญิ
พันธ= 
86,500

บาท,  

งบศอ.5= 
200,000

บาท) 
 

นางสาว 
อรพรรณ แกว
พวง 

1. จํานวนผูเขารับการ
พัฒนาศักยภาพ Teen 
Manager ระดับเขต
และระดับจังหวัด 
2. จํานวนระบบขอมุล
เฝาระวังโรค ปจจัยเส่ียง
พฤติกรรมสุขภาพและ
ผลกระทบจากภัย
สุขภาพในวัยรุน 
3. รายงานผลการ
ประเมินรับรองตาม
มาตรฐาน YFHS และ 
มาตรฐาน DHS  
4. จํานวนผูผานการ
พัฒนาผูใหบริการ
ปองกันและแกไขปญหา
สุขภาพ และอนามัยการ
เจริญพันธสําหรับวัยรุน
และเยาวชน 
5. จํานวนนวตักรรมหรือ 
Best practice ท่ีไดรับ
การเผยแพร 

1. รอยละของรพ.
สังกัดสป.ผานเกณฑ
มาตรฐานบริการที่
เปนมิตร YFHS –
รอยละ60 
2. รอยละของ
อําเภอผานการ
ประเมินมาตรฐาน
อําเภออนามัยการ
เจริญพันธ DHS -
รอยละ60  
3. จํานวนภาคี
เครือขาย(สะสม)การ
ปองกันและแกไข
ปญหาสุขภาพวัยรุน
และเยาวชน-จํานวน
4เครือขาย 
4. จํานวนนวตักรรม
หรือ Best practice 
ในเขตบริการ
สุขภาพท่ี 9 –อยาง
นอย1เร่ือง 
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ยุทธศาสตรพัฒนาอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
ชื่อ...โครงการพัฒนาโรงเรียนตนแบบเด็กไทยแกมใส 

ลักษณะโครงการ... ภาคีเครือขาย(Partnership), การติดตามประเมินผลแบบเสริมพลัง(M&EE),  

ท่ี วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย วิธีดําเนินงาน ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ การประเมินผล ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ  

10 เพื่อเจริญรอยตามพระ
ยุคลบาท สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี โดย
นํารูปแบบที่ดีดานการ
จัดการอาหาร 
โภชนาการและสุขภาพ
นักเรียนอยางครบวงจร
ในโครงการตาม
พระราชดําริมาปฏิบัติ
และพัฒนาโรงเรียน
ตนแบบเด็กไทยแกมใส 

1. บุคลากรในโรงเรียนๆละ
8-10คน ประกอบดวย
ผูบริหารโรงเรียน ครูที่
รับผิดชอบโครงการ แกนนํา
นักเรียน แมครัว 
ผูประกอบการอาหาร 
คณะกรรมการโรงเรียน 
2. ตัวแทนผูปกครอง 1-2คน 
3. นักเรียนทุกคนใน
โรงเรียนที่เขารวมโครงการฯ 
4. จนท.สาธารณสุข พื้นท่ีมี
โรงเรียนเขารวมโครงการฯ
ระดับอําเภอ ตําบล 
5. อปท. พ้ืนท่ีมีโรงเรียนเขา
รวมโครงการฯ 
6. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
7.โรงเรียนที่เขารวม
โครงการฯ 74 แหง 
 -นครราชสีมา12แหง 
 -ชัยภูมิ11แหง 
 -บุรีรัมย27แหง 
 -สุรินทร24แหง 
 

1. ประชุมคณะทํางานระดับเขตเพ่ือ
กําหนดแนวทางการขับเคล่ือนงาน 
2. จัดเวทีวิเคราะหสถานการณและ 
Training Needsของโรงเรียน 
3. จัดหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ2
เร่ือง คือ1)กลุมผูบริหารครู จนท.สา
ธารณสุข อปท. 2)กลุมแกนนํานักเรียน 
แมครัว ผูประกอบการอาหารตัวแทน
ผูปกครอง 
4. นิเทศติดตาม(สุม) 
5. สรุปผลการดําเนินงาน 

เมษายน-
กันยายน
2558 

จากเงิน
โอนสํานัก
โภชนาการ
เปนเงิน
นอกงบ 

ประมาณ -
สสส.)=
845,000
บาท) 

นางสาวณัฎฐิ
รา  ทองบัวศิ
ริไล 

โรงเรียนท่ีเขารวม
โครงการทั้ง 74แหง
สามารถดําเนินงานผาน
เกณฑโครงการโรงเรียน
ตนแบบเด็กไทยแกมใส 
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ยุทธศาสตรพัฒนาอนามัยวัยทํางาน 
ชื่อ...โครงการ“ศูนยเรียนรูองคกรตนแบบไรพุง”ภายใตการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

ลักษณะโครงการ... ภาคีเครือขาย(Partnership), การติดตามประเมินผลแบบเสริมพลัง(M&EE),  

ท่ี วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย วิธีดําเนินงาน ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ การประเมินผล ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ  

11 1.เพื่อขยายผลการ
ดําเนินงานองคกร
ตนแบบไรพุง 
2.เพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถองคกร 
3.เพื่อพัฒนาศักยภาพ
แกนนําไรพุง 
4.เพื่อสนับสนุน
ประชาชนในองคกร 
5.เพื่อพัฒนา
กระบวนการ
เปล่ียนแปลงนโยบาย 
 

ประชาชนอายุ 15 ปขึ้นไปมี
พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตอง 

1. ประชุมช้ีแจงคณะทํางานขับเคล่ือน
ศูนยเรียนรูองคกรตนแบบไรพุง เร่ือง
การบริหารจัดการองคกรเพ่ือเปนศูนย
การเรียนรูองคกรตนแบบไรพุง 
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการและถายทอด
องคความรู เร่ืองการจัดการน้ําหนักใน
องคกรไรพุงจํานวน 8 องคกร 
3. พัฒนาติดตามประเมินผลศูนย
เรียนรูองคกรตนแบบไรพุง 
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการในองคกร
ขยายผล 12 องคกร 

ตุลาคม
2557- 
มีนาคม
2558 

จากเงิน
โอนกอง
ออกกําลงั
กาย(นอก
งบประมา
ณ-สสส. 
=220,000

บาท) 

นางสาวธนิสา   
อนุญาหงษ 

1. นวัตกรรมท่ีไดจาก
การดําเนินงานศูนย
เรียนรูองคกรตนแบบ
ไรพุง 
2. สรุปบทเรียนจาก
ภาคีเครือขายที่เขา
รวมโครงการเปนศูนย
การเรียนรูองคกร
ตนแบบไรพุง 

1. มีรูปแบบการจัด
องคกรเปนศูนยการ
เรียนรูองคกรตนแบบไร
พุงและพัฒนาศูนย
เรียนรูฯในองคกร 
2. มีศูนยเรียนรูองคกร
ตนแบบไรพุง 8 องคกร
ในป2557 และขยายอีก
12องคกรในป2558  
3.มีแกนนําไรพุง
ถายทอด 18คน 
4. มีผลการวิเคราะหการ
เปล่ียนแปลงของผูท่ีรวม
โครงการ 
5. มีการรณรงค สู
สาธารณะอยางนอย
องคกรละ 2คร้ัง 
6. มีเอกสารถอด
บทเรียนการดําเนินงาน 
7. มีการพัฒนา
กระบวนการแปลง
นโยบายโรคอวนลงพุง
ไปสูการปฏิบัติ 
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ยุทธศาสตรพัฒนาอนามัยวัยทํางาน 
ช่ือ...โครงการพัฒนาสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทํางาน 

ลักษณะโครงการ... ภาคีเครือขาย(Partnership), การติดตามประเมินผลแบบเสริมพลัง(M&EE), การจัดการความรู(KM) 

ท่ี วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย วิธีดําเนินงาน ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ การประเมินผล ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ  

12 1.เพื่อพัฒนาฐานขอมูล.
ใหมีประสิทธิภาพ 
2.เพื่อพัฒนาคุณภาพ
บริการ ประเมินรับรอง
อยางตอเนื่อง 
3.เพื่อพัฒนาระบบ
ติดตามแบบเสริมพลัง 
4.เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมใหเปน
ศูนยเรียนรู เพ่ิมพื้นท่ี
เครือขายออกกําลังกาย 
โดยวิธีปนจักรยาน 
5.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู 

1.รพศ. รพท. รพช.ท่ีขอ
ประเมิน HPHNQC 
2.องคกรท่ีทําองคกร
ตนแบบไรพุง 
3.ชุมชน/หมูบานไอโอดีน
ท่ีเขารวมโครงการป2558 
4.ผูประกอบการ
รานอาหารในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ 
5.ภาครัฐ ภาคเอกชนท่ีมี
กิจกรรมออกกําลังกาย
ดวยการปนจกัรยาน 

1. เชื่อมโยงฐานขอมูลวัยทํางานกับเขต
บริการสุขภาพท่ี9(ไมใชงบ) 
2. ประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและนิเทศ
ติดตามประเมินรับรองมาตรฐานงาน
สงเสริมสุขภาพ(งบเขต-224,266) 
3. สนับสนุนองคความรู คูมือ และใบ
ประกาศเกียรติคุณใหกับองคกรหรือสถาน
บริการสาธารณสุขที่ผานเกณฑมาตรฐาน
การสงเสริมสุขภาพวัยทํางาน(เงินศอ.-
86,300บาท) 
4. จัดประชุมสงเสริมการมีสวนรวมของ
ชุมชนในการส่ือสารดานสุขภาพวัยทํางาน
(เงินศอ5.-50,000บาท) 
5. สนับสนุนเครือขายจัดกิจกรรมรณรงค
การออกกําลังกายดวยการปนจักรยาน
(เงินโอน-40,000 เงินศอ.-120,000บาท) 
6. มอบปายรับรองเมนูชูสุขภาพและ
สนับสนุนงานสุขาภิบาลอาหาร 
7. สํารวจขอมูลโครงการเฝาระวังภาวะ
ขาดสารไอโอดีนแบบบูรณาการป2558
รวมกับสสจ.ตามพ้ืนท่ีเปาหมาย(เงินโอน-
35,000) 
8. ออกประเมินประสิทธิผลการตรวจ
มะเร็งเตานมดวยตนเองของสตรีไทยฯ(งบ 
สปสช.-30,000) 

ตุลาคม
2557- 
กันยายน 
2558 

615,566
บาท 

(เงินเขต= 
224,266
บาท, เงิน
โอนกอง
ออกกําลัง
กาย= 
40,000บาท 
เงินโอน
สํานัก
โภชนาการ-
ไอโอดีน= 
65,000บาท
,เงินสปสช.-
งานมะเร็ง= 
30,000บาท
งบศอ.= 
256,300
บาท) 

 

นางสาวศิริพร 
บารมี 

1. ประเมินผลตาม
ตัวช้ีวัด กพร. และ
ตัวช้ีวัดกรมอนามัย 
2. วิเคราะห สังเคราะห 
นวัตกรรม SWOT และ 
KSF ตามมาตรฐานงาน
สงเสริมสุขภาพวัย
ทํางาน 
3. สรุปบทเรียนจากผู
ประเมินและเครือขายใน
การประเมินรับรอง
มาตรฐานงานสงเสริม
สุขภาพแบบบูรณาการ 

1. มีระบบฐานขอมูล
ท่ีมีประสิทธิภาพ 3
ฐาน คืองาน
โภชนาการ, งาน
ออกกําลังกาย และ
HPHNQC 
2.โรงพยาบาล/พ้ืนที่
เปาหมายมีการบูร
ณาการเกณฑ
ประเมินอยางนอย
รอยละ 80 
3.โรงพยาบาล/พ้ืนที่
เปาหมายมีศูนย
เรียนรูนวัตกรรมวัย
ทํางานอยางนอย7
แหง 
4. มีการจัดตั้งภาคี
เครือขายการส่ือสาร
ความเสี่ยงวัยทํางาน
อยางนอย4แหง 
5. พ้ืนที่ในเขต
บริการท่ี9 มี
กิจกรรมปนจักรยาน
อยางนอยปละ4คร้ัง 
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ยุทธศาสตรพัฒนาอนามัยวัยทํางาน 
ชื่อ...โครงการขับเคลื่อนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพและ 7 ภารกิจพิชิตพุงเขตบริการสุขภาพท่ี9 

ลักษณะโครงการ... ภาคีเครือขาย(Partnership), การติดตามประเมินผลแบบเสริมพลัง(M&EE), การจัดการความรู(KM) 

ท่ี วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย วิธีดําเนินงาน ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ การประเมินผล ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ  

13 1. สงเสริมใหผูนํา/
ผูบริหารสาธารณสุขใน
เขตนครชัยบุรินทร มีคา 
BMI และรอบเอวอยูใน
เกณฑมาตรฐาน สมควร
แกการเปนบุคคล
ตนแบบดานสุขภาพ 
2. พัฒนาองคกร
สาธารณสุขในเขตนคร
ชัยบุรินทรทุกแหง สูการ
เปนองคกรตนแบบดาน
สุขภาพ (Health 
Model) 
3. มีรูปแบบการ
ปรับเปล่ียนการออก
กําลังกายในการควบคุม
ภาวะน้ําหนกัเกินท่ี
ถูกตององคกร
สาธารณสุข 
 

บุคคล องคกร/
หนวยงานสาธารณสุข
ทุกแหงในเขตสุขภาพท่ี 
๙ 
 

1. ศึกษาสถานการณ ขอมูลสุขภาพ และ

จัดทําโครงการเสนอระดับเขต 

2. ประกาศนโยบายสาธารณะบุคคล

ตนแบบดานสุขภาพ (Health Model) 

3. จัดทําพิธีลงนามบันทึกขอตกลงรวมกัน 
ระหวางผูตรวจราชการฯเขตสุขภาพท่ี ๙ กับ
ผูบริหารหนวยงานสาธารณสุขทุกแหง  
4. สนับสนุนหนวยบริการสาธารณสุขเขต

นครชัยบุรินทรทุกแหง ประกาศนโยบาย

สาธารณะบุคคลตนแบบดานสุขภาพ  

5.จัดทําเกณฑประเมินบุคคลองคกรตนแบบ 

6. รวบรวมขอมูล/บันทึกตามโปรแกรม

ประเมินภาวะโภชนาการ 

7. จัดประชุมมาตรฐานโรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพและหลักสูตร “7 ภารกิจพิชิตพุง” 

8. นิเทศติดตามสุมสํารวจ  

9. นําเสนอขอมูลยอนกลับ 

10. บันทึก วิเคราะหขอมูล  

11. ถอดบทเรียน/จัดนิทรรศการขององคกร

ตนแบบในเวทีประชุมสรุปตรวจราชการฯ 

12. ประกาศเกียรติคุณ บุคคล/องคกร

ตนแบบ มอบรางวัล 

13. สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน 

เมษายน - 
กันยายน 
2558 

จากเขต
บริการ
สุขภาพท่ี9 
จํานวน 
230,000
บาท 

นางรุงนภา 
สนิทรัมย 

๑. ผลการวัดรอบเอว 
และคา BMI 
เปรียบเทียบกอน-หลัง 
๒. ประเมินพฤติกรรม
การบริโภคและออก
กําลังกายกอน-หลัง 
๓. ความพึงพอใจผูรับ
อบรม 
๓. สรุปรูปแบบ/
บทเรียนองคกร บุคคล
ตนแบบ 
 

- 
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ประเด็นยุทธศาสตรพัฒนาอนามัยผูสูงอายุ   

ช่ือ...โครงการพัฒนาภาคีเครือขายดานการดูแลสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุและผูพิการ พ้ืนที่เขตบริการสุขภาพที่ 9 ปงบประมาณ 2558 

ลักษณะโครงการ... ภาคีเครือขาย(Partnership), การติดตามประเมินผลแบบเสริมพลัง(M&EE) 

ท่ี วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย วิธีดําเนินงาน ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ การประเมินผล ตัวชี้วัดผลสําเร็จ  

14 1. เพ่ือพัฒนา
ฐานขอมูลสุขภาพ
ผูสูงอายุ 
2. เพ่ือสนับสนุนองค
ความรูในการ
ขับเคลื่อนงาน 
3. เพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู สนับสนุนการ
ถายทอด องคความรู
ในชุมชนและระหวาง
ชุมชน 
4.เพื่อสนับสนุนใหเกิด
นวัตกรรมหรือ
ผลงานวิจัยนําไปใชใน
พ้ืนที่ 
5.เพื่อยกยองเชิดชู
เกียรติ การดําเนินงาน
ผูสูงอายุ 

1.ผูรับผิดชอบงาน
สาธารณสุขทุกระดับ 
2.ศูนยวิชาการ และ 
Node Long Term 
Care 
3.ตําบลท่ีเขารวม
โครงการตําบลดูแล
ผูสูงอายุระยะยาว 
(LTC) 
4.วัดสงเสริมสุขภาพ 
5.ผูสูงอายุ ผูพิการ 
และผูดูแลผูสูงอายุ 

1. ประชุมช้ีแจง ถายทอดแผนการ
ดําเนินงาน (เงินเขต-26,250บาท) 
2. ประชุมพัฒนาระบบคัดกรองสุขภาพ
ผูสูงอายุ ผูพิการเพ่ือสนับสนุนใหเกิด
ระบบบริหารจัดการดูแลสงเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุและผูพิการในชุมชนที่ผาน 
Care Manager และ Care Worker 
(เงินเขต-122,600) 
3. ประชุมอบรมพัฒนาสมรรถนะ
ผูรับผิดชอบงานมาตรฐานตางๆ เชน
ตําบลLTC, วัดสงเสริมสุขภาพ ประเมิน
หลักสูตรผูจัดการดูแลผูสูงอายุ(Care 
Manager) และผูดูแลผูสูงอายุในชุมชน 
(Care Worker) เงินเขต-35,300บาท 
4.ประชุมคณะทํางานและภาคีเครือขาย
ระดับเขต/จังหวัด เพ่ือสรุปงาน9เดือน
และรางทําแผนป2559(เงินเขต-38,600
บาท) 
5. สุมเยี่ยมประเมินมาตรฐานคุณภาพ
ตําบลLTC4แหง และวัดสงเสริมสุขภาพ
4แหง (เงินเขต-80,000บาท) 
6. ศึกษาวิจัยมาตรฐานบริการสงเสริม
สุขภาพผูสูงอายุในรพช.และรพ.สต. (เงิน
โอน-110,000บาท เงินศอ.-37,400) 

ตุลาคม
2557-
กันยายน
2558 

450,150 
บาท 

(เงิน
เขต=302,7

50บาท, 

เงินโอน
สาํนัก
สงเสริม
สุขภาพฯ 
=110,000

บาท, งบ
ศอ.=37,40

0บาท) 

นางสาว 
ศรีประภา  
ลุนละวงศ 

1.การนิเทศ
ติดตาม ตรวจ
เย่ียม ประเมิน
รับรอง 
2. การรายงานผล
การปฏิบัติงาน 
3. การประเมิน
ความพึงพอใจ 

1. มีฐานขอมูล2ระบบ(การคัดกรอง
ภาวะสุขภาพผูสูงอายุ และการ
พัฒนาทักษะกายใจในกลุมเสี่ยง) 
2. เครือขาย ผานเกณฑตําบล LTC 
ระดับพ้ืนฐานรอยละ30ของตําบล
ทั้งหมดในเขตฯ 
3. วัดสงเสริมสุขภาพผานเกณฑ
ระดับพ้ืนฐานรอยละ10 
4.ผูสูงอายุไดรับการคัดกรองภาวะ
สุขภาพกายและใจรอยละ60 
5. ผูสูงอายุกลุมเส่ียงไดรับการ
พัฒนาทักษะกายและใจรอยละ80 
6.สสจ./สสอ.คณะทํางานระดับเขต-
จังหวัด เขารวมดําเนินการรอยละ
100 
7. มีงานวิจัยนวัตกรรม1เร่ือง 
8. หนวยงานทุกระดับมีระบบการ
ดูแลผูสูงอายุระยะยาวและผูสูงอายุ
พึ่งพิงLTCดานสุขภาพในระดับ DHS 
ผานเกณฑรอยละ30 
9. จํานวนชมรมผูสูงอายุ แหลง
เรียนรู ตําบลตนแบบ LTCอยางนอย
จังหวัดละ1แหง 
10.จํานวนวดัสงเสริมสุขภาพดีเดน
ระดับเขต อยางนอย1แหง 
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ยุทธศาสตรพัฒนาอนามัยผูสูงอายุ   
ชื่อ...โครงการการพัฒนาความม่ันคงทางอาหารของผูสูงอายุในครัวเรือนชุมชนชนบทไทย 

ลักษณะโครงการ... การวิจัยและพัฒนา(R&D), ภาคีเครือขาย(Partnership) 

ท่ี วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย วิธีดําเนินงาน ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ การประเมินผล ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ  

15 1.เพื่อศึกษาระดับความ
ม่ันคงทางอาหาร
ผูสูงอายุในครัวเรือน
ชุมชนชนบทไทย 
2. เพ่ือพัฒนาทีม
บุคลากรและภาคี
เครือขายการดําเนินงาน
สงเสริมสุขภาพ สนับ 
สนุนวิชาการดานการ
ดูแลสุขภาพผูสูงอายุใหมี
ความรู ความเขาใจ และ
สามารถพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุใหได
มาตรฐาน มีคุณภาพ    
3. เพ่ือพัฒนาตัวแบบ
ความมั่นคงทางอาหาร
ในผูสูงอายุที่อาศัยอยูใน
ชุมชนชนบท 
 

1.พ้ืนที่ศึกษาขอมูลภาพรวม
เบื้องตน(Survey)ตัวแทน
ครัวเรือนจํานวน400 
หลังคาเรือน 
- พ้ืนท่ีภาคใต 1 จังหวัด 1 
ชุมชน 
- พ้ืนท่ีภาคเหนือ 1 จังหวัด 
1 ชุมชน 
- พ้ืนท่ีภาคกลาง 1 จังหวัด 
1 ชุมชน 
- พ้ืนท่ีภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 1จังหวัด 1ตําบล 
2. พื้นท่ีดําเนินการ Focus 
group 1 ชุมชน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (พ้ืนที่
เขตสุขภาพท่ี 9) 
- กลุมเปาหมายเขารวม
ประชุมสมัชชาวิชาการ
สุขภาพผูสูงอายุคร้ังนี้
ประมาณ 70 คนประกอบ 
ดวย นักวิชาการ นักวิจัย 
ผูนําชุมชน ผูนําทองถ่ิน 
ตัวแทนภาคเอกชน ตัวแทน
ภาคประชาชน 
 

1.ทบทวนและการเก็บรวบรวมขอมูล  
 - ทบทวนวิชาการดานความม่ันคงดาน
อาหาร (๔ ดาน ตามคํานิยาม FAO) 
และโภชนาการในผูสูงอายุชุมชนชนบท
ประเทศไทย 
 - ประชุมผูเกี่ยวของ และประสานงาน 
เพ่ือศึกษาขอมูลเชื่อมโยงการดําเนินงาน
รวมกับกรมอนามัย 
 - จัดทําเคร่ืองมือ ทดสอบเคร่ืองมือ 
และขอจริยธรรม เพ่ือจัดเก็บขอมูล
ภาคสนามและตรวจสอบความถูกตอง 
เพ่ือศึกษาระดับความมั่นคงดานอาหาร
ของผูสูงอายุในชุมชนในพื้นท่ี ๔ ภาค 
(ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต) 
- บันทึกและวิเคราะหขอมูล      
2. การพัฒนาภาคีเครือขาย                           
-  ประชุมประชาคม และจัดทํา Focus 
group พ้ืนท่ีศึกษาโดยคัดเลือกชุมชนใน
พ้ืนท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 ชุมชน 
- จัดทํา SWOT ชุมชนพ้ืนท่ีศึกษา 
- สรางตัวแบบการพัฒนาความม่ันคง
ดานอาหารและโภชนาการผูสูงอายุใน
ชุมชน  
3. สรุปผลโครงการวิจัยและเผยแพร 

มีนาคม – 
กันยายน 
2558 

50,000.-  
บาท 

 

นางสาวอรสา  
โนนทอง 

1. ผลการประเมินความ
ม่ันคงทางอาหารของ
ผูสูงอายุ (4 ดาน) 
2. ภาคีเครือขายการ
ดูแลสุขภาพผูสูงอายุ
แบบองครวมในชุมชน 
3. ตัวแบบการพัฒนา
ความม่ันคงทางอาหาร
ผูสูงอายุในชุมชน 
4. สรุปรายงานผลการ
ดําเนินงานพัฒนาความ
ม่ันคงทางอาหาร
ผูสูงอายุในชุมชน 
 

1. องคความรูความ
ม่ันคงทางอาหาร
ชุมชนชนบท
ประเทศไทย 4 ดาน 
(การเขาถึง ความ
พอเพียง การใช 
ประโยชน และความ
มีเสถียรภาพ) 
2. องคความรูจาก
การศึกษาวิจัย ดาน
สงเสริมสุขภาพและ
พฤติกรรมสุขภาพ
ผูสูงอายุท่ีสามารถ 
นําไปใชไดเหมาะสม
กับบริบทพ้ืนท่ี 1 
เร่ือง 
3. รูปแบบการ
พัฒนาความม่ันคง
ทางอาหารใน
ผูสูงอายุชุมชน
ชนบทภาคตะวนันอ
อกเฉียงเหนือเขต
สุขภาพท่ี 9 นครชัย
บุรินทร 1 พ้ืนที่  
(1 จังหวัด)  
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ประเด็นยุทธศาสตรลดความเส่ียงดานอนามัยสิ่งแวดลอมจากการจัดบริการ 

ช่ือ...โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือขายและคุณภาพระบบริการอนามัยส่ิงแวดลอม 

ลักษณะโครงการ... ภาคีเครือขาย(Partnership), การติดตามประเมินผลแบบเสริมพลัง(M&EE) 

ท่ี วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย วิธีดําเนินงาน ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ การประเมินผล ตัวชี้วัดผลสําเร็จ  

16 1.เพื่อสงเสริมการ
ดําเนินงานคุณภาพ
มาตรฐานระบบการ
จัดการอนามัย
ส่ิงแวดลอมของอปท. 
2.เพื่อสนับสนุนการมี
สวนรวมของภาคี
เครือขายทุกระดับ 
3.เพื่อนิเทศ ติดตาม 
ประเมินรับรองอปท.ที่
เขารวมโครงการ และ
สุมประเมินมาตรฐาน
สถานประกอบการดาน
อาหาร รวมท้ังเฝาระวัง
คุณภาพน้ําประปาและ
น้ําบริโภคครัวเรือน 

1.เทศบาลที่เขารวม
โครงการ 
2.แกนนําชมรม
ผูประกอบการคา
อาหาร และ
ผูรับผิดชอบงาน
อาหารปลอดภัยของ
สสจ./สสอ. และอปท. 
3.กรรมการ/สมาชิก
ชมรมอนามัย
ส่ิงแวดลอมไทยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
4.รานอาหาร แผงลอย 
มาตรฐาน CFGT และ
ตลาดสดนาซื้อของแต
ละจังหวัด 

1. จัดเตรียมชุดทดสอบโคลิฟอรมแบคทีเรีย 
SI-2 เพ่ือสุมประเมิน CFGT 
2. ประชุมขับเคลื่อนแกนนําชมรม
ผูประกอบการคาอาหารระดับเขต/จังหวัด 
และทําขอมูลอปท.เขารวมฯ 
3. สุมประเมินมาตรฐานรานอาหาร/แผง
ลอย/ตลาด/น้ําประปาดื่มได สุมเก็บตัวอยาง
น้ําบริโภค/น้ําประปา/น้ําทิ้ง และนิเทศ
ติดตามประเมินรับรองมาตรฐานระบบ
อนามัยสิ่งแวดลอม 
4. จัดประชุมชมรมอนามัยส่ิงแวดลอมไทย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
5. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
เจาหนาท่ี สสจ.ท้ัง4จังหวัด 
6. นิเทศสุมประเมินอปท.ทั้ง4จังหวัด 
7. จัดทําเอกสาร สรุปรายงาน ใบ
ประกาศนียบัตร โลประกาศเกียรติคุณ 
8. อบรมผูประเมิน EHA ระดับจังหวัด/
อําเภอ(เงินเขต-108,040บาท) 
9.จัดประชุมโครงการพัฒนาถนนอาหาร
ปลอดภัย เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียววิถีไทย
เขตบริการสุขภาพท่ี9 (เงินเขต-27,040บาท) 
10. ลงพ้ืนที่ตรวจเย่ียมและตรวจประเมิน
มาตรฐานถนนอาหารปลอดภัย (เงินเขต-
2,960บาท) 

ตุลาคม
2557-
กันยายน
2558 

401,140 
บาท 

(เงินเขต= 

138,040

บาท,  

งบศอ.= 

155,060
บาท) 

นางอารยา 
อินตะ 

1. การประเมินผล
การจัดประชุม 
2. วิเคราะห 
ประมวลผลขอมูล
จากการสุม
ประเมิน 
3. การประเมิน
ตามเกณฑ
มาตรฐานคุณภาพ
ระบบบริการ
อนามัย
ส่ิงแวดลอม 

1. มีระบบขอมูลการจัดบริการ
อนามัยส่ิงแวดลอมของอปท.ก
ลุมเปาหมาย และระบบ
ฐานขอมูลอาหารและน้ําอยาง
นอย2ระบบ 
2. รอยละ50ของ อปท.มีการ
พัฒนาสูมาตรฐานคุณภาพ
ระบบบริการอนามัย
ส่ิงแวดลอมอยางนอย1ใน4
ดาน 
3. ผูประกอบการคาอาหาร
พัฒนาสถานประกอบการสู
มาตรฐานความปลอดภัยดาน
อาหาร CFGT Plus อยางนอย
จังหวัดละ1แหง และมีการ
รณรงคลด ละเลิกใช
ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 
4. ชมรมอนามัยส่ิงแวดลอม
ไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีการขับเคล่ือนงานรวมกัน
อยางนอย1เร่ือง 
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ประเด็นยุทธศาสตรพัฒนาสุขาภิบาลอยางย่ังยืนสูวิถีพอเพียง 

ช่ือ...โครงการพัฒนาการจัดการสุขาภิบาลอยางยั่งยืนและอนามัยสิ่งแวดลอมสงเสริมการมีสุขภาพดี เขตนครชัยบุรินทร 

ลักษณะโครงการ... ภาคีเครือขาย(Partnership), การติดตามประเมินผลแบบเสริมพลัง(M&EE), การสื่อสารสาธารณะ(Public Communication) 

ท่ี วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย วิธีดําเนินงาน ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ การประเมินผล ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ  

17 1.เพื่อสงเสริมการ
ดําเนินงานอนามัย
ส่ิงแวดลอมแก
โรงพยาบาลในพ้ืนที่
เครือขายบริการที9่และ
สนับสนุนสถานบริการ
สาธารณสุขเปนพื้นท่ี
ตอนแบบลดภาวะโลก
รอน 
2.เพื่อพัฒนาสวม
สาธารณะ ในเขตพ้ืนที่
เขตสุขภาพท่ี9 ผาน
มาตรฐาน HAS (Health 
Accessibility and 
Safety) 
3.เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานภาคีเครือขาย 
 

1. รพ.ทุกระดับสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 
2. สวมสาธารณะ12
ประเภท 
3. โรงเรียน ตชด. 
4. อนุกรรมการ
สาธารณสุขระดับ
จังหวัด 
5. Healthy Setting 
ตางๆ ท่ีมีการ
ดําเนินงานในจังหวัด 
6. บุคลากรศูนย
อนามัยท่ี 5 
 

1. จัดทําเคร่ืองมือและสํารวจ
ฐานขอมูลดานอนามัยสิ่งแวดลอม 
2. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูสราง
การมีสวนรวมการพัฒนาศูนยเรียนรู
ลดโลกรอนในหนวยงานจํานวน 2 คร้ัง 
3. นิเทศ ประเมินรับรองมาตรฐาน
สถานบริการสาธารณะ/สุดยอดสวม 
4. จัดทําหนังสือถอดบทเรียนตนแบบ
ดานอนามัยส่ิงแวดลอม/ลดโลกรอน 
จํานวน 2 เร่ือง 
5. จัดทําส่ือประชาสัมพันธ/โล และ
ประกาศเกียรติคุณ 
6. จัดประชุมพัฒนาสุขอนามัยเฉลิม
พระเกียรติ60พรรษาสมเด็จพระเทพฯ 
7. จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูการ
จัดการมูลฝอยติดเช้ือและมาตรฐาน
อนามัยสิ่งแวดลอม 4 ดานใน
โรงพยาบาล/รพสต. 
8. รวมประชุม อสธจ. ระดับจังหวัด 4 
จังหวัด จังหวัดละ 4 คร้ัง 
9. กิจกรรมรณรงคลางสวมพรอมกัน
รับวันสงกรานต1คร้ัง/รณรงคบาน
สะอาดฯ 4 คร้ัง 
10. จัดประชุมการใชโปรแกรมกํากับการ
ขนสงมลูฝอยติดเชือ้ใหจนท.รพ.และสสจ.ใน
เขตบรกิารสขุภาพที่9 

พฤศจิกายน 
2557 – 
กันยายน 
2558 

370,880 
บาท 

(เงินโอน
สํานัก
สุขาภิบาล
ฯ=140,000
บาท, งบ
ศอ.=
230,800
บาท) 

นายสมรัฐ  นัย
รัมย 

1. รายงานผลการ
ดําเนินงาน
มาตรฐานอนามัย
สิ่งแวดลอม
โรงพยาบาล 
2. รายงานการ
ดําเนินงานตาม
กิจกรรม GREEN 
and CLEAN   
3. ผลการสุม
ประเมิน และ
รายงานผลการ
ดําเนินงานพัฒนา
สวมสาธารณะ 12 
ประเภท  
4. ผลการประเมิน
รับรองมาตรฐาน
สถานท่ี/สถาน
บริการสาธารณะ 
(Healthy 
Setting) 
5. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจตอ
การจัดประชุม 
 

1. รพ.จัดการมูลฝอยติดเช้ือได
มาตรฐานและมีระบบควบคุม 
กํากับ การเก็บ ขน และกําจัดมูล
ฝอยติดเช้ือท่ีถูกตอง รอยละ 100 
2. โรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ไดมาตรฐานดาน
อนามัยสิ่งแวดลอม ครอบคลุม 4 
ดาน  รอยละ 30 ไดแก 1) การ
จัดการมลูฝอยตดิเชือ้ถกูสขุลกัษณะ 2) 
มกีารรายงานการเดินระบบ บําบัดน้ํา
เสียตามมาตรา 80  3) มีสถานที่
ประกอบอาหารผูปวย (โรงครัว
โรงพยาบาล)  ไดมาตรฐานการ
สขุาภบิาลอาหาร 4) ระบบประปา
โรงพยาบาลผานเกณฑน้ําประปาด่ืมได 
รอยละ 30 

3. สวมสาธารณะ12ประเภท ผาน
เกณฑมาตรฐาน HAS รอยละ 80 
4.โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
พัฒนาสวมใหไดมาตรฐาน HAS  
ครบตามเปาหมาย จํานวน 3 แหง 
 5. สถานบริการสาธารณสุข มี
การดําเนินงานลดโลกรอน ครบ 5 
กิจกรรม GREEN  รอยละ 30 
6. จังหวัดในพืน้ที่จดัประชมุ
คณะอนกุรรมการสาธารณสขุจังหวัด 
อยางนอย 2 ครั้งตอป 
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ประเด็นยุทธศาสตรการคุมครองสิทธิดานสุขภาพของประชาชน 

ชื่อ...โครงการศึกษาการประเมินความเส่ียงและเฝาระวังผลกระทบตอสุขภาพจากสถานท่ีฝงกลบมูลฝอย 

ลักษณะโครงการ... การวิจัยและพัฒนา(R&D) 

ท่ี วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย วิธีดําเนินงาน ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ การประเมินผล ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ  

18 1. เพ่ือศึกษา
สถานการณผลกระทบ
ตอสุขภาพจากสถานที่
ฝงกลบมูลฝอย 
2. เพ่ือศึกษาการ
ประเมินความเส่ียงท่ีเกิด
จากสถานท่ีฝงกลบมูล
ฝอย 
3. เพ่ือเฝาระวัง
ผลกระทบตอสุขภาพ
จากสถานท่ีฝงกลบมูล
ฝอย 
  

จํานวน  100  คน  
ประกอบดวย  
1. เจาหนาที่จากสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด  
2. เจาหนาที่จากสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอ   
3. องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  
4. หนวยงานอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวของ  
5. ประชาชนที่อาศัยอยู
โดยรอบสถานท่ีฝงกลบมูล
ฝอยในรัศมี 5 กิโลเมตร ใน
ตําบลกุดจอด อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา 
 

1.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและใหความรู 
ทักษะการประเมินผลกระทบตอสุขภาพ
และสิ่งแวดลอมแกบุคลากรของ อปท. 
สสจ. และ สสอ.  
2. ประชุมช้ีแจงทองถ่ิน ผูนําชุมชน และ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
3. ตรวจวัดมลพิษทางอากาศ เชน ฝุน
ละออง กาซมีเทน กาซไฮโรเจนซัลไฟด  
สารอินทรียระเหยงาย (VOCs) และเก็บ
ตัวอยางดิน พืชผัก/ขาว/สัตวน้ํา แหลง
น้ําผิวดิน น้ําบาดาล/น้ําประปา และน้ํา
เสีย(น้ําชะชยะ) สงตรวจทาง
หองปฏิบัติการ 
4. สรุปผลการตรวจวิเคราะหขอมูล 
5. ประชุมผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือ
นําเสนอขอมูลการศึกษาในพื้นท่ี  
6. สรุปจัดทํารายงาน และขอเสนอแนะ 
เปนรูปเลม   
พ้ืนท่ีศึกษา : 1.สถานที่ฝงกลบมูลฝอย
ของเทศบาลเมืองบัวใหญท่ีอยูใน ตําบล
กุดจอด 
2. พ้ืนที่รอบสถานท่ีฝงกลบมูลฝอยใน
รัศมี 5 กิโลเมตร ในตําบลกุดจอด 
อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา 
 

มกราคม-
กันยายน
2558 
 

170,000 
บาท 

นายศม
กานต  ทอง
เกลี้ยง 

1. ประเมินความพึง
พอใจตอการจัดประชุม 
2. ผลการเฝาระวัง
ผลกระทบตอสุขภาพ
จากสถานท่ีฝงกลบมูล
ฝอย  
3. ประชาชนมีการจัดตั้ง
เครือขายการส่ือสาร
ความเสี่ยงในชุมชน 
 

มีระบบการเฝา
ระวังผลกระทบตอ
สุขภาพจากสถานท่ี
ฝงกลบมูลฝอยของ
เทศบาลเมืองบัว
ใหญ  
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ประเด็นยุทธศาสตร...งานตามพันธกิจ 

ช่ือ...โครงการวิจัยศึกษาผลของโปรแกรมการเสริมพลังอํานาจในผูปวยปวดหลังสวนลางเร้ือรัง 

ลักษณะโครงการ... การวิจัยและพัฒนา(R&D) 

ท่ี วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย วิธีดําเนินงาน ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ การประเมินผล ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ  

19 
 
 

เพ่ือพัฒนาโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพใหเปน
แหลงเรียนรู และ
นวัตกรรมดานการ
สงเสริมสุขภาพในผูปวย
ปวดหลังเร้ือรัง 

ผูปวยปวดหลังสวนลาง
เร้ือรังที่มารับบริการท่ีเรือน
ลําดวน จํานวน80คน 

1. จัดทําโครงการขออนุมัติ 
2. ดําเนินงานวิจัยในกลุมเปาหมาย 
3. ติดตามประเมินผลการวิจัย 
4. สรุปและจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงาน 

ตุลาคม –
ธันวาคม 
2557 

31,520 
บาท 

นางพิมลรัตน 
กมลธรรม 

1. นวัตกรรม/รูปแบบ
บริการดานการสงเสริม
สุขภาพในผูปวยปวด
หลังสวนลางเร้ือรัง 
2. สรุปบทเรียนจาก
ผูปวยปวดหลังเร้ือรังท่ี
เขารวมโครงการ 

ผลงานวิจัย/
นวัตกรรม/รูปแบบ
บริการดานการ
สงเสริมสุขภาพใน
ผูปวยปวดหลัง
สวนลางเร้ือรัง 
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ประเด็นยุทธศาสตร...งานตามพันธกิจ 

ชื่อ...โครงการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตนแบบ ศูนยอนามัยท่ี 5 นครราชสีมา 

ลักษณะโครงการ... การวิจัยและพัฒนา(R&D), การติดตามประเมินผลแบบเสริมพลัง(M&EE), การจัดการความรู(KM) 

ท่ี วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย วิธีดําเนินงาน ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ การประเมินผล ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ  

20 เพ่ือพัฒนาโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพใหเปน
แหลงเรียนรู/ศูนยสาธิต
ดานการสงเสริมสุขภาพ
และอนามัยส่ิงแวดลอม 
และเปนแหลงเรียนรู
ศึกษาดูงานสําหรับภาคี
เครือขาย 

1. บุคลากรโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพ 
2. บุคลากรสาธารณสุข 
อปท. หรือชุมชน 
3. สมาชิกชมรมผูสูงอายุ 
ศูนยอนามัยท่ี 5 

1. พัฒนาบุคลากร 
 -ศึกษาดูงานแพทยทางเลือก 
 -ศึกษาดูงานผูสูงอายุ 
 -ศึกษาดูงานศูนยการเรียนรู 
2. พัฒนาระบบIT(จัดซื้อคอมพิวเตอร) 
3. พัฒนาคุณภาพบริการ 
 -จัดอบรมปองกันการติดเชื้อIC 
 -ประชุมการซอมแผนอัคคีภัย 
 -ประชุมการซอมแผนอุบัติเหตุหมู 
 -อบรมฟนฟูการชวยฟนคืนชีพ CPR 
 -อบรมฟนฟูการดูแลเคร่ืองมือแพทย 
 -อบรมหลักสูตรของ สรพ. (HA) 
 -สอบเทียบเคร่ืองมือการแพทย/LAB 
 -ประชุมตรวจติดตามคุณภาพภายใน 
 -ประชุมตรวจติดตามคุณภาพภายนอก 
4. พัฒนารูปแบบตามกลุมวัย 
 -ประชุมระบบคัดกรองภาวะแทรกซอนทางตาใน
ผูปวยเบาหวาน 
 -ประชุมถอดบทเรียนผูรับบริการที่ลดน้ําหนักได 
 -ออกตรวจสุขภาพประจําป 
 -อบรมบริหารกลามเนื้อตาในเด็กนักเรียน 
 -กิจกรรมโรงเรียนพอแม 
 -อบรมคายปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
5. ประชุมดูงานของชมรมผูสูงอายุศอ.5 
6.นิเทศติดตามประเมนิผลโครงการปองกันการถายทอดเชือ้HIV
จากแมสูลูก 

ตุลาคม
2557-
กันยายน
2558 

599,140
บาท 

(เงินบํารุง=
116,000
บาท, เงิน
ศอ.=483,1
40บาท) 

นางสาว
นพวรรณ  
หมื่นนอย 

1. จํานวนศูนย
เรียนรูและสาธิต
ดานสุขภาพ 2 
ศูนย 
2. จํานวน
ผลงานวิจัย/
นวัตกรรมนําเสนอ
ระดับประเทศ 1 
เร่ือง 
3. จํานวนคลินิก
บริการคุณภาพ
ตนแบบ Better 
service 4คลินิก 
4. จํานวน
หลักสูตรการ
ฝกอบรม4
หลักสูตร 

1. จํานวนศูนย
เรียนรูและสาธิต
ดานสุขภาพ 2 
ศูนย 
2. จํานวน
ผลงานวิจัย/
นวัตกรรมนําเสนอ
ระดับประเทศ 1 
เร่ือง 
3. จํานวนคลินิก
บริการคุณภาพ
ตนแบบ Better 
service 4คลินิก 
4. จํานวน
หลักสูตรการ
ฝกอบรม4
หลักสูตร 
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ประเด็นยุทธศาสตร...งานตามพันธกิจ 

ช่ือ...โครงการเผยแพรผลการสํารวจสภาวะทันตสุขภาพ เขตพ้ืนท่ีเครือขายบริการสุขภาพที่ 9 คร้ังท่ี 6 

ลักษณะโครงการ... การวิจัยและพัฒนา(R&D) 

ท่ี วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย วิธีดําเนินงาน ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ การประเมินผล ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ  

21 1. เพ่ือใหไดขอมูลสภาวะ
ทันตสุขภาพท่ีผิดปกติของ
ประชาชนในเขตปจจัย
ดานพฤติกรรม และ
ส่ิงแวดลอมท่ีเกี่ยวของ ซึ่ง
ไมสามารถสืบคนไดจาก
ฐานขอมูลท่ีมีอยูและการ
สํารวจอื่น ๆ 
2. เพ่ือประเมินสถานะ 
การณ การเขาถึงบริการ
ของประชาชน 
3. เปรียบเทียบการ
เปล่ียนแปลงของขอมูล
สภาวะสุขภาพชองปาก
และปจจัยที่เกี่ยวของกับ
การสํารวจคร้ังท่ีผานมา  
เพื่อใหเห็นแนวโนมท่ี
เปล่ียนแปลง 
4. เพ่ือใหไดขอมูลคุณภาพ
ชีวิตดานทันตสุขภาพของ
ประชาชนในเขต 
5. เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐาน
อางอิงในระดับเขตและ
สามารถเปรียบเทียบกับ
ระดับประเทศได 

1.กลุมกอนปฐมวัยอายุ3ป   
2.กลุมปฐมวัย อายุ 5ป 
3.กลุมเด็กวัยเรียน  
  อายุ12ป และ 15ป 
4.กลุมวัยทํางาน  
  อายุ 35–44 ป 
5.กลุมผูสูงอายุ 60–74 ป  
 

1. รวบรวม ตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูลการสํารวจในแตละจังหวัดตาม
กลุมเปาหมาย  
2. วิเคราะหขอมูลผลการสํารวจระดับ
เขต และรายจังหวัด  
3.  จัดทํารายงานผลสํารวจสภาวะทันต
สุขภาพในระดับเขต 

ตุลาคม 
2557 – 
กันยายน 
2558  

80,000.-
บาท 

ทพญ.
จุฑามาศ  เทพ
ไชย 

มีผลรายงาน
สถานะการณสภาวะ
ทันตสุขภาพระดับเขต
พ้ืนท่ีเครือขายบริการ
สุขภาพท่ี 9    

มีผลรายงาน
สถานะการณสภาวะ
ทันตสุขภาพระดับ
เขตพื้นท่ีเครือขาย
บริการสุขภาพท่ี 9   
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ประเด็นยุทธศาสตร...งานตามพันธกิจ 

ช่ือ...โครงการพัฒนาศูนยบริการหลักประกันสุขภาพ ปงบประมาณ2558 

ลักษณะโครงการ... การจัดการความรู(KM) 

ท่ี วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย วิธีดําเนินงาน ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ การประเมินผล ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ  

22 1. เพ่ือใหโรงพยาบาลมี
ระบบจัดการขอรองเรียน 
2. เพ่ือใหโรงพยาบาลมี
กระบวนการจัดการความ
เสียหายที่ลดความขัดแยง
และมีสัมพันธอันดีระหวาง
ผูใหและผูรับบริการ 
3. เพ่ือพัฒนางานแกไขขอ
รองเรียนและคุมครองสิทธิ
ในหนวยบริการใหมี
มาตรฐาน ประชาชนมั่นใจ 
4. สรางความรวมมือและ
ประสานงานกันภายใน
หนวยบริการเพ่ือปองกัน
และแกไขปญหาเร่ือง
รองเรียนตางๆ 

ผูรับบริการและบุคลากร
ศูนยอนามัยท่ี5 

1. กิจกรรมประชาสัมพันธศูนยบริการ
หลักประกันสุขภาพ ใหเปนท่ีรูจัก 
2. ประชุมและอบรมเจาหนาท่ีผู
ใหบริการ 

เมษายน-
กันยายน
2558 

50,000 
บาท 
(งบสปสช.) 

นางวรรธนันท 
ทินวัง 

- 1. ศูนยบริการ
หลักประกันสุขภาพ
ในหนวยบริการ
บันทึกการแกไข
ปญหาเร่ืองรองเรียน
ในระบบ Data 
center รอยละ100 
2. เร่ืองรองเรียน
ไดรับการแกไขแลว
เสร็จใน30วันทําการ 
นับต้ังแตวันท่ีไดรับ
เร่ือง รอยละ90 
3. มีระบบการ
จัดการขอรองเรียน
และการวิเคราะห
ขอมูลเพื่อใช
ปรับปรุงระบบ 
4. มีกระบวนการ
จัดการเพ่ือลดความ
ขัดแยงและความ
เสียหายเพื่อสงเสริม
สัมพันธอันดีระหวาง
ผูใหและผูรับบริการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร...งานตามพันธกิจ 

ช่ือ...โครงการการติดตามประเมินผลภาพรวมการดําเนินงานดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม ป2558 

ลักษณะโครงการ... การติดตามประเมินผลแบบเสริมพลัง(M&EE) 

ท่ี วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย วิธีดําเนินงาน ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ การประเมินผล ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ  

23 1. เพ่ือติดตาม
ประเมินผลการตรวจ
ราชการและนิเทศงาน 
2. เพ่ือติดตาม
ประเมินผลการตรวจ
นิเทศและติดตามผลการ
ดําเนินงานระดับ
กระทรวง 
3. เพ่ือติดตามผลการ
ดําเนินงานตามคํา
รับรองการปฏิบัติ
ราชการ 
4. เพ่ือติดตามผลการ
พัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

1. คณะกรรมการตรวจ
ราชการและนิเทศงานศูนย
อนามัยท่ี5 
2. คณะกรรมการดําเนินงาน
ตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ 
3. คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
4. ผูบริหารและนักวิชาการ 
เครือขายบริการสุขภาพท่ี9 
5. บุคลากรศูนยอนามัยท่ี5 

1. จัดทํากลไก การกํากับ ติดตามและ
ประเมินผลการรวมและการบริหาร
จัดการทรัพยากรการดําเนินงานตาม
มาตรฐานสากล 
2. วางแผน ติดตามประเมินผลภาพรวม
และการบริหารจัดการทรัพยากรการ
ดําเนินงานตามมาตรฐานสากล 
3. ดําเนินการตามกิจกรรมที่กําหนดใน
แผนงาน/โครงการ 
4. จัดทําสรุปรายงานการประเมิน
ภาพรวม และการบริหารทรัพยากรของ
การดําเนินงาน 
กิจกรรมในโครงการ 
1. ออกตรวจราชการและนิเทศงานใน
พ้ืนท่ีนครชัยบุรินทร รอบท่ี1และรอบที่2 
2. ประชุมรับนิเทศและการตรวจเย่ียม
จากการอนามัย 4 คร้ัง 
3. ติดตามผลการดําเนินงานตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ 
4. ติดตามผลการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐPMQA 
5.การบูรณาการแผนการดําเนินงาน
รวมกับเครือขายศูนยวิชาการ 
 

ตุลาคม
2557- 
กันยายน
2558 

386,800 
บาท 

นางสาว 
จีรวรรณ  
ชงจังหรีด 

1. แบบสอบถาม
ประเมินความพึงพอใจ
ของผูตรวจท่ีมีตอทีม
นิเทศท่ีสนับสนุนและ
อํานวยความสะดวกใน
การตรวจราชการ 
2. แบบประเมินความพึง
พอใจของหนวยรับการ
ตรวจราชการตอการ
ประเมินผลการตรวจ
ราชการ 
3. แบบประเมินความพึง
พอใจของผูเขารวม
ประชุม (กพร./PMQA) 

1. มีรายงานสรุปผล
การตรวจราชการ
และนิเทศงาน 
2. มีรายงานสรุปผล
การตรวจนิเทศและ
ติดตามผลการ
ดําเนินงานระดับ
กระทรวง 
3. มีรายงานสรุปผล
การดําเนินงานตาม
คํารับรองการปฏิบัติ 
4. มีรายงานสรุปผล
การพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
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ประเด็นยุทธศาสตร...งานตามพันธกิจ 

ช่ือ...โครงการพัฒนาระบบขอมูลดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอม ป2558 

ลักษณะโครงการ... การติดตามประเมินผลแบบเสริมพลัง(M&EE) 

ท่ี วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย วิธีดําเนินงาน ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ การประเมินผล ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ  

24 1. เพ่ือรวบรวม ติดตาม 
และจัดเก็บฐานขอมูลให
มีความทันสมัย เปน
หมวดหมู สะดวกตอการ
ใชงานและสอดคลองกับ
ความตองการของ
ผูเกี่ยวของ ตัวช้ีวัดกรม
อนามัย แนวทางการ
ดําเนินงานประจําป 
สรุปผลการดําเนินงาน
ประจําป 
2. เพ่ือวางกรอบการ
พัฒนาฐานขอมูล/เฝา
ระวังโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
3. เพ่ือวางแผนและ
ประสานผูเกี่ยวของท้ัง
ในและนอกหนวยงานใน
การพัฒนาฐานขอมูล/
เฝาระวังทั้งในกรณีท่ีมี
และไมมีระบบโปรแกรม
สุขภาพของหนวย
บริการสาธารณสุข 

1. บุคลากรศูนยอนามัยท่ี5 
2. ผูรับผิดชอบงานสงเสริม
สุขภาพและอนามัย
ส่ิงแวดลอม งานขอมูลและ
เทคโนโลยีในเขตนครชัย
บุรินทร และผูเกี่ยวของ 

1. รวบรวมขอมูลนโยบายการ
ดําเนินงานท่ีเกี่ยวของ 
2. จัดทําแนวการดําเนินงานและ
ประสานช้ีแจงผูเกี่ยวของ 
3. วางกรอบการพัฒนาฐานขอมูลโดยใช
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน 
โปรแกรม iAnalysis 
4. ประสานผูเกี่ยวของท้ังในและนอก
หนวยงาน 
5. ประชุมพัฒนาระบบฐานขอมูล 
6. ออกแบบฐานขอมูล 
7. รวบรวบ ติดตามและจัดเก็บ
ฐานขอมูล 
8. สรุป ติดตามรายงานผลตามตัวช้ีวัด
รายไตรมาส 
9. จัดทําสรุปผลการดําเนินงานสงเสริม
สุขภาพและอนามัยสิงแวดลอม/รายงาน
ประจําป 

ตุลาคม
2557- 
กันยายน
2558 

110,500
บาท 

นางณิชกมล 
กร่ึมพิมาย 

1. ฐานขอมูลมีความ
ทันสมัย เปนหมวดหมู 
สะดวกตอการใชงาน
และสอดคลองกับความ
ตองการของผูเกี่ยวของ 
2. รายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานดานการ
สงเสริมสุขภาพและ
อนามัยส่ิงแวดลอม/
รายงานประจําป 

1. ฐานขอมูลดาน
การสงเสริมสุขภาพ
และอนามัย
ส่ิงแวดลอม 
2. รายงานสรุปผล
การดําเนินงานดาน
การสงเสริมสุขภาพ
และอนามัย
ส่ิงแวดลอม 
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ประเด็นยุทธศาสตร...งานตามพันธกิจ 

ช่ือ...โครงการพัฒนางานวิชาการและงานวิจัย ปงบประมาณ 2558 

ลักษณะโครงการ... การวิจัยและพัฒนา(R&D) 

ท่ี วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย วิธีดําเนินงาน ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ การประเมินผล ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ  

25 1. เพ่ือพัฒนาระบบ
สนับสนุนการวิจัย 
2. เพ่ือพัฒนานักวิจยัให
มีความรู ทักษะ และ
ประสบการณในการ
ดําเนินการวิจัยเพิ่มข้ึน 
3. เพ่ือสนับสนุนการ
สรางและพัฒนา
งานวิจัย/นวตักรรม 
4. เพ่ือสงเสริมการ
เผยแพรงานวิจัยและ
นําไปใชประโยชน 

บุคลากรผูรับผิดชอบงาน
ยุทธศาสตร และบุคลากร
ผูรับผิดชอบงานวิชาการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ศูนยอนามัยท่ี5 
 

1.พัฒนาระบบสนับสนุนการวิจัย 
 -แตงต้ังท่ีปรึกษาการทําวิจัย  
   1ผูเชี่ยวชาญ/1งานวิจัย 
 -รวบรวมผลงานวิจัยของหนวยใน
ฐานขอมูล(ป2550-2558) เผยแพร 
 -สนับสนุนการขอรับทุนนอกหนวยงาน 
2. จัดอบรมการเขียนขอจริยธรรม
สําหรับงานวิจัย  
3. สนับสนุนการสรางผลงานวิจัย 
 -ตรวจผลงานวิชาการ (อวช.)ภายใน 
 -จัดผูรับผิดชอบชวยพิจารณาขอ
จริยธรรมกอนสงภายนอก 
 -จัดต้ังคลินิกใหคําปรึกษางานวิจัย  
4.สนับสนุนการเผยแพรงานวิจัย 
 -สนับสนุนงบประมาณทําโปสเตอร
งานวิจัย/คาเดินทางไปราชการ  
 - จัดทําวารสารวิชาการของศูนย
อนามัยท่ี5 จํานวน3ฉบับ/ป 

ตุลาคม
2557- 
กันยายน
2558 
 

106,500.- นางสาว 
นาตยานี  
เซียงหนู 

1. จํานวนรายงานการ
วิจัยที่แลวเสร็จตาม
กําหนดเวลาในแผน
งานวิจัยศูนยฯ 
2. จํานวนผลงานวิจัยที่
เผยแพรในเวทีวิชาการ, 
ลงวารสารหรือส่ือ
อิเล็กทรอนิกสรูปแบบ
อื่นๆ 
3. จํานวนฉบับของ
วารสารวิชาการศูนย
อนามัยท่ี5 ที่พิมพออก
เผนแพร 
4. จํานวนนักวจิัยท่ีไดรับ
การอบรมฟนฟู เพิ่มพูน
ทักษะและสราง
ศักยภาพเชิงวิชาการ 
5. จัดต้ังคลินิกวิจัยอยาง
เปนรูปธรรม 

1. รวบรวมขอมูล
งานวิจัยของหนวย 
งาน(ป2550-2558) 
เผยแพรบนเว็บไซด
2. งานวิจัย/เทคโน 
โลยี/นวัตกรรม ได 
รับการเผยแพรใน
เวทีวิชาการอยาง
นอย6เร่ือง/ป(รวม
PosterและOral 
Presentation)ท้ัง
ในและตางประเทศ 
3. งานวิจัยไดรับ
การเผยแพรและ
ตีพิมพลงวารสาร 
วิชาการ8เร่ือง/ป 
4. ผูท่ีสงผลงานใน
เวทีทุกระดับไดรับ
พัฒนาความรูดาน
การวิจัยรอยละ80 
5. มีคลินิกวิจยัให
คําปรึกษา 1 คลินิก 
6. ทําเนียบวิทยากร /ผู
มีความรูความเชี่ยวชาญ
ในแตละยุทธศาสตร 1 
ชุด 
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ประเด็นยุทธศาสตร...งานตามพันธกิจ 

ช่ือ...โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ศูนยอนามัยท่ี 5 

ลักษณะโครงการ... การติดตามประเมินผลแบบเสริมพลัง(M&EE) 

ท่ี วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย วิธีดําเนินงาน ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ การประเมินผล ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ  

26 1. พัฒนาระบบ
เครือขาย และครุภัณฑ
คอมพิวเตอรใหครอบคุ
ลมทุกจุดและตอบสนอง
ความตองการใชงานของ
ระบบ Social media 
และฐานขอมูลบุคลากร
ท่ีสามารถเขาใชงาน
อินเตอรเน็ตของศูนยฯ
ใหครบทุกคน 
2. มีฐานขอมูลกลาง
ระบบคลังขอมูลพัฒนา
งานอนามัยแมและเด็ก 
 

1.บุคลากรศูนยอนามัยท่ี5 
2.เขตบริการสุขภาพท่ี 9
และภาคีเครือขาย 

1. จัดซื้อ จัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร 
อุปกรณเครือขายท้ังภายในและ
ภายนอกหนวยงานใหเช่ือมตอกัน 
สามารถทํางานรวมกันได 
2. จัดทําระบบเช่ือมตอเครือขาย 
Serverท้ัง4จังหวัดในพ้ืนที่เขตนครชัย
บุรินทร เพื่อใชขอมูลจากโปรแกรม i-
analysis รวมกัน 
3. ประเมินความพึงพอใจของผูใชงานท่ี
สามารถเขาถึงระบบคอมพิวเตอรและ
อุปกรณของศูนยฯผานแบบสอบถาม
ทางเว็บไซดของหนวยงาน 

ตุลาคม
2557- 
กันยายน
2558 
 

754,200 
บาท 

นายรณชัย 
อัจฉริยะเมธา
กุล 

1. รอยละความพึงพอใจ
การเขาถึงระบบ
คอมพิวเตอรและ
อุปกรณของศูนยฯ 
2. จํานวนฐานขอมูล
ระบบไปราชการของ
ศูนยอนามัยที5่ 
3. จํานวนฐานขอมูล
กลางระบบคลังขอมูล
คลังขอมูลพัฒนางาน
สงเสริมสุขภาพและ
อนามัยส่ิงแวดลอม 

1.ระบบเครือขาย
ภายในครอบคลุมทุก
จุดภายในศูนย
อนามัยท่ี5รอยละ90 
2.จํานวนระบบ
ฐานขอมูลiAnalysis 
3. ระบบสํานักงาน
อัตโนมัติในสวนขอ
อนุมัติไปราชการ 1 
ระบบ 
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ประเด็นยุทธศาสตร...งานตามพันธกิจ 

ชื่อ...โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการศูนยอนามัยท่ี 5 ประจําปงบประมาณ 2588 

ลักษณะโครงการ... การติดตามประเมินผลแบบเสริมพลัง(M&EE), การจัดการความรู(KM) 

ท่ี วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย วิธีดําเนินงาน ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ การประเมินผล ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ  

27 1. เพ่ือใหบุคลากรมีสวน
รวมในกระบวนการ
ปรับเปล่ียนยุทธศาสตร 
กลยุทธ และรวมกําหนด
แผนปฏิบัติการประจําป
แบบบูรณาการท่ี
เหมาะสม และมี
เปาหมายไปในทิศทาง
เดียวกัน 
2.เพื่อใหมีแผน
ยุทธศาสตรท่ีใชในการ
บริหารกิจกรรมการ
สงเสริมสุขภาพและ
อนามัยส่ิงแวดลอม 
ทันสมัย สอดคลองกับ
นโยบายกรมอนามัย 
และบริบทของพ้ืนที่ 
3. เพ่ือใชติดตาม
ความกาวหนาของ
แผนงาน และรับทราบ
ถึงปญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน 
 

ผูบริหารศูนยฯ หัวหนา
กลุมงาน/ฝาย และ
เจาหนาที่ท่ีรับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการ ของศูนย
อนามัยท่ี 5  
 

1. ประชุมการจัดทําแผนยุทธศาสตรแล
และแผนปฏิบัติการศูนยอนามัยท่ี 5 
ปงบประมาณ2558 
2. ประชุมติดตามแผนงาน/โครงการการ
ดําเนินงานรอบไตรมาส(3,6,9,12 เดือน) 
3. ประชุมจัดทําแผนยุทธศาสตรและกล
ยุทธของศูนยอนามัยที่ 5 ปงบประมาณ
2559 
4. รายงานผลการปฏิบัติงานผานระบบ
โปรแกรมการติดตามผลการปฏิบัติงาน 
DOC กรมอนามัย 
5. สรุปรูปเลมแผนงาน/โครงการ/ผล
การดําเนินงาน 
  

ตุลาคม 
2557 - 
กันยายน 
2558 

219,210.- 
บาท    

นายวันเฉลิม  
วรศรี 

1.  การติดตามการ
ดําเนินงานแผนงาน/
โครงการ การเบิกจาย
งบประมาณตามไตรมาส 
2.  การตอบแบบ
ประเมินความพึงพอใจ
ในการจัดประชุมและ
การสังเกตการณจาก
การประชุม 
3.  เจาหนาท่ีที่
เกี่ยวของกับการจัดทํา
แผนงาน/โครงการมีสวน
รวมในการจัดทํา
แผนงานมากกวารอยละ
65 
 

1. แผนปฏิบัติการ 
มีความสอดคลองกับ
นโยบายของกรม
อนามัย เขตบริการ
สุขภาพท่ี 9 และ
บริบทของพ้ืนที่ 
2. แผนยุทธศาสตร
และแผนปฏิบัติการ
เกิดจากการมีสวน
รวมของผูบริหาร
และผูปฏิบัติงานของ
ศูนยอนามัยท่ี 5 
อยางนอยรอยละ 
65 
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ประเด็นยุทธศาสตร...งานตามพันธกิจ 

ช่ือ...โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือขายดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม 

ลักษณะโครงการ... ภาคีเครือขาย(Partnership) 

ท่ี วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย วิธีดําเนินงาน ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ การประเมินผล ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ  

28 เพ่ือพัฒนาบุคลากร
สาธารณสุขและบุคลากร
องคการปกครองสวน
ทองถ่ินในเครือขาย  ให
สามารถดําเนินงานดาน
สงเสริมสุขภาพและ
อนามัยส่ิงแวดลอมได
อยางมีประสิทธิภาพ
  

1. บุคลากรสาธารณสุข     
2. เจาพนักงานทองถ่ิน  เจา
พนักงานสาธารณสุข ผูที่
ไดรับการแตงตั้งจากเจา
พนักงานทองถิ่น ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  
3. อสม./ประชาชนท่ัวไป 

1. จัดทํา/ปรับปรุงหลักสูตร 
2. จัดทํา เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
3. ประชาสัมพันธหลักสูตร 
4. ดําเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ    
  - หลักสูตรท่ี 1 การปรับเปล่ียนพฤติกรรม
เพ่ือแกไขภาวะอวน “7 ภารกิจพิชิตพุง”  
  - หลักสูตรท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพเจา
พนักงาน ตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 
  - หลักสูตรท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพผูดูแล
ผูสูงอายุ สําหรับประชาชนทั่วไป / อสม. 
  - หลักสูตรท่ี 4 การใหการปรึกษาแบบคู
เพ่ือตรวจเลือดหาเช้ือเอชไอวี 
  - หลักสูตรท่ี 5 การควบคุมดูแลระบบ
บําบัดน้ําเสียโรงพยาบาล 
  - หลักสูตรท่ี 6 การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสาธารณสุขดานการแกปญหาการ
เล้ียงลูกดวยนมแม 
5. ประเมินผลความพึงพอใจตอการจัดอบรม 
6. ติดตามประเมินผลหลังการอบรม 3 
เดือน 
4. สรุปผลการดําเนินงานและจัดทํารูปเลม
สรุปโครงการ 

ตุลาคม 
2557 - 
กันยายน 
2558 

560,000.- 
บาท    
(เก็บจาก
คาลงทะเบี
ยน) 

นางสถาพร  
เปนตามวา 

1. การประเมินความรู
กอนและหลังอบรม 
2. การประเมินความพึง
พอใจตอการจัดการ
อบรม 
3. การติดตาม
ประเมินผลหลังผานการ
อบรม 3 เดือน 

 

1. ผูเขารับการ
อบรม มีคะแนน
เฉลี่ยดานความรู
เพ่ิมขึ้นหลังไดรับ
การอบรม 
2. ผูเขารับการ
อบรมมีความพึง
พอใจตอการ
จัดการอบรม
มากกวา  รอยละ  
80 
3. ผูเขารับการ
อบรมไดรับการ
ติดตาม
ประเมินผลหลัง
การฝกอบรม 
จํานวน 1 
หลักสูตร 
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ประเด็นยุทธศาสตร...งานตามพันธกิจ 

ช่ือ...โครงการพัฒนาส่ือสารสาธารณะเขตนครชัยบุรินทร 

ลักษณะโครงการ... ภาคีเครือขาย(Partnership), การส่ือสารสาธารณะ(Public Communication) 

ท่ี วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย วิธีดําเนินงาน ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ การประเมินผล ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ  

29 1. เ พ่ือเผยแพรขอมูล 
สรางกระแสสังคม และ
รณรงคเผยแพรความรู
ดานสุขภาพ 
2. เพ่ือผลิต/พัฒนาส่ือ
ประชาสัมพันธความรูใน
การสงเสริมสุขภาพและ
อ น า มั ย ส่ิ ง แ ว ด ล อ ม 
เผยแพร แก เค รือ ข าย
ส่ือสารสาธารณะ 
 

1. ผูรับผิดชอบงานส่ือสาร
สาธารณะ ศูนยวิชาการฯ 7 
แหง  
2. ผูรับผิดชอบงาน
ประชาสัมพันธ สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด 4จังหวัด 
3. ประชาสัมพันธจังหวัด 4 
จังหวัด   
4.ผูแทนสื่อมวลชนจาก 4 
จังหวัด   
5.ผูรับผิดชอบงานสุขภาพ
ภาคประชาชน 4 จังหวัด 
6. ผูปฏิบัติงานดานการ
สงเสริมสุขภาพและอนามัย
ส่ิงแวดลอม 4 จังหวัด  
7. ประชาชนในเขตนครชัย
บุรินทร  

1. พัฒนาเว็บไซตศูนยอนามัยที่ 5 
2. การเผยแพรขอมูล สรางกระแสสังคม 
และรณรงคเผยแพรความรูดานสุขภาพ 
ผานบทความ จัดบอรด กิจกรรมรณรงค   
 - รณรงควันลางมือโลก 
-รณรงควันทันตสาธารณสุข/วันพยาบาล 
-รณรงควั น ส่ิงแวดลอมไทย/วันพอ
แหงชาติ 
-รณรงคซื้ออาหารวันตรุษจีน  
-จัดกิจกรรมลดหวาน มัน เค็ม 
- รณรงคลางสวมกอนเทศกาลสงกรานต 
 - รณรงควันไอโอดีน 
 -รณรงคสัปดาหสงเสริมการเล้ียงลูก
ดวยนมแม 
 -รณรงควันคารฟรีเดย 
 -รณรงคเดินทางสุขใจ ปลอดภัย ปลอด
โรค (จัดรวมกับเขตบริการสุขภาพท่ี 9) 
3. ผลิตส่ือ/พัฒนาส่ือดานการสงเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม 
4. การคัดเลือกส่ือตนแบบดานการ
สงเสริมสุขภาพและปองกันโรคเขต
บริการสุขภาพที่ 9 (จัดรวมกับเขต
บริการสุขภาพที่ 9)   
 -จัดประชมุแสดงผลงาน นวัตกรรมสื่อตนแบบ
ดานการสงเสริมสขุภาพและปองกนัควบคมุโรค 

ตุลาคม 
2557 - 
กันยายน 
2558 

479,000 
บาท 

(เงินโอน
สํานัก
สื่อสาร
สาธารณะฯ 
30,000
บาท) 

นางจีรภา  
ผองแผว 

1. จํานวนขาวสาร
บทความ ดานการ
สงเสริมสุขภาพและ
อนามัยส่ิงแวดลอมไดรับ
การเผยแพร    
2. จํานวนส่ือส่ิงพิมพ/
นิทรรศการ/โลรางวัล /
ส่ือประชาสัมพันธ
ความรูดานการสงเสริม
สุขภาพและอนามัย
ส่ิงแวดลอม เผยแพรแก
เครือขายสื่อสาร
สาธารณะ 
3. จํานวนเครือขายการ
ดําเนินงานกระจาย
ขาวสารในชุมชนดาน
สงเสริมสุขภาพและ
อนามัยส่ิงแวดลอม
ระดับชุมชน   
4. การประเมินผลการ
จัดกจิกรรมคัดเลือกส่ือ
ตนแบบดานการสงเสริม
สุขภาพและปองกันโรค
เขตบริการสุขภาพท่ี 9   
 

1. ขาวสาร  
บทความดานการ
สงเสริมสุขภาพและ
อนามัยส่ิงแวดลอม
ไดรับการเผยแพร  
จํานวน 50 เร่ือง 
2. จัดตั้งเครือขาย
การดําเนินงาน
กระจายขาวสารใน
ชุมชนดานสงเสริม
สุขภาพและอนามัย
ส่ิงแวดลอมระดับ
ชุมชน  อยางนอย
จังหวัดละ 1 แหง 
3. ส่ือความรูดาน
สงเสริมสุขภาพและ
อนามัยส่ิงแวดลอม
ไดเผยแพรแกภาคี
เครือขายสื่อมวลชน
และประชาชนอยาง
นอย 5 เร่ือง  
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ประเด็นยุทธศาสตร...งานตามพันธกิจ 

ช่ือ...โครงการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองคกรตามแนวทางHEALTH ของศูนยอนามัยท่ี 5 

ลักษณะโครงการ... การจัดการความรู(KM), การวิจัยและพัฒนา(R&D) 

ท่ี วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย วิธีดําเนินงาน ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ การประเมินผล ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ  

30 1. เพ่ือใหบุคลากรไดรับ
การพัฒนาตามความ
ตองการของหนวยงาน 
และพัฒนาสมรรถนะท่ี
จําเปนในการปฏิบัติงาน
อยางเปนระบบ 
2. เพ่ือใหบุคลากร
ถายทอดความรูจากการ
อบรมในเวทีแลกเปล่ียน
เรียนรู และนําความรูได
ที่ไดรับมาพัฒนางาน 
3. เพ่ือพัฒนาฐานขอมูล
การศึกษาของบุคลากร  
4. เพ่ือสงเสริมบุคลากร
ใหปฏิบัติตามวัฒนธรรม
องคกร (HEALTH) 
บุคลากรมีทัศนคติที่ดี
ตอการทํางาน มี
ความสุขในการทํางาน 
และมุงเนนการทํางาน
ใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 

เจาหนาที่ศูนยอนามัยท่ี 5 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 
1. ทําแผนพัฒนาความรู ทักษะ 
สมรรถนะของบุคลากรตามความ
ตองการของหนวยงาน/บุคลากร ป2558  
(Individual Development) 
2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคลากร
ไดรับการอบรมในปงบประมาณ 2557  
3. จัดทําฐานขอมูลการศึกษาบุคลากร 
4. ประเมินหลักสูตรการฝกอบรมป57  

- ประเมินหลักสูตร The magic 
English เพ่ือการเตรียมพรอมรับ AEC 
    - ประเมินหลักสูตรวิทยากรมืออาชีพ
5. จัดอบรมการเขียนขอจริยธรรม
สําหรับงานวิจัย 
6. สงบุคลากรเขารับการอบรม/ประชุม
ใหมีสมรรถนะตามงานท่ีรับผิดชอบ 
7. สงบุคลากรเขารับการอบรมระยะสั้น 
8.  สงบุคลากรเขารับการอบรมหลักสูตร
เตรียมบุคลากรกอนเขาปฏิบัติงาน 
 - สงขาราชการเขารับการอบรม 
“โครงการอบรมปฐมนิเทศขาราชการ
ใหม หลักสูตรการเปนขาราชการท่ีดี”   
  - พนักงานราชการใหมเขารับการ
อบรม “หลักสูตรความรูพื้นฐานในการ
ปฏิบัติงานสําหรับพนักงานราชการ”  

ตุลาคม 
2557 - 
กันยายน 
2558 

1,507,080 
บาท 

นางสาวสุธิดา  
เกตุพุดซา 

1. ฐานขอมูลการศึกษา
ของบุคลากร 
2. การประเมินผลการ
ถายทอดความรูในเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู 
 3. การประเมินผลการ
ปฏิบั ติตามวัฒนธรรม
องคกร 
 

1. ฐานขอมูล
การศึกษาของ
บุคลากร 1 ฐาน 
2. บุคลากรมีการ
ถายทอดองคความรู
ในเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู รอยละ80 
3.บุคลากรปฏิบัติ
ตามวัฒนธรรม
องคกร (HEALTH) 
อยางนอย1ขอ รอย
ละ 60 
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ท่ี วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย วิธีดําเนินงาน ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ การประเมินผล ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ  

กิจกรรมพัฒนาองคกร   
1. สงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติตาม
วัฒนธรรมองคกร (HEALTH) 
 - เผยแพรประชาสัมพันธใหบุคลากร
ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองคกร เชน จัด
บอรด และจัดทําสปอตขาว 
 - สนับสนุนใหทุกกลุมงานมีสวนรวมใน
การดําเนินกิจกรรม Health Model     
 - ผูนําในการออกกําลังกายทุกวันพุธ  
   - มีสวนรวมในการรวมงานพิธีการ
นอกหนวยงาน 
  - สงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
บุคลากร 
2. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการ
ออกกําลังกายนอกสถานท่ี 2 คร้ัง 
3. ประชุมการแลกเปล่ียนเรียนรูการ
เล้ียงสังสรรค แบงปนความสุข  
4. ประชุมรักษสุขภาพ สรางสรรค
สันทนาการในองคกร  
5. ประชุมสืบสานประเพณีไทย 
สงกรานตสานใจศูนยอนามัยท่ี 5 
6. ประชุมฝากรัก ฝากใจ ฝากไวในความ
ทรงจํา 
7. ประชุมสรางชีวิตใหมีสุขกับการมีสวน
รวมกับชุมชน 
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ประเด็นยุทธศาสตร...งานตามพันธกิจ 

ช่ือ...โครงการศูนยเรียนรูดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอม ศูนยอนามัยท่ี5 (D-Learning center ป4) ประจําป 2558   

ลักษณะโครงการ... การจัดการความรู(KM) 

ท่ี วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย วิธีดําเนินงาน ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ การประเมินผล ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ  

31 1. เพ่ือพัฒนาศูนย
อนามัยท่ี 5 ใหเปน
แหลงเรียนรู/ศูนยสาธิต
ดานสงเสริมสุขภาพและ
อนามัยส่ิงแวดลอม และ
เปนแหลงศึกษาดูงาน
สําหรับภาคีเครือขาย 
2. เพ่ือเปนแหลงขอมูล 
ความรูทางวิชาการใน
การเสริมสราง
ประสบการณดานการ
สงเสริมสุขภาพและ
อนามัยส่ิงแวดลอมแก
คนในชุมชนหรือภาคี
เครือขาย 

 

หนวยงานสาธารณสุข, 
ภาคีเครือขายในเขตนครชัย
บุรินทร, ผูรับบริการ
,ประชาชน 
 

1.พัฒนาและปรับปรุงศูนยเรียนรูดาน
สงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม
ศูนยอนามัยที่ 5 ทั้ง 7 แหงดังนี้ 
  - ศูนยเรียนรูผูสูงอายุ/สถาบันสุขภาพ
ผูสูงอายุ( AAA : Anamai  Aging 
Academy ) 
  - ศูนยเรียนรูดานการสงเสริมสุขภาพ
ทุกกลุมวัย (สาขาเดอะมอลล) 
  - ศูนยเรียนรูศูนย 3 วัย 
  - ศูนยเรียนรูนมแม 
  - ศูนยเรียนรูไรพุง  DPAC        
  - ศูนยเรียนรูลดโลกรอน  
  - การสงเสริมสุขภาพแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2.พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศนภายใน 
2.1ดานสถานท่ี  
 - ปรับปรุงถนนภายในหนวยงาน 
 - จัดทําระบบน้ําประปา 
 - ทาสีอาคารภายใน/ภายนอก 
2.2ดานปายชี้บง 
   - ปายช่ือหองเวชศาสตรชันสูตร 
   - ปายประชาสัมพันธภายใน/ภายนอก
หนวยงาน 
   -ร้ือถอนและติดต้ังปายหนาศูนย
อนามัยท่ี 5 

ตุลาคม 
2557 - 
กันยายน 
2558 

3,710,000 นางสถาพร  
เปนตามวา 

1. ศูนยเรียนรูดานการ
สงเสริมสุขภาพและ
อนามัยส่ิงแวดลอมที่
ไดรับการพัฒนาและ
ปรับปรุง 
2.ภูมิทัศน-สถานที่  
ภายในศูนยอนามัยที่ 5 
ท่ีไดรับการพัฒนาและ
ปรับปรุง 
 

1. ศูนยเรียนรูดาน
สงเสริมสุขภาพและ
อนามัยส่ิงแวดลอม
ไดรับการพัฒนาเปน
ศูนยเรียนรูตนแบบ  
อยางนอย 1 แหง 
2. การพัฒนาและ
ปรับปรุงภูมิทัศน
ภาย ในศูนยอนามัย
ท่ี 5 อยางนอย ๑ 
ดาน 
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ประเด็นยุทธศาสตร...งานตามพันธกิจ 

ช่ือ...โครงการการจัดการความรู ศูนยอนามัยท่ี5 (Knowledge Mangement) ป2558 

ลักษณะโครงการ... การจัดการความรู(KM) 

ท่ี วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย วิธีดําเนินงาน ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ การประเมินผล ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ  

32 1. เพ่ือสรางบรรยากาศ
ในการเรียนรู การมีสวน
รวม ตลอดจนการสราง
ความสัมพันธที่ดีของ
บุคลากรท้ังภายในและ
ภายนอกองคกร  
 2. เพ่ือสงเสริมใหเกิด
เวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู ตามยุทธศาสตร
ตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานดานสงเสริม
สุขภาพและอนามัย
ส่ิงแวดลอม    
3. เพ่ือรวบรวม จัดเก็บ
และเผยแพรองคความรู 
จากกจิกรรมแลกเปล่ียน
เรียนรู ผานชองทางการ
ส่ือสารประชาสัมพันธ ท่ี
สามารถเขาถึงไดสะดวก 
 

บุคลากรศูนยอนามัยท่ี 5  
ภาคีเครือขายและประชาชน 
 

1. จัดประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูภายใน
องคกรเดือนละ ๓ คร้ัง  
2. รวมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู ใน
เขตพื้นท่ีนครชัยบุรินทร ตามกลุมวัย 
3. สรางคลังความรู และเผยแพรความรู 
 - Best Practice  แยกตามกลุมวัย 
 -หนังสือถอดบทเรียน “ถอด” 
ประสบการณ ผานเร่ืองเลา (Story 
Telling) 
 -ฐานเรียนรูบุคคล 
 -กิจกรรม KM ในศูนยหนวยงาน 

4. จัดทําหนังสือถอดบทเรียนจากผู

เกษียณ และหนังสือถอดบทเรียนดาน

สงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม 

5. จัดประชุมนําเสนอผลงานวิชาการ/
นวัตกรรม/CQI ในหนวยงาน 
6. สนับสนุนใหมีการสงผลงานวิชาการ/
นวัตกรรม เขารวมนําเสนอในงาน
ประชุมวิชาการตางๆ   
 

ตุลาคม 
2557 - 
กันยายน 
2558 

243,480
บาท 

นางสาว 
เดนนภา ปด
ทุม 

1. ระบบฐานขอมูล 
จํานวน 1 ฐาน  
2. การจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรูท้ัง
ภายในและภายนอก
องคกร 
 

1. ฐานขอมูลคลัง
ความรูดานสงเสริม
สุขภาพและอนามัย
ส่ิงแวดลอม จํานวน 
1 ฐานขอมูล  
2. นวัตกรรม / 
ผลงานวิชาการสง
เขารวมงานประชุม
วิชาการจํานวน 1 
เร่ือง 
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ประเด็นยุทธศาสตร...งานตามพันธกิจ 

ช่ือ...โครงการสื่อสารสาธารณะเพื่อการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค เขตพื้นท่ีนครชัยบุรินทรป3 ประจําป2558   

ลักษณะโครงการ... การส่ือสารสาธารณะ(Public Communication) 

ท่ี วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย วิธีดําเนินงาน ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ การประเมินผล ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ  

33 1. เพ่ือพัฒนาเครือขาย
ส่ือมวลชนเขตนครชัย
บุรินทรใหเปนเครือขาย
ส่ือสารสาธารณะดาน
สงเสริมสุขภาพ ปองกัน
โรค ท่ีตอเนื่อง ย่ังยืน 
2. เพ่ือผลิต/เผยแพร 
ประชาสัมพันธขอมูล
ดานสงเสริมสุขภาพ 
ปองกันโรค และสิทธิ
ประโยชนของประชาชน
ในระบบหลักประกัน
สุขภาพ 
 

ผูปฏิบัติงานดานการ
ประชาสัมพันธ ภาครัฐและ
เอกชนในเขตนครชัยบุรินทร 
ประกอบดวย 
- ศูนยวิชาการในเขตบริการ
สุขภาพท่ี 9 
- สถานีวิทยุกระจายเสียง
แหงประเทศไทย จังหวัด
นครราชสีมา/ชัยภูมิ/
บุรีรัมย/สุรินทร 
- ผูแทนหนังสือพิมพ
สวนกลางและทองถิ่น 
- สถานีโทรทัศนเคเบิลทีวี 
- ส่ือมวลชนของจังหวัดใน
เขตนครชัยบุรินทร 
 

1. พัฒนาเครือขายสื่อสารสาธารณะ 
 - ประชุมช้ีแจงโครงการแกเครือขายสื่อสาร
ฯ พ้ืนท่ีเขตนครชัยบุรินทร   
 - สัมมนาเครือขายสื่อสารสาธารณะ พ้ืนท่ี
เขตนครชัยบุรินทร 
2. จัดรายการ “รูทันสิทธิกับสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ ป 3” ทาง
สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย 
พ้ืนท่ีเขตนครชัยบุรินทร 
3. ถายทอดสดรายการ“รูทันสิทธิกับ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ป 3”
นอกสถานท่ี 
4. จัดแสดงนิทรรศการ “การสงเสริม
สุขภาพและปองกันโรค” รวมกับภาคี
เครือขาย 4 จังหวัด   
5. ประเมินผลการรับรูขอมูลดานการสงเสริม
สุขภาพ แนวทางและการปฏิบัติเกีย่วกับ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
  - ประเมินผลจากผูฟงท่ีโทรเขาและ
จดหมายมารวมในรายการ  
  - ประเมินผลจากแบบสํารวจ 
6. สรุปผลการดําเนินโครงการ 
 - จัดทํารูปเลมผลการสํารวจการรับรูขอมูล
ดานการสงเสริมสุขภาพ แนวทางและการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลกัประกันสุขภาพแหงชาติ 

ธันวาคม
2557 - 
กันยายน 
2558 

1,211,166   
บาท 

นางจีรภา  
ผองแผว 

- 1. จํานวนคร้ังของ
การเผยแพรขอมูล
ดานการสงเสริม
สุขภาพและสิทธิ
ประโยชนของ
ประชาชนในระบบ
หลักประกันสุขภาพ 
ท่ีดําเนินการโดย
เครือขายสื่อสาร
สาธารณะ เขตนคร
ชัยบุรินทร 
2. เครือขายสื่อสาร
สาธารณะ เขตนคร
ชัยบุรินทรมีความรู
ดานการสงเสริม
สุขภาพและรูจัก
แหลงขอมูลในการ
นําไปเผยแพร 
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