พจนำนุกรมกิจกรรม
ACTIVITIES DICTIONARY

กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข
ประจำปี งบประมำณ 2563

จัดทำโดย
กองแผนงำน กรมอนำมัย

คานา
กองแผนงานจัดทาพจนานุกรมกิจกรรม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2563
มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นแนวทางให้ หน่วยงานสามารถระบุได้ วา่ ลักษณะงานที่ทา หรือกิจกรรมที่ดาเนินการนัน้
อยูใ่ นผลผลิต/กิจกรรมใด และสามารถกรอกรายละเอียดในแผนปฏิบตั ิการประจาปี 2563 ได้ อย่างง่ายและสะดวกขึ ้น
เนื่องด้ วยในปี งบประมาณ พ.ศ.2563 นโยบายของรัฐบาลเน้ นให้ จดั ทางบประมาณในลักษณะบูรณาการ
เป็ นกลไกขับเคลือ่ นการดาเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนสาคัญได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการกากับ ติดตาม
ผลการดาเนินงานให้ เกิดผลอย่างเป็ นรูปธรรม มีความชัดเจนของเป้าหมาย ตัวชี ้วัด แนวทางการดาเนินงาน
ตามกรอบเวลาที่กาหนดให้ สอดคล้ องกับนโยบายของรัฐบาล และนโยบายระดับกระทรวง ดังนี ้
1. แผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่ วงชีวิต
ประกอบด้ วย 1 ผลผลิต 3 กิจกรรมหลัก
ผลผลิตที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุม่ เป้าหมายที่เหมาะสม
กิจกรรมหลัก 1.1 ส่งเสริม สนับสนุน ระบบสาธารณสุขที่เชื่อมต่อกับโรงเรี ยนหรื อสถานศึกษา
กิจกรรมหลัก 1.2 ส่งเสริม พัฒนาทักษะและสมรรถนะวัยทางาน
กิจกรรมหลัก 1.3 ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคณ
ุ ภาพและการมีพฒ
ั นาการสมวัย
2. แผนงานยุทธศาสตร์ เสริ มสร้ างให้ คนมีสุขภาวะที่ดี
ประกอบด้ วย 2 ผลผลิต 2 กิจกรรมหลัก
ผลผลิตที่ 1 : โครงการพัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล้ อมที่เหมาะสมกับประชาชน
ในพื ้นที่โครงการพระราชดาริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ
กิจกรรมหลัก 1.1 ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาอนามัยสิง่ แวดล้ อมแก่ประชาชนในพื ้นที่
โครงการพระราชดาริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ
ผลผลิตที่ 2 : โครงการเสริมสร้ างความรอบรู้ด้านสุขภาพและระบบอนามัยสิง่ แวดล้ อมแก่ประชาชนกลุม่ เป้าหมาย
กิจกรรมหลัก 2.1 ส่งเสริม พัฒนา ความรอบรู้ด้านสุขภาพและระบบอนามัยสิง่ แวดล้ อม
3. แผนงานพืน้ ฐานด้ านการพัฒนาและเสริ มสร้ างศักยภาพทรั พยากรมนุษย์
ประกอบด้ วย 1 ผลผลิต 3 กิจกรรมหลัก
ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล้ อมที่เหมาะสมกับประชาชนชุมชน และภาคีเครือข่าย
กิจกรรมหลัก 1.1 พัฒนานโยบายขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริ มสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล้ อม
เพื่อประชาชนและกลุม่ เป้าหมายเฉพาะ
กิจกรรมหลัก 1.2 พัฒนาศูนย์เรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล้ อม
กิจกรรมหลัก 1.3 พัฒนาและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
4. แผนงานบุคลากรภาครั ฐ
ประกอบด้ วย 1 ผลผลิต 1 กิจกรรมหลัก
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้ จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาด้ านสาธารณสุขและสร้ างเสริมสุขภาพเชิงรุก
กิจกรรมหลัก 1.1 ค่าใช้ จ่ายในการให้ บริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล้ อม

5. แผนงานยุทธศาสตร์ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ประกอบด้ วย 1 ผลผลิต 1 กิจกรรมหลัก
ผลผลิตที่ 1 : โครงการการวิจยั นวัตกรรมด้ านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล้ อม
เพื่อรองรับการมีสขุ ภาพดีของประชาชนทุกกลุม่ วัย
กิจกรรมหลัก 1.1 ส่งเสริมการวิจยั และนวัตกรรมด้ านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล้ อม
6. แผนงานบูรณาการสร้ างรายได้ จากการท่ องเที่ยว
ประกอบด้ วย 1 ผลผลิต 1 กิจกรรมหลัก
ผลผลิตที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารในพื ้นที่ทอ่ งเที่ยว
กิจกรรมหลัก 1.1 พัฒนาต้ นแบบมาตรฐานการจัดการด้ านสุขาภิบาลในสถานประกอบการประเภท
สถานที่จาหน่ายอาหารในพื ้นที่ทอ่ งเที่ยว
7. แผนงานบูรณาการพัฒนาพืน้ ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ประกอบด้ วย 1 ผลผลิต 1 กิจกรรมหลัก
ผลผลิตที่ 1 : โครงการลดและป้องกันปั จจัยเสีย่ งจากมลพิษสิง่ แวดล้ อมในพื ้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
กิจกรรมหลัก 1.1 ส่งเสริมให้ เกิดการจัดการอนามัยสิง่ แวดล้ อมในพื ้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษให้ เกิดเมือง
น่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน
8. แผนงานบูรณาการเตรี ยมความพร้ อมเพื่อรองรั บสังคมสูงวัย
ประกอบด้ วย 2 ผลผลิต 3 กิจกรรม
ผลผลิตที่ 1 : โครงการสร้ างสังคมห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สงู อายุ
กิจกรรมหลัก 1.1 พัฒนาระบบและกลไกการเข้ าถึงการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สงู อายุ
กิจกรรมหลัก 1.2 พัฒนาระบบดูแลสุขภาพผู้สงู อายุไปประยุกต์ใช้ อย่างต่อเนื่อง
ผลผลิตที่ 2 : โครงการสร้ างความรอบรู้สขุ ภาวะและส่งเสริมสุขภาพในชุมชน/สถานประกอบการ
เพื่อเตรียมรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคณ
ุ ภาพ
กิจกรรมหลัก 2.1 : พัฒนาความรอบรู้ด้านการบริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย และการดูแลสุขภาพช่องปาก
9. แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้ อม
ประกอบด้ วย 2 ผลผลิต 3 กิจกรรม
ผลผลิตที่ 1: โครงการเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ
เพื่อสร้ างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
กิจกรรมหลัก 1.1 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและจัดการความเสีย่ งต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศ
ผลผลิตที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและเพิ่มศักยภาพการจัดการขยะและอนามัยสิง่ แวดล้ อม
กิจกรรมหลัก 2.1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยติดเชื ้อและยกระดับการพัฒนาอนามัยสิง่ แวดล้ อม
ในหน่วยงานภาคการสาธารณสุข
กิจกรรมหลัก 2.2 เพิ่มขีดความสามารถท้ องถิ่นในการบังคับใช้ กฎหมายสาธารณสุขและสร้ างความรอบรู้
สิง่ แวดล้ อมชุมชนจัดการอนามัย

10. แผนงานบูรณาการบริ หารจัดการทรั พยากรนา้
ประกอบด้ วย 1 ผลผลิต 1 กิจกรรม
ผลผลิตที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน ้าเพื่อการบริโภค
กิจกรรมหลัก 1.1 พัฒนาและรองรับมาตรฐานการจัดการน ้าบริโภค
11. แผนงานบูรณาการต่ อต้ านการทุจริ ตและประพฤติมชิ อบ
ประกอบด้ วย 1 ผลผลิต 1 กิจกรรม
ผลผลิตที่ 1 : โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตเชิงรุกกรมอนามัย
กิจกรรมหลัก 1.1 พัฒนามาตรฐานด้ านคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของกรมอนามัย

สารบัญ
หน้ า
1. แผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่ วงชีวิต
ประกอบด้ วย 1 ผลผลิต 3 กิจกรรมหลัก
ผลผลิตที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุม่ เป้าหมายที่เหมาะสม

1

กิจกรรมหลัก 1.1 ส่งเสริ ม สนับสนุน ระบบสาธารณสุขที่เชื่อมต่อกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา

1

กิจกรรมหลัก 1.2 ส่งเสริ ม พัฒนาทักษะและสมรรถนะวัยทางาน

3

กิจกรรมหลัก 1.3 ส่งเสริ มการเกิดอย่างมีคณ
ุ ภาพและการมีพฒ
ั นาการสมวัย

6

2. แผนงานยุทธศาสตร์ เสริ มสร้ างให้ คนมีสุขภาวะที่ดี
ประกอบด้ วย 2 ผลผลิต 2 กิจกรรมหลัก
ผลผลิตที่ 1 : โครงการพัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล้ อมที่เหมาะสมกับประชาชน

10

ในพื ้นที่โครงการพระราชดาริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ
กิจกรรมหลัก 1.1 ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาอนามัยสิง่ แวดล้ อมแก่ประชาชนในพื ้นที่

10

โครงการพระราชดาริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ
ผลผลิตที่ 2 : โครงการเสริมสร้ างความรอบรู้ด้านสุขภาพและระบบอนามัยสิง่ แวดล้ อมแก่ประชาชนกลุม่ เป้าหมาย

11

กิจกรรมหลัก 2.1 ส่งเสริ ม พัฒนา ความรอบรู้ด้านสุขภาพและระบบอนามัยสิง่ แวดล้ อม

11

3. แผนงานพืน้ ฐานด้ านการพัฒนาและเสริ มสร้ างศักยภาพทรั พยากรมนุษย์
ประกอบด้ วย 1 ผลผลิต 3 กิจกรรมหลัก
ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล้ อมที่เหมาะสมกับประชาชนชุมชน

11

และภาคีเครือข่าย
กิจกรรมหลัก 1.1 พัฒนานโยบายขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล้ อม

11

เพื่อประชาชนและกลุม่ เป้าหมายเฉพาะ
กิจกรรมหลัก 1.2 พัฒนาศูนย์เรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล้ อม

12

กิจกรรมหลัก 1.3 พัฒนาและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร

12

4. แผนงานบุคลากรภาครั ฐ
ประกอบด้ วย 1 ผลผลิต 1 กิจกรรมหลัก
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้ จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาด้ านสาธารณสุขและสร้ างเสริ มสุขภาพเชิงรุก

12

กิจกรรมหลัก 1.1 ค่าใช้ จ่ายในการให้ บริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล้ อม

12

สารบัญ (ต่ อ)
5. แผนงานยุทธศาสตร์ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ประกอบด้ วย 1 ผลผลิต 1 กิจกรรมหลัก
ผลผลิตที่ 1 : โครงการการวิจยั นวัตกรรมด้ านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล้ อม

13

เพื่อรองรับการมีสขุ ภาพดีของประชาชนทุกกลุม่ วัย
กิจกรรมหลัก 1.1 ส่งเสริมการวิจยั และนวัตกรรมด้ านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล้ อม

13

6. แผนงานบูรณาการสร้ างรายได้ จากการท่ องเที่ยว
ประกอบด้ วย 1 ผลผลิต 1 กิจกรรมหลัก
ผลผลิตที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารในพื ้นที่ทอ่ งเที่ยว

13

กิจกรรมหลัก 1.1 พัฒนาต้ นแบบมาตรฐานการจัดการด้ านสุขาภิบาลในสถานประกอบการประเภท

13

สถานที่จาหน่ายอาหารในพื ้นที่ทอ่ งเที่ยว
7. แผนงานบูรณาการพัฒนาพืน้ ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ประกอบด้ วย 1 ผลผลิต 1 กิจกรรมหลัก
ผลผลิตที่ 1 : โครงการลดและป้องกันปั จจัยเสีย่ งจากมลพิษสิง่ แวดล้ อมในพื ้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

14

กิจกรรมหลัก 1.1 ส่งเสริมให้ เกิดการจัดการอนามัยสิง่ แวดล้ อมในพื ้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษให้ เกิดเมือง

14

น่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน
8. แผนงานบูรณาการเตรี ยมความพร้ อมเพื่อรองรั บสังคมสูงวัย
ประกอบด้ วย 2 ผลผลิต 3 กิจกรรม
ผลผลิตที่ 1 : โครงการสร้ างสังคมห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สงู อายุ
กิจกรรมหลัก 1.1 พัฒนาระบบและกลไกการเข้ าถึงการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สงู อายุ
กิจกรรมหลัก 1.2 พัฒนาระบบดูแลสุขภาพผู้สงู อายุไปประยุกต์ใช้ อย่างต่อเนื่อง
ผลผลิตที่ 2 : โครงการสร้ างความรอบรู้สขุ ภาวะและส่งเสริ มสุขภาพในชุมชน/สถานประกอบการ
เพื่อเตรียมรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคณ
ุ ภาพ
กิจกรรมหลัก 2.1 : พัฒนาความรอบรู้ด้านการบริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย และการดูแลสุขภาพช่องปาก

14
14
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17

สารบัญ (ต่ อ)
9. แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้ อม
ประกอบด้ วย 2 ผลผลิต 3 กิจกรรม
ผลผลิตที่ 1: โครงการเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ
เพื่อสร้ างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
กิจกรรมหลัก 1.1 ส่งเสริ มและพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและจัดการความเสีย่ งต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศ
ผลผลิตที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและเพิ่มศักยภาพการจัดการขยะและอนามัยสิง่ แวดล้ อม
กิจกรรมหลัก 2.1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยติดเชื ้อและยกระดับการพัฒนาอนามัยสิง่ แวดล้ อม
ในหน่วยงานภาคการสาธารณสุข

18
18
18
18

กิจกรรมหลัก 2.2 เพิ่มขีดความสามารถท้ องถิ่นในการบังคับใช้ กฎหมายสาธารณสุขและสร้ างความรอบรู้
สิง่ แวดล้ อมชุมชนจัดการอนามัย

23

10. แผนงานบูรณาการบริ หารจัดการทรั พยากรนา้
ประกอบด้ วย 1 ผลผลิต 1 กิจกรรม
ผลผลิตที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน ้าเพื่อการบริโภค
กิจกรรมหลัก 1.1 พัฒนาและรองรับมาตรฐานการจัดการน ้าบริ โภค

26
26

11. แผนงานบูรณาการต่ อต้ านการทุจริ ตและประพฤติมชิ อบ
ประกอบด้ วย 1 ผลผลิต 1 กิจกรรม
ผลผลิตที่ 1 : โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตเชิงรุกกรมอนามัย
กิจกรรมหลัก 1.1 พัฒนามาตรฐานด้ านคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของกรมอนามัย

27
27

รำยละเอียดผลผลิต กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง และกิจกรรมย่อย ของกรมอนำมัย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
รหัส
ชื่อผลผลิต
หน่วยนับ
รหัส
ชื่อกิจกรรมหลัก
หน่วยนับ
ชื่อกิจกรรมรอง
ผลผลิต
กิจกรรมหลัก
แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต
1.1 ส่งเสริม สนับสนุน ระบบ
1 โครงการพัฒนาศักยภาพและ ด้าน
โครงการ การจัดทามาตรฐาน กฎ
บริการส่งเสริมสุขภาพ
สาธารณสุขที่เชื่อมต่อกับโรงเรียน
ระเบียบ คู่มือ หรือ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
สถานศึกษา
ข้อแนะนา
ที่เหมาะสม

หน่วยนับ

ชื่อกิจกรรมย่อย

โครงการ 1. การจัดทามาตรฐาน กฎ ระเบียบ คู่มือ หรือ
ข้อแนะนาด้านวิชาการ
2. การจัดทามาตรฐาน กฎ ระเบียบ คู่มือ หรือ
ข้อแนะนาด้านบริหารจัดการ

3. การจัดทากฎระเบียบ ข้อแนะนาทาง
กฎหมายสาธารณสุข

การจัดประชุม/อบรม/
สัมมนาศึกษาดูงานที่มี
บุคลากรภายนอก
กรมอนามัยร่วมด้วย

หน่วยนับ

เรือ่ ง
เรือ่ ง

เรือ่ ง

คำอธิบำยและลักษณะกิจกรรม

ลักษณะกิจกรรมประกอบด้วย
1. แต่งตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญและคณะทางาน
2. รวบรวม สืบค้นข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
3. ประชุมคณะทางานและผู้เชี่ยวชาญเพือ่ จัดทา
(ร่าง) มาตรฐาน กฎ ระเบียบ คู่มือ หรือข้อแนะนา
4. ทดสอบการใช้มาตรฐาน กฎ ระเบียบ คู่มือ
หรือข้อแนะนา
5. สรุปผลและนาเสนอผู้บริหาร
6. การประกาศใช้มาตรฐาน กฎ ระเบียบ คู่มือ
หรือข้อแนะนา
ลักษณะกิจกรรมประกอบด้วย
1. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตามกฎหมาย
2. รวบรวม สืบค้นข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
จากเอกสารและข้อมูลในพืน้ ที่
3. ประชุมคณะอนุกรรมการเพือ่ พิจารณายกร่าง
กฎระเบียบทางกฎหมายสาธารณสุข
4. การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น/ประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความเห็นต่อ
ร่างระเบียบ/คาแนะนา
5. สรุป จัดทาร่างระเบียบทางกฎหมายสาธารณสุข

ครัง้ /คน การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานที่มี ครัง้ /คน การจัดประชุมหรือสัมมนา หมายถึง การจัดกิจกรรม
บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ/องค์กรปกครอง
ที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมทาความเข้าใจหรือ
ส่วนท้องถิ่น/ภาคเอกชนหรือประชาชน
หาข้อสรุปในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึ่ง
เข้าร่วมด้วย
การศึกษาดูงาน หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นสาหรับ
บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ/องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/ภาคเอกชน หรือประชาชน ได้ศึกษา
หาความรูใ้ นสถานที่ต่างๆ
การอบรม หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นเพือ่ พัฒนา
บุคลากรให้มีความรูค้ วามสามารถหรือทักษะเพิม่ ขึ้น
หรือกาหนดเป็นหลักสูตรรวมการมอบประกาศนียบัตร

รหัส
ผลผลิต

ชื่อผลผลิต

หน่วยนับ

รหัส
กิจกรรมหลัก

ชื่อกิจกรรมหลัก

หน่วยนับ

ชื่อกิจกรรมรอง
การอบรมบุคลากร
กรมอนามัยเพือ่ เป็นครู ก.

หน่วยนับ

ชื่อกิจกรรมย่อย

ครัง้ /คน การอบรมบุคลากรกรมอนามัยเพือ่ เป็นครู ก.

หน่วยนับ
ครัง้ /คน

คำอธิบำยและลักษณะกิจกรรม
การอบรมครู ก. หมายถึง การอบรมที่มีวตั ถุประสงค์
ให้ผู้ผ่านการอบรมทาหน้าที่เป็นวิทยากรถ่ายทอด
รายละเอียดงาน/โครงการของกรมอนามัย หรือเป็น
ที่ปรึกษาแก่ผู้ปฏิบัติงานในพืน้ ที่ อาจใช้รปู แบบของ
การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู/้ การจัดทาค่าย

การสนับสนุนการถ่ายทอด
และเผยแพร่ความรู้

ครัง้

การเป็นวิทยากร/ที่ปรึกษา/คณะกรรมการร่วม

ครัง้

การเป็นวิทยากร หมายรวมถึง การเป็นวิทยากร
ทั้งที่หน่วยงานตนเองจัดและหน่วยงานอื่นจัด
การเป็นที่ปรึกษา หมายถึง การเป็นที่ปรึกษาให้
แก่บุคลากรทั้งภายในภายนอกหน่วยงาน โดยไม่
นับรวมการสอนงานให้แก่บุคลากรในสังกัด
หน่วยงานตนเอง
คณะกรรมการร่วม หมายถึง การเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ/คณะทางานกับภาคีเครือข่ายเพือ่
เสนอข้อคิดเห็นแนวทางการดาเนินงาน และร่วม
ดาเนินงาน

การนิเทศติดตามงาน/
ควบคุมกากับ

ครัง้

การนิเทศติดตามงาน/ควบคุมกากับ

ครัง้

การนิเทศติดตามงาน หมายรวมถึง การสอนงาน
การให้คาปรึกษา การติดตาม ควบคุมกากับ
ความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน ทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน

การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรกรมอนามัย

ครัง้ /คน 1. การประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

ครัง้ /คน

การประชุมหรือสัมมนา หมายถึง การเข้าร่วม
ประชุมเพือ่ ทาความเข้าใจหรือหาข้อสรุปในเรือ่ งใด
เรือ่ งหนึ่ง
การศึกษาดูงาน หมายถึง การไปศึกษาดูงานของ
บุคลากรกรมอนามัย ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน

2. การอบรม

ครัง้ /คน

การอบรม หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นเพือ่ พัฒนา
บุคลากรให้มีความรูค้ วามสามารถ หรือทักษะ
เพิม่ ขึ้น

3. การส่งบุคลากรไปประชุม สัมมนา

ครัง้ /คน หมายถึง การส่งบุคลากรในสังกัดหน่วยงานตนเอง
ไปร่วมประชุม สัมมนา ที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด
ลักษณะกิจกรรมประกอบด้วย

รหัส
ผลผลิต

ชื่อผลผลิต

หน่วยนับ

รหัส
กิจกรรมหลัก

ชื่อกิจกรรมหลัก

หน่วยนับ

ชื่อกิจกรรมรอง

หน่วยนับ

ชื่อกิจกรรมย่อย

4. การส่งบุคลากรไปอบรมหรือศึกษาต่อ

การประชาสัมพันธ์

คำอธิบำยและลักษณะกิจกรรม

1. การศึกษาข้อมูลที่จะไปร่วมประชุม สัมมนา
2. การไปร่วมประชุม สัมมนา
3. การสรุปผลการประชุม สัมมนา
ครัง้ /คน หมายถึง การส่งบุคลากรในสังกัดหน่วยงานตนเอง
ไปเข้ารับการอบรมหรือศึกษาต่อโดยหน่วยงานอื่น
เป็นผู้จัด ลักษณะกิจกรรมประกอบด้วย
1. การจัดทาแผนการอบรมและศึกษาต่อ
2. การประสานงานกับหน่วยงานผู้จัดการอบรม
หรือศึกษาต่อ
3. การไปอบรมหรือศึกษาต่อ
4. การสรุปผลการอบรมหรือการศึกษาต่อ

การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์
ครัง้
วิทยุ หนังสือพิมพ์ เครือข่าย Internet/Intranet
เสียงตามสาย หอกระจายข่าว

การประชาสัมพันธ์ หมายถึง การสร้างความรู้
ความเข้าใจเรือ่ งใดเรือ่ งหนึ่งโดยมีองค์ความรู้
ตามหลักวิชาการผ่านสื่อต่างๆ ต่อกลุ่มเป้าหมาย

การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์
และสื่อสิ่งพิมพ์

รายการ/ การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์
ชิ้น

รายการ/ หมายความรวมถึงการผลิตสื่อชนิดต่าง ๆ เช่น
ชิ้น คู่มือดาเนินงาน แผ่นพับ โปสเตอร์ เทปวิทยุโทรทัศน์
แผ่น CD วารสาร ฯลฯ และการสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์ เช่น โปแตสเซียม น้าดื่ม เครือ่ งชั่ง เป็นต้น

การสนับสนุนเอกสาร คู่มือ และสื่อสิ่งพิมพ์

ครัง้ /คน การสนับสนุนเอกสาร คู่มือ และสื่อสิ่งพิมพ์

ครัง้ /คน เผยแพร่เอกสาร คู่มือ สื่อ สิ่งพิมพ์

เผยแพร่เอกสาร คู่มือ สื่อ สิ่งพิมพ์ผ่าน
Website
การรณรงค์/จัดมหกรรม

1.2 ส่งเสริม พัฒนาทักษะและ
สมรรถนะวัยทางาน

ครัง้

หน่วยนับ

โครงการ การจัดทามาตรฐาน กฎ
ระเบียบ คู่มือ หรือ
ข้อแนะนา

เรือ่ ง

เผยแพร่เอกสาร คู่มือ สื่อ สิ่งพิมพ์ผ่าน Website เรือ่ ง

เรือ่ ง/ครัง้ การรณรงค์

โครงการ 1. การจัดทามาตรฐาน กฎ ระเบียบ คู่มือ หรือ
ข้อแนะนาด้านวิชาการ
2. การจัดทามาตรฐาน กฎ ระเบียบ คู่มือ หรือ
ข้อแนะนาด้านบริหารจัดการ

เผยแพร่เอกสาร คู่มือ สื่อ สิ่งพิมพ์ผ่าน Website

เรือ่ ง/ครัง้ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นตามวาระต่าง ๆ ในลักษณะของ
การประกวด/คัดเลือก เพือ่ หาตัวแทนที่มีการดาเนินงาน
ที่ดีจากแต่ละพืน้ ที่ โดยมีการจัดทาเกณฑ์
การดาเนินงานและสรุปผล
เรือ่ ง
เรือ่ ง

ลักษณะกิจกรรมประกอบด้วย
1. แต่งตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญและคณะทางาน
2. รวบรวม สืบค้นข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
3. ประชุมคณะทางานและผู้เชี่ยวชาญเพือ่ จัดทา
(ร่าง) มาตรฐาน กฎ ระเบียบ คู่มือ หรือข้อแนะนา

รหัส
ผลผลิต

ชื่อผลผลิต

หน่วยนับ

รหัส
กิจกรรมหลัก

ชื่อกิจกรรมหลัก

หน่วยนับ

ชื่อกิจกรรมรอง

หน่วยนับ

ชื่อกิจกรรมย่อย

หน่วยนับ

คำอธิบำยและลักษณะกิจกรรม
4. ทดสอบการใช้มาตรฐาน กฎ ระเบียบ คู่มือ
หรือข้อแนะนา
5. สรุปผลและนาเสนอผู้บริหาร
6. การประกาศใช้มาตรฐาน กฎ ระเบียบ คู่มือ
หรือข้อแนะนา

3. การจัดทากฎระเบียบ ข้อแนะนาทาง
กฎหมายสาธารณสุข

การจัดประชุม/อบรม/
สัมมนาศึกษาดูงานที่มี
บุคลากรภายนอก
กรมอนามัยร่วมด้วย

การอบรมบุคลากร
กรมอนามัยเพือ่ เป็นครู ก.

การสนับสนุนการถ่ายทอด
และเผยแพร่ความรู้

ลักษณะกิจกรรมประกอบด้วย
1. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตามกฎหมาย
2. รวบรวม สืบค้นข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
จากเอกสารและข้อมูลในพืน้ ที่
3. ประชุมคณะอนุกรรมการเพือ่ พิจารณายกร่าง
กฎระเบียบทางกฎหมายสาธารณสุข
4. การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น/ประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความเห็นต่อ
ร่างระเบียบ/คาแนะนา
5. สรุป จัดทาร่างระเบียบทางกฎหมายสาธารณสุข
ครัง้ /คน การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานที่มี ครัง้ /คน การจัดประชุมหรือสัมมนา หมายถึง การจัดกิจกรรม
บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ/องค์กรปกครอง
ที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมทาความเข้าใจหรือ
ส่วนท้องถิ่น/ภาคเอกชนหรือประชาชน
หาข้อสรุปในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึ่ง
เข้าร่วมด้วย
การศึกษาดูงาน หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นสาหรับ
บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ/องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/ภาคเอกชน หรือประชาชน ได้ศึกษา
หาความรูใ้ นสถานที่ต่างๆ
การอบรม หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นเพือ่ พัฒนา
บุคลากรให้มีความรูค้ วามสามารถหรือทักษะเพิม่ ขึ้น
หรือกาหนดเป็นหลักสูตรรวมการมอบประกาศนียบัตร
ครัง้ /คน การอบรมบุคลากรกรมอนามัยเพือ่ เป็นครู ก.

ครัง้

การเป็นวิทยากร/ที่ปรึกษา/คณะกรรมการร่วม

เรือ่ ง

ครัง้ /คน

ครัง้

การอบรมครู ก. หมายถึง การอบรมที่มีวตั ถุประสงค์
ให้ผู้ผ่านการอบรมทาหน้าที่เป็นวิทยากรถ่ายทอด
รายละเอียดงาน/โครงการของกรมอนามัย หรือเป็น
ที่ปรึกษาแก่ผู้ปฏิบัติงานในพืน้ ที่ อาจใช้รปู แบบของ
การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู/้ การจัดทาค่าย
การเป็นวิทยากร หมายรวมถึง การเป็นวิทยากร
ทั้งที่หน่วยงานตนเองจัดและหน่วยงานอื่นจัด

รหัส
ผลผลิต

ชื่อผลผลิต

หน่วยนับ

รหัส
กิจกรรมหลัก

ชื่อกิจกรรมหลัก

หน่วยนับ

ชื่อกิจกรรมรอง

หน่วยนับ

ชื่อกิจกรรมย่อย

หน่วยนับ

คำอธิบำยและลักษณะกิจกรรม
การเป็นที่ปรึกษา หมายถึง การเป็นที่ปรึกษาให้
แก่บุคลากรทั้งภายในภายนอกหน่วยงาน โดยไม่
นับรวมการสอนงานให้แก่บุคลากรในสังกัด
หน่วยงานตนเอง
คณะกรรมการร่วม หมายถึง การเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ/คณะทางานกับภาคีเครือข่ายเพือ่
เสนอข้อคิดเห็นแนวทางการดาเนินงาน และร่วม
ดาเนินงาน

การนิเทศติดตามงาน/
ควบคุมกากับ

การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรกรมอนามัย

ครัง้

การนิเทศติดตามงาน/ควบคุมกากับ

ครัง้ /คน 1. การประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

ครัง้

การนิเทศติดตามงาน หมายรวมถึง การสอนงาน
การให้คาปรึกษา การติดตาม ควบคุมกากับ
ความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน ทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน

ครัง้ /คน

การประชุมหรือสัมมนา หมายถึง การเข้าร่วม
ประชุมเพือ่ ทาความเข้าใจหรือหาข้อสรุปในเรือ่ งใด
เรือ่ งหนึ่ง
การศึกษาดูงาน หมายถึง การไปศึกษาดูงานของ
บุคลากรกรมอนามัย ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน

2. การอบรม

ครัง้ /คน

การอบรม หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นเพือ่ พัฒนา
บุคลากรให้มีความรูค้ วามสามารถ หรือทักษะ
เพิม่ ขึ้น

3. การส่งบุคลากรไปประชุม สัมมนา

ครัง้ /คน หมายถึง การส่งบุคลากรในสังกัดหน่วยงานตนเอง
ไปร่วมประชุม สัมมนา ที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด
ลักษณะกิจกรรมประกอบด้วย
1. การศึกษาข้อมูลที่จะไปร่วมประชุม สัมมนา
2. การไปร่วมประชุม สัมมนา
3. การสรุปผลการประชุม สัมมนา
ครัง้ /คน หมายถึง การส่งบุคลากรในสังกัดหน่วยงานตนเอง
ไปเข้ารับการอบรมหรือศึกษาต่อโดยหน่วยงานอื่น
เป็นผู้จัด ลักษณะกิจกรรมประกอบด้วย
1. การจัดทาแผนการอบรมและศึกษาต่อ
2. การประสานงานกับหน่วยงานผู้จัดการอบรม
หรือศึกษาต่อ

4. การส่งบุคลากรไปอบรมหรือศึกษาต่อ

3. การไปอบรมหรือศึกษาต่อ

รหัส
ผลผลิต

ชื่อผลผลิต

หน่วยนับ

รหัส
กิจกรรมหลัก

ชื่อกิจกรรมหลัก

หน่วยนับ

ชื่อกิจกรรมรอง

หน่วยนับ

ชื่อกิจกรรมย่อย

หน่วยนับ

คำอธิบำยและลักษณะกิจกรรม
4. การสรุปผลการอบรมหรือการศึกษาต่อ

การประชาสัมพันธ์

ครัง้

การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์
ครัง้
วิทยุ หนังสือพิมพ์ เครือข่าย Internet/Intranet
เสียงตามสาย หอกระจายข่าว

การประชาสัมพันธ์ หมายถึง การสร้างความรู้
ความเข้าใจเรือ่ งใดเรือ่ งหนึ่งโดยมีองค์ความรู้
ตามหลักวิชาการผ่านสื่อต่างๆ ต่อกลุ่มเป้าหมาย

การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์
และสื่อสิ่งพิมพ์

รายการ/ การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์
ชิ้น

รายการ/ หมายความรวมถึงการผลิตสื่อชนิดต่าง ๆ เช่น
ชิ้น คู่มือดาเนินงาน แผ่นพับ โปสเตอร์ เทปวิทยุโทรทัศน์
แผ่น CD วารสาร ฯลฯ และการสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์ เช่น โปแตสเซียม น้าดื่ม เครือ่ งชั่ง เป็นต้น

การสนับสนุนเอกสาร คู่มือ และสื่อสิ่งพิมพ์

ครัง้ /คน การสนับสนุนเอกสาร คู่มือ และสื่อสิ่งพิมพ์

ครัง้ /คน เผยแพร่เอกสาร คู่มือ สื่อ สิ่งพิมพ์

เผยแพร่เอกสาร คู่มือ สื่อ สิ่งพิมพ์ผ่าน
Website
การรณรงค์/จัดมหกรรม

1.3 ส่งเสริมการเกิดอย่างมี
โครงการ การจัดทามาตรฐาน กฎ
คุณภาพและการมีพัฒนาการสมวัย
ระเบียบ คู่มือ หรือ
ข้อแนะนา

เรือ่ ง

เผยแพร่เอกสาร คู่มือ สื่อ สิ่งพิมพ์ผ่าน Website เรือ่ ง

เรือ่ ง/ครัง้ การรณรงค์

เผยแพร่เอกสาร คู่มือ สื่อ สิ่งพิมพ์ผ่าน Website

เรือ่ ง/ครัง้ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นตามวาระต่าง ๆ ในลักษณะของ
การประกวด/คัดเลือก เพือ่ หาตัวแทนที่มีการดาเนินงาน
ที่ดีจากแต่ละพืน้ ที่ โดยมีการจัดทาเกณฑ์
การดาเนินงานและสรุปผล

โครงการ 1. การจัดทามาตรฐาน กฎ ระเบียบ คู่มือ หรือ
ข้อแนะนาด้านวิชาการ

เรือ่ ง

ลักษณะกิจกรรมประกอบด้วย
1. แต่งตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญและคณะทางาน

2. การจัดทามาตรฐาน กฎ ระเบียบ คู่มือ หรือ
ข้อแนะนาด้านบริหารจัดการ

เรือ่ ง

2. รวบรวม สืบค้นข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
3. ประชุมคณะทางานและผู้เชี่ยวชาญเพือ่ จัดทา
(ร่าง) มาตรฐาน กฎ ระเบียบ คู่มือ หรือข้อแนะนา
4. ทดสอบการใช้มาตรฐาน กฎ ระเบียบ คู่มือ
หรือข้อแนะนา
5. สรุปผลและนาเสนอผู้บริหาร
6. การประกาศใช้มาตรฐาน กฎ ระเบียบ คู่มือ
หรือข้อแนะนา

3. การจัดทากฎระเบียบ ข้อแนะนาทาง
กฎหมายสาธารณสุข

เรือ่ ง

ลักษณะกิจกรรมประกอบด้วย
1. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตามกฎหมาย

รหัส
ผลผลิต

ชื่อผลผลิต

หน่วยนับ

รหัส
กิจกรรมหลัก

ชื่อกิจกรรมหลัก

หน่วยนับ

ชื่อกิจกรรมรอง

หน่วยนับ

ชื่อกิจกรรมย่อย

หน่วยนับ

คำอธิบำยและลักษณะกิจกรรม
2. รวบรวม สืบค้นข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
จากเอกสารและข้อมูลในพืน้ ที่
3. ประชุมคณะอนุกรรมการเพือ่ พิจารณายกร่าง
กฎระเบียบทางกฎหมายสาธารณสุข
4. การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น/ประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความเห็นต่อ
ร่างระเบียบ/คาแนะนา
5. สรุป จัดทาร่างระเบียบทางกฎหมายสาธารณสุข

การจัดประชุม/อบรม/
สัมมนาศึกษาดูงานที่มี
บุคลากรภายนอก
กรมอนามัยร่วมด้วย

ครัง้ /คน การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานที่มี ครัง้ /คน การจัดประชุมหรือสัมมนา หมายถึง การจัดกิจกรรม
บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ/องค์กรปกครอง
ที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมทาความเข้าใจหรือ
ส่วนท้องถิ่น/ภาคเอกชนหรือประชาชน
หาข้อสรุปในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึ่ง
เข้าร่วมด้วย
การศึกษาดูงาน หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นสาหรับ
บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ/องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/ภาคเอกชน หรือประชาชน ได้ศึกษา
หาความรูใ้ นสถานที่ต่างๆ
การอบรม หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นเพือ่ พัฒนา
บุคลากรให้มีความรูค้ วามสามารถหรือทักษะเพิม่ ขึ้น
หรือกาหนดเป็นหลักสูตรรวมการมอบประกาศนียบัตร

การอบรมบุคลากร
กรมอนามัยเพือ่ เป็นครู ก.

ครัง้ /คน การอบรมบุคลากรกรมอนามัยเพือ่ เป็นครู ก.

การสนับสนุนการถ่ายทอด
และเผยแพร่ความรู้

ครัง้

การเป็นวิทยากร/ที่ปรึกษา/คณะกรรมการร่วม

ครัง้ /คน

ครัง้

การอบรมครู ก. หมายถึง การอบรมที่มีวตั ถุประสงค์
ให้ผู้ผ่านการอบรมทาหน้าที่เป็นวิทยากรถ่ายทอด
รายละเอียดงาน/โครงการของกรมอนามัย หรือเป็น
ที่ปรึกษาแก่ผู้ปฏิบัติงานในพืน้ ที่ อาจใช้รปู แบบของ
การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู/้ การจัดทาค่าย
การเป็นวิทยากร หมายรวมถึง การเป็นวิทยากร
ทั้งที่หน่วยงานตนเองจัดและหน่วยงานอื่นจัด
การเป็นที่ปรึกษา หมายถึง การเป็นที่ปรึกษาให้
แก่บุคลากรทั้งภายในภายนอกหน่วยงาน โดยไม่
นับรวมการสอนงานให้แก่บุคลากรในสังกัด
หน่วยงานตนเอง
คณะกรรมการร่วม หมายถึง การเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ/คณะทางานกับภาคีเครือข่ายเพือ่
เสนอข้อคิดเห็นแนวทางการดาเนินงาน และร่วม
ดาเนินงาน

รหัส
ผลผลิต

ชื่อผลผลิต

หน่วยนับ

รหัส
กิจกรรมหลัก

ชื่อกิจกรรมหลัก

หน่วยนับ

ชื่อกิจกรรมรอง

หน่วยนับ

ชื่อกิจกรรมย่อย

หน่วยนับ

คำอธิบำยและลักษณะกิจกรรม

การนิเทศติดตามงาน/
ควบคุมกากับ

ครัง้

การนิเทศติดตามงาน/ควบคุมกากับ

ครัง้

การนิเทศติดตามงาน หมายรวมถึง การสอนงาน
การให้คาปรึกษา การติดตาม ควบคุมกากับ
ความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน ทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน

การควบคุมกากับการ
ดาเนินงานทางกฎหมาย
สาธารณสุข

ครัง้

1. การควบคุมกากับ การใช้มาตรการทาง
กฎหมายสาธารณสุข

ครัง้

ลักษณะกิจกรรมประกอบด้วย
1. การกาหนดกรอบแนวทางปฏิบัติตามกฎหมาย
2. การประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข
3. ติดตาม กากับ การดาเนินการตามกฎหมาย
4. การให้คาปรึกษา และตอบข้อหารือทาง
กฎหมายสาธารณสุข
5. การพัฒนาให้เกิดนโยบายและกฎหมายที่จาเป็น
ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
6. กลั่นกรองกฎหมาย/ตรวจสอบข้อเท็จจริง/
ตรวจร่างคาวินิจฉัยอุทธรณ์
(ม.10, ม.11, ม.66, ม.67, ม.8)

2. การดาเนินงานอุทธรณ์และร้องเรียนตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข

ครัง้

ลักษณะกิจกรรมประกอบด้วย
1. รับเรือ่ งและตรวจพิจารณาคาอุทธรณ์/ร้องเรียน
2. ประชุม / ประสาน กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
เพือ่ พิจารณาเรือ่ งอุทธรณ์ / เรือ่ งร้องเรียน
3. ดาเนินการตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริง
และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. สรุป เสนอความเห็นประกอบการพิจารณา
อุทธรณ์ / ร้องเรียน
(ม.10, ม.11, ม.66, ม.67, ม.8)

การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรกรมอนามัย

ครัง้ /คน 1. การประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

ครัง้ /คน

การประชุมหรือสัมมนา หมายถึง การเข้าร่วม
ประชุมเพือ่ ทาความเข้าใจหรือหาข้อสรุปในเรือ่ งใด
เรือ่ งหนึ่ง
การศึกษาดูงาน หมายถึง การไปศึกษาดูงานของ
บุคลากรกรมอนามัย ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน

รหัส
ผลผลิต

ชื่อผลผลิต

หน่วยนับ

รหัส
กิจกรรมหลัก

ชื่อกิจกรรมหลัก

หน่วยนับ

ชื่อกิจกรรมรอง

หน่วยนับ

ชื่อกิจกรรมย่อย

ครัง้

คำอธิบำยและลักษณะกิจกรรม

2. การอบรม

ครัง้ /คน

3. การส่งบุคลากรไปประชุม สัมมนา

ครัง้ /คน หมายถึง การส่งบุคลากรในสังกัดหน่วยงานตนเอง
ไปร่วมประชุม สัมมนา ที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด
ลักษณะกิจกรรมประกอบด้วย
1. การศึกษาข้อมูลที่จะไปร่วมประชุม สัมมนา
2. การไปร่วมประชุม สัมมนา
3. การสรุปผลการประชุม สัมมนา
ครัง้ /คน หมายถึง การส่งบุคลากรในสังกัดหน่วยงานตนเอง
ไปเข้ารับการอบรมหรือศึกษาต่อโดยหน่วยงานอื่น
เป็นผู้จัด ลักษณะกิจกรรมประกอบด้วย
1. การจัดทาแผนการอบรมและศึกษาต่อ
2. การประสานงานกับหน่วยงานผู้จัดการอบรม
หรือศึกษาต่อ
3. การไปอบรมหรือศึกษาต่อ
4. การสรุปผลการอบรมหรือการศึกษาต่อ

4. การส่งบุคลากรไปอบรมหรือศึกษาต่อ

การประชาสัมพันธ์

หน่วยนับ

การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์
ครัง้
วิทยุ หนังสือพิมพ์ เครือข่าย Internet/Intranet
เสียงตามสาย หอกระจายข่าว

การอบรม หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นเพือ่ พัฒนา
บุคลากรให้มีความรูค้ วามสามารถ หรือทักษะ
เพิม่ ขึ้น

การประชาสัมพันธ์ หมายถึง การสร้างความรู้
ความเข้าใจเรือ่ งใดเรือ่ งหนึ่งโดยมีองค์ความรู้
ตามหลักวิชาการผ่านสื่อต่างๆ ต่อกลุ่มเป้าหมาย

การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์
และสื่อสิ่งพิมพ์

รายการ/ การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์
ชิ้น

รายการ/ หมายความรวมถึงการผลิตสื่อชนิดต่าง ๆ เช่น
ชิ้น คู่มือดาเนินงาน แผ่นพับ โปสเตอร์ เทปวิทยุโทรทัศน์
แผ่น CD วารสาร ฯลฯ และการสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์ เช่น โปแตสเซียม น้าดื่ม เครือ่ งชั่ง เป็นต้น

การสนับสนุนเอกสาร คู่มือ และสื่อสิ่งพิมพ์

ครัง้ /คน การสนับสนุนเอกสาร คู่มือ และสื่อสิ่งพิมพ์

ครัง้ /คน เผยแพร่เอกสาร คู่มือ สื่อ สิ่งพิมพ์

เผยแพร่เอกสาร คู่มือ สื่อ สิ่งพิมพ์ผ่าน
Website

เรือ่ ง

เผยแพร่เอกสาร คู่มือ สื่อ สิ่งพิมพ์ผ่าน Website เรือ่ ง

เผยแพร่เอกสาร คู่มือ สื่อ สิ่งพิมพ์ผ่าน Website

รหัส
ผลผลิต

ชื่อผลผลิต

หน่วยนับ

รหัส
กิจกรรมหลัก

ชื่อกิจกรรมหลัก

หน่วยนับ

ชื่อกิจกรรมรอง
การรณรงค์/จัดมหกรรม

แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงเสริมให้คนมีสุขภำวะที่ดี
1 โครงการพัฒนาและบริการ
ราย
การส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อมที่
เหมาะสมกับประชาชนใน
พืน้ ที่ โครงการพระราชดาริ
และโครงการเฉลิม
พระเกียรติ

1.1 ส่งเสริมสุขภาพและ
พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
แก่ประชาชนในพืน้ ที่
โครงการพระราชดาริ
และโครงการเฉลิม
พระเกียรติ

โครงการ การสงเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดลอมในพืน้ ที่โครงการพระราชดาริและ
โครงการเฉลิมพระเกียรติ

หน่วยนับ

ชื่อกิจกรรมย่อย

เรือ่ ง/ครัง้ การรณรงค์

ราย

1. การกระจายนมผงสาหรับเด็กที่เกิดจากแม
ติดเชื้อเอช ไอ วี
2. การพัฒนาศักยภาพภาคีเครือขายและ
ประชาชนดานHIA และการเฝาระวังผลกระทบ
ตอสุขภาพ
3. การพัฒนาศักยภาพดานอนามัยแมและเด็ก
4. การพัฒนาดานการสงเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดลอมในถิ่นทุรกันดาร
5. การพัฒนาภาคีเครือขายเพือ่ สงเสริมสุขภาพ
ชองปากผูสูงอายุ
6. การพัฒนาศักยภาพเพือ่ เขาสูประชาคม
อาเซียน
7. การสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม
ตอกลุมวัย
8. การดาเนินงานโครงการพระราชดาริและ
โครงการเฉลิมพระเกียรติ

หน่วยนับ

คำอธิบำยและลักษณะกิจกรรม

เรือ่ ง/ครัง้ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นตามวาระต่าง ๆ ในลักษณะของ
การประกวด/คัดเลือก เพือ่ หาตัวแทนที่มีการดาเนินงาน
ที่ดีจากแต่ละพืน้ ที่ โดยมีการจัดทาเกณฑ์
การดาเนินงานและสรุปผล

ราย
ราย

ราย
ราย
ราย
ราย
ราย

1. สนับสนุนการแกปญหาการสูญเสียฟนของผูสูงอายุ
2. สนับสนุนการดูแลสุขภาพอนามัยแมและเด็ก
เด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดาร
3. สนับสนุนการบริการสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม
ใหประชาชนชาวไทยภูเขา
4. สนับสนุนการสงตอหญิงตั้งครรภ คลอด และ
หลังคลอดโดยผดุงครรภโบราณ
5. สนับสนุนการคนหาหญิงตั้งครรภรายใหม
โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมูบาน
6. เจาหนาที่สาธารณสุขและบุคลากรที่เกี่ยวของ
ควบคุม กากับและติดตามการดาเนินงาน
7. การสนับสนุน/ดาเนินงาน ภาคีเครือขายและ
ประชาชนในการจัดการ ควบคุมปองกัน ปญหา
ดานอนามัยสิ่งแวดลอมและสุขภาพในพืน้ ที่เสี่ยงและ
พืน้ ที่เฉพาะ
8. สนับสนุนการเขาสูประชาคมอาเซียน
9. สรางความเขมแข็งใหกับภาคีเครือขายในพืน้ ที่สูง
/พืน้ ที่เสี่ยงหรือพืน้ ที่เฉพาะและประชาชนชาวไทยภูเขา
10. การใหบริการจี้เย็นในหญิงที่มารับบริการการตรวจ
มะเร็งปากมดลูกโดยวิธี VIA
11. การใหบริการกลุมเสี่ยงตอการเกิดโรคสาคัญ 5 โรค
ณ คลินิก DPAC
12. สนับสนุนดาเนินการคัดกรองมะเร็งเตานม
13. สนับสนุนผลักดันดานกฎหมายพรบ.สาธารณสุข

รหัส
ชื่อผลผลิต
หน่วยนับ
รหัส
ชื่อกิจกรรมหลัก
ผลผลิต
กิจกรรมหลัก
2 โครงการเสริมสร้างความรอบรู้ ด้าน
2.1 ส่งเสริม พัฒนา ความรอบรู้
ด้านสุขภาพและระบบอนามัย
ด้านสุขภาพและระบบอนามัย
สิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน
สิ่งแวดล้อม
กลุ่มเป้าหมาย

หน่วยนับ

ชื่อกิจกรรมรอง

โครงการ การจัดทามาตรฐาน กฎ
ระเบียบ คูมือ หรือ
ขอแนะนา

หน่วยนับ

ชื่อกิจกรรมย่อย

โครงการ 1. การจัดทามาตรฐาน กฎ ระเบียบ คูมือ หรือ เรือ่ ง

ด้าน การจัดทามาตรฐาน กฎ
ระเบียบ คู่มือ หรือ
ข้อแนะนา

คำอธิบำยและลักษณะกิจกรรม
ลักษณะกิจกรรมประกอบดวย

ขอแนะนาดานวิชาการ
2. การจัดทามาตรฐาน กฎ ระเบียบ คูมือ หรือ เรือ่ ง

1. แตงตั้งคณะผูเชี่ยวชาญและคณะทางาน
2. รวบรวม สืบคนขอมูลทางวิชาการที่เกี่ยวของ

ขอแนะนาดานบริหารจัดการ

3. ประชุมคณะทางานและผูเชี่ยวชาญเพือ่ จัดทา
(ราง) มาตรฐาน กฎ ระเบียบ คูมือ หรือขอแนะนา
4. ทดสอบการใชมาตรฐาน กฎ ระเบียบ คูมือ
หรือขอแนะนา
5. สรุปผลและนาเสนอผูบริหาร
6. การประกาศใชมาตรฐาน กฎ ระเบียบ คูมือ
หรือขอแนะนา

3. การจัดทากฎระเบียบ ขอแนะนาทาง
กฎหมายสาธารณสุข

แผนงำนพืน้ ฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
1 พัฒนาและบริการ
ระบบ
1.1 พัฒนานโยบายขับเคลื่อน
การส่งเสริมสุขภาพและ
ยุทธศาสตร์ด้านการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
ที่เหมาะสมกับประชาชน
สิ่งแวดล้อม เพือ่ ประชาชน
ชุมชนและภาคีเครือข่าย
และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

หน่วยนับ

โครงการ 1. การจัดทามาตรฐาน กฎ ระเบียบ คู่มือ หรือ
ข้อแนะนาด้านวิชาการ
2. การจัดทามาตรฐาน กฎ ระเบียบ คู่มือ หรือ
ข้อแนะนาด้านบริหารจัดการ

เรือ่ ง

เรือ่ ง
เรือ่ ง

ลักษณะกิจกรรมประกอบดวย
1. แตงตั้งคณะอนุกรรมการตามกฎหมาย
2. รวบรวม สืบคนขอมูลทางวิชาการที่เกี่ยวของ
จากเอกสารและขอมูลในพืน้ ที่
3. ประชุมคณะอนุกรรมการเพือ่ พิจารณายกราง
กฎระเบียบทางกฎหมายสาธารณสุข
4. การจัดประชุมรับฟงความคิดเห็น/ประสาน
หนวยงานที่เกี่ยวของในการใหความเห็นตอ
รางระเบียบ/คาแนะนา
5. สรุป จัดทารางระเบียบทางกฎหมายสาธารณสุข

ลักษณะกิจกรรมประกอบด้วย
1. แต่งตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญและคณะทางาน
2. รวบรวม สืบค้นข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
3. ประชุมคณะทางานและผู้เชี่ยวชาญเพือ่ จัดทา
(ร่าง) มาตรฐาน กฎ ระเบียบ คู่มือ หรือข้อแนะนา
4. ทดสอบการใช้มาตรฐาน กฎ ระเบียบ คู่มือ
หรือข้อแนะนา
5. สรุปผลและนาเสนอผู้บริหาร
6. การประกาศใช้มาตรฐาน กฎ ระเบียบ คู่มือ
หรือข้อแนะนา

รหัส
ผลผลิต

ชื่อผลผลิต

หน่วยนับ

รหัส
กิจกรรมหลัก

ชื่อกิจกรรมหลัก

หน่วยนับ

ชื่อกิจกรรมรอง

หน่วยนับ

ชื่อกิจกรรมย่อย
3. การจัดทากฎระเบียบ ข้อแนะนาทาง
กฎหมายสาธารณสุข

อัตรา

เรือ่ ง

คำอธิบำยและลักษณะกิจกรรม
ลักษณะกิจกรรมประกอบด้วย
1. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตามกฎหมาย
2. รวบรวม สืบค้นข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
จากเอกสารและข้อมูลในพืน้ ที่
3. ประชุมคณะอนุกรรมการเพือ่ พิจารณายกร่าง
กฎระเบียบทางกฎหมายสาธารณสุข
4. การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น/ประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความเห็นต่อ
ร่างระเบียบ/คาแนะนา
5. สรุป จัดทาร่างระเบียบทางกฎหมายสาธารณสุข

1.2 พัฒนาศูนย์เรียนรู้
การส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยส่งแวดล้อม

แหง การจัดหาครุภัณฑ/อาคาร
ที่ดินและสิ่งกอสราง

รายการ 1. ครุภัณฑ
2. อาคาร ที่ดิน และสิ่งกอสราง

1.3 พัฒนาและบริหารจัด
การเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

ระบบ การพัฒนาระบบงาน

ระบบ 1. พัฒนาระบบขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการ การดาเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
และการสื่อสาร
การสื่อสารในดานการจัดหา อุปกรณ (hardware)
สวนคาสั่ง (software) และการพัฒนาการออกแบบ
โปรแกรม สาหรับสนับสนุนงานขององคกร รวมถึง
การสราง การนามาวิเคราะห หรือประมวลผลขอมูล
และระบบการติดตอสื่อสารและชองทางการเผยแพร
ขอมูลขาวสาร

การจัดหาครุภัณฑ/อาคาร
ที่ดินและสิ่งกอสราง
แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ
1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลาการ
ภาครัฐพัฒนาด้านสาธารณสุข
และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

หน่วยนับ

1.1 ค่าใช้จ่ายในการให้
บริการส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม

อัตรา เงินเดือนและค่าจ้างประจา ค่าตอบแทน
ใช้สอยและวัสดุ

รายการ 1. ครุภัณฑ
2. อาคาร ที่ดิน และสิ่งกอสราง

อัตรา 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจา
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

รายการ เปนการจัดหาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
ใหกับหนวยงานในสังกัดกรมอนามัยทั้งในสวนกลาง
และสวนภูมิภาค

รายการ เปนการจัดหาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
ใหกับหนวยงานในสังกัดกรมอนามัยทั้งในสวนกลาง

อัตรา

เงินเดือน (เงินอื่นๆที่จ่ายควบกับเงินเดือน) ค่าจ้างประจา

อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

คน/อัตรา 1. ค่าตอบแทน (เฉพาะที่จ่ายให้ในลักษณะเงินเดือนหรือ
จ่ายควบกับเงินเดือน)
1.1 เงินเพิม่ พิเศษสาหรับแพทย์ ทันตแพทย์
และเภสัชกรที่ไม่ทาเวชปฏิบัติส่วนตัว
1.2 เงินเพิม่ พิเศษสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พตส.)
1.3 ค่าเช่าบ้าน

รหัส
ผลผลิต

ชื่อผลผลิต

หน่วยนับ

รหัส
กิจกรรมหลัก

ชื่อกิจกรรมหลัก

หน่วยนับ

ชื่อกิจกรรมรอง

หน่วยนับ

ชื่อกิจกรรมย่อย

หน่วยนับ

คำอธิบำยและลักษณะกิจกรรม
1.4 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจาตาแหน่ง
1.5 ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการเงินเดือนและค่าจ้างเต็มขั้น
1.6 ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างเงินเดือนและค่าจ้างเต็มขั้น
2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม
1 โครงการการวิจัย นวัตกรรม โครงการ
ด้านส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
เพือ่ รองรับการมีสุขภาพดี
ของประชาชนทุกกลุ่มวัย

แผนงำนบูรณำกำรสร้ำงรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว
1 โครงการพัฒนาระบบ
ร้อยละ
การจัดการสุขาภิบาลอาหาร
ในพืน้ ที่ท่องเที่ยว

1.1 ส่งเสริมการวิจัยและ
นวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อม

1.1 พัฒนาต้นแบบมาตรฐาน
การจัดการด้านสุขาภิบาล
ในสถานประกอบการประเภท
สถานที่จาหน่ายอาหาร
ในพืน้ ที่ท่องเที่ยว

โครงการ การวิจัย

แห่ง พัฒนาระบบการจัดการ
สุขาภิบาลอาหารตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
ที่กรมอนามัยกาหนด

โครงการ 1. วิจัยดานการสงเสริมสุขภาพ
ก. งานอนามัยการเจริญพันธุ
ข. งานสงเสริมสุขภาพทุกกลุมวัย
ค. งานโภชนาการ
ง. งานทันตสาธารณสุข
จ.งานออกกาลังกายเพือ่ สุขภาพ
2. วิจัยดานอนามัยสิ่งแวดลอม
ก. งานสุขาภิบาลอาหารและน้า
ข. งานสุขาภิบาล
ค. งานประเมินผลกระทบตอสุขภาพ
3. การวิจัยดานกฎหมายสาธารณสุข
4. การวิจัยเพือ่ พัฒนาประสิทธิภาพ
ระบบงาน เชน ระบบงานแผนงานโครงการ
ระบบเฝาระวัง ระบบงานบริหารงานบุคคล
ระบบงานการเงินการคลัง ระบบงานสื่อสาร
ประชาสัมพันธ เปนตน

แห่ง

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
ให้กบั ผู้ประกอบการค้าอาหาร ผู้สัมผัสอาหาร
ตลอดจนรับรองมาตรฐาน

เรือ่ ง

เรือ่ ง

เรือ่ ง
เรือ่ ง

1. การวิจัยดานสงเสริมสุขภาพ/อนามัยสิ่งแวดลอม
และดานบริหาร ในลักษณะ
- การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
- การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
2. การพัฒนาแผนนโยบาย ระบบการบริหารจัดการ
หรือการพัฒนารูปแบบการดาเนินงานเพือ่ การสงเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม
3. การจัดทาแนวทางรูปแบบดานการสงเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดลอม
4. การประเมินผลโครงการ
ทั้งนี้การวิจัยไมครอบคลุมการนาเสนอผลงาน
ทั้งในและตางประเทศ

แห่ง/คน หน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ รัฐวิสาหกิจ อปท.ชุมชน
และสถานประกอบการด้านอาหารมีการพัฒนา เช่น
การอบรมผู้ประกอบการค้าอาหารผู้สัมผัสอาหารและ
ผลิตอาหารให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย
ประชุมสัมมนาภาคีเครือข่ายในเรือ่ งพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลอาหารของอปท. พัฒนาระบบการจัดการ
ของอปท.พัฒนาระบบการจัดการคุณภาพน้าบริโภค
ของอปท

รหัส
ชื่อผลผลิต
หน่วยนับ
รหัส
ชื่อกิจกรรมหลัก
ผลผลิต
กิจกรรมหลัก
แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพืน้ ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
1 โครงการลดและป้องกัน
จังหวัด
1.1 ส่งเสริมให้เกิดการจัดการ
ปัจจัยเสี่ยงจากมลพิษ
อนามัยสิ่งแวดล้อมในพืน้ ที่
สิ่งแวดล้อมในพืน้ ที่
ให้เกิดเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
เขตเศรษฐกิจพิเศษ

หน่วยนับ

ชื่อกิจกรรมรอง

ชื่อกิจกรรมย่อย

หน่วยนับ

คำอธิบำยและลักษณะกิจกรรม

แห่ง การนิเทศติดตามงาน/
ควบคุมกากับ

ครัง้

การนิเทศติดตามงาน/ควบคุมกากับ

ครัง้

การนิเทศติดตามงาน หมายรวมถึง การสอนงาน
การใหคาปรึกษา การติดตาม ควบคุมกากับ
ความกาวหนาการปฏิบัติงาน ทั้งภายในและ
ภายนอกหนวยงาน

การสารวจสถานการณ

ครัง้

การสารวจสถานการณสภาวะสุขภาพ

ครัง้

การสารวจสถานการณสภาวะสุขภาพของประชาชน
ทุกกลุมวัย

การพัฒนาระบบงาน

แผนงำนบูรณำกำรเตรียมควำมพร้อมเพือ่ รองรับสังคมสูงอำยุ
1 โครงการสร้างสังคมห่วงใย
คน
ใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ

หน่วยนับ

1.1 พัฒนาระบบและกลไก
ชมรม การจัดประชุม/อบรม/
การเข้าถึงการดูแลสุขภาพช่องปาก
สัมมนาศึกษาดูงานที่มี
ผู้สูงอายุ
บุคลากรภายนอก
กรมอนามัยรวมดวย

การสนับสนุนการถายทอด

ระบบงาน 1. การพัฒนาระบบคุณภาพ

โครงการ/ หมายความรวมถึงกิจกรรมที่มีวตั ถุประสงคในการพัฒนา
ระบบงาน ระบบคุณภาพดวยเครือ่ งมือคุณภาพตางๆ เชน ISO, PSO,
TQM, HA , PMQA ระบบควบคุมภายใน หรือ ระบบเฝาระวัง
ลักษณะกิจกรรมประกอบดวย
1. กาหนดระบบคุณภาพ
2. จัดทาคาสั่งแตงตั้งผูรบั ผิดชอบระบบ
3. จัดทาแผนดาเนินการ
4. กาหนดรายละเอียดระบบ
5. จัดทารายละเอียดเอกสารในระบบ
6. อบรมเจาหนาที่
7. ประกาศใชงาน
8. ดาเนินการและควบคุมกระบวนการตามระบบ
9. ตรวจประเมินเพือ่ รับรองระบบ

ครัง้ /คน การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานที่มี ครัง้ /คน
บุคลากรจากหนวยงานภาครัฐ/องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น/ภาคเอกชนหรือประชาชน
เขารวมดวย

ครัง้

การเปนวิทยากร/ที่ปรึกษา/คณะกรรมการรวม

ครัง้

การจัดประชุมหรือสัมมนา หมายถึง การจัดกิจกรรม
ที่ผูมีสวนเกี่ยวของเขารวมทาความเขาใจหรือ
หาขอสรุปในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึ่ง
การศึกษาดูงาน หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นสาหรับ
บุคลากรจากหนวยงานภาครัฐ/องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น/ภาคเอกชน หรือประชาชน ไดศึกษา
หาความรูในสถานที่ตางๆ
การอบรม หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นเพือ่ พัฒนา
บุคลากรใหมีความรูความสามารถหรือทักษะเพิม่ ขึ้น
หรือกาหนดเปนหลักสูตรรวมการมอบประกาศนียบัตร
การเปนวิทยากร หมายรวมถึง การเปนวิทยากร

รหัส
ผลผลิต

ชื่อผลผลิต

หน่วยนับ

รหัส
กิจกรรมหลัก

ชื่อกิจกรรมหลัก

หน่วยนับ

ชื่อกิจกรรมรอง

หน่วยนับ

ชื่อกิจกรรมย่อย

และเผยแพรเปนวิทยากรรวม

หน่วยนับ

คำอธิบำยและลักษณะกิจกรรม
ทั้งที่หนวยงานตนเองจัดและหนวยงานอื่นจัด
การเปนที่ปรึกษา หมายถึง การเปนที่ปรึกษาให
แกบุคลากรทั้งภายในภายนอกหนวยงาน โดยไม
นับรวมการสอนงานใหแกบุคลากรในสังกัด
หนวยงานตนเอง
คณะกรรมการรวม หมายถึง การเขารวมประชุม
คณะกรรมการ/คณะทางานกับภาคีเครือขายเพือ่
เสนอขอคิดเห็นแนวทางการดาเนินงาน และรวม
ดาเนินงาน

การรับรองมาตรฐาน

ครัง้ /แหง 1. การรับรองมาตรฐานภาคสนาม

ครัง้ /แหง ลักษณะกิจกรรมประกอบดวย
1. จัดตั้งทีมประเมินรับรองมาตรฐาน
2. ชี้แจงวางกรอบการประเมินรับรองมาตรฐาน
3. ประเมินรับรองมาตรฐาน
4. สรุปและประกาศผลการประเมินรับรอง
มาตรฐาน/แจกปายรับรองมาตรฐาน
5. ประเมินการรักษามาตรฐาน

การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรกรมอนามัย

ครัง้ /คน 1. การประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

ครัง้ /คน การประชุมหรือสัมมนา หมายถึง การเขารวมประชุม
เพือ่ ทาความเขาใจหรือหาขอสรุปในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึ่ง
การศึกษาดูงาน หมายถึง การไปศึกษาดูงานของบุคลากร
กรมอนามัย ทั้งภายในและภาคนอกหนวยงาน

2. การอบรม

ครัง้ /คน การอบรม หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นเพือ่ พัฒนาบุคลากร
ใหมีความรูความสามารถ หรือทักษะเพิม่ ขึ้น

3. การสงบุคลากรไปประชุม/สัมมนา

ครัง้ /คน หมายถึง การสงบุคลากรในสังกัดหนวยงานตนเอง
ไปรวมประชุม สัมมนาที่หนวยงานอื่นเปนผูจัด
ลักษณะกิจกรรมประกอบดวย
1. การศึกษาขอมูลที่จะไปรวมประชุม สัมมนา
2. การไปรวมประชุม สัมมนา
3. การสรุปผลการประชุม สัมมนา

รหัส
ผลผลิต

ชื่อผลผลิต

หน่วยนับ

รหัส
กิจกรรมหลัก

ชื่อกิจกรรมหลัก

หน่วยนับ

ชื่อกิจกรรมรอง

หน่วยนับ

ชื่อกิจกรรมย่อย
4. การสงบุคลากรไปอบรมหรือศึกษาตอ

การประชาสัมพันธ

คำอธิบำยและลักษณะกิจกรรม

ครัง้ /คน หมายถึง การสงบุคลากรในสังกัดหนวยงานตนเอง
ไปเขารับการอบรมหรือศึกษาตอโดยหนวยงายอื่นเปนผูจัด
ลักษณะกิจกรรมประกอบดวย
1. การจัดทาแผนการอบรมและศึกษาตอ
2.การประสานงานกับหนวยงานผูจัดการอบรมหรือศึกษาตอ
3. การไปอบรมหรือศึกษาตอ
4. การสรุปผลการอบรมหรือศึกษาตอ

การประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ เชน โทรทัศน
ครัง้
วิทยุ หนังสือพิมพ เครือขาย Internet/Intranet
เสียงตามสาย หอกระจายขาว

การประชาสัมพันธ หมายถึง การสรางความรู
ความเขาใจเรือ่ งใดเรือ่ งหนึ่งโดยมีองคความรู
ตามหลักวิชาการผานสื่อตางๆ ตอกลุมเปาหมาย

การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ
และสื่อสิ่งพิมพ

รายการ/ การสนับสนุนวัสดุอุปกรณและสื่อสิ่งพิมพ
ชิ้น

รายการ/ หมายความรวมถึงการผลิตสื่อชนิดตาง ๆ เชน
ชิ้น คูมือดาเนินงาน แผนพับ โปสเตอร เทปวิทยุโทรทัศน
แผน CD วารสาร ฯลฯ และการสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ เชน โปแตสเซียม ําดื
น้ ่ม เครือ่ งชั่ง เปนตน

การสนับสนุนเอกสาร คูมือ และสื่อสิ่งพิมพ

ครัง้ /คน การสนับสนุนเอกสาร คูมือ และสื่อสิ่งพิมพ

ครัง้ /คน เผยแพรเอกสาร คูมือ สื่อ สิ่งพิมพ

เผยแพรเอกสาร คูมือ สื่อ สิ่งพิมพผาน
Website
การรณรงค/จัดมหกรรม

1.2 พัฒนาระบบดูแลสุขภาพ
คน
ผู้สูงอายุไปประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง

ครัง้

หน่วยนับ

เรือ่ ง

เผยแพรเอกสาร คูมือ สื่อ สิ่งพิมพผาน Website เรือ่ ง

เรือ่ ง/ครัง้ การรณรงค

เผยแพรเอกสาร คูมือ สื่อ สิ่งพิมพผาน Website

เรือ่ ง/ครัง้ เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นตามวาระตาง ๆ ในลักษณะของ
การประกวด/คัดเลือก เพือ่ หาตัวแทนที่มีการดาเนินงาน
ที่ดีจากแตละพืน้ ที่ โดยมีการจัดทาเกณฑ
การดาเนินงานและสรุปผล

การนิเทศติดตามงาน/ควบคุมกากับ

ครัง้

การนิเทศติดตามงาน/ควบคุมกากับ

ครัง้

การนิเทศติดตามงาน หมายรวมถึง การสอนงาน
การใหคาปรึกษา การติดตาม ควบคุมกากับ
ความกาวหนาการปฏิบัติงาน ทั้งภายในและ
ภายนอกหนวยงาน

การสารวจสถานการณ

ครัง้

การสารวจสถานการณสภาวะสุขภาพ

ครัง้

การสารวจสถานการณสภาวะสุขภาพของประชาชน
ทุกกลุมวัย

รหัส
ผลผลิต

ชื่อผลผลิต

หน่วยนับ

รหัส
กิจกรรมหลัก

ชื่อกิจกรรมหลัก

หน่วยนับ

ชื่อกิจกรรมรอง
การพัฒนาระบบงาน

2

โครงการสร้างความรอบรู้
สุขภาวะและส่งเสริมสุขภาพ
ในชุมชน/สถานประกอบการ
เพือ่ เตรียมรองรับสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ

คน

2.1 พัฒนาความรอบรูด้ ้านการ
บริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย
และการดูแลสุขภาพช่องปาก

แห่ง การนิเทศติดตามงาน/ควบคุมกากับ

การสารวจสถานการณ

การพัฒนาระบบงาน

หน่วยนับ

ชื่อกิจกรรมย่อย

ระบบงาน 1. การพัฒนาระบบคุณภาพ

หน่วยนับ

คำอธิบำยและลักษณะกิจกรรม

โครงการ/ หมายความรวมถึงกิจกรรมที่มีวตั ถุประสงคใน
ระบบงาน การพัฒนาระบบคุณภาพดวยเครือ่ งมือคุณภาพ
ตาง ๆ เชน ISO, PSO, TQM, HA , PMQA
ระบบควบคุมภายใน หรือ ระบบเฝาระวัง
ลักษณะกิจกรรมประกอบดวย
1. กาหนดระบบคุณภาพ
2. จัดทาคาสั่งแตงตั้งผูรบั ผิดชอบระบบ
3. จัดทาแผนดาเนินการ
4. กาหนดรายละเอียดระบบ
5. จัดทารายละเอียดเอกสารในระบบ
6. อบรมเจาหนาที่
7. ประกาศใชงาน
8. ดาเนินการและควบคุมกระบวนการตามระบบ
9. ตรวจประเมินเพือ่ รับรองระบบ

ครัง้

การนิเทศติดตามงาน/ควบคุมกากับ

ครัง้

การนิเทศติดตามงาน หมายรวมถึง การสอนงาน
การใหคาปรึกษา การติดตาม ควบคุมกากับ
ความกาวหนาการปฏิบัติงาน ทั้งภายในและ
ภายนอกหนวยงาน

ครัง้

การสารวจสถานการณสภาวะสุขภาพ

ครัง้

การสารวจสถานการณสภาวะสุขภาพของประชาชน
ทุกกลุมวัย

ระบบงาน 1. การพัฒนาระบบคุณภาพ

โครงการ/ หมายความรวมถึงกิจกรรมที่มีวตั ถุประสงคใน
ระบบงาน การพัฒนาระบบคุณภาพดวยเครือ่ งมือคุณภาพ
ตาง ๆ เชน ISO, PSO, TQM, HA , PMQA
ระบบควบคุมภายใน หรือ ระบบเฝาระวัง
ลักษณะกิจกรรมประกอบดวย
1. กาหนดระบบคุณภาพ
2. จัดทาคาสั่งแตงตั้งผูรบั ผิดชอบระบบ
3. จัดทาแผนดาเนินการ
4. กาหนดรายละเอียดระบบ
5. จัดทารายละเอียดเอกสารในระบบ
6. อบรมเจาหนาที่
7. ประกาศใชงาน
8. ดาเนินการและควบคุมกระบวนการตามระบบ
9. ตรวจประเมินเพือ่ รับรองระบบ

รหัส
ผลผลิต

ชื่อผลผลิต

หน่วยนับ

แผนงำนบูรณำกำรจัดกำรมลพิษและสิ่งแวดล้อม
1 โครงการเฝ้าระวังและป้องกัน ร้อยละ
ผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษ
ทางอากาศ เพือ่ สร้างคุณภาพ
ชีวติ ที่ดีของประชาชน

รหัส
กิจกรรมหลัก

ชื่อกิจกรรมหลัก

หน่วยนับ

ชื่อกิจกรรมรอง

โครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการและเพิม่ ศักยภาพ
การจัดการขยะและอนามัย
สิ่งแวดล้อม

ร้อยละ

ชื่อกิจกรรมย่อย

หน่วยนับ

คำอธิบำยและลักษณะกิจกรรม

1.1 ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
ร้อยละ การนิเทศติดตามงาน/
การเฝ้าระวังและจัดการความเสี่ยง
ควบคุมกากับ
ต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศ

ครัง้

การนิเทศติดตามงาน/ควบคุมกากับ

ครัง้

การนิเทศติดตามงาน หมายรวมถึง การสอนงาน
การใหคาปรึกษา การติดตาม ควบคุมกากับ
ความกาวหนาการปฏิบัติงาน ทั้งภายในและ
ภายนอกหนวยงาน

การสารวจสถานการณ

ครัง้

การสารวจสถานการณสภาวะสุขภาพ

ครัง้

การสารวจสถานการณสภาวะสุขภาพของประชาชน
ทุกกลุมวัย

การพัฒนาระบบงาน

2

หน่วยนับ

2.1 เพิม่ ประสิทธิภาพการจัดการ
มูลฝอยติดเชื้อและยกระดับการ
พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมใน
หน่วยงานภาคการสาธารณสุข

ร้อยละ การจัดประชุม/อบรม/
สัมมนาศึกษาดูงานที่มี
บุคลากรภายนอก
กรมอนามัยรวมดวย

ระบบงาน 1. การพัฒนาระบบคุณภาพ

โครงการ/ หมายความรวมถึงกิจกรรมที่มีวตั ถุประสงคในการพัฒนา
ระบบงาน ระบบคุณภาพดวยเครือ่ งมือคุณภาพตางๆ เชน ISO, PSO,
TQM, HA , PMQA ระบบควบคุมภายใน หรือ ระบบเฝาระวัง
ลักษณะกิจกรรมประกอบดวย
1. กาหนดระบบคุณภาพ
2. จัดทาคาสั่งแตงตั้งผูรบั ผิดชอบระบบ
3. จัดทาแผนดาเนินการ
4. กาหนดรายละเอียดระบบ
5. จัดทารายละเอียดเอกสารในระบบ
6. อบรมเจาหนาที่
7. ประกาศใชงาน
8. ดาเนินการและควบคุมกระบวนการตามระบบ
9. ตรวจประเมินเพือ่ รับรองระบบ

ครัง้ /คน การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานที่มี ครัง้ /คน
บุคลากรจากหนวยงานภาครัฐ/องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น/ภาคเอกชนหรือประชาชน
เขารวมดวย

การจัดประชุมหรือสัมมนา หมายถึง การจัดกิจกรรม
ที่ผูมีสวนเกี่ยวของเขารวมทาความเขาใจหรือ
หาขอสรุปในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึ่ง
การศึกษาดูงาน หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นสาหรับ
บุคลากรจากหนวยงานภาครัฐ/องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น/ภาคเอกชน หรือประชาชน ไดศึกษา
หาความรูในสถานที่ตางๆ
การอบรม หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นเพือ่ พัฒนา
บุคลากรใหมีความรูความสามารถหรือทักษะเพิม่ ขึ้น
หรือกาหนดเปนหลักสูตรรวมการมอบประกาศนียบัตร

รหัส
ผลผลิต

ชื่อผลผลิต

หน่วยนับ

รหัส
กิจกรรมหลัก

ชื่อกิจกรรมหลัก

หน่วยนับ

ชื่อกิจกรรมรอง
การอบรมบุคลากร
กรมอนามัยเพือ่ เปนครู ก.

หน่วยนับ

ชื่อกิจกรรมย่อย

ครัง้ /คน การอบรมบุคลากรกรมอนามัยเพือ่ เปนครู ก.

หน่วยนับ

คำอธิบำยและลักษณะกิจกรรม

ครัง้ /คน การอบรมครู ก. หมายถึง การอบรมที่มีวตั ถุประสงค
ใหผูผานการอบรมทาหนาที่เปนวิทยากรถายทอด
รายละเอียดงาน/โครงการของกรมอนามัย หรือเปน
ที่ปรึกษาแกผูปฏิบัติงานในพืน้ ที่ อาจใชรูปแบบของ
การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู/การจัดทาคาย

การสนับสนุนการถายทอด
และเผยแพรความรู

ครัง้

การเปนวิทยากร/ที่ปรึกษา/คณะกรรมการรวม

ครัง้

การเปนวิทยากร หมายรวมถึง การเปนวิทยากร
ทั้งที่หนวยงานตนเองจัดและหนวยงานอื่นจัด
การเปนที่ปรึกษา หมายถึง การเปนที่ปรึกษาให
แกบุคลากรทั้งภายในภายนอกหนวยงาน โดยไม
นับรวมการสอนงานใหแกบุคลากรในสังกัด
หนวยงานตนเอง
คณะกรรมการรวม หมายถึง การเขารวมประชุม
คณะกรรมการ/คณะทางานกับภาคีเครือขายเพือ่
เสนอขอคิดเห็นแนวทางการดาเนินงาน และรวม
ดาเนินงาน

การควบคุมกากับการ
ดาเนินงานทางกฎหมาย
สาธารณสุข

ครัง้

1. การควบคุมกากับ การใชมาตรการทาง
กฎหมายสาธารณสุข

ครัง้

ลักษณะกิจกรรมประกอบดวย
1. การกาหนดกรอบแนวทางปฏิบัติตามกฎหมาย
2. การประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข
3. ติดตาม กากับ การดาเนินการตามกฎหมาย
4. การใหคาปรึกษา และตอบขอหารือทาง
กฎหมายสาธารณสุข
5. การพัฒนาใหเกิดนโยบายและกฎหมายที่จาเปน
ดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม
6. กลั่นกรองกฎหมาย/ตรวจสอบขอเท็จจริง/
ตรวจรางคาวินิจฉัยอุทธรณ
(ม.10, ม.11, ม.66, ม.67, ม.8)

2. การดาเนินงานอุทธรณและรองเรียนตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข

ครัง้

ลักษณะกิจกรรมประกอบดวย
1. รับเรือ่ งและตรวจพิจารณาคาอุทธรณ/รองเรียน
2. ประชุม / ประสาน กับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
เพือ่ พิจารณาเรือ่ งอุทธรณ / เรือ่ งรองเรียน
3. ดาเนินการตรวจสอบขอมูล ขอเท็จจริง
และประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

รหัส
ผลผลิต

ชื่อผลผลิต

หน่วยนับ

รหัส
กิจกรรมหลัก

ชื่อกิจกรรมหลัก

หน่วยนับ

ชื่อกิจกรรมรอง

หน่วยนับ

ชื่อกิจกรรมย่อย

หน่วยนับ

คำอธิบำยและลักษณะกิจกรรม
4. สรุป เสนอความเห็นประกอบการพิจารณา
อุทธรณ / รองเรียน
(ม.10, ม.11, ม.66, ม.67, ม.8)

การรับรองมาตรฐาน

ครัง้ /แหง 1. การรับรองมาตรฐานภาคสนาม

2. การตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ

การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรกรมอนามัย

ครัง้ /คน 1. การประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

ครัง้ /แหง ลักษณะกิจกรรมประกอบดวย
1. จัดตั้งทีมประเมินรับรองมาตรฐาน
2. ชี้แจงวางกรอบการประเมินรับรองมาตรฐาน
3. ประเมินรับรองมาตรฐาน
4. สรุปและประกาศผลการประเมินรับรอง
มาตรฐาน/แจกปายรับรองมาตรฐาน
5. ประเมินการรักษามาตรฐาน
ตัวอยาง หมายความรวมกิจกรรมที่ทาการตรวจวิเคราะห
ทางหองปฏิบัติการจาแนกตามวัตถุประสงคที่ทา
การตรวจ เชน การตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย
การหาโลหะหนัก เปนตน
ครัง้ /คน การประชุมหรือสัมมนา หมายถึง การเขารวม
ประชุมเพือ่ ทาความเขาใจหรือหาขอสรุปในเรือ่ งใด
เรือ่ งหนึ่ง
การศึกษาดูงาน หมายถึง การไปศึกษาดูงานของ
บุคลากรกรมอนามัย ทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน

2. การอบรม

ครัง้ /คน การอบรม หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นเพือ่ พัฒนา
บุคลากรใหมีความรูความสามารถ หรือทักษะ
เพิม่ ขึ้น

3. การสงบุคลากรไปประชุม สัมมนา

ครัง้ /คน หมายถึง การสงบุคลากรในสังกัดหนวยงานตนเอง
ไปรวมประชุม สัมมนา ที่หนวยงานอื่นเปนผูจัด
ลักษณะกิจกรรมประกอบดวย
1. การศึกษาขอมูลที่จะไปรวมประชุม สัมมนา
2. การไปรวมประชุม สัมมนา
3. การสรุปผลการประชุม สัมมนา

4. การสงบุคลากรไปอบรมหรือศึกษาตอ

ครัง้ /คน หมายถึง การสงบุคลากรในสังกัดหนวยงานตนเอง
ไปเขารับการอบรมหรือศึกษาตอโดยหนวยงานอื่น
เปนผูจัด ลักษณะกิจกรรมประกอบดวย

รหัส
ผลผลิต

ชื่อผลผลิต

หน่วยนับ

รหัส
กิจกรรมหลัก

ชื่อกิจกรรมหลัก

หน่วยนับ

ชื่อกิจกรรมรอง

หน่วยนับ

ชื่อกิจกรรมย่อย

หน่วยนับ

คำอธิบำยและลักษณะกิจกรรม
1. การจัดทาแผนการอบรมและศึกษาตอ
2. การประสานงานกับหนวยงานผูจัดการอบรม
หรือศึกษาตอ
3. การไปอบรมหรือศึกษาตอ
4. การสรุปผลการอบรมหรือการศึกษาตอ

การประชาสัมพันธ

ครัง้

การประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ เชน โทรทัศน
ครัง้
วิทยุ หนังสือพิมพ เครือขาย Internet/Intranet
เสียงตามสาย หอกระจายขาว

การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ
และสื่อสิ่งพิมพ

รายการ/ การสนับสนุนวัสดุอุปกรณและสื่อสิ่งพิมพ
ชิ้น

การสนับสนุนเอกสาร คูมือ และสื่อสิ่งพิมพ

ครัง้ /คน การสนับสนุนเอกสาร คูมือ และสื่อสิ่งพิมพ

เผยแพรเอกสาร คูมือ สื่อ สิ่งพิมพผาน
Website
การรณรงค/จัดมหกรรม

ดาเนินงานทางกฎหมาย
สาธารณสุข

เรือ่ ง

รายการ/ หมายความรวมถึงการผลิตสื่อชนิดตาง ๆ เชน
ชิ้น คูมือดาเนินงาน แผนพับ โปสเตอร เทปวิทยุโทรทัศน
แผน CD วารสาร ฯลฯ และการสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ เชน โปแตสเซียม ําดื
น้ ่ม เครือ่ งชั่ง เปนตน
ครัง้ /คน เผยแพรเอกสาร คูมือ สื่อ สิ่งพิมพ

เผยแพรเอกสาร คูมือ สื่อ สิ่งพิมพผาน Website เรือ่ ง

เรือ่ ง/ครัง้ การรณรงค

กฎหมายสาธารณสุข

การประชาสัมพันธ หมายถึง การสรางความรู
ความเขาใจเรือ่ งใดเรือ่ งหนึ่งโดยมีองคความรู
ตามหลักวิชาการผานสื่อตางๆ ตอกลุมเปาหมาย

เผยแพรเอกสาร คูมือ สื่อ สิ่งพิมพผาน Website

เรือ่ ง/ครัง้ เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นตามวาระตาง ๆ ในลักษณะของ
การประกวด/คัดเลือก เพือ่ หาตัวแทนที่มีการดาเนินงาน
ที่ดีจากแตละพืน้ ที่ โดยมีการจัดทาเกณฑ
การดาเนินงานและสรุปผล
1. การกาหนดกรอบแนวทางปฏิบัติตามกฎหมาย
2. การประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข
3. ติดตาม กากับ การดาเนินการตามกฎหมาย
4. การใหคาปรึกษา และตอบขอหารือทาง
กฎหมายสาธารณสุข
5. การพัฒนาใหเกิดนโยบายและกฎหมายที่จาเปน
ดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม
6. กลั่นกรองกฎหมาย/ตรวจสอบขอเท็จจริง/
ตรวจรางคาวินิจฉัยอุทธรณ
(ม.10, ม.11, ม.66, ม.67, ม.8)

รหัส
ผลผลิต

ชื่อผลผลิต

หน่วยนับ

รหัส
กิจกรรมหลัก

ชื่อกิจกรรมหลัก

หน่วยนับ

ชื่อกิจกรรมรอง

หน่วยนับ

ชื่อกิจกรรมย่อย
2. การดาเนินงานอุทธรณและรองเรียนตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข

การรับรองมาตรฐาน

ครัง้ /แหง 1. การรับรองมาตรฐานภาคสนาม

2. การตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ

การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรกรมอนามัย

ครัง้ /คน 1. การประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

หน่วยนับ
ครัง้

คำอธิบำยและลักษณะกิจกรรม
ลักษณะกิจกรรมประกอบดวย
1. รับเรือ่ งและตรวจพิจารณาคาอุทธรณ/รองเรียน
2. ประชุม / ประสาน กับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
เพือ่ พิจารณาเรือ่ งอุทธรณ / เรือ่ งรองเรียน
3. ดาเนินการตรวจสอบขอมูล ขอเท็จจริง
และประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
4. สรุป เสนอความเห็นประกอบการพิจารณา
อุทธรณ / รองเรียน
(ม.10, ม.11, ม.66, ม.67, ม.8)

ครัง้ /แหง ลักษณะกิจกรรมประกอบดวย
1. จัดตั้งทีมประเมินรับรองมาตรฐาน
2. ชี้แจงวางกรอบการประเมินรับรองมาตรฐาน
3. ประเมินรับรองมาตรฐาน
4. สรุปและประกาศผลการประเมินรับรอง
มาตรฐาน/แจกปายรับรองมาตรฐาน
5. ประเมินการรักษามาตรฐาน
ตัวอยาง หมายความรวมกิจกรรมที่ทาการตรวจวิเคราะห
ทางหองปฏิบัติการจาแนกตามวัตถุประสงคที่ทา
การตรวจ เชน การตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย
การหาโลหะหนัก เปนตน
ครัง้ /คน การประชุมหรือสัมมนา หมายถึง การเขารวม
ประชุมเพือ่ ทาความเขาใจหรือหาขอสรุปในเรือ่ งใด
เรือ่ งหนึ่ง
การศึกษาดูงาน หมายถึง การไปศึกษาดูงานของ
บุคลากรกรมอนามัย ทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน

2. การอบรม

ครัง้ /คน การอบรม หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นเพือ่ พัฒนา
บุคลากรใหมีความรูความสามารถ หรือทักษะ
เพิม่ ขึ้น

3. การสงบุคลากรไปประชุม สัมมนา

ครัง้ /คน หมายถึง การสงบุคลากรในสังกัดหนวยงานตนเอง
ไปรวมประชุม สัมมนา ที่หนวยงานอื่นเปนผูจัด
ลักษณะกิจกรรมประกอบดวย
1. การศึกษาขอมูลที่จะไปรวมประชุม สัมมนา

รหัส
ผลผลิต

ชื่อผลผลิต

หน่วยนับ

รหัส
กิจกรรมหลัก

ชื่อกิจกรรมหลัก

หน่วยนับ

ชื่อกิจกรรมรอง

หน่วยนับ

ชื่อกิจกรรมย่อย

หน่วยนับ

คำอธิบำยและลักษณะกิจกรรม
2. การไปรวมประชุม สัมมนา
3. การสรุปผลการประชุม สัมมนา

4. การสงบุคลากรไปอบรมหรือศึกษาตอ

การประชาสัมพันธ

การประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ เชน โทรทัศน
ครัง้
วิทยุ หนังสือพิมพ เครือขาย Internet/Intranet
เสียงตามสาย หอกระจายขาว

การประชาสัมพันธ หมายถึง การสรางความรู
ความเขาใจเรือ่ งใดเรือ่ งหนึ่งโดยมีองคความรู
ตามหลักวิชาการผานสื่อตางๆ ตอกลุมเปาหมาย

การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ
และสื่อสิ่งพิมพ

รายการ/ การสนับสนุนวัสดุอุปกรณและสื่อสิ่งพิมพ
ชิ้น

รายการ/ หมายความรวมถึงการผลิตสื่อชนิดตาง ๆ เชน
ชิ้น คูมือดาเนินงาน แผนพับ โปสเตอร เทปวิทยุโทรทัศน
แผน CD วารสาร ฯลฯ และการสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ เชน โปแตสเซียม ําดื
น้ ่ม เครือ่ งชั่ง เปนตน

การสนับสนุนเอกสาร คูมือ และสื่อสิ่งพิมพ

ครัง้ /คน การสนับสนุนเอกสาร คูมือ และสื่อสิ่งพิมพ

ครัง้ /คน เผยแพรเอกสาร คูมือ สื่อ สิ่งพิมพ

เผยแพรเอกสาร คูมือ สื่อ สิ่งพิมพผาน
Website

2.2 เพิม่ ขีดความสามารถท้องถิ่น แนวทาง
ในการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข
และสร้างความรอบรูส้ ิ่งแวดล้อม
ชุมชนจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม

ครัง้

ครัง้ /คน หมายถึง การสงบุคลากรในสังกัดหนวยงานตนเอง
ไปเขารับการอบรมหรือศึกษาตอโดยหนวยงานอื่น
เปนผูจัด ลักษณะกิจกรรมประกอบดวย
1. การจัดทาแผนการอบรมและศึกษาตอ
2. การประสานงานกับหนวยงานผูจัดการอบรม
หรือศึกษาตอ
3. การไปอบรมหรือศึกษาตอ
4. การสรุปผลการอบรมหรือการศึกษาตอ

เรือ่ ง

เผยแพรเอกสาร คูมือ สื่อ สิ่งพิมพผาน Website เรือ่ ง

การรณรงค/จัดมหกรรม

เรือ่ ง/ครัง้ การรณรงค

การจัดประชุม/อบรม/
สัมมนาศึกษาดูงานที่มี
บุคลากรภายนอก
กรมอนามัยรวมดวย

ครัง้ /คน การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานที่มี ครัง้ /คน
บุคลากรจากหนวยงานภาครัฐ/องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น/ภาคเอกชนหรือประชาชน
เขารวมดวย

เผยแพรเอกสาร คูมือ สื่อ สิ่งพิมพผาน Website

เรือ่ ง/ครัง้ เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นตามวาระตาง ๆ ในลักษณะของ
การประกวด/คัดเลือก เพือ่ หาตัวแทนที่มีการดาเนินงาน
ที่ดีจากแตละพืน้ ที่ โดยมีการจัดทาเกณฑ
การดาเนินงานและสรุปผล
การจัดประชุมหรือสัมมนา หมายถึง การจัดกิจกรรม
ที่ผูมีสวนเกี่ยวของเขารวมทาความเขาใจหรือ
หาขอสรุปในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึ่ง
การศึกษาดูงาน หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นสาหรับ
บุคลากรจากหนวยงานภาครัฐ/องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น/ภาคเอกชน หรือประชาชน ไดศึกษา

รหัส
ผลผลิต

ชื่อผลผลิต

หน่วยนับ

รหัส
กิจกรรมหลัก

ชื่อกิจกรรมหลัก

หน่วยนับ

ชื่อกิจกรรมรอง

หน่วยนับ

ชื่อกิจกรรมย่อย

หน่วยนับ

คำอธิบำยและลักษณะกิจกรรม
หาความรูในสถานที่ตางๆ
การอบรม หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นเพือ่ พัฒนา
บุคลากรใหมีความรูความสามารถหรือทักษะเพิม่ ขึ้น
หรือกาหนดเปนหลักสูตรรวมการมอบประกาศนียบัตร

การอบรมบุคลากร
กรมอนามัยเพือ่ เปนครู ก.

ครัง้ /คน การอบรมบุคลากรกรมอนามัยเพือ่ เปนครู ก.

ครัง้ /คน การอบรมครู ก. หมายถึง การอบรมที่มีวตั ถุประสงค
ใหผูผานการอบรมทาหนาที่เปนวิทยากรถายทอด
รายละเอียดงาน/โครงการของกรมอนามัย หรือเปน
ที่ปรึกษาแกผูปฏิบัติงานในพืน้ ที่ อาจใชรูปแบบของ
การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู/การจัดทาคาย

การสนับสนุนการถายทอด
และเผยแพรความรู

ครัง้

การเปนวิทยากร/ที่ปรึกษา/คณะกรรมการรวม

ครัง้

การเปนวิทยากร หมายรวมถึง การเปนวิทยากร
ทั้งที่หนวยงานตนเองจัดและหนวยงานอื่นจัด
การเปนที่ปรึกษา หมายถึง การเปนที่ปรึกษาให
แกบุคลากรทั้งภายในภายนอกหนวยงาน โดยไม
นับรวมการสอนงานใหแกบุคลากรในสังกัด
หนวยงานตนเอง
คณะกรรมการรวม หมายถึง การเขารวมประชุม
คณะกรรมการ/คณะทางานกับภาคีเครือขายเพือ่
เสนอขอคิดเห็นแนวทางการดาเนินงาน และรวม
ดาเนินงาน

การควบคุมกากับการ
ดาเนินงานทางกฎหมาย
สาธารณสุข

ครัง้

1. การควบคุมกากับ การใชมาตรการทาง
กฎหมายสาธารณสุข

ครัง้

ลักษณะกิจกรรมประกอบดวย
1. การกาหนดกรอบแนวทางปฏิบัติตามกฎหมาย
2. การประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข
3. ติดตาม กากับ การดาเนินการตามกฎหมาย
4. การใหคาปรึกษา และตอบขอหารือทาง
กฎหมายสาธารณสุข
5. การพัฒนาใหเกิดนโยบายและกฎหมายที่จาเปน
ดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม
6. กลั่นกรองกฎหมาย/ตรวจสอบขอเท็จจริง/
ตรวจรางคาวินิจฉัยอุทธรณ
(ม.10, ม.11, ม.66, ม.67, ม.8)

2. การดาเนินงานอุทธรณและรองเรียนตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข

ครัง้

ลักษณะกิจกรรมประกอบดวย
1. รับเรือ่ งและตรวจพิจารณาคาอุทธรณ/รองเรียน

รหัส
ผลผลิต

ชื่อผลผลิต

หน่วยนับ

รหัส
กิจกรรมหลัก

ชื่อกิจกรรมหลัก

หน่วยนับ

ชื่อกิจกรรมรอง

หน่วยนับ

ชื่อกิจกรรมย่อย

หน่วยนับ

คำอธิบำยและลักษณะกิจกรรม
2. ประชุม / ประสาน กับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
เพือ่ พิจารณาเรือ่ งอุทธรณ / เรือ่ งรองเรียน
3. ดาเนินการตรวจสอบขอมูล ขอเท็จจริง
และประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
4. สรุป เสนอความเห็นประกอบการพิจารณา
อุทธรณ / รองเรียน
(ม.10, ม.11, ม.66, ม.67, ม.8)

การรับรองมาตรฐาน

ครัง้ /แหง 1. การรับรองมาตรฐานภาคสนาม

2. การตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ

การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรกรมอนามัย

ครัง้ /คน 1. การประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

ครัง้ /แหง ลักษณะกิจกรรมประกอบดวย
1. จัดตั้งทีมประเมินรับรองมาตรฐาน
2. ชี้แจงวางกรอบการประเมินรับรองมาตรฐาน
3. ประเมินรับรองมาตรฐาน
4. สรุปและประกาศผลการประเมินรับรอง
มาตรฐาน/แจกปายรับรองมาตรฐาน
5. ประเมินการรักษามาตรฐาน
ตัวอยาง หมายความรวมกิจกรรมที่ทาการตรวจวิเคราะห
ทางหองปฏิบัติการจาแนกตามวัตถุประสงคที่ทา
การตรวจ เชน การตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย
การหาโลหะหนัก เปนตน
ครัง้ /คน การประชุมหรือสัมมนา หมายถึง การเขารวม
ประชุมเพือ่ ทาความเขาใจหรือหาขอสรุปในเรือ่ งใด
เรือ่ งหนึ่ง
การศึกษาดูงาน หมายถึง การไปศึกษาดูงานของ
บุคลากรกรมอนามัย ทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน

2. การอบรม

ครัง้ /คน การอบรม หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นเพือ่ พัฒนา
บุคลากรใหมีความรูความสามารถ หรือทักษะ
เพิม่ ขึ้น

3. การสงบุคลากรไปประชุม สัมมนา

ครัง้ /คน หมายถึง การสงบุคลากรในสังกัดหนวยงานตนเอง
ไปรวมประชุม สัมมนา ที่หนวยงานอื่นเปนผูจัด
ลักษณะกิจกรรมประกอบดวย
1. การศึกษาขอมูลที่จะไปรวมประชุม สัมมนา
2. การไปรวมประชุม สัมมนา
3. การสรุปผลการประชุม สัมมนา

รหัส
ผลผลิต

ชื่อผลผลิต

หน่วยนับ

รหัส
กิจกรรมหลัก

ชื่อกิจกรรมหลัก

หน่วยนับ

ชื่อกิจกรรมรอง

หน่วยนับ

ชื่อกิจกรรมย่อย

4. การสงบุคลากรไปอบรมหรือศึกษาตอ

การประชาสัมพันธ

ครัง้ /คน หมายถึง การสงบุคลากรในสังกัดหนวยงานตนเอง
ไปเขารับการอบรมหรือศึกษาตอโดยหนวยงานอื่น
เปนผูจัด ลักษณะกิจกรรมประกอบดวย
1. การจัดทาแผนการอบรมและศึกษาตอ
2. การประสานงานกับหนวยงานผูจัดการอบรม
หรือศึกษาตอ
3. การไปอบรมหรือศึกษาตอ
4. การสรุปผลการอบรมหรือการศึกษาตอ

การประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ เชน โทรทัศน
ครัง้
วิทยุ หนังสือพิมพ เครือขาย Internet/Intranet
เสียงตามสาย หอกระจายขาว

การประชาสัมพันธ หมายถึง การสรางความรู
ความเขาใจเรือ่ งใดเรือ่ งหนึ่งโดยมีองคความรู
ตามหลักวิชาการผานสื่อตางๆ ตอกลุมเปาหมาย

รายการ/ การสนับสนุนวัสดุอุปกรณและสื่อสิ่งพิมพ
ชิ้น

รายการ/ หมายความรวมถึงการผลิตสื่อชนิดตาง ๆ เชน
ชิ้น คูมือดาเนินงาน แผนพับ โปสเตอร เทปวิทยุโทรทัศน
แผน CD วารสาร ฯลฯ และการสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ เชน โปแตสเซียม ําดื
น้ ่ม เครือ่ งชั่ง เปนตน

การสนับสนุนเอกสาร คูมือ และสื่อสิ่งพิมพ

ครัง้ /คน การสนับสนุนเอกสาร คูมือ และสื่อสิ่งพิมพ

ครัง้ /คน เผยแพรเอกสาร คูมือ สื่อ สิ่งพิมพ

การรณรงค/จัดมหกรรม

1.1 พัฒนาและรองรับมาตรฐาน
การจัดการน้าบริโภค

คำอธิบำยและลักษณะกิจกรรม

การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ
และสื่อสิ่งพิมพ

เผยแพรเอกสาร คูมือ สื่อ สิ่งพิมพผาน
Website

แผนงำนบูรณำกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำ
1 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพ
ร้อยละ
การจัดการน้าเพือ่ การบริโภค

ครัง้

หน่วยนับ

เรือ่ ง

เผยแพรเอกสาร คูมือ สื่อ สิ่งพิมพผาน Website เรือ่ ง

เรือ่ ง/ครัง้ การรณรงค

เผยแพรเอกสาร คูมือ สื่อ สิ่งพิมพผาน Website

เรือ่ ง/ครัง้ เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นตามวาระตาง ๆ ในลักษณะของ
การประกวด/คัดเลือก เพือ่ หาตัวแทนที่มีการดาเนินงาน
ที่ดีจากแตละพืน้ ที่ โดยมีการจัดทาเกณฑ
การดาเนินงานและสรุปผล

แห่ง การนิเทศติดตามงาน/
ควบคุมกากับ

ครัง้

การนิเทศติดตามงาน/ควบคุมกากับ

ครัง้

การนิเทศติดตามงาน หมายรวมถึง การสอนงาน
การใหคาปรึกษา การติดตาม ควบคุมกากับ
ความกาวหนาการปฏิบัติงาน ทั้งภายในและ
ภายนอกหนวยงาน

การสารวจสถานการณ

ครัง้

การสารวจสถานการณสภาวะสุขภาพ

ครัง้

การสารวจสถานการณสภาวะสุขภาพของประชาชน
ทุกกลุมวัย

รหัส
ผลผลิต

ชื่อผลผลิต

หน่วยนับ

รหัส
กิจกรรมหลัก

แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
1 โครงการส่งเสริม คุณธรรม
ร้อยละ
จริยธรรม ความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กรมอนามัย

ชื่อกิจกรรมหลัก

หน่วยนับ

ชื่อกิจกรรมรอง

หน่วยนับ

ชื่อกิจกรรมย่อย

หน่วยนับ

คำอธิบำยและลักษณะกิจกรรม

การพัฒนาระบบงาน

ระบบงาน 1. การพัฒนาระบบคุณภาพ

โครงการ/ หมายความรวมถึงกิจกรรมที่มีวตั ถุประสงคในการพัฒนา
ระบบงาน ระบบคุณภาพดวยเครือ่ งมือคุณภาพตางๆ เชน ISO, PSO,
TQM,HA ,PMQA ระบบควบคุมภายในหรือระบบเฝาระวัง
ลักษณะกิจกรรมประกอบดวย
1. กาหนดระบบคุณภาพ
2. จัดทาคาสั่งแตงตั้งผูรบั ผิดชอบระบบ
3. จัดทาแผนดาเนินการ
4. กาหนดรายละเอียดระบบ
5. จัดทารายละเอียดเอกสารในระบบ
6. อบรมเจาหนาที่
7. ประกาศใชงาน
8. ดาเนินการและควบคุมกระบวนการตามระบบ
9. ตรวจประเมินเพือ่ รับรองระบบ

1.1 พัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม ร้อยละ การพัฒนาระบบงาน
และความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของกรมอนามัย

ระบบงาน 1. การพัฒนาระบบคุณภาพ

โครงการ/ หมายความรวมถึงกิจกรรมที่มีวตั ถุประสงคใน
ระบบงาน การพัฒนาระบบคุณภาพดวยเครือ่ งมือคุณภาพ
ตาง ๆ เชน ISO, PSO, TQM, HA , PMQA
ระบบควบคุมภายใน หรือ ระบบประเมินระดับคุณธรรมฯ
ลักษณะกิจกรรมประกอบดวย
1. กาหนดระบบคุณภาพ
2. จัดทาคาสั่งแตงตั้งผูรบั ผิดชอบระบบ
3. จัดทาแผนดาเนินการ
4. กาหนดรายละเอียดระบบ
5. จัดทารายละเอียดเอกสารในระบบ
6. อบรมเจาหนาที่
7. ประกาศใชงาน
8. ดาเนินการและควบคุมกระบวนการตามระบบ
9. ตรวจประเมินเพือ่ รับรองระบบ

การจัดประชุม/อบรม/
สัมมนาศึกษาดูงานที่มี
บุคลากรภายนอก
กรมอนามัยรวมดวย

ครัง้ /คน การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานที่มี ครัง้ /คน
บุคลากรจากหนวยงานภาครัฐ/องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น/ภาคเอกชนหรือประชาชน
เขารวมดวย

การจัดประชุมหรือสัมมนา หมายถึง การจัดกิจกรรม
ที่ผูมีสวนเกี่ยวของเขารวมทาความเขาใจหรือ
หาขอสรุปในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึ่ง
การศึกษาดูงาน หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นสาหรับ
บุคลากรจากหนวยงานภาครัฐ/องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น/ภาคเอกชน หรือประชาชน ไดศึกษา

รหัส
ผลผลิต

ชื่อผลผลิต

หน่วยนับ

รหัส
กิจกรรมหลัก

ชื่อกิจกรรมหลัก

หน่วยนับ

ชื่อกิจกรรมรอง

หน่วยนับ

ชื่อกิจกรรมย่อย

หน่วยนับ

คำอธิบำยและลักษณะกิจกรรม
หาความรูในสถานที่ตางๆ
การอบรม หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นเพือ่ พัฒนา
บุคลากรใหมีความรูความสามารถหรือทักษะเพิม่ ขึ้น
หรือกาหนดเปนหลักสูตรรวมการมอบประกาศนียบัตร

การอบรมบุคลากร
กรมอนามัยเพือ่ เปนครู ก.

ครัง้ /คน การอบรมบุคลากรกรมอนามัยเพือ่ เปนครู ก.

ครัง้ /คน การอบรมครู ก. หมายถึง การอบรมที่มีวตั ถุประสงค
ใหผูผานการอบรมทาหนาที่เปนวิทยากรถายทอด
รายละเอียดงาน/โครงการของกรมอนามัย หรือเปน
ที่ปรึกษาแกผูปฏิบัติงานในพืน้ ที่ อาจใชรูปแบบของ
การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู/การจัดทาคาย

การสนับสนุนการถายทอด
และเผยแพรความรู

ครัง้

การเปนวิทยากร/ที่ปรึกษา/คณะกรรมการรวม

ครัง้

การเปนวิทยากร หมายรวมถึง การเปนวิทยากร
ทั้งที่หนวยงานตนเองจัดและหนวยงานอื่นจัด
การเปนที่ปรึกษา หมายถึง การเปนที่ปรึกษาให
แกบุคลากรทั้งภายในภายนอกหนวยงาน โดยไม
นับรวมการสอนงานใหแกบุคลากรในสังกัด
หนวยงานตนเอง
คณะกรรมการรวม หมายถึง การเขารวมประชุม
คณะกรรมการ/คณะทางานกับภาคีเครือขายเพือ่
เสนอขอคิดเห็นแนวทางการดาเนินงาน และรวม
ดาเนินงาน

การนิเทศติดตามงาน/
ควบคุมกากับ

ครัง้

การนิเทศติดตามงาน/ควบคุมกากับ

ครัง้

การนิเทศติดตามงาน หมายรวมถึง การสอนงาน
การใหคาปรึกษา การติดตาม ควบคุมกากับ
ความกาวหนาการปฏิบัติงาน ทั้งภายในและ
ภายนอกหนวยงาน

การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรกรมอนามัย

ครัง้ /คน 1. การประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

2. การอบรม

ครัง้ /คน การประชุมหรือสัมมนา หมายถึง การเขารวม
ประชุมเพือ่ ทาความเขาใจหรือหาขอสรุปในเรือ่ งใด
เรือ่ งหนึ่ง
การศึกษาดูงาน หมายถึง การไปศึกษาดูงานของ
บุคลากรกรมอนามัย ทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน
ครัง้ /คน การอบรม หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นเพือ่ พัฒนา
บุคลากรใหมีความรูความสามารถ หรือทักษะ
เพิม่ ขึ้น

รหัส
ผลผลิต

ชื่อผลผลิต

หน่วยนับ

รหัส
กิจกรรมหลัก

ชื่อกิจกรรมหลัก

หน่วยนับ

ชื่อกิจกรรมรอง

การประชาสัมพันธ

หน่วยนับ

ครัง้

ชื่อกิจกรรมย่อย

หน่วยนับ

คำอธิบำยและลักษณะกิจกรรม

3. การสงบุคลากรไปประชุม สัมมนา

ครัง้ /คน หมายถึง การสงบุคลากรในสังกัดหนวยงานตนเอง
ไปรวมประชุม สัมมนา ที่หนวยงานอื่นเปนผูจัด
ลักษณะกิจกรรมประกอบดวย
1. การศึกษาขอมูลที่จะไปรวมประชุม สัมมนา
2. การไปรวมประชุม สัมมนา
3. การสรุปผลการประชุม สัมมนา

4. การสงบุคลากรไปอบรมหรือศึกษาตอ

ครัง้ /คน หมายถึง การสงบุคลากรในสังกัดหนวยงานตนเอง
ไปเขารับการอบรมหรือศึกษาตอโดยหนวยงานอื่น
เปนผูจัด ลักษณะกิจกรรมประกอบดวย
1. การจัดทาแผนการอบรมและศึกษาตอ
2. การประสานงานกับหนวยงานผูจัดการอบรม
หรือศึกษาตอ
3. การไปอบรมหรือศึกษาตอ
4. การสรุปผลการอบรมหรือการศึกษาตอ

การประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ เชน โทรทัศน
ครัง้
วิทยุ หนังสือพิมพ เครือขาย Internet/Intranet
เสียงตามสาย หอกระจายขาว

การประชาสัมพันธ หมายถึง การสรางความรู
ความเขาใจเรือ่ งใดเรือ่ งหนึ่งโดยมีองคความรู
ตามหลักวิชาการผานสื่อตางๆ ตอกลุมเปาหมาย

การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ
และสื่อสิ่งพิมพ

รายการ/ การสนับสนุนวัสดุอุปกรณและสื่อสิ่งพิมพ
ชิ้น

รายการ/ หมายความรวมถึงการผลิตสื่อชนิดตาง ๆ เชน
ชิ้น คูมือดาเนินงาน แผนพับ โปสเตอร เทปวิทยุโทรทัศน
แผน CD วารสาร ฯลฯ และการสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ เชน โปแตสเซียม ําดื
น้ ่ม เครือ่ งชั่ง เปนตน

การสนับสนุนเอกสาร คูมือ และสื่อสิ่งพิมพ

ครัง้ /คน การสนับสนุนเอกสาร คูมือ และสื่อสิ่งพิมพ

ครัง้ /คน เผยแพรเอกสาร คูมือ สื่อ สิ่งพิมพ

เผยแพรเอกสาร คูมือ สื่อ สิ่งพิมพผาน
Website
การรณรงค/จัดมหกรรม

เรือ่ ง

เผยแพรเอกสาร คูมือ สื่อ สิ่งพิมพผาน Website เรือ่ ง

เรือ่ ง/ครัง้ การรณรงค

เผยแพรเอกสาร คูมือ สื่อ สิ่งพิมพผาน Website

เรือ่ ง/ครัง้ เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นตามวาระตาง ๆ ในลักษณะของ
การประกวด/คัดเลือก เพือ่ หาตัวแทนที่มีการดาเนินงาน
ที่ดีจากแตละพืน้ ที่ โดยมีการจัดทาเกณฑ
การดาเนินงานและสรุปผล

