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2. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแหง่ชาติ   แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเปน็ผลมาจาก
สถานการณ์โควิด 19 พ.ศ. 2564 - 2564 แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏริูปประเทศ (ฉบบัปรับปรุง)
 นโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผน ผล*

แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวยั
เป้าหมายการให้บริการ : ประชากรกอ่นวัยสูงอาย ุ(อาย ุ25-59ป)ี ได้รับการ
ส่งเสริมสุขภาพเพื่อเตรียมการยามสูงอายุ
เชิงคุณภาพ : วัยท างานอาย ุ25-59 ปี ที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายโุดยการมี
พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

ร้อยละ 35 40

โครงการ : โครงการสร้างความรอบรู้สุขภาวะและส่งเสริมสุขภาพเพื่อเตรียมรองรับ
สังคมสูงวัยอยา่งมีคุณภาพ
เชิงคุณภาพ : ประชากรกอ่นวัยสูงอาย ุ(อาย ุ25-59 ป)ี ที่มีการเตรียมการเพื่อยาม
สูงอายโุดยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

ร้อยละ 35 40

เป้าหมายการให้บริการ : ผู้สูงอายมุีหลักประกนัทางสุขภาพ สามารถด ารงชีวิตได้
อยา่งเหมาะสม
เชิงปริมาณ : ผู้สูงอายเุขา้ถงึระบบการดูแลสุขภาพ คน 2,297,200 2,143,604
โครงการ : โครงการสร้างสังคมห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ
เชิงคุณภาพ : 1) จ านวนผู้สูงอายเุขา้ถงึระบบการดูแลและส่งเสริมสุขภาพในชุมชน
แบบบูรณาการ

คน 290,000 639,344

เชิงคุณภาพ : 2) ผู้สูงอายมุีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ร้อยละ 65 29.5
เชิงคุณภาพ : 3) ผู้สูงอายทุี่เขา้ถงึระบบการดูแลสุขภาพช่องปากมีฟันแท้ 20 ซ่ี หรือ
 4 คู่สบฟันหลัง

ร้อยละ 70 68.8

หมายเหตุ : ผลการด าเนินงาน ณ 30 มิถุนายน 2564

ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ดั

3. ผลการด าเนินงานที่ส าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน และแนวทางแก้ไข

   ในปี 2564 กรมอนามัย มีการด าเนินงานภายใต้แแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย 4 โครงการหลัก 
ดังนี้
   1. โครงการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพเพื่อรองรับสังคมสูงวัย มีการด าเนินงานส าคัญ ได้แก ่1) พัฒนาระบบฐานขอ้มูลความ
รอบรู้ด้านสุขภาพวัยท างานร่วมกบัการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ และยกระดับมาตรการจดัการปัจจยัก าหนดสุขภาพในชุมชน 
2) ขบัเคล่ือนนโยบาย Health Literate Citizen เพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นผู้สูงวัยที่มีสุขภาพดี มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึง
ประสงค์ทั้ง 4 ด้าน ได้แก ่ด้านโภชนาการ ด้านกจิกรรมทางกาย ด้านการนอน และด้านทันตสุขภาพ 3) เยี่ยมเสริมพลังการ
ขบัเคล่ือนนโยบาย Health Literate Citizen เพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นผู้สูงวัยที่มีสุขภาพดี

ตัวชีว้ดั หน่วยนับ ปี 2564
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แนวทางแก้ไข
1. พัฒนาโปรแกรมฯ ให้มีความเสถยีรและรองรับการใช้งานผ่านมือถอืได้ เพื่อเพิ่มช่องทางการเขา้ถงึ
2. ปรับรูปแบบพัฒนาศักยภาพพระคิลานุปัฎฐากเป็นรูปแบบออนไลน์ ควบคู่กบัช่องทางการส่ือสารอื่นๆ

   3. โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอาย ุ ปี 2564  มีการด าเนินงานส าคัญ ได้แก ่1) พัฒนารูปแบบ/นวัตกรรม
 เพื่อเพิ่มการเขา้ถงึบริการสุขภาพช่องปาก ในประเด็นส าคัญ (ฟันผุ/รากฟันผุ  มะเร็งช่องปาก และภาวะน้ าลายแห้ง) และพัฒนา
ระบบเฝ้าระวัง และระบบฐานขอ้มูลด้านสุขภาพช่องปาก ร่วมกบัส่ือสารองค์ความรู้การดูแลช่องปากด้วยตนเองในผู้สูงอาย ุโดย
บูรณาการกบัเครือขา่ยภาคประชาชน 2) ส่งเสริม สนับสนุนการเขา้ถงึบริการ/การดูแลช่องปากด้วยตนเอง และ การใช้เทคโนโลย ี
นวัตกรรม ส่งเสริมให้ผู้สูงอายทุุกกลุ่มทั้งกลุ่มติดสังคม ติดบ้าน ติดเตียง เขา้ถงึบริการ/นวัตกรรม การดูแลช่องปากแบบผสมผสาน
 3) พัฒนาระบบคุณภาพและการเขา้ถงึการดูแลต่อเนือ่ง พัฒนาระบบการดูแล ที่มีการเชื่อมโยง จากภาคประชาชน ชุมชน กบั
หน่วยบริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ ทั้งส่งต่อและรับกลับดูแลในชุมชน

   4. โครงการพระสงฆ์กบัการพัฒนาสุขภาวะ ปี 2564 มีการด าเนินงานส าคัญ ได้แก ่1) ขบัเคล่ือนการด าเนินงานพระสงฆ์กบัการ
พัฒนาสุขภาวะและพระคิลานุปัฏฐาก สนับสนุนให้พระสงฆ์มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) และได้รับการดูแล
ส่งเสริมสุขภาพตามหลักพระธรรมวินัย 2) พัฒนาระบบขอ้มูลและจดัเกบ็ขอ้มูลวัดส่งเสริมสุขภาพและพระคิลานุปัฏฐาก และ
สร้าง/พัฒนานวัตกรรม การดูแลส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ 3) ขบัเคล่ือนการด าเนินงาน Health Literate Temple ส่งเสริมและ
สนับสนุน การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานและแนวทางการด าเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพสู่วัดรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health 
Literate Temple) ในระดับพื้นที่

3. จดัท ามาตรการร่วมกนัระหว่างกรมอนามัย ส านักงานหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการ
จดัท ามาตรการเยี่ยมผู้สูงอายแุละการจดัท า Care Plan ผ่านช่องทางไลน์และโทรศัพท์ เพื่อเป็นการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าในการ
ดูแลผู้สูงอายตุาม Care Plan และได้รับการจดัสรรงบประมาณตามปกติ

   2. โครงการพัฒนาระบบการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายใุนชุมชนแบบบูรณาการ มีการด าเนินงานส าคัญ ได้แก ่1) พัฒนา
ระบบการประเมินคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายแุละพัฒนาสมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอาย ุบน Block chain 2)  พัฒนาระบบการดูแล
ผู้สูงอายรุะยะยาวเชิงป้องกนั (Preventive Long Term Care) ผ่านกระบวนการจดัท าแผนการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายรุะยะ
ยาวรายบุคคลในชุมชน (Wellness Plan) และพัฒนาพัฒนาระบบฐานขอ้มูลการเฝ้าระวังสุขภาพผู้สูงอาย ุและพัฒนาบุคลากร
และภาคีเครือขา่ยเพื่อน าชุดความรู้/รูปแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอาย ุเพื่อชะลอชรา ชีวายนืยาว ไปใช้ในระดับพื้นที่ 
3) พัฒนาระบบ Long Term Care โดยการพัฒนาระบบฐานขอ้มูล Program Long Term Care (3C) ที่ทันสมัยเหมาะสมในการ
ดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงกลุ่มวัยผู้สูงอาย ุสนับสนุนพัฒนานวัตกรรมการส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้สูงอาย ุและพัฒนามาตรฐานแนวทางการ
ให้บริการผู้สูงอายทุี่บ้านในชุมชน และรับรองหลักสูตรด้านผู้สูงอาย ุร่วมกบัการพัฒนาศักยภาพ Care Manager หลักสูตรฟื้นฟู 
4) สร้าง พัฒนาพื้นที่ต้นแบบเมือง / ชุมชนที่เป็นมิตรกบัผู้สูงอาย ุผ่านกระบวนการพัฒนาเครือขา่ยชุมชนต้นแบบเมืองที่เป็นมิตร
กบัผู้สูงอายแุบบบูรณาการ และพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพแบบผสมผสาน Long Term Care และ 
Intermediate Care ระดับชุมชน 5) ขบัเคล่ือนการด าเนินงาน Health Literacy ในผู้สูงอาย ุเสริมสร้างให้ผู้สูงอายมุีความรอบรู้
ด้านสุขภาพ สามารถดูแลตนเองได้ 6) ขบัเคล่ือนเครือขา่ยการด าเนินงานการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายใุนพื้นที่แบบบูรณาการ

1. ระบบโปรแกรม Long Term Care (3C) ไม่สามารถรองรับการใช้งานผ่านมือถอื และการส่งออกขอ้มูลยงัไม่เสถยีร
2. เนือ่งสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จงึท าไห้ไม่สามารถลงพื้นที่พัฒนาศักยภาพพระคิลานุปัฎฐาก
ตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนดได้
3. สถานการณ์การเกดิโรคระบาด COVID-19 ส่งผลต่อการปฏิบัติงานในการดูแลและลงเยี่ยมผู้สูงอายขุอง CM /CG ในพื้นที่

ปัญหา อุปสรรคการด าเนินงาน
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4. แผนการด าเนินงานปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ทีส่ าคัญ
และผลสัมฤทธิท์ีค่าดว่าจะได้รบั

แผนงาน / เปา้หมายใหบ้ริการหน่วยงาน
ตัวชีว้ัดเปา้หมายใหบ้ริการกรมอนามัย/ผลผลิต(โครงการ)/

ตัวชีว้ัดผลผลิต (โครงการ)
หน่วยนับ

เปา้หมาย
ป ี2565

แผนงานบรูณาการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย
เปา้หมายการใหบ้ริการ : ประชาชนก่อนวัยสูงอายุและผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมสุขภาพทีม่ีคุณภาพ
เชิงคุณภาพ : ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25-59 ป)ี ทีม่ีการเตรียมการยามสูงอายุโดยการมีพฤติกรรม
สุขภาพทีพ่งึประสงค์

ร้อยละ 45

เชิงปริมาณ : ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบการดูแลและส่งเสริมสุขภาพในชุมชนแบบบรูณาการ คน 800,000
โครงการ : โครงการสร้างความรอบรู้สุขภาวะและส่งเสริมสุขภาพเพือ่เตรียมรองรับสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ
เชิงคุณภาพ : ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25-59 ป)ี มีความรอบรู้การเตรียมความพร้อมเพือ่การเปน็
ผู้สูงอายุทีม่ีสุขภาพดี

ร้อยละ 50

โครงการ : โครงการสร้างสังคมหว่งใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ
เชิงคุณภาพ : 1) ผู้สูงอายุทีม่ีภาวะพึง่พงิได้รับการดูแลตาม Care Plan ร้อยละ 95
เชิงคุณภาพ : 2) ผู้สูงอายุกลุ่มดีมีพฤติกรรมสุขภาพทีพ่งึประสงค์ ร้อยละ 95

   1. โครงการเตรียมความพร้อมประชากรไทยด้านสุขภาพเพ่ือเข้าสูส่ังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ ป ี2565  มีแผนการด าเนินงานส าคัญ 
ได้แก่ 1) ขับเคล่ือนนโยบาย/มาตรการเกี่ยวกับการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพทีพ่งึประสงค์เพือ่เตรียมความพร้อมการเปน็ผู้สูงวัยทีม่ีสุขภาพ
ดี ครบทกุอ าเภอ 2) รณรงค์สร้างกระแสผ่านส่ือออนไลน์อย่างต่อเนือ่งในการประชาสัมพนัธ์นโยบาย/มาตรการ เกี่ยวกับวัยท างาน 3) 
พฒันาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทีเ่กี่ยวข้องกับการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพ 4) พฒันา/สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมเพือ่สร้าง
ความรอบรู้ด้านพฤติกรรมสุขภาพ 5) ขับเคล่ือนการด าเนินงานส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยท างานในพืน้ที ่6) ส่งเสริมสนับสนุน การเข้าถึง
บริการ/การใช้นวัตกรรมการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายภาคประชาชนและบคุลากร

   2. โครงการขับเคลือ่นระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพ่ึงพิงระยะยาวแบบบรูณาการ มีแผนการด าเนินงานส าคัญ
 ได้แก่ 1) ส่งเสริม สนับสนุนการประเมินคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ (ADL) 2) พฒันาระบบ Long Term Care และ Intermediate care in
 Community 

   3. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวเชิงปอ้งกัน (Preventive Long Term Care) ป ี2565 มีแผนการด าเนินงานส าคัญ 
ได้แก่ 1) พฒันาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงปอ้งกัน (Preventive Long Term Care) 2) ส่งเสริม สนับสนุนความรอบรู้ด้าน
สุขภาพผู้สูงอายุ 3) ส่งเสริมการเคล่ือนไหวและการออกก าลังกายเพือ่ลดโอกาสการหกล้มของผู้สูงอายุ 4) ขับเคล่ือนพืน้ทีต้่นแบบเมือง/
ชุมชนทีเ่ปน็มิตรกับผู้สูงอายุ

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมอนามัย มีการด าเนินงาน 4 โครงการหลัก ดังน้ี
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 - ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25-59 ป)ี ได้รับการส่งเสริมสุขภาพเพือ่เตรียมการยามสูงอายุ
 - ผู้สูงอายุมีหลักประกันทางสุขภาพ สามารถด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม

   4. โครงการพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ ป ี2565 มีแผนการด าเนินงานส าคัญ ได้แก่ 1) ขับเคล่ือนการด าเนินงานพระสงฆ์กับการ
พฒันาสุขภาวะแบบบรูณาการ 2) พฒันาระบบข้อมูลพระสงฆ์ สามเณร 3) ขับเคล่ือนการด าเนินงานความรอบรู้ด้านสุขภาพของพระสงฆ์ 
สามเณร และแม่ชี

แผนการด าเนินงานเพ่ือช่วยเหลือ และพัฒนากลุม่เปา้หมายภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19)

  - ส่งเสริมใหภ้าคีเครือข่าย Care Manager Caregiver อาสาบริบาลทอ้งถิ่น พระคิลานุปฏัฐาก อาสาสมัคร/แกนน า มีการพฒันา
องค์ความรู้ทีส่อดคล้องกับสถานการณ์ปจัจุบนั และพฒันารูปแบบ/เพิม่ช่องทางในการเข้าถึงการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ทัง้ Online 
ร่วมกับ Onsite และขยายผลสู่เครือข่ายในการขับเคล่ือนการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุต่อไป

   - ยกระดับเทคโนโลยีการสร้างความรอบรู้และปรับเปล่ียนพฤติกรรมด้านการกินอาหาร การดูแลสุขภาพช่องปาก และกิจกรรมทางกาย 
เพือ่รวบรวม วิเคราะหข์้อมูลพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน และน าเสนอบริการการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพทีพ่งึประสงค์เพือ่เตรียม
ความพร้อมการเปน็ผู้สูงวัยในรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ (new normal) ในการสร้างความรู้ความเข้าใจ และปฏบิติัตัวทีถู่กต้องตามมาตรการใน
การปอ้งกันตนเองหา่งไกลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในระดับบคุคลอย่างครอบคลุมและต่อเนือ่ง

  - พฒันาระบบข้อมูล รูปแบบและวิธีการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ในการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพทีม่ีความเชื่อมโยงและสามารถ
เข้าถึงผู้สูงอายุได้อย่างครอบคลุม ร่วมกับการใช้เคร่ืองมือและเทคโนโลยีส่ือดิจิทลัทีท่นัสมัย เพือ่สร้างความรู้ความเข้าใจ ในการปฏบิติัตัว
ทีถู่กต้องตามมาตรการในการปอ้งกันตนเองหา่งไกลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

ผลสัมฤทธิ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
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10,501,900     บาท

10,501,900     บาท

10,501,900     บาท

1. งบด าเนินงาน 10,501,900     บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,501,900     บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 18,600          บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 1,224,000       บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,925,800       บาท

(4) ค่าใชจ่้ายในการตดิตามสนบัสนุนโครงการ 1,485,000       บาท

(5) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละการจดัการความรูเ้พือ่พฒันาเครอืข่ายวชิาการ 2,666,000       บาท

(6) ค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมรณรงค์ 1,383,000       บาท

(7) ค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธ์ 300,000         บาท

(8) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชุมราชการ 1,499,500       บาท

48,593,000     บาท

48,593,000     บาท

48,593,000     บาท

1. งบด าเนินงาน 48,593,000     บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 48,593,000     บาท

(1) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 8,924,000       บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 17,677,400     บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการตดิตามสนบัสนุนโครงการ 5,414,500       บาท

(4) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชุมราชการ 94,200          บาท

(5) ค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธ์ 1,750,000       บาท

(6) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละการจดัการความรูเ้พือ่พฒันาเครอืข่ายวชิาการ 12,670,400     บาท

(7) วสัดุหนงัสอืวารสารและต ารา 2,062,500       บาท

ตวัชี้วดั : มรีะบบการดูแลสุขภาพผูสู้งอายุ และนวตักรรมสุขภาพ 4 ระบบ

โครงการ : โครงการสรา้งสงัคมหว่งใยใส่ใจสุขภาพผูสู้งอายุ

เป้าหมาย : ประชากรก่อนวยัสูงอายุ (อาย2ุ5 - 59 ปี) มีความพรอ้มก่อนเขา้สู่สงัคมสูงวยั

ตวัชี้วดั : ประชากรก่อนวยัสูงอายุมคีวามตระหนกัรูต่้อการเตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้สู่สงัคมสูงวยัทกุมติิ

และมกีารน าไปใช ้23.91 ลา้นคน

แนวทางการด าเนินงาน : สรา้งการตระหนกัรูใ้นการเตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้สู่สงัคมสูงวยั

ตวัชี้วดั : ประชากรอายุ 25 - 59 ปี รบัรูข้อ้มลูการเตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้สู่สงัคมสูงวยัทกุมติ ิ10,441,000 คน

กระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามยั

โครงการ : โครงการสรา้งความรอบรูสุ้ขภาวะและส่งเสรมิสุขภาพ เพื่อเตรยีมรองรบัสงัคมสูงวยัอย่างมีคณุภาพ

เป้าหมาย : ผูสู้งอายุมีความมัน่คงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สงัคม และสภาพแวดลอ้มที่เหมาะสม

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

ตวัชี้วดั : ผูสู้งอายุทกุกลุม่ศกัยภาพเขา้ถงึระบบบรกิารสุขภาพตามมาตรฐานและไดร้บั

การดูแลทีเ่หมาะสม 2,548,600 คน

แนวทางการด าเนินงาน : พฒันาระบบ และนวตักรรมการดูแลสุขภาพผูสู้งอายุ
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กระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามัย

 - ค่าอาหาร  หน่วย : บาท 

รวมทั้งสิ้น 57,949,100  57,949,100  32,614,700  26,091,900  19,855,700    -   19,855,700   /

ยุทธศาสตร์ดา้นการสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม

19,603,200     

แผนงานบรูณาการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับ
สังคมสูงวัย

19,603,200     

11 429 โครงการสร้างความรอบรูสุ้ขภาวะและส่งเสริม
สุขภาพเพ่ือเตรียมรองรับสังคมสูงวัยอย่างมคุีณภาพ

1,925,800       

โครงการเตรียมการรองรับประชากรไทยดา้น
สุขภาพเขา้สู่สังคมสูงวัยอย่างมคุีณภาพ ป ี2565

1,925,800       

3. โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากรสาธารณสุข
และภาคีเครือขา่ย เพ่ือถ่ายทอดนโยบายหวานน้อย
สั่งไดแ้ละแนวทางการด าเนินงานสู่ภาคีเครือขา่ย
ระดบัจังหวัด 255,500-      

255,500         

 - ค่าสมนาคุณวทิยากร (บคุลากรของรัฐ) 2 1 1 6       ชั่วโมง 600 บาท 7,200            

 - ค่าทีพ่กั 1,825         2 70 70 1       วนั 750 บาท 105,000         

 - ค่าอาหาร 140 2 70 70 2       วนั 400 บาท 112,000         

 - ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 2 70 70 4       มื้อ 50 บาท 28,000           

 - ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการประชุม 3,300            

4. โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากรสาธารณสุข
และภาคีเครือขา่ย เพ่ือขบัเคลื่อนนโยบาย/
มาตรการ การเตรียมความพร้อมประชากรไทยดา้น
สุขภาพเพ่ือเขา้สู่สังคมสูงวัยอย่างมคุีณภาพ

387,800-      

387,800         

 - ค่าสมนาคุณวทิยากร (บคุลากรของรัฐ) 4 3 3 5       ชั่วโมง 600 บาท 36,000           

 - ค่าทีพ่กั 1,939         4 50 50 1       วนั 750 บาท 150,000         

 - ค่าอาหาร 200 4 50 50 2       วนั 400 บาท 160,000         

 - ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 4 50 50 4       มื้อ 50 บาท 40,000           

 - ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการประชุม 1,800            

วัตถุประสงค์
พฒันาศักยภาพบคุลากรในการถ่ายทอดนโยบายหวานนอ้ยส่ังได้และ
แนวทางการด าเนนิงานสู่ภาคีเครือข่ายระดับจังหวดั
กลุ่มเปา้หมาย
บคุลากรสาธารณสุข ส านกังานสาธารณสุขจังหวดัและภาคีเครือข่าย
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ ผู้รับผิดชอบการส่งเสริมสุขภาพวยัท างาน
ผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ
บคุลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย มีความรู้ และทกัษะในการ
ถ่ายทอดนโยบายหวานนอ้ยส่ังได้และแนวทางการด าเนนิงานสู่ภาคี
เครือข่ายระดับจังหวดั

วัตถุประสงค์
พฒันาศักยภาพบคุลากรในการขับเคล่ือนนโยบาย/มาตรการการ
เตรียมความพร้อมประชากรไทยด้านสุขภาพ
กลุ่มเปา้หมาย
บคุลากรสาธารณสุข ส านกังานสาธารณสุขจังหวดัและภาคีเครือข่าย
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ ผู้รับผิดชอบการส่งเสริมสุขภาพวยัท างาน
ผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ
บคุลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย สามารถขับเคล่ือนนโยบาย/
มาตรการการเตรียมความพร้อมประชากรไทยด้านสุขภาพเพือ่เข้าสู่
สังคมสูงวยัอย่างมีคุณภาพ

ประ
เภท
ก

ประ
เภท
ข

บคุคล
ภายนอก รวม จ านวน

หน่วย
นับ

เล่มที่ หน้าที่ จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร เบกิจ่าย
(ณ 30 ม.ิย.64)

ระบุจ านวน (เช่น 
ชัว่โมง วัน เป็นตน้) / 

หน่วยนับ
อัตราที่ตัง้

รวมเงิน
เสนอ

ปรับลด
งบประมาณ

คงเหลือ

สถานทีด่ าเนินการ

(ใส่เครื่องหมาย  )

อัตรา
หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

5.1 ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและสัมมนาทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เอกสาร
งบประมาณ ยุทธศาสตร/์แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/

งบรายจ่าย/รายการ (ชือ่โครงการ/หลักสูตร)

งบประมาณป ี2563 งบประมาณป ี2564

รายละเอียดงบประมาณป ี2565

ค าชีแ้จง
(เหตผุลความจ าเปน็

และผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ)ครัง้/รุน่

จ านวนผู้เขา้รับการฝึกอบรม 
(คน)
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ประ
เภท
ก

ประ
เภท
ข

บคุคล
ภายนอก รวม จ านวน

หน่วย
นับ

เล่มที่ หน้าที่ จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร เบกิจ่าย
(ณ 30 ม.ิย.64)

ระบุจ านวน (เช่น 
ชัว่โมง วัน เป็นตน้) / 

หน่วยนับ
อัตราที่ตัง้

รวมเงิน
เสนอ

ปรับลด
งบประมาณ

คงเหลือ

สถานทีด่ าเนินการ

(ใส่เครื่องหมาย  )

อัตรา
หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

เอกสาร
งบประมาณ ยุทธศาสตร/์แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/

งบรายจ่าย/รายการ (ชือ่โครงการ/หลักสูตร)

งบประมาณป ี2563 งบประมาณป ี2564

รายละเอียดงบประมาณป ี2565

ค าชีแ้จง
(เหตผุลความจ าเปน็

และผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ)ครัง้/รุน่

จ านวนผู้เขา้รับการฝึกอบรม 
(คน)

5. โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากรสาธารณสุข
และภาคีเครือขา่ย เพ่ือขบัเคลื่อนการจัดท า
ฐานขอ้มลูพฤตกิรรมสุขภาพ ความรอบรู ้และ
ปจัจัยแวดล้อมที่ส่งผลตอ่สุขภาพวัยท างาน

252,500-      

252,500         

 - ค่าสมนาคุณวทิยากร (บคุลากรของรัฐ) 2 1 1 5       ชั่วโมง 600 บาท 6,000            

 - ค่าทีพ่กั 1,804         2 70 70 1       วนั 750 บาท 105,000         

 - ค่าอาหาร 140 2 70 70 2       วนั 400 บาท 112,000         

 - ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 2 70 70 4       มื้อ 50 บาท 28,000           

 - ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการประชุม 1,500            

6. โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากรสาธารณสุข
และภาคีเครือขา่ย ในการพัฒนารูปแบบการสื่อสาร
และสร้างความรอบรูด้า้นการมพีฤตกิรรมสุขภาพที่
พึงประสงค์ผ่านเทคโนโลยี นวัตกรรม

1,030,000-   

1,030,000       

 - ค่าสมนาคุณวทิยากร (บคุลากรของรัฐ) 4 1 1 5       ชั่วโมง 600 บาท 12,000           

 - ค่าทีพ่กั 1,776         4 145 145 1       วนั 750 บาท 435,000         

 - ค่าอาหาร 580 4 145 145 2       วนั 400 บาท 464,000         

 - ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 4 145 145 4       มื้อ 50 บาท 116,000         

 - ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการประชุม 3,000            

11 431 โครงการสร้างสังคมห่วงใยใส่สุขภาพผู้สูงอายุ 17,677,400     

 โครงการขบัเคลื่อนระบบการส่งเสริมสุขภาพดแูล
ผู้สูงอายุและผู้มภีาวะพ่ึงพิงระยะยาวแบบบรูณาการ

5,244,900       

7. โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากรสาธารณสุข
และภาคีเครือขา่ยเผู้ปฏบิตัดิา้นการดแูลผู้สูงอายุ
ระยะยาวดา้นระบบ AI

5,244,900-   

5,244,900       

 - ค่าสมนาคุณวทิยากร (บคุลากรของรัฐ) 6 3 3 4       ชั่วโมง 600 บาท 43,200           

 - ค่าทีพ่กั 1,766         6 495 495 1       วนั 750 บาท 2,227,500       

 - ค่าอาหาร 2970 6 495 495 2       วนั 400 บาท 2,376,000       

 - ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 6 495 495 4       มื้อ 50 บาท 594,000         

 - ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการประชุม 4,200            

วัตถุประสงค์
พฒันาศักยภาพบคุลากร ในการการจัดท าฐานข้อมูลพฤติกรรม
สุขภาพ ความรอบรู้ และปจัจัยแวดล้อมทีส่่งผลต่อสุขภาพวยัท างาน
กลุ่มเปา้หมาย
บคุลากรสาธารณสุข ส านกังานสาธารณสุขจังหวดัและภาคีเครือข่าย
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ ผู้รับผิดชอบการส่งเสริมสุขภาพวยัท างาน
ผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ
บคุลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักการ เพือ่ขับเคล่ือนการจัดท า
ฐานข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้ และปจัจัยแวดล้อมทีส่่งผล
ต่อสุขภาพวยัท างานได้อย่างมีประสิทธภิาพ

วัตถุประสงค์
พฒันาศักยภาพบคุลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย ในการพฒันา
รูปแบบการส่ือสารและสร้างความรอบรู้ด้านการมีพฤติกรรมสุขภาพ
ทีพ่งึประสงค์ผ่านเทคโนโลยีนวตักรรม
กลุ่มเปา้หมาย
บคุลากรสาธารณสุข ศูนย์อนามัย ส านกังานสาธารณสุขจังหวดัและ
ภาคีเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ ผู้รับผิดชอบการส่งเสริม
สุขภาพวยัท างาน
ผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ
บคุลากรสาธารณสุข มีความรู้ความเข้าใจ และสามรถพฒันารูปแบบ
การส่ือสารและสร้างความรอบรู้ด้านการมีพฤติกรรมสุขภาพทีพ่งึ
ประสงค์ผ่านเทคโนโลยีนวตักรรม พร้อมทัง้น าไปใช้ประโยชนใ์นการ
ด าเนนิงานในพืน้ทีไ่ด้อย่างเหมาะสม

วัตถุประสงค์
เพิม่ทกัษะและขีดความสามารถบคุลากรสาธารณสุขและภาคี
เครือข่ายเผู้ปฏบิติัในบริบทของ ด้านการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวด้าน
ระบบ AI
กลุ่มเปา้หมาย
บคุลากรสาธารณสุข ภาคีเครือข่ายส านกังานสาธารณสุขจังหวดั
โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
ผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ
บคุลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย มีความรู้ และทกัษะในการ
ด าเนนิงานด้านการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวด้านระบบ AI
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ประ
เภท
ก

ประ
เภท
ข

บคุคล
ภายนอก รวม จ านวน

หน่วย
นับ

เล่มที่ หน้าที่ จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร เบกิจ่าย
(ณ 30 ม.ิย.64)

ระบุจ านวน (เช่น 
ชัว่โมง วัน เป็นตน้) / 

หน่วยนับ
อัตราที่ตัง้

รวมเงิน
เสนอ

ปรับลด
งบประมาณ

คงเหลือ

สถานทีด่ าเนินการ

(ใส่เครื่องหมาย  )

อัตรา
หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

เอกสาร
งบประมาณ ยุทธศาสตร/์แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/

งบรายจ่าย/รายการ (ชือ่โครงการ/หลักสูตร)

งบประมาณป ี2563 งบประมาณป ี2564

รายละเอียดงบประมาณป ี2565

ค าชีแ้จง
(เหตผุลความจ าเปน็

และผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ)ครัง้/รุน่

จ านวนผู้เขา้รับการฝึกอบรม 
(คน)

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวเชงิ
ปอ้งกัน (Preventive long Term Care) ป ี2565

5,165,000       

8. โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากรสาธารณสุข
และภาคีเครือขา่ย เพ่ือน าเครือ่งมอื/รูปแบบ/ชดุ
ความรู้/นวัตกรรมดา้นการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
ไปใชใ้นระดบัพ้ืนที่

1,130,600-   

1,130,600       

 - ค่าสมนาคุณวทิยากร (บคุลากรของรัฐ) 4 1 1 4       ชั่วโมง 600 บาท 9,600            

 - ค่าทีพ่กั 1,767         4 160 160 1       วนั 750 บาท 480,000         

 - ค่าอาหาร 640 4 160 160 2       วนั 400 บาท 512,000         

 - ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 4 160 160 4       มื้อ 50 บาท 128,000         

 - ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการประชุม 1,000            

9. โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากรสาธารณสุข
และภาคีเครือขา่ย เพ่ือขบัเคลื่อนนโยบาย
เสริมสร้างสุขภาพและอนามยัสิ่งแวดล้อม เพ่ือลด
โอกาสการหกล้มของผู้สูงอายุทุกจังหวัด

1,816,400-   

1,816,400       

 - ค่าสมนาคุณวทิยากร (บคุลากรของรัฐ) 4 2 2 6       ชั่วโมง 600 บาท 28,800           

 - ค่าทีพ่กั 1,781         4 255 255 1       วนั 750 บาท 765,000         

 - ค่าอาหาร 1020 4 255 255 2       วนั 400 บาท 816,000         

 - ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 4 255 255 4       มื้อ 50 บาท 204,000         

 - ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการประชุม 2,600            

10. โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากรสาธารณสุข 
เพ่ือขบัเคลื่อนเชงินโยบายและการปฏบิตัสิู่พ้ืนที่
ตน้แบบเมอืง/ชมุชนที่เปน็มติรกับผู้สูงอายุ

360,500-      

360,500         

 - ค่าสมนาคุณวทิยากร (บคุลากรของรัฐ) 2 1 1 6       ชั่วโมง 600 บาท 7,200            

 - ค่าทีพ่กั 1,803         2 100 100 1       วนั 750 บาท 150,000         

 - ค่าอาหาร 200 2 100 100 2       วนั 400 บาท 160,000         

 - ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 2 100 100 4       มื้อ 50 บาท 40,000           

 - ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการประชุม 3,300            

วัตถุประสงค์
พฒันาศักยภาพบคุลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย ในการ
ขับเคล่ือนนโยบายเสริมสร้างสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อม เพือ่ลด
โอกาสการหกล้มของผู้สูงอายุในระดับพืน้ที่
กลุ่มเปา้หมาย
บคุลากรสาธารณสุข ศูนย์อนามัย ส านกังานสาธารณสุขจังหวดั 
โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และภาคี
เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่
ผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ
บคุลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย มีความรู้ความเข้าใจใน
หลักการ และสามารถประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในการจัดการ
อนามัยส่ิงแวดล้อมในพืน้ทีไ่ด้อย่างถูกต้อง

วัตถุประสงค์
พฒันาศักยภาพบคุลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย ในการ
ขับเคล่ือนเชิงนโยบายและการปฏบิติัสู่พืน้ทีต้่นแบบเมือง/ชุมชนที่
เปน็มิตรกับผู้สูงอายุ
กลุ่มเปา้หมาย
บคุลากรสาธารณสุข ศูนย์กรมอนามัยและสถาบนัพฒันาสุขภาวะเขต
เมือง
ผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ
บคุลากรสาธารณสุข มีความรู้ความเข้าใจ และสามรถขับเคล่ือนการ
ด าเนนิงานเชิงนโยบายและการปฏบิติัสู่พืน้ทีต้่นแบบเมือง/ชุมชนที่
เปน็มิตรกับผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธภิาพ

วัตถุประสงค์
พฒันาศักยภาพบคุลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย ในการน าร่าง
ระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงปอ้งกัน (Preventive Long 
Term Care) ไปทดลองใช้ในพืน้ที่
กลุ่มเปา้หมาย
บคุลากรสาธารณสุข ศูนย์อนามัย ส านกังานสาธารณสุขจังหวดั
โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และภาคี
เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่
ผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ
บคุลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย สามารถขับเคล่ือนระบบการ
ดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงปอ้งกัน (Preventive Long Term Care) 
ในพืน้ที ่พร้อมทัง้วเิคราะหป์ญัหาอุปสรรค และปรับปรุงแนวทางใน
การด าเนนิงานได้อย่างมีประสิทธภิาพ
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ประ
เภท
ก

ประ
เภท
ข

บคุคล
ภายนอก รวม จ านวน

หน่วย
นับ

เล่มที่ หน้าที่ จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร เบกิจ่าย
(ณ 30 ม.ิย.64)

ระบุจ านวน (เช่น 
ชัว่โมง วัน เป็นตน้) / 

หน่วยนับ
อัตราที่ตัง้

รวมเงิน
เสนอ

ปรับลด
งบประมาณ

คงเหลือ

สถานทีด่ าเนินการ

(ใส่เครื่องหมาย  )

อัตรา
หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

เอกสาร
งบประมาณ ยุทธศาสตร/์แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/

งบรายจ่าย/รายการ (ชือ่โครงการ/หลักสูตร)

งบประมาณป ี2563 งบประมาณป ี2564

รายละเอียดงบประมาณป ี2565

ค าชีแ้จง
(เหตผุลความจ าเปน็

และผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ)ครัง้/รุน่

จ านวนผู้เขา้รับการฝึกอบรม 
(คน)

11. โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากรสาธารณสุข
และภาคีเครือขา่ย ในการด าเนินงานส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ ภายใตเ้มอืง/ชมุชนที่เปน็มติรกับ
ผู้สูงอายุ

1,857,500-   

1,857,500       

 - ค่าสมนาคุณวทิยากร (บคุลากรของรัฐ) 4 3 3 5       ชั่วโมง 600 บาท 36,000           

 - ค่าทีพ่กั 1,786         4 260 260 1       วนั 750 บาท 780,000         

 - ค่าอาหาร 1040 4 260 260 2       วนั 400 บาท 832,000         

 - ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 4 260 260 4       มื้อ 50 บาท 208,000         

 - ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการประชุม 1,500            

โครงการพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ ป ี2565 7,267,500       

12. โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากรสาธารณสุข
และพระคิลานุปฏัฐาก (พระอาสาสมคัรส่งเสริม
สุขภาพประจ าวัด – พระ อสว.) และวัดส่งเสริม
สุขภาพ ในระดบัพ้ืนที่

6,004,500-   

6,004,500       

 - ค่าสมนาคุณวทิยากร (บคุลากรของรัฐ) 12 2 2 6       ชั่วโมง 600 บาท 86,400           

 - ค่าทีพ่กั 1,725         12 290 290 1       วนั 750 บาท 2,610,000       

 - ค่าอาหาร 3480 12 290 290 2       วนั 400 บาท 2,784,000       

 - ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 12 290 290 3       มื้อ 50 บาท 522,000         

 - ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการประชุม 2,100            

13. โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากรสาธารณสุข 
เพ่ือฝึกอบรมพระคิลานุปฏัฐาก (พระอาสาสมคัร
ส่งเสริมสุขภาพประจ าวัด - พระ อสว.) รูปแบบ
ออนไลน์ในระดบัพ้ืนที่ 921,500-      

921,500         

 - ค่าสมนาคุณวทิยากร (บคุลากรของรัฐ) 4 3 3 5       ชั่วโมง 600 บาท 36,000           

 - ค่าทีพ่กั 1,772         4 130 130 1       วนั 750 บาท 390,000         

 - ค่าอาหาร 520 4 130 130 2       วนั 400 บาท 416,000         

 - ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 4 130 130 3       มื้อ 50 บาท 78,000           

 - ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการประชุม 1,500            

วัตถุประสงค์
พฒันาศักยภาพบคุลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย ในการ
เสริมสร้างสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อม ภายใต้เมือง/ชุมชนทีเ่ปน็
มิตรกับผู้สูงอายุ เพือ่ลดโอกาสการหกล้มของผู้สูงอายุในระดับพืน้ที่
กลุ่มเปา้หมาย
บคุลากรสาธารณสุข ศูนย์อนามัย ส านกังานสาธารณสุขจังหวดั 
โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และภาคี
เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่
ผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ
บคุลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย มีข้อมูลด้านส่งเสริมสุขภาพที่
นา่เชื่อถือ สามารถเผยแพร่ และแนะน าใหค้ าปรึกษาผู้สูงอายุ เพือ่ให้
ผู้สูงอายุในพืน้ทีรั่บผิดชอบมีสุขภาพทีดี่และสามารถดูแลตนเองได้
อย่างต่อเนือ่ง

วัตถุประสงค์
พฒันาศักยภาพบคุลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายพระคิลานุ
ปฏัฐาก ในการขับเคล่ือนการส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ สามเณร 
ร่วมกับชุมชนในพืน้ที่
กลุ่มเปา้หมาย
บคุลากรสาธารณสุข ศูนย์อนามัย ส านกังานสาธารณสุขจังหวดั และ
ภาคีเครือข่ายพระคิลานปุฏัฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพ
ประจ าวดั – พระ อสว.)
ผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ
บคุลากรมีความรู้ความเข้าใจในการขับเคล่ือนการส่งเสริมสุขภาพ
พระสงฆ์ สามเณร ร่วมกับชุมชน สู่การผลักดันใหเ้กิดนวตักรรมการ
ดูแลส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ในพืน้ที่

วัตถุประสงค์
พฒันาศักยภาพบคุลากรสาธารณสุขและสร้างความรู้ความเข้าใจใน
รูปแบบการอบรมพระคิลานปุฏัฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพ
ประจ าวดั - พระอสว.) ออนไลน์
กลุ่มเปา้หมาย
บคุลากรสาธารณสุข ศูนย์อนามัย ส านกังานสาธารณสุขจังหวดั
ผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ
บคุลากรสาธารณสุข สามารถน ารูปแบบการอบรมพระคิลานปุฏัฐาก 
(พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจ าวดั - พระ อสว.) ผ่านระบบ
ออนไลนไ์ปใช้ในระดับพืน้ทีไ่ด้อย่างถูกต้อง
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ประ
เภท
ก

ประ
เภท
ข

บคุคล
ภายนอก รวม จ านวน

หน่วย
นับ

เล่มที่ หน้าที่ จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร เบกิจ่าย
(ณ 30 ม.ิย.64)

ระบุจ านวน (เช่น 
ชัว่โมง วัน เป็นตน้) / 

หน่วยนับ
อัตราที่ตัง้

รวมเงิน
เสนอ

ปรับลด
งบประมาณ

คงเหลือ

สถานทีด่ าเนินการ

(ใส่เครื่องหมาย  )

อัตรา
หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

เอกสาร
งบประมาณ ยุทธศาสตร/์แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/

งบรายจ่าย/รายการ (ชือ่โครงการ/หลักสูตร)

งบประมาณป ี2563 งบประมาณป ี2564

รายละเอียดงบประมาณป ี2565

ค าชีแ้จง
(เหตผุลความจ าเปน็

และผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ)ครัง้/รุน่

จ านวนผู้เขา้รับการฝึกอบรม 
(คน)

14. โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากรสาธารณสุข 
ในการใชง้านระบบขอ้มลูและจัดเก็บขอ้มลูวัด
ส่งเสริมสุขภาพและพระคิลานุปฏัฐาก

341,500-      

341,500         

 - ค่าสมนาคุณวทิยากร (บคุลากรของรัฐ) 4 2 2 5       ชั่วโมง 600 บาท 24,000           

 - ค่าทีพ่กั 1,897         4 45 45 1       วนั 750 บาท 135,000         

 - ค่าอาหาร 180 4 45 45 2       วนั 400 บาท 144,000         

 - ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 4 45 45 4       มื้อ 50 บาท 36,000           

 - ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการประชุม 2,500            

วัตถุประสงค์
พฒันาศักยภาพบคุลากรสาธารณสุข เพือ่สร้างความรู้ความเข้าใจ
ระบบข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลวดัส่งเสริมสุขภาพและพระคิลานุ
ปฏัฐาก 
กลุ่มเปา้หมาย
บคุลากรสาธารณสุข ศูนย์อนามัย ส านกังานสาธารณสุขจังหวดั
ผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ
บคุลากรสาธารณสุข สามารถปฏบิติังานด้านระบบข้อมูลและจัดเก็บ
ข้อมูลวดัส่งเสริมสุขภาพและพระคิลานปุฏัฐาก ได้ถูกต้อง

12



กระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามัย

 หน่วย : บาท 

เล่มที่ หน้าที่

รวมทั้งสิ้น 911,800  911,800  -   -       3,800,000   -         3,800,000   

ยทุธศาสตร์ดา้นการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสงัคม

2,050,000   

แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับ
สงัคมสงูวยั

2,050,000   

11 429 โครงการสร้างความรอบรู้สขุภาวะและสง่เสริม
สขุภาพเพ่ือเตรียมรองรับสงัคมสงูวยัอยา่งมี่คุณภาพ

300,000     

2. โครงการเตรียมการรองรับประชากรไทยดา้น
สขุภาพเข้าสู่สงัคมสงูวยัอยา่งมีคุณภาพ ปี 2565

300,000      

กิจกรรม (3) ส่ือประชาสัมพันธก์ารใชเ้ทคโนโลย ี
นวตักรรมเพื่อสร้างความรอบรู้การมพีฤติกรรมสุขภาพ
ที่พึงประสงค์

300,000      

   1.2  Social Media

อพัเดทขอ้มลูเวบ็ไซต์ เร่ือง เตรียมความพร้อมเขา้สู่
สังคมผู้สูงวยัอยา่งมคุีณภาพ เน้นพฤติกรรม 4 ด้าน 
การกนิ การออกก าลังกาย การนอน และการดูแล
สุขภาพชอ่งปาก

4 เมนู 6  ทั้งปี    50,000 300,000      

วตัถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่ความรู้ใชเ้ทคโนโลยนีวตักรรมเพื่อสร้าง
ความรอบรู้การมพีฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของ
ประชาชนกลุ่มวยัท างาน
ผลสมัฤทธิ์ที่คาดวา่จะไดร้ับ
ประชาชนกลุ่มวยัท างาน มคีวามรู้ความเขา้ใจในการ
เตรียมการเพื่อยามสูงอายโุดยการมพีฤติกรรมสุขภาพที่
พึงประสงค์ 4 ด้าน ได้แก ่การกนิ การออกก าลังกาย 
การนอน และการดูแลสุขภาพชอ่งปาก

จัดสรร
เบิกจ่าย

(ณ 30 ม.ิย.
 64)

จ านวน
(นาท/ีคอลัมน์/...)

ตอ่ครัง้
ครัง้จ่ายจรงิ อัตราที่ตั้ง

ชว่ง
เวลา

รวมเงนิ
เสนอ

ปรบัลด

5.2 ค่าใช้จ่ายการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เอกสาร
งบประมาณ ยุทธศาสตร/์แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/

กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ

งบประมาณปี 2563 งบประมาณปี 2564 รายละเอียดงบประมาณปี 2565
ค าชี้แจง

(เหตผุลความจ าเป็น
และผลประโยชน์ที่จะไดร้บั)จัดสรร

งบประมาณ
คงเหลือ
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เล่มที่ หน้าที่

จัดสรร
เบิกจ่าย

(ณ 30 ม.ิย.
 64)

จ านวน
(นาท/ีคอลัมน์/...)

ตอ่ครัง้
ครัง้จ่ายจรงิ อัตราที่ตั้ง

ชว่ง
เวลา

รวมเงนิ
เสนอ

ปรบัลด

เอกสาร
งบประมาณ ยุทธศาสตร/์แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/

กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ

งบประมาณปี 2563 งบประมาณปี 2564 รายละเอียดงบประมาณปี 2565
ค าชี้แจง

(เหตผุลความจ าเป็น
และผลประโยชน์ที่จะไดร้บั)จัดสรร

งบประมาณ
คงเหลือ

11 431 โครงการสร้างสงัคมห่วงใยใสใ่จสขุภาพผู้สงูอายุ 1,750,000   

3. โครงการสง่เสริมสขุภาพผู้สงูอายรุะยะยาวเชิง
ป้องกัน (Preventive long Term Care) ปี 2565

1,750,000   

กิจกรรม  (4) เผยแพร่นโยบาย ความรู้ และการสร้าง
ความตระหนักของการเสริมสร้างสุขภาพและอนามยั
ส่ิงแวดล้อม เพื่อลดโอกาสการหกล้มของผู้สูงอายุ

1,750,000   

  1. โทรทัศน์

จา้งผลิตและเผยแพร่สารคดีการดูแลสุขภาพผู้สุงวยั 
ความยาว 1 นาที โดยรวมค่าเดินทางไปถา่ยท ารายการ
จากศูนยอ์นามยัเขตทั่วประเทศ ออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศน์ดิจติอลที่มผู้ีชมจ านวนมาก เวลา 06.00
 - 09.00 น.

1 นาที/คร้ัง 14  ทั้งปี    55,000 770,000      

จา้งผลิตและเผยแพร่สปอตโทรทัศน์ ความยาว 1 นาที 
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ดิจติอล เวลา 06.00 - 
21.00 น.

1 นาที/คร้ัง 10  ทั้งปี 38,000   380,000      

จา้งผลิตและเผยแพร่สกู๊ปขา่วความยาว 1 นาที 
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ดิจติอลที่มผู้ีชมจ านวน
มาก เวลา 18.00 - 23.00 น.

1 นาที/คร้ัง 15  ทั้งปี    40,000 600,000      

วตัถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่ความรู้การเสริมสร้างสุขภาพและอนามยั
ส่ิงแวดล้อม เพื่อลดโอกาสการหกล้มของผู้สูงอายใุน
ระดับพื้นที่
ผลสมัฤทธิ์ที่คาดวา่จะไดร้ับ
ผู้สูงอาย ุเขา้ถงึความรู้ ค าแนะน าและมคีวามเขา้ใจใน
การเสริมสร้างสุขภาพและอนามยัส่ิงแวดล้อม เพื่อให้มี
สุขภาพที่ดีและสามารถดูแลตนเองได้
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กระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามัย

จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร   เบกิจา่ย 
(ณ 31 ก.ค. 63)

 จ านวน
อัตรา
(1)

 อัตราค่าจา้ง
(2)

 รวม
(3) = (1) x (2)

 เสนอ
ปรับลด

 งบประมาณ
คงหลือ

 (1) รักษาความสะอาดอาคารและสถานที่
 (2) รักษาความปลอดภยั
 (3) ดูแลสวน
 (4) ก าจดัปลวก
 (5) บ ารุงรักษาลิฟท์
 (6) พนักงานขับรถ
 (7) อื่น ๆ (ระบุ)................................................
      - จา้งเหมาตามโครงการ

 แผนงานบูรณาการ -     -     -     -     -     -     1,655,800  1,655,800  6,494,600  4,871,000   10,148,000     -      10,148,000   
 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย 10,148,000     

 โครงการสร้างความรอบรู้สุขภาวะและส่งเสริมสุขภาพเพือ่
เตรียมรองรับสังคมสูงวยัอย่างมีคุณภาพ

1,224,000       

  - พัฒนาต ารับอาหารลดหวาน มัน เค็ม/อาหารลดน้ าหนักและ
เพิม่น้ าหนัก/อาหารป้องกันโรค NCDs/อาหารเสริมภมูิคุ้มกัน 
และจดัท าส่ือพัฒนาต ารับอาหารเพือ่สุขภาพ

1     120,000           120,000         120,000 

บาท

งาน/รายการค่าใช้จ่าย จ านวน ครั้ง/คน อัตรา  รวม (บาท)
งาน : พัฒนาต ารับอาหารลดหวาน มัน เค็ม/อาหาร
ลดน้ าหนักและเพ่ิมน้ าหนัก/อาหารป้องกันโรค 
NCDs/อาหารเสริมภมูิคุ้มกัน

       54,200 

 - ออกแบบแผนพัฒนาต ารับอาหาร 1 1       5,000          5,000 
 - จดัเตรียมวตัถุดิบและทดลองสูตรอาหาร 20 1       1,000         20,000 
 - จดัเตรียมวตัถุดิบและทดลองสูตรเคร่ืองด่ืม 4 1       2,500         10,000 
 - ปรับปรุงสูตร 24 1          800         19,200 
งาน : จัดท าสื่อพัฒนาต ารับอาหารเพ่ือสุขภาพ        65,800 
 - ออกแบบส่ือพัฒนาต ารับอาหารเพือ่สุขภาพ 1 1       5,800          5,800 
 - ผลิตส่ือพัฒนาต ารับอาหารเพือ่สุขภาพ 4 1      15,000         60,000 

จ้างเหมาพัฒนาต ารับอาหารลดหวาน มัน เค็ม/อาหารลด
น้ าหนักและเพ่ิมน้ าหนัก/อาหารป้องกันโรค NCDs/อาหาร
เสริมภมูิคุ้มกัน และจัดท าสื่อพัฒนาต ารับอาหารเพ่ือสุขภาพ

              120,000 

เพือ่พัฒนาต ารับอาหารลดหวาน มัน เค็ม อาหารลดน้ าหนัก เพิม่น้ าหนัก อาหารป้องกันโรค NCDs อาหาร
เสริมภมูิคุ้มกัน และจดัท าส่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมการกินทีเ่ข้าใจง่ายและน าไปปฏบิัติตามค าแนะน าได้

5.3 สรุปค่าจ้างเหมาบริการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ประเภท

งบประมาณป ี2560 งบประมาณป ี2561 งบประมาณป ี2562 งบประมาณปี 2563 งบประมาณปี 2564 งบประมาณปี 2565  รายละเอียดและค าชีแ้จง
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จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร   เบกิจา่ย 
(ณ 31 ก.ค. 63)

 จ านวน
อัตรา
(1)

 อัตราค่าจา้ง
(2)

 รวม
(3) = (1) x (2)

 เสนอ
ปรับลด

 งบประมาณ
คงหลือ

ประเภท

งบประมาณป ี2560 งบประมาณป ี2561 งบประมาณป ี2562 งบประมาณปี 2563 งบประมาณปี 2564 งบประมาณปี 2565  รายละเอียดและค าชีแ้จง

  - ส ารวจข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้ และปัจจยั
แวดล้อมทีส่่งผลต่อสุขภาพวยัท างาน

1     924,000           924,000         924,000 

บาท

งาน/รายการค่าใช้จ่าย จ านวน ครั้ง/คน อัตรา  รวม (บาท)
งาน : ส ารวจข้อมูลพฤตกิรรมสุขภาพ ความรอบรู้ 
และปัจจัยแวดล้อมทีส่่งผลตอ่สุขภาพวัยท างาน

     924,000 

 -   ก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา วธิกีารศึกษา 
และแผนการด าเนินการ

1 1      14,000         14,000 

 -  เก็บข้อมูลภาคสนาม 13 2      20,000       520,000 
 -  วเิคราะหข์้อมูลภาคสนาม และจดัท าพฤติกรรม
สุขภาพ ความรอบรู้ และปัจจยัแวดล้อมทีส่่งผลต่อ
สุขภาพวยัท างาน

13 2      10,000       260,000 

 -  จดัท ารายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 13 2       5,000       130,000 
  - จดัท า Clip VDO  / Infographic หนังส้ันส่ือสารสิทธิ
ประโยชน์ทางทันตกรรมตามสิทธกิารรักษาส าหรับประชาชน

1     180,000           180,000         180,000 

บาท

งาน/รายการค่าใช้จ่าย จ านวน ครั้ง/คน อัตรา  รวม (บาท)
งาน : จัดท า Clip VDO  / Infographic หนังสั้น
สื่อสารสิทธิประโยชน์ทางทันตกรรมตามสิทธิการ
รักษาส าหรับประชาชน

     180,000 

 - ออกแบบ Clip Video / Infographic / หนังส้ัน 1 1      45,000         45,000 
 - จดัท า  Clip VDO และ หนังส้ันเกี่ยวกับสิทธิ
ประโยชน์ทางทันตกรรมตามสิทธกิารรักษาส าหรับ
ประชาชน

4 1      32,500       130,000 

 - จดัท า Infographic สิทธปิระโยชน์ทางทันตกรรม
ตามสิทธกิารรักษาส าหรับประชาชน

1 1       5,000          5,000 

จ้างเหมาจัดท า Clip VDO  / Infographic หนังสั้นสื่อสาร
สิทธิประโยชน์ทางทันตกรรมตามสิทธิการรักษาส าหรับ
ประชาชน

              180,000 

เพือ่ส ารวจข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้ และปัจจยัแวดล้อมทีส่่งผลต่อสุขภาพวยัท างาน เพือ่น าไป
วางแผนก าหนดนโยบายการด าเนินงานในพืน้ที่

จ้างเหมาส ารวจข้อมูลพฤตกิรรมสุขภาพ ความรอบรู้ และ
ปัจจัยแวดล้อมทีส่่งผลตอ่สุขภาพวัยท างาน

              924,000 

เพือ่จดัท าส่ือสร้างความรอบรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพและสิทธปิระโยชน์ทาง
ทันตกรรมตามสิทธกิารรักษาส าหรับประชาชน
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จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร   เบกิจา่ย 
(ณ 31 ก.ค. 63)

 จ านวน
อัตรา
(1)

 อัตราค่าจา้ง
(2)

 รวม
(3) = (1) x (2)

 เสนอ
ปรับลด

 งบประมาณ
คงหลือ

ประเภท

งบประมาณป ี2560 งบประมาณป ี2561 งบประมาณป ี2562 งบประมาณปี 2563 งบประมาณปี 2564 งบประมาณปี 2565  รายละเอียดและค าชีแ้จง

โครงการสร้างสังคมหว่งใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ 8,924,000       
 -  ออกแบบระบบและวเิคราะหแ์นวทางการจดัท า Digital 
Health Platform และการใช้สมุดบันทึกสุขภาพกลุ่มวยั
ผู้สูงอายุ รองรับฐานวถิีชีวติใหม่

1   1,000,000        1,000,000       1,000,000 

บาท

งาน/รายการค่าใช้จ่าย จ านวน ครั้ง/คน อัตรา  รวม (บาท)
งาน : ออกแบบระบบและวิเคราะห์แนวทางการ
จัดท า Digital Health Platform และการใช้สมุด
บันทึกสุขภาพกลุ่มวัยผู้สูงอายุ รองรับฐานวิถีชีวิต
ใหม่

   1,000,000 

 - การออกแบบชุดการสอน (E–Learning) ส าหรับ
เครือข่ายกลุ่มวยัผู้สูงอายุ

1 1 30,000               30,000 

 - จดัท าส่ือชุดการสอน (E–Learning) ส าหรับ
เครือข่ายกลุ่มวยัผู้สูงอายุ

4 1 120,000           480,000 

 - จดัท าระบบการสอน (E–Learning) ส าหรับ
เครือข่ายกลุ่มวยัผู้สูงอายุ

4 1 110,000           440,000 

 - ประเมินระบบการสอน (E–Learning) ส าหรับ
เครือข่ายกลุ่มวยัผู้สูงอายุ

1 1 50,000               50,000 

  - พัฒนาระบบ Long Term Care และ Intermediate care 
in Community

1     960,000           960,000         960,000 

บาท

งาน/รายการค่าใช้จ่าย จ านวน ครั้ง/คน อัตรา  รวม (บาท)
งาน : บ ารุงรักษาระบบโปรแกรม Long Term 
care (3C)

     960,000 

 - บ ารุงรักษาระบบโปรแกรม Long Term care (3C) 12 4      20,000       960,000 

เพือ่รองรับฐานข้อมูลประชากรผู้สูงอายุทีเ่พิม่ขึ้นในระบบบริการส่งเสริมฟืน้ฟูสุขภาพผู้สูงอายุ รวมถึงระบบ
ข้อมูลทีเ่ป็นมิตรกับผู้ใช้งานและสามารถจดัการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธภิาพ

จ้างเหมาพัฒนาระบบ Long Term Care และ 
Intermediate care in Community

              960,000 

เพือ่พัฒนาระบบช่องทางการเรียน / การสอนออนไลน์ (E-learning) ส าหรับภาคีเครือข่ายกลุ่มวยัผู้สูงอายุ
เพือ่ใหเ้กิดการรองรับระบบ new normal ใหเ้หมาะสมในการด าเนินชีวติของผู้สูงอายุในแต่ละภาค

จ้างเหมาออกแบบระบบและวิเคราะห์แนวทางการจัดท า 
Digital Health Platform และการใช้สมุดบันทึกสุขภาพกลุ่ม
วัยผู้สูงอายุ รองรับฐานวิถีชีวิตใหม่

            1,000,000 
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จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร   เบกิจา่ย 
(ณ 31 ก.ค. 63)

 จ านวน
อัตรา
(1)

 อัตราค่าจา้ง
(2)

 รวม
(3) = (1) x (2)

 เสนอ
ปรับลด

 งบประมาณ
คงหลือ

ประเภท

งบประมาณป ี2560 งบประมาณป ี2561 งบประมาณป ี2562 งบประมาณปี 2563 งบประมาณปี 2564 งบประมาณปี 2565  รายละเอียดและค าชีแ้จง

  - จดัท าส่ือการใช้งานระบบ/โปรแกรมการดูแลผู้สูงอายุระยะ
ยาวเชิงป้องกัน (Preventive Long Term Care) และการเฝ้า
ระวงัสุขภาพผู้สูงอายุ

1     544,000           544,000         544,000 

บาท

งาน/รายการค่าใช้จ่าย จ านวน ครั้ง/คน อัตรา  รวม (บาท)
งาน : จัดท าสื่อการใช้งานระบบ/โปรแกรมการดแูล
ผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกัน (Preventive Long 
Term Care) และการเฝ้าระวังสุขภาพงผู้สูงอายุ

     544,000 

 -  ออกแบบส่ือการใช้งานระบบ/โปรแกรมการดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกัน (Preventive Long 
Term Care) และการเฝ้าระวงัสุขภาพงผู้สูงอายุ

1 1       4,000          4,000 

 -  จดัท าส่ือการใช้งานระบบ/โปรแกรมการดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกัน (Preventive Long 
Term Care) และการเฝ้าระวงัสุขภาพงผู้สูงอายุ

2,000 1          270       540,000 

  - พัฒนาองค์ความรู้ด้านเสริมสร้างสุขภาพและอนามัย
ส่ิงแวดล้อม เพือ่ลดโอกาสการหกล้มของผู้สูงอายุ

1   5,100,000        5,100,000       5,100,000 

บาท

งาน/รายการค่าใช้จ่าย จ านวน ครั้ง/คน อัตรา  รวม (บาท)
งาน :  (1) ออกแบบ/เครื่องมือดา้นเสริมสร้าง
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดโอกาสการ
หกล้มของผู้สูงอายุ (สื่อโปสเตอร์,Clip VDO )
 (2) จัดท าสื่อดา้นเสริมสร้างสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม เพ่ือลดโอกาสการหกล้มของผู้สูงอายุ
 (3) จัดท าสื่อ Clip VDO  / Infographic / หนัง
สั้น เก่ียวกับการเสริมสร้างสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม เพ่ือลดโอกาสการหกล้มของผู้สูงอายุ

   5,100,000 

 - ออกแบบ/เคร่ืองมือด้านเสริมสร้างสุขภาพและ
อนามัยส่ิงแวดล้อม เพือ่ลดโอกาสการหกล้มของ
ผู้สูงอายุ (ส่ือโปสเตอร์,Clip VDO )

2 1      50,000       100,000 

 - จดัท าส่ือด้านเสริมสร้างสุขภาพและอนามัย
ส่ิงแวดล้อม เพือ่ลดโอกาสการหกล้มของผู้สูงอายุ

10,000 1          250     2,500,000 

 - จดัท าส่ือ Clip VDO  / Infographic / หนังส้ัน 
เกี่ยวกับการเสริมสร้างสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อม 
เพือ่ลดโอกาสการหกล้มของผู้สูงอายุ

5 1    500,000     2,500,000 

เพือ่เผยแพร่ส่ือความรู้แก่หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง ได้แก่ ศูนย์อนามัย สสจ. รพ. โรงเรียนผู้สูงอายุ ชมรม
ผู้สูงอายุ และหน่วยงานท้องถิ่น ขับเคล่ือนนโยบายเสริมสร้างสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อมใหป้ระชาชน
เข้าถึงและได้รับความรู้ทีถู่กต้อง เพือ่ลดโอกาสการหกล้มของผู้สูงอายุทุกระดับพืน้ที่

จ้างเหมาพัฒนาองค์ความรู้ดา้นเสริมสร้างสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม เพ่ือลดโอกาสการหกล้มของผู้สูงอายุ

            5,100,000 

เพือ่ประชาสัมพันธก์ารใช้งานระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกัน (Preventive Long Term Care)
 ระบบการประเมินและคัดกรองสุขภาพเบือ้งต้น ท าใหผู้้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูล และน าไปปฏบิัติได้
ถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

จ้างเหมาจัดท าสื่อการใช้งานระบบ/โปรแกรมการดแูลผู้สูงอายุ
ระยะยาวเชิงป้องกัน (Preventive Long Term Care) และ
การเฝ้าระวังสุขภาพงผู้สูงอายุ

              544,000 
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จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร   เบกิจา่ย 
(ณ 31 ก.ค. 63)

 จ านวน
อัตรา
(1)

 อัตราค่าจา้ง
(2)

 รวม
(3) = (1) x (2)

 เสนอ
ปรับลด

 งบประมาณ
คงหลือ

ประเภท

งบประมาณป ี2560 งบประมาณป ี2561 งบประมาณป ี2562 งบประมาณปี 2563 งบประมาณปี 2564 งบประมาณปี 2565  รายละเอียดและค าชีแ้จง

  - พัฒนานวตักรรมการดูแลส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ 1   1,320,000        1,320,000       1,320,000 

บาท
งาน/รายการค่าใช้จ่าย จ านวน ครั้ง/คน อัตรา  รวม (บาท)

งาน : จ้างท า Clip VDO / Info graphic สื่อความ
รอบรู้ดา้นสุขภาพของพระสงฆ์ และการพัฒนาสุข
ภาวะ

   1,320,000 

 - ออกแบบ Clip Video / Infographic / หนังส้ัน 4 2        30,000          240,000 

 - จดัท า  Clip VDO และ หนังส้ันเกี่ยวกับความรอบรู้ด้าน
สุขภาพของพระสงฆ์ และการพฒันาสุขภาวะ

12 2        25,000          600,000 

 - จดัท า Infographic ความรอบรู้ด้านสุขภาพของพระสงฆ์ 
และการพฒันาสุขภาวะ

240 4            500          480,000 

เพือ่เผยแพร่ส่ือความรู้แก่หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง ได้แก่ ศูนย์อนามัย สสจ. รพ. วดัในประเทศไทย และ
หน่วยงานท้องถิ่น ขับเคล่ือนการด าเนินงานความรอบรู้ด้านสุขภาพของพระสงฆแ์ละการพัฒนาสุขภาวะ 
และส่งเสริมใหพ้ระสงฆไ์ทยมีสุขภาพดีในพืน้ที่

จ้างเหมาพัฒนานวัตกรรมการดแูลส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์             1,320,000 
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กิจกรรม ค าชี้แจง รายการ ครัง้ คน วนั อัตรา รวม
รวมทั้งสิ้น 27,293,700  

แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสงัคมสงูวยั 27,293,700  
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ 18,600        

โครงการเตรียมการรองรับประชากรไทยด้านสุขภาพ
เขา้สู่สังคมสูงวยัอยา่งมคุีณภาพ

18,600        

 - ส ารวจขอ้มลูพฤติกรรมการบริโภคอาหารผู้ประกอบการและผู้ใชบ้ริการใน
โรงอาหารกระทรวงสาธารณสุข และจดักจิกรรม Healthy Canteen

         18,600 

เบี้ยเล้ียง 1 10 2 240           4,800 
ที่พัก 1 10 1 750           7,500 
Taxi 1 10 1 400           4,000 
วสัดุอปุกรณ์           2,300 

ค่าใช้จา่ยในการตดิตามสนับสนุนโครงการ     6,899,500 
โครงการเตรียมการรองรับประชากรไทยด้านสุขภาพ
เขา้สู่สังคมสูงวยัอยา่งมคุีณภาพ

1,485,000     

 - ติดตามการเกบ็ขอ้มลูในพื้นที่ 372,500       

 - ติดตามและสนับสนุนการใชเ้ทคโนโลยนีวตักรรมบริการ นวตักรรมผลิตภณัฑ์
 ส าหรับส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพและการประเมนิผล

       800,000 

 - ติดตามการด าเนินงานการพัฒนาระบบ กลไกเพื่อการเขา้ถงึการคัดกรอง
ความเส่ียงและบริการผสมผสาน

       312,500 

โครงการขบัเคล่ือนระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายแุละ
ผู้มภีาวะพึ่งพิงระยะยาวแบบบูรณาการ

4,576,000     

 - ติดตาม ประเมนิผลและวเิคราะห์โครงการดูแลผู้สูงอายรุะยะยาวฯ
   - ติดตามประเมนิผลการใชร้ะบบโปรแกรม Long Term care (3C)
   - ติดตามการด าเนินงานต้นแบบการดูแลผู้สูงอายรุะยะกลาง (Intermediate
 care in Community) ในชมุชน  
   - ติดตามประเมนิผลผู้ปฏบิัติงาน Care Manager / Caregiver และ
อาสาสมคัรบริบาลท้องถิ่นในระดับพื้นที่ และการใชห้ลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ

4,576,000     

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายรุะยะยาวเชงิป้องกนั
 (Preventive Long Term Care)

       838,500 

เพื่อติดตามประเมนิผลการใชร้ะบบโปรแกรม Long Term care (3C)   ประเมนิผลผู้ปฏบิัติงาน Care Manager / Caregiver ในระดับพื้นที่
ประเมนิผลการใชห้ลักสูตร Care Manager / Caregiver และอาสาสมคัรบริบาลท้องถิ่นในระดับพื้นที่

5.4 รายละเอียดงบประมาณที่เหลือ

รายละเอียดชี้แจง

วตัถปุระสงค์  เพื่อส ารวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ใชบ้ริการโรงอาหาร และ
เผยแพร่ส่ือประชาสัมพันธ ์และเยี่ยมเสริมพลังการด าเนินงาน Healthy Canteen
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ ได้แนวทางการปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน Healthy 
Canteen

เพื่อติดตามประเมนิผลการเกบ็ขอ้มลูในพื้นที่ ได้รับทราบปัญหาอปุสรรคการเกบ็ขอ้มลู และหาแนวทางการปรับปรุงกระบวนการกบ็ขอ้มลู

เพื่อติดตามการใชเ้ทคโนโลยนีวตักรรมส่งเสริมสุขภาพ และแนวทางปรับปรุงเทคโนโลยนีวตักรรม

เพื่อติดตามการด าเนินงานการพัฒนาระบบ กลไกเพื่อการเขา้ถงึการคัดกรองความเส่ียงและบริการผสมผสาน

หน่วย : บาท
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กิจกรรม ค าชี้แจง รายการ ครัง้ คน วนั อัตรา รวม
รายละเอียดชี้แจง

 - ติดตามผลการด าเนินงานระบบการดูแลผู้สูงอาย ุPreventive Long Term 
Care ในระดับเขต/จงัหวดั

838,500       

ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาองค์ความรูแ้ละการจดัการความรู้
เพ่ือพัฒนาเครือข่ายวชิาการ

  15,336,400 

โครงการเตรียมการรองรับประชากรไทยด้านสุขภาพ
เขา้สู่สังคมสูงวยัอยา่งมคุีณภาพ

     2,666,000 

 - พัฒนาองค์ควมรู้ เทคโนโลย ีนวตักรรมเพื่อสร้างความรอบรู้การมพีฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค์วยัท างาน

 1,263,900     

ที่พัก 4 150 1 750 450,000       
อาหารกลางวนั 4 150 2 400 480,000       
อาหารวา่ง 4 150 3 50 90,000         
Taxi 4 150 1 400 240,000       
วสัดุอปกรณ์ 3,900          

 - พัฒนารูปแบบการด าเนินงานส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวยัท างานตามบริบท
ของพื้นที่

 1,402,100     

ที่พัก 13 50 1 750 487,500       
อาหารกลางวนั 13 50 2 400 520,000       
อาหารวา่ง 13 50 4 50 130,000       
Taxi 13 50 1 400 260,000       
วสัดุอปกรณ์ 4,600          

โครงการขบัเคล่ือนระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายแุละ
ผู้มภีาวะพึ่งพิงระยะยาวแบบบูรณาการ

6,539,400     

 - จดัท าแนวทางการจดัท า Digital Health Platform และการใชส้มดุบันทึก
สุขภาพกลุ่มวยัผู้สูงอาย ุรองรับฐานวถิชีวีติใหม่

 1,003,600     

ที่พัก 3 98 2 750 441,000       
อาหารกลางวนั 3 98 3 400 352,800       
อาหารวา่ง 3 98 6 50 88,200         
Taxi 3 98 1 400 117,600       
วสัดุอปกรณ์ 4,000          

เพื่อติดตาม แลกเปล่ียนเรียนรู้การด าเนินงานระบบการดูแลผู้สูงอาย ุPreventive Long Term Care และนวตักรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายใุนพื้นที่

วตัถปุระสงค์  
เพื่อจดัประชมุระดมสมองพัฒนาเทคโนโลย ีนวตักรรม และเคร่ืองมอืสร้างความรอบรู้
การมพีฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ   
ระบบเฝ้าระวงั ขอ้มลูสารสนเทศ คลัสเตอร์วยัท างาน ได้รับการทบทวนและพัฒนาให้
เหมาะสมกบับริบทของพื้นที่

วตัถปุระสงค์  
เพื่อให้ผู้รับผิดชอบงานระดับ สสจ. อปท. และผู้เกี่ยวขอ้ง ร่วมกนัระดมสมองพัฒนา
รูปแบบการด าเนินงานส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวยัท างานตามบริบทของพื้นที่
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ  
ได้รูปแบบการด าเนินงานส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวยัท างานตามบริบทของพื้นที่

วตัถปุระสงค์ 
เพื่อจดัท าแนวทางในการพัฒนา Digital Health Platform และการใชส้มดุบันทึก
สุขภาพกลุ่มวยัผู้สูงอาย ุรองรับฐานวถิชีวีติใหม ่เชน่ การจดัท าคู่มอื ส่ือการสอน เป็นต้น
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
ได้แนวทางการพัฒนา Digital Health Platform และการใชส้มดุบันทึกสุขภาพกลุ่มวยั
ผู้สูงอาย ุรองรับฐานวถิชีวีติใหม่
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กิจกรรม ค าชี้แจง รายการ ครัง้ คน วนั อัตรา รวม
รายละเอียดชี้แจง

 - ขบัเคล่ือนระบบการเขา้ถงึหน่วยบริการด้านสุขภาพและสังคมผ่านชอ่งทาง
ด่วนส าหรับกลุ่มวยัผู้สูงอายแุละผู้ด้อยโอกาส

 1,489,800     

ที่พัก 6 115 1 750 517,500       
อาหารกลางวนั 6 115 2 400 552,000       
อาหารวา่ง 6 115 4 50 138,000       
Taxi 6 115 1 400 276,000       
วสัดุอปกรณ์ 6,300          

 - ขบัเคล่ือนด้านการดูแลผู้สูงอายรุะยะยาวและผู้สูงอายรุะยะกลางในระดับ
ชมุชนร่วมกบัภาคีเครือขา่ยระดับพื้นที่

 2,335,600     

ที่พัก 4 174 2 750 1,044,000     
อาหารกลางวนั 4 174 3 400 835,200       
อาหารวา่ง 4 174 5 50 174,000       
Taxi 4 174 1 400 278,400       
วสัดุอปกรณ์ 4,000          

 - แลกเปล่ียนเรียนรู้ถอดบทเรียนการด าเนินงานการขบัเคล่ือนด้านการดูแลผู้
สูงอายระยะยาวในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

 1,710,400     

ที่พัก 4 198 1 750 594,000       
อาหารกลางวนั 4 198 2 400 633,600       
อาหารวา่ง 4 198 4 50 158,400       
Taxi 4 198 1 400 316,800       
วสัดุอปกรณ์ 7,600          

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายรุะยะยาวเชงิป้องกนั
 (Preventive Long Term Care)

4,870,000     

 - พัฒนาการประเมนิ คัดกรองสุขภาพและระบบเฝ้าระวงัสุขภาพผู้สูงอายกุาร 
พร้อมบันทึกขอ้มลู การวางแผนเฝ้าระวงัผู้สูงอาย ุและการประเมนิพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค์

 204,500       

ที่พัก 2 47 1 750 70,500         
อาหารกลางวนั 2 47 2 400 75,200         
อาหารวา่ง 2 47 4 50 18,800         
Taxi 2 47 1 400 37,600         
วสัดุอปกรณ์ 2,400          

วตัถปุระสงค์ 
เพื่อสร้างกระบวนการส่ือสารประชาสัมพันธเ์ชงินโยบายกบัหน่วยงานภาคีเครือขา่ยใน
การขบัเคล่ือนงานด้านการส่งเสริมฟื้นฟู ป้องกนั สุขภาพผู้สูงอายใุนระดับพื้นที่ 
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
ผู้ปฏบิัติงานในระดับพื้นที่ได้ทราบนโยบายในการขบัเคล่ือนการดูแลผู้สูงอายรุะยะยาว
และผู้สูงอายรุะยะกลางในระดับชมุชน

วตัถปุระสงค์ 
เพื่อเป็นเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ถอดบทเรียนการด าเนินงานการขบัเคล่ือนด้านการดูแล
ผู้สูงอายรุะยะยาวในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายใุนระดับพื้นที่ได้มเีวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้การด าเนินงานดูแลผู้
สูงอายระยะยาวระดับประเทศ แสดงผลงานวจิยั นวตักรรมการส่งเสริมดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาว และยกยอ่งเชดิเกยีรติผู้สูงอาย ุผู้รับผิดชอบงาน

วตัถปุระสงค์ 
เพือพัฒนาการประเมนิพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ในระดับพื้นที่
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
หน่วยงานและเจา้หน้าที่ มเีคร่ืองมื่อในการประเมนิและเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพที่พึง
ประสงค์ในระดับพื้นที่ได้

วตัถปุระสงค์ 
เพื่อออกแบบพัฒนาระบบบริการการเขา้ถงึหน่วยบริการด้านสุขภาพและสังคมผ่าน
ชอ่งทางด่วนส าหรับกลุ่มวยัผู้สูงอายแุละผู้ด้อยโอกาส
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
ได้แนวทางในการจดัท าระบบบริการการเขา้ถงึหน่วยบริการด้านสุขภาพและสังคมผ่าน
ชอ่งทางด่วนส าหรับกลุ่มวยัผู้สูงอายแุละผู้ด้อยโอกาส
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 - ขบัเคล่ือนบูรณาการการน าระบบการดูแลผู้สูงอายรุะยะยาวเชงิป้องกนั 
(Preventive Long Term Care) ไปประยกุต์ใชใ้ห้เหมาะสมกบัศักยภาพของ
ผู้สูงอายตุามบริบทพื้นที่

 2,085,000     

ที่พัก 13 47 2 750 916,500       
อาหารกลางวนั 13 47 3 400 733,200       
อาหารวา่ง 13 47 6 50 183,300       
Taxi 13 47 1 400 244,400       
วสัดุอปกรณ์ 7,600          

 - พัฒนานวตักรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอาย ุเพื่อชะลอชรา ชวีายนืยาว  645,000       

ที่พัก 4 75 1 750 225,000       
อาหารกลางวนั 4 75 2 400 240,000       
อาหารวา่ง 4 75 4 50 60,000         
Taxi 4 75 1 400 120,000       
วสัดุอปกรณ์ -              

 - ขบัเคล่ือนการเสริมสร้างสุขภาพและอนามยัส่ิงแวดล้อม เพื่อลดโอกาสการ
หกล้มของผู้สูงอายุ

 200,000       

ที่พัก 1 92 1 750 69,000         
อาหารกลางวนั 1 92 2 400 73,600         
อาหารวา่ง 1 92 4 50 18,400         
Taxi 1 92 1 400 36,800         
วสัดุอปกรณ์ 2,200          

 - พัฒนาองค์ความรู้ และออกแบบส่ือ/เคร่ืองมอื ด้านเสริมสร้างสุขภาพและ
อนามยัส่ิงแวดล้อม เพื่อลดโอกาสการหกล้มของผู้สูงอายุ

 180,500       

ที่พัก 1 82 1 750 61,500         
อาหารกลางวนั 1 82 2 400 65,600         
อาหารวา่ง 1 82 4 50 16,400         
Taxi 1 82 1 400 32,800         
วสัดุอปกรณ์ 4,200          

วตัถปุระสงค์ 
เพือพัฒนาองค์ความรู้ และออกแบบส่ือ/เคร่ืองมอื ด้านเสริมสร้างสุขภาพและอนามยั
ส่ิงแวดล้อม เพื่อลดโอกาสการหกล้มของผู้สูงอายุ
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
หน่วยงานและเจา้หน้าที่ มส่ืีอ/เคร่ืองมอื ด้านเสริมสร้างสุขภาพและอนามยัส่ิงแวดล้อมฯ

วตัถปุระสงค์ 
เพือขบัเคล่ือนการน าระบบการดูแลผู้สูงอายรุะยะยาวเชงิป้องกนั (Preventive Long 
Term Care) ไปประยกุต์ใชใ้ห้เหมาะสมกบัศักยภาพของผู้สูงอายตุามบริบทพื้นที่
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
หน่วยงานและเจา้หน้าที่มรีะบบการดูแลผู้สูงอายรุะยะยาวเชงิป้องกนั (Preventive 
Long Term Care)

วตัถปุระสงค์ 
เพือพัฒนาชดุความรู้/รูปแบบ/นวตักรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอาย ุไปใชใ้นระดับ
พื้นที่
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
หน่วยงานและเจา้หน้าที่ มนีวตักรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอาย ุเพื่อชะลอชรา 
ชวีายนืยาว

วตัถปุระสงค์ 
เพือขบัเคล่ือนนโยบายเสริมสร้างสุขภาพและอนามยัส่ิงแวดล้อม เพื่อลดโอกาสการหก
ล้มของผู้สูงอายใุนระดับพื้นที่
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
หน่วยงานและเจา้หน้าที่ ได้มขีอ้มลูเสริมสร้างสุขภาพและอนามยัส่ิงแวดล้อม น าไปแผย
แพร่ให้กบัผู้สูงอาย ุและสามารถดูแลตนเองได้
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 - ถอดบทเรียนเครือขา่ยท้องถิ่น ด้านเสริมสร้างสุขภาพและและอนามยั
ส่ิงแวดล้อม เพื่อลดโอกาสการหกล้มของผู้สูงอายใุนชมุชน

 1,555,000     

ที่พัก 4 116 2 750 696,000       
อาหารกลางวนั 4 116 3 400 556,800       
อาหารวา่ง 4 116 5 50 116,000       
Taxi 4 116 1 400 185,600       
วสัดุอปกรณ์ 600             

โครงการพระสงฆก์บัการพัฒนาสุขภาวะ 1,261,000     
 - พัฒนารูปแบบการอบรมพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมคัรส่งเสริมสุขภาพ
ประจ าวดั - อสว.) ผ่านระบบออนไลน์ในระดับพื้นที่

 154,000       

ที่พัก 1 70 1 750 52,500         
อาหารกลางวนั 1 70 2 400 56,000         
อาหารวา่ง 1 70 4 50 14,000         
Taxi 1 70 1 400 28,000         
วสัดุอปกรณ์ 3,500          

 - พัฒนาระบบขอ้มลูและจดัเกบ็ขอ้มลูวดัส่งเสริมสุขภาพและพระคิลานุปัฏฐาก  965,000       

ที่พัก 2 160 2 750 480,000       
อาหารกลางวนั 2 160 3 400 384,000       
อาหารวา่ง 2 160 6 50 96,000         
วสัดุอปกรณ์ 5,000          

 - ขบัเคล่ือนการด าเนินงานพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของพระสงฆ ์
สามเณรและแมช่ี

 142,000       

ที่พัก 1 65 1 750 48,750         
อาหารกลางวนั 1 65 2 400 52,000         
อาหารวา่ง 1 65 4 50 13,000         
Taxi 1 65 1 400 26,000         
วสัดุอปกรณ์ 2,250          

วตัถปุระสงค์ 
เพือขบัเคล่ือนนโยบายเสริมสร้างสุขภาพและอนามยัส่ิงแวดล้อม เพื่อลดโอกาสการหก
ล้มของผู้สูงอายใุนระดับพื้นที่
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
หน่วยงานและเจา้หน้าที่ ได้มขีอ้มลูน าไปพัฒนา และแนะน าให้ค าปรึกษากบัผู้สูงอายไุด้

วตัถปุระสงค์ 
เพื่อพัฒนารูปแบบการอบรมพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมคัรส่งเสริมสุขภาพประจ า
วดั - อสว.) ผ่านระบบออนไลน์
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
ผลการทบทวนและพัฒนารูปแบบการอบรมผ่านระบบออนไลน์

วตัถปุระสงค์ 
เพื่อพัฒนาระบบขอ้มลูและจดัเกบ็ขอ้มลูวดัส่งเสริมสุขภาพและพระคิลานุปัฏฐาก 
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
ผลการทบทวนการด าเนินงานและการพัฒนาระบบขอ้มลูและจดัเกบ็ขอ้มลูวดัส่งเสริม
สุขภาพและพระคิลานุปัฏฐาก

วตัถปุระสงค์ 
เพื่อพัฒนาระบบดูแลสุขภาพสุขภาพพระสงฆท์ี่มพีฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
เจา้หน้าที่ให้ค าแนะน าแกพ่ระสงห์ มพีฤติกรรมการออกก าลังกายที่เหมาะสมและ
ปลอดภยั
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ค่าใช้จา่ยในการจดักิจกรรมรณรงค์ 1,383,000    
โครงการเตรียมการรองรับประชากรไทยด้านสุขภาพ
เขา้สู่สังคมสูงวยัอยา่งมคุีณภาพ

1,383,000     

 - รณรงค์ “หวานน้อยส่ังได้”ร่วมกบัภาคธรุกจิร้านกาแฟและเคร่ืองด่ืม วตัถปุระสงค์ 
เพื่อประชาสัมพันธใ์ห้ประชาชนทั่วประเทศรับรู้นโยบาย“หวานน้อยส่ังได้”ร่วมกบัภาค
ธรุกจิร้านกาแฟและเคร่ืองด่ืม  และเพื่อผลิตป้ายประชาสัมพันธ ์“หวานน้อยส่ังได้” ติด
ในร้านกาแฟและเคร่ืองด่ืม
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ 
ประชาชนทั่วประเทศรับรู้นโยบาย และมกีารปรับเปล่ียนพฤติกรรมเลือกด่ืมเคร่ืองด่ืม
รสหวานน้อย แทนการด่ืมเคร่ืองด่ืมที่มนี้ าตาลมาก

       800,000 

 - รณรงค์สร้างกระแสการกนิผัก เมนูผักออนไลน์ วตัถปุระสงค์
เพื่อส่ือสารให้ประชาชนรับรู้ประโยชน์ของการกนิผัก คุณค่าของผักต่อการเกดิโรค 
NCDs และวธิกีารปรุงอาหารเมนูผักให้ได้ประโยชน์สูงสุด
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ 
ประชาชนสนใจการกนิผักมากขึ้น ส่งผลให้มสุีขภาพดีขึ้น และลดการเกดิโรค NCDs ราย
ใหม่

       583,000 

ค่าใช้จา่ยในการจดัประชุมราชการ     1,593,700 
โครงการเตรียมการรองรับประชากรไทยด้านสุขภาพ
เขา้สู่สังคมสูงวยัอยา่งมคุีณภาพ

     1,499,500 

 - พัฒนาศักยภาพด้านอาหารและโภชนาการแกผู้่ประกอบการร้านอาหารใน
โรงอาหาร Healthy Canteen

798,100       

อาหารกลางวนั 13 180 2 100 468,000       
อาหารวา่ง 13 180 4 35 327,600       
ค่าวสัดุอปุกรณ์ 2,500          

 - ประสานความร่วมมอืการด าเนินงาน “หวานน้อยส่ังได้” กบัภาคธรุกจิร้าน
กาแฟและเคร่ืองด่ืมที่มสีาขาทั่วประเทศ

267,000       

อาหารกลางวนั 6 130 2 100 156,000       
อาหารวา่ง 6 130 4 35 109,200       
ค่าวสัดุอปุกรณ์ 1,800          

1. ค่าเชา่สถานที่ บูธแต่งกาย และสาธารณูปโภค 1 วนั (1 คร้ัง x 250,000 บาท)
2. ค่าจดักจิกรรมการเรียนรู้ การประกาศเกยีรติคุณ ทั้งส่ืออเิล็กทรอนิค 
นิทรรศการส่ือบุคคล  (1 คร้ัง x 333,000 บาท)

วตัถปุระสงค์  
เพื่อชี้แจงแนวทางการขบัเคล่ือย Healthy Canteen ระดับพื้นที่ ปีที่ 2
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ 
ผู้รับผิดชอบเขา้ใจแนวทางการขบัเคล่ือน และน าไปปฏบิัติได้ตรงตามเป้าหมายที่ก าหนด
 ส่งผลให้ในพื้นที่มโีรงอาหารที่เอื้อต่อการมสุีขภาพดี ลดการเกดิโรค NCDs รายใหม่

วตัถปุระสงค์  
เพื่อให้ผู้ประกอบธรุกจิร้านกาแฟและเคร่ืองด่ืมที่มสีาขาทั่วประเทศ ให้ความร่วมมอืใน
การสร้างส่ิงแวดล้อมที่เอื้อต่อการมสุีขภาพดี รวมทั้งร่วมส่ือสารประชาสัมพันธ ์วธิกีาร
ลดการได้รับน้ าตาลของประชาชนจากเคร่ืองด่ืมรสหวาน
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ  
ร้านขายเคร่ืองด่ืมรสหวานมเีคร่ืองด่ืมรสหวานน้อยเป็นทางเลือกให้กบัประชาชน ท าให้
ประชาชนลดการได้รับน้ าตาลจากเคร่ืองด่ืม ลดการเกดิโรค NCDs รายใหม่

1. ค่าเชา่สถานที่ บูธแต่งกาย และสาธารณูปโภค 1 วนั (1 คร้ัง x 500,000 บาท)
2. ค่าจดักจิกรรมการเรียนรู้ การประกาศเกยีรติคุณ ทั้งส่ืออเิล็กทรอนิค 
นิทรรศการส่ือบุคคล  (1 คร้ัง x 300,000 บาท)
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กิจกรรม ค าชี้แจง รายการ ครัง้ คน วนั อัตรา รวม
รายละเอียดชี้แจง

 - ประสานความร่วมมอืกบัแหล่งผลิตผัก หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่
เกี่ยวขอ้ง กบัการผลิต การขนส่ง การกระจาย

35,400         

อาหารกลางวนั 1 100 2 100 20,000         
อาหารวา่ง 1 100 4 35 14,000         
ค่าวสัดุอปุกรณ์ 1,400          

 - คณะท างานพัฒนาระบบเฝ้าระวงั ขอ้มลู สารสนเทศ วยัท างาน 399,000       
อาหารกลางวนั 13 90 2 100 234,000       
อาหารวา่ง 13 90 4 35 163,800       
ค่าวสัดุอปุกรณ์ 1,200          

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายรุะยะยาวเชงิป้องกนั
 (Preventive Long Term Care)

94,200         

 - คณะท างานประเมนิผลการใชง้านระบบการดูแลผู้สูงอาย ุPreventive Long
 Term Care

32,000         

อาหารกลางวนั 2 45 2 100 18,000         
อาหารวา่ง 2 45 4 35 12,600         
ค่าวสัดุอปุกรณ์ 1,400          

 - คณะท างานพัฒนาชดุความรู้และขบัเคล่ือนความรอบรู้ส าหรับส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอาย ุเพื่อชะลอชรา ชวีายนืยาว

62,200         

อาหารกลางวนั 3 60 2 100 36,000         

อาหารวา่ง 3 60 4 35 25,200         

ค่าวสัดุอปุกรณ์ 1,000          

วตัถปุระสงค์ 
เพื่อออกแบบและพัฒนาชดุความรู้ส าหรับส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอาย ุเพื่อชะลอชรา ชวีา
ยนืยาว
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
ขอ้มลู/แนวทางชดุความรู้ส าหรับส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอาย ุเพื่อชะลอชรา ชวีายนืยาว

วตัถปุระสงค์  
เพื่อให้เกดิความร่วมมอืในการผลิต การขนส่ง การกระจายวตัถดิุบประกอบอาหารที่
ปลอดภยั จากแหล่งที่เชื่อถอืได้
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ  
สถานประกอบการร้านอาหารมวีตัถดิุบที่ปลอดภยั เชื่อถอืได้ ในการพัฒนาเมนูชสุูขภาพ
 ประชาชนผู้บริโภคมคีวามมั่นใจในความปลอดภยัของวตัถดิุบ ลดการเกดิโรค NCDs 
และโรคที่เกดิจากอาหารไมป่ลอดภยั

วตัถปุระสงค์  
เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวงั ขอ้มลูสารสนเทศ คลัสเตอร์วยัท างาน
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ   
ระบบเฝ้าระวงั ขอ้มลูสารสนเทศ คลัสเตอร์วยัท างาน ได้รับการทบทวนและพัฒนาให้
เหมาะสมกบับริบทของพื้นที่

วตัถปุระสงค์ 
เพื่อทบทวนและติดตามผลการใชง้านระบบการดูแลผู้สูงอาย ุPreventive Long Term
 Care
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
รายงานแนวทางการใชง้านระบบการดูแลผู้สูงอาย ุPreventive Long Term Care
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กิจกรรม ค าชี้แจง รายการ ครัง้ คน วนั อัตรา รวม
รายละเอียดชี้แจง

วสัดหุนังสอื วารสารและต ารา 2,062,500    
โครงการขบัเคล่ือนระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายแุละ
ผู้มภีาวะพึ่งพิงระยะยาวแบบบูรณาการ

1,625,000     

  - คู่มอืการอบรมการใชง้านระบบ Digital Health Platform 1,625,000     

รวม
1,625,000

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายรุะยะยาวเชงิป้องกนั
 (Preventive Long Term Care)

437,500       

  - แนวทางการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเมอืง/ชมุชนที่เป็นมติรกบัผู้สูงอายุ 437,500       

รวม
437,500

เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเมอืง/ชมุชนที่เป็นมติรกบัผู้สูงอายุ  - หนังสือ ปกขนาด A4 กระดาษการ์ดอาร์ต 230 แกรม 4 สี 75 แกรม 4 สี 100
 หน้า จ านวน 2,916 เล่มๆละ 150 บาท  ส าหรับให้หน่วยงาน
 - ศูนยอ์นามยัที่ 1-12 และ สสม. ศูนย์ๆ ละ 200 เล่ม เป็น
 จ านวน 2,600 เล่ม 
 - สสจ. 76 แห่งๆ ละ 4 เล่ม เป็นจ านวน 304 เล่ม 
 - ส่วนกลาง 12 เล่ม

จ านวนเล่ม เล่มละ
2,916 150

เพื่อเป็นคู่มอืแนวทางในการด าเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน มปีระสิทธภิาพในการ
ด าเนินงานสู่พื้นที่

 - หนังสือ ปกขนาด A4 กระดาษการ์ดอาร์ต 230 แกรม 4 สี 75 แกรม 4 สี 150
 หน้า เยบ็กลาง จ านวน 2,842 เล่มๆ ละ 210 บาท (ส าหรับให้หน่วยงาน
 - สสจ. 76 แห่งๆ ละ 100 เล่ม เป็นจ านวน 7,600 เล่ม
 - ศูนยอ์นามยัที่ 1-12 และ สสม. ศูนย์ๆ ละ 10 เล่ม เป็น
 จ านวน 130 เล่ม 
 - ส่วนกลาง  8  เล่ม

จ านวนเล่ม เล่มละ
7,738 210
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การชี้แจง
งบประมาณแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อม

เพ่ือรองรับสังคมสูงวัย พ.ศ.2565
ต่อ คณะอนุกรรมาธิการแผนงานบูรณาการ 1

ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข -



งบรายจ่าย งบประมาณ
ปี 2564

(ร่าง)
พ.ร.บ.

งบประมาณ
ปี 2565

เพ่ิม-ลด จากปี 2564

จ านวน %

แผนงาน
บูรณาการ 70,717,300 59,094,900 -11,622,400 -16.44%

หน่วย : บาท

กรมอนามัย แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย ปี 2565

ปี 64 ปี 65

70
.71

ล้า
น

59
.0
9
ล้า
น

ลดลง 11.62 ล้าน
(-16.44%)

ปี 2565 วงเงิน 59,094,900 บาท

เป้าหมายที่ 1 ประชากรกอ่นวัยสูงอายุ (อายุ 25-59 ปี) 
มีความพร้อมก่อนเข้าสู่สังคมสูงวัย 10,501,900 บาท 

▪ โครงการขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผูสู้งอายุและ
ผู้มีภาวะพ่ึงพิงระยะยาวแบบบูรณาการ 19,945,300 บาท 

▪ โครงการส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุระยะยาวเชิงป้องกนั 
(Preventive Long Term Care) ปี 2565 18,799,200 บาท 

▪ โครงการพระสงฆ์กบัการพัฒนาสุขภาวะ ปี 2565 9,848,500 บาท 

เป้าหมายที่ 2 ผู้สูงอายุมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สังคม 
สุขภาพ และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 48,593,000 บาท 

▪ โครงการเตรียมความพร้อมประชากรไทยด้านสุขภาพ
เพ่ือเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ ปี 2565 10,501,900 บาท 



แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กรมอนามัย
เป้าหมายที่ 1 ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25-59 ปี) มีความพร้อมก่อนเข้าสู่สังคมสูงวัย แนวทางที่ 1 สร้างการตระหนักรู้ ในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สังคมสูงวัย

โครงการเตรียมความพร้อมประชากรไทยด้านสุขภาพเพ่ือเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ ปี 2565

เปา้หมายโครงการ /ผลผลิตโครงการ (Outputs)

1. เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ
ที่พึงประสงค์เพ่ือเตรียมความพร้อมการเป็นผู้สูงวัย
ที่มีสุขภาพดีอย่างต่อเนื่อง 
2. เพ่ือเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและเฝ้า
ระวังพฤติกรรมสุขภาพของวัยท างานเพ่ือเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ

กลุ่มเปา้หมายโครงการ
ประชาชนก่อนสูงวัย (อายุ 25-59 ป)ี 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes)
ประชากรก่อนสูงวัย (อายุ 25 – 59 ปี) ได้รับการถ่ายทอดการเตรยีมความพร้อมเพ่ือการเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี

จ านวน 8 ล้านคน
ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25 - 59 ปี) มีการเตรียมการเพ่ือยามสูงอายุโดยการมีพฤตกิรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 4 ด้าน 

ได้แก่ การกิน การออกกาลังกาย การนอน และการดูแลสุขภาพช่องปากเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย เท่ากับ ร้อยละ 50

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 

1. มีระบบและฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้และปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพวัยท างาน
2. ประชากรวัยท างานได้รับการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพผ่านเทคโนโลยีนวัตกรรม สามารถดูแลสุขภาพตนเอง และ
จัดการปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพวัยท างาน
3. เกิดรูปแบบ/แนวทางการสร้างความรอบรู้และด าเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพวัยท างานในชุมชนและในสถาน
ประกอบการ

การติดตามประเมินผล
1. ติดตามประเมนิผลผ่านคณะกรรมการบูรณาการในระดับส่วนกลาง 
2. ในระดับกระทรวง และกรมอนามัย ผ่านการตรวจราชการและนิเทศงานตามระบบการตรวจราชการ นิเทศงาน กรณีปกติ 
3. ในระดับเขตสุขภาพ ผ่านผู้ตรวจราชการเขต และศูนย์อนามัยเขต 
4. ในระดับจังหวัด ผ่านส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
5. ในระดับอ าเภอ ผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 
6. ระดับต าบล/พ้ืนที่ ผ่านโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล (รพ.สต.)
7. การเก็บข้อมลูพฤตกิรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ผ่าน (สมุดสุขภาพประชาชน H4U by MOPH/Digital platform)

เพ่ือให้ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25 - 59 ป)ี มีการเตรียมการเพ่ือยามสูงอายุโดยการมีพฤตกิรรมสุขภาพทีพึ่งประสงค ์

วัตถุประสงค์โครงการ

• ประชากรวัยท างานอายุ 15-59 ปี เป็นกลุ่มประชากรที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาครอบครัว สังคม และประเทศชาติ มี
บทบาทเป็นทั้งผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เป็นผู้น าครอบครัว และต้องดูแลประชากรกลุ่มวัยต่างๆ สถานการณ์การ
เจ็บป่วยของคนไทยในปัจจุบัน ได้เปลี่ยนจากปัญหาในอดีตที่การเจ็บป่วยส่วนใหญ่เกิดจากโรคติดต่อ กลายมาเป็นการ
เจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดตอ่เรื้อรังตา่งๆ ซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของประชากร สภาวะเศรษฐกิจและสังคม ท าให้วิถีชีวิต
และพฤติกรรมการบริโภคของคนที่เปลี่ยนไป ขาดการใส่ใจดูแล และควบคุมป้องกันปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 
ดังนั้น การพัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้ และปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพวัยท างานจึงเป็น
ส่ิงจ าเป็นเพ่ือให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ สามารถจัดการสุขภาพตนเองได้

เหตุผลความจ าเปน็

ตัวชี้วัดเปา้หมายโครงการ (Outputs)

1.จ านวนเครือข่ายที่มีการขับเคลื่อนนโยบาย/มาตรการเกี่ยวกับ
ส่งเสริมพฤตกิรรมสุขภาพที่พึงประสงคเ์พ่ือเตรียมความพรอ้มการ
เป็นผู้สูงวัยที่มีสุขภาพดี อ าเภอละ 1 เครือข่าย 
จ านวน 878 เครือข่าย
2. ระบบการคัดกรองภาวะสุขภาพร่วมกับระบบเฝา้ระวังพฤตกิรรม
สุขภาพและความรอบรูด้้านสุขภาพวัยท างาน จ านวน 1 ระบบ

งบประมาณ
งบด าเนินงาน 10,501,900 บาท 

ระยะเวลาด าเนินการ
ตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565

พ้ืนที่ด าเนินการ 
ทุกจังหวัดทัว่ประเทศรวมกรงุเทพมหานคร

วิธีด าเนินงาน (กิจกรรม)
กิจกรรมส าคัญ กิจกรรมด าเนินการ

กิจกรรมที่ 1 : การขับเคลื่อนนโยบาย/มาตรการ
เกี่ยวกับการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
เพ่ือเตรียมความพร้อมการเป็นผู้สูงวัยท่ีมีสุขภาพดี 
ครบทุกอ าเภอ (1,879,100 บาท)

ขับเคลื่อนนโยบาย Healthy Canteen
และขับเคลื่อนนโยบายหวานน้อยสัง่ได้ รวมถึงการขับเคลื่อน
นโยบายส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่พึงประสงค์ (กินผัก 5 
ทัพพี/วัน)

กิจกรรมที่ 2 : รณรงค์สร้างกระแสผ่านส่ือออนไลน์
อย่างต่อเนื่องในการประชาสัมพันธ์นโยบาย/
มาตรการ เกี่ยวกับวัยท างาน (1,560,300 บาท)

รณรงค์สร้างกระแสผ่านส่ือออนไลน์อย่างต่อเนื่องในการ
ประชาสัมพันธ์นโยบาย/มาตรการ เกี่ยวกับวัยท างาน

กิจกรรมที่ 3 : พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศท่ี
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพ 
(1,774,000 บาท)

พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
และส ารวจพฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้ และปัจจัยแวดล้อมท่ี
ส่งผลต่อสุขภาพวัยท างาน

กิจกรรมที่ 4 : พัฒนา/สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี 
นวัตกรรมเพ่ือสร้างความรอบรู้ด้านพฤติกรรม
สุขภาพ  (1,755,000 บาท)

พัฒนา/สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมเพ่ือสร้างความรอบรู้
การมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
ร่วมกับการพัฒนาบุคลากรและภาคีเครือข่ายเพ่ือน าเทคโนโลยี
นวัตกรรมสร้างความรอบรู้ด้านพฤติกรรมสุขภาพไปใช้ในระดับ
พ้ืนท่ี

กิจกรรมที่ 5 : ขับเคลื่อนการด าเนินงานส่งเสริม
พฤติกรรมสุขภาพวัยท างานในพ้ืนท่ี (3,131,000
บาท)

พัฒนารูปแบบการด าเนินงานส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัย
ท างาน
และขับเคลื่อนการด าเนินงานส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยท างาน
ในพ้ืนท่ี

กิจกรรมที่ 6 : ส่งเสริมสนับสนุน การเข้าถึงบริการ/
การใช้นวัตกรรมการสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย
ภาคประชาชนและบุคลากร (402,500 บาท)

พัฒนากลไก/นวัตกรรมบริการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากโดย
บุคลากร
บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนากลไก
การสร้างเสริมทันตสุขภาพวัยท างาน



แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กรมอนามัย
เป้าหมายที่ 2 ผู้สูงอายุมีความมัน่คงทางเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม แนวทางที่ 4 พัฒนาระบบและนวัตกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

โครงการขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพ่ึงพิงระยะยาวแบบบูรณาการ
เป้าหมายโครงการ /ผลผลิตโครงการ (Outputs)

1. ผู้สูงอายุได้รับการประเมินคัดกรอง ADL (จ านวน 8,000,000 คน)
2. ผู้สูงอายุท่ีเข้าถึงระบบการดูแลและส่งเสริมสุขภาพรายบุคคล (Care Plan) (จ านวน 300,000 คน)
3. ต าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์   (ร้อยละ 100)
4. จังหวัดที่มีการพัฒนารูปแบบการด าเนินงาน Intermediate Care ในชุมชน อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง
5.  มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวในการให้บริการ เขตสุขภาพละ 4 เรื่อง (52 เรื่อง)

กลุ่มเปา้หมายโครงการ
ผู้สูงอายุตัง้แต่ 60 ปีขึ้นไป ทัว่ประเทศ

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes)
เชิงปริมาณ

1. ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงทุกสิทธิ์ได้รับการดูแลตาม care plan (ร้อยละ 90)
เชิงคุณภาพ

1. ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจในการเรียนรูพ้ฤติกรรมสุขภาพตนเองผ่านการประเมิน
Digital Health Platform (Blue Book) ร้อยละ 70

2. ร้อยละของผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan แล้วสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
โดยการเปลี่ยนกลุ่ม กลุ่มติดเตียงเป็นกลุ่มติดบ้าน ร้อยละ 3 กลุ่มติดบ้านเป็นกลุ่มติดสังคม ร้อยละ 5

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผู้สูงอายุได้รับการดูแลส่งเสริมสุขภาพด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในการดูแลและเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขที่
ทันสมัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2. ภาคีเครือข่ายด้านสถาบันการศึกษามีส่วนร่วมพัฒนาพ้ืนที่และชุมชนท้องถิ่นในการสร้างนวัตกรรมด้านการดูแล
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามบริบทชุมชนมากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายการกระจายรายได้ของประชาชนใน
ชุมชนมากขึ้น ผู้สูงอายุสุขภาพดีด้วยวิถีชุมชนมากขึ้น

การติดตามประเมินผล
1. ติดตามประเมินผลผ่านคณะกรรมการบูรณาการในระดับส่วนกลางและคณะกรรมการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
(Long Term Care)
2. ในระดับกระทรวง และกรมอนามัย ผ่านการตรวจราชการและนิเทศงานตามระบบการตรวจ
ราชการ นิเทศงาน กรณีปกติ
3. ในระดับเขตสุขภาพ ผ่านผู้ตรวจราชการเขต และศูนย์อนามัยเขต
4. ในระดับจังหวัด ผ่านส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
5. ในระดับอ าเภอ ผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ.)
6. ระดับต าบล/พ้ืนที่ ผ่านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.)

• สถานการณ์ของผู้สูงอายุที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบทั้งทางด้านสุขภาพ เศรษฐกิจและ
สังคมโดยรวม การเตรียมการเพ่ือรองรับสภาพปัญหาของผู้สูงอายุจึงเป็นประเด็นที่ส าคัญ เนื่องจากผู้สูงอายุ
เป็นกลุ่มเส่ียงด้านสุขภาพที่เรื้อรัง ซึ่งท าให้ค่าใช้จ่ายสูง ส านักงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย
ได้คาดประมาณงบประมาณที่ต้องใช้ในการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุที่ต้องการการพ่ึงพิง โดยเฉลี่ยสูงถึง
ประมาณ 15 ล้านบาทต่อปี หรือร้อยละ 0.1 ของ GDP จึงต้องเน้นให้ความส าคัญกับการดูแลส่งเสริมสุขภาพวัย
สูงอายุโดยมีพลังทางสังคมของทุกภาคส่วนเข้าร่วมกันด าเนินการเพ่ือให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดี มีคุณภาพชีวิต
ยืนยาว และลดภาระด้านเศรษฐกิจของประเทศ ครอบครัวและสังคม

เหตุผลความจ าเป็น

งบประมาณ
งบด าเนินงาน 19,945,300 บาท 

ระยะเวลาด าเนินการ
ตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565

พ้ืนที่ด าเนินการ 
ทุกจังหวัดทัว่ประเทศรวมกรงุเทพมหานคร

วิธีด าเนินงาน (กิจกรรม)
กิจกรรมส าคัญ กิจกรรมด าเนินการ

กิจกรรมที่ 1 :ส่งเสริม สนับสนุนการประเมินคัด
กรองสุขภาพผู้สูงอายุ (ADL) (5,118,400 บาท)

ออกแบบระบบและวิเคราะห์แนวทางการจัดท า Digital 
Health Platform และการใช้สมุดบันทึกสุขภาพกลุ่มวัย
ผู้สูงอายุ รองรับฐานวิถีชีวิตใหม่

กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาระบบ Long Term Care 
และ Intermediate care in Community 
(14,826,900 บาท)

พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)

1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ
2. เพ่ือประชากรผู้สูงอายุได้รับการดูแลส่งเสริมสุขภาพด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในการดูแลและเข้าถึง

ระบบบริการสาธารณสุขท่ีทันสมัย
3. เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายด้านสถาบันการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาและ

สร้างนวัตกรรมด้านการดูแลส่งเสริมสุขภาพสุขภาพผู้สูงอายุ ตามบริบทชุมชน
4. เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการพัฒนาระบบสร้างเสริมสุขภาพ และสร้างการเรียนรู้

พฤติกรรมด้วยตนเองสู่มาตรฐานสากล โดยมีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับระบบบริการสุขภาพ ทีมสหสาขาวิชาชีพ 
ในทุกระดับพ้ืนท่ี

5. ขับเคลื่อนผลักดันและประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบหลักประกันสุขภาพ โดยได้รับบริการท่ีไม่ 
เหล่ือมล ้าในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์และได้รับบริการด้านสุขภาพอย่างมีคุณภาพ

วัตถุประสงค์โครงการ



แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กรมอนามัย
เป้าหมายที่ 2 ผู้สูงอายุมีความมัน่คงทางเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม แนวทางที่ 4 พัฒนาระบบและนวัตกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกัน (Preventive Long Term Care) ปี 2565
เป้าหมายโครงการ /ผลผลิตโครงการ (Outputs)

1. มีระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกัน (Preventive Long Term Care) จ านวน 1 ระบบ
2. มีองค์ความรู้/ ส่ือในการสนับสนุนสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ อย่างน้อย 6 เรื่อง
3. มีนวัตกรรม/ชุดความรู้การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยครอบครัว ชุมชน มีส่วนร่วม จ านวน 12 เรื่อง

กลุ่มเป้าหมายโครงการ
ผู้สูงอายุ (ผู้ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป)
กลุ่มติดบ้าน ติดสังคม (Active ageing)

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes)

เชิงปริมาณ
1.ผู้สูงอายุมีแผนส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุรายบุคคลในชุมชน (Individual Wellness Plan)

เท่ากับ ร้อยละ 20
2. จ านวนผู้สูงอายุท่ีมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ เท่ากับ 500,000 คน

3. เมือง/ชุมชน มีการด าเนินงานพัฒนาชุมชนต้นแบบเมืองท่ีเป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (Age -Friendly 
Communities/Cities) จ านวน 24 พ้ืนท่ี

เชิงคุณภาพ : ผู้สูงอายุมีความรอบรู้ด้านสุขภาพในการดูแลตนเอง ร้อยละ 50

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ผู้สูงอายุกลุ่ม Active ageing ได้รับการส่งเสริมสุขภาพพัฒนาทักษะความรู้ใน 6 ประเด็นส าคัญ (การเคลื่อนไหว 
โภชนาการ สุขภาพช่องปาก สมอง มีความสุข และส่ิงแวดล้อม) ชะลอความเส่ือมจากปัญหาสุขภาพ โดยบูรณาการ
ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ผ่านกลไกครอบครัว ชมรมผู้สูงอายุ/โรงเรียนผู้สูงอายุ และชุมชน รวมถึงมีความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ เพ่ือพัฒนาตนเองให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ส่งเสริมการมีคุณค่าในตนเอง เพ่ิมคุณภาพชีวิต และ
เป็นการเตรียมความพร้อมรับมือในการเป็นสังคมสูงอายุของประเทศไทย

การติดตามประเมินผล

1. ติดตามประเมินผลผ่านคณะกรรมการบูรณาการในระดับส่วนกลาง
2. ในระดับกระทรวง และกรมอนามัย ผ่านการตรวจราชการและนิเทศงานตามระบบการตรวจราชการ นิเทศงาน กรณีปกติ
3. ในระดับเขตสุขภาพ ผ่านผู้ตรวจราชการเขต และศูนย์อนามัยเขต
4. ในระดับจังหวัด ผ่านส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
5. ในระดับอ าเภอ ผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ.)
6. ระดับต าบล/พ้ืนที่ ผ่านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.

• สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย ในปี พ.ศ. 2563 มีประชากรสูงอายุสูงถึงร้อยละ 18.24 ของประชากรทัง้ประเทศ และมีแนวโน้มการ
เพ่ิมขึ้น ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นกลุ่มติดสังคม มีปัญหาสุขภาพด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ภาวะสมองเส่ือม และในปี 60 มี
ผู้เสียชีวิตจากการพลัดตกหกล้มสูงถึง 2,018 คน เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 1,046 คน หรือเฉลี่ยวันละ 3 คน (ร้อยละ 20 การหกล้ม
เกิดในชุมชน) ซึ่งเกิดจากการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม และขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาพ จึง
จ าเป็นต้องมีการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health 
Literacy) และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี เพ่ือลดภาระด้านเศรษฐกิจของประเทศ สังคม และครอบครัว

เหตุผลความจ าเป็น

งบประมาณ
งบด าเนินงาน 18,799,200 บาท 

ระยะเวลาด าเนินการ
ตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565

พ้ืนที่ด าเนินการ 

ทุกจังหวัดทัว่ประเทศรวมกรุงเทพมหานคร

วิธีด าเนินงาน (กิจกรรม)
กิจกรรมส าคัญ กิจกรรมด าเนินการ

กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
เชิงป้องกัน (Preventive Long Term Care) 
(4,834,600 บาท)

- สนับสนุนให้มีการประเมิน  คัดกรองสุขภาพ และเฝา้ระวัง
พฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่าย

กิจกรรมที่ 2 : ส่งเสริม สนับสนุนความรอบรู้ด้าน
สุขภาพผู้สูงอายุ  (707,200 บาท)

- ขับเคลื่อนการด าเนินงาน Health literacy ในกลุ่มผู้สูงอายุ เพ่ือ
การดูแลส่งเสริมสุขภาพด้วยตนเอง (ชุดความรู้/นวัตกรรม/ส่ือ)

กิจกรรมที่ 3 : ส่งเสริมการเคลื่อนไหวและการออก
ก าลังกายเพ่ือลดโอกาสการหกล้มของผู้สูงอายุ  
(10,601,900 บาท)

- ขับเคลื่อนนโยบายเสรมิสรา้งสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อม เพ่ือ
ลดโอกาสการหกล้มของผู้สูงอายุทุกระดับ
- พัฒนาองค์ความรู้ด้านเสรมิสรา้งสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อม 
เพ่ือลดโอกาสการหกล้มของผู้สูงอายุ

กิจกรรมที่ 4 : ขับเคลื่อนพ้ืนที่ตน้แบบเมือง/ชมุชนที่
เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ  (2,655,500 บาท)

- สนับสนุนส่ือองค์ความรู้ แนวทางการพัฒนาพ้ืนที่ตน้แบบเมอืง/
ชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่ายทอ้งถิ่น ในการ
ด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอาย ุภายใต้เมือง/ชุมชนที่เป็นมิตร
กับผู้สูงอายุ

1. เพ่ือพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกัน (Preventive  Long Term Care)
2.เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) และมีพฤติกรรมสุขภาพ

ที่พึงประสงค์
3. เพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพด้านการเคลื่อนไหวและการออกก าลังกาย และการส่งเสริมสุขภาพ

ผู้สูงอายุรายบุคคลในชุมชน (Individual Wellness Plan)
4. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาชุมชนต้นแบบเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (Age-Friendly 

Communities/Cities

วัตถุประสงค์โครงการ



แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กรมอนามัย
เป้าหมายที่ 2 ผู้สูงอายุมีความมัน่คงทางเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม แนวทางที่ 4 พัฒนาระบบและนวัตกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

โครงการพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ ปี 2565

เป้าหมายโครงการ /ผลผลิตโครงการ (Outputs)
1. พระคิลานุปัฐฐากครอบคลุมวัดทัว่ประเทศ ร้อยละ 80
2. ระบบข้อมูลวัดส่งเสริมสุขภาพและพระคลิานุปัฏฐาก สามเณร และแมช่ีคลิานุปัฏฐายกิา เท่ากับ 1 ระบบ

กลุ่มเป้าหมายโครงการ
พระสงฆ์ สามเณร และแม่ชี ทัว่ประเทศ 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes)

เชิงปริมาณ 
1. พระสงฆ์ สามเณร แม่ชีมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) เท่ากับ ร้อยละ 50

2. วัดส่งเสริมสุขภาพผ่านเกณฑ์คุณภาพ และขยายผลสู่การพัฒนาสุขภาวะของชุมชน เท่ากับ ร้อยละ 65
เชิงคุณภาพ :

พระสงฆ์มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ ร้อยละ 15 (37,500 รูป)
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

พระสงฆ์ สามเณร และแม่ชีมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ เป็นแกน
น าในการดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชน ร่วมขับเคลื่อนการด าเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพสู่วัดรอบรู้ด้านสุขภาพ 
และสามารถขยายผลสู่การพัฒนาสุขภาวะของชุมชนได้อย่างยัง่ยืน

การติดตามประเมินผล

1. ติดตามประเมินผลผ่านคณะกรรมการบูรณาการในระดับส่วนกลาง
2. ในระดับกระทรวง และกรมอนามัย ผ่านการตรวจราชการและนิเทศงานตามระบบการตรวจ
ราชการ นิเทศงาน กรณีปกติ
3. ในระดับเขตสุขภาพ ผ่านผู้ตรวจราชการเขต และศูนย์อนามัยเขต
4. ในระดับจังหวัด ผ่านส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
5.ในระดับอ าเภอ ผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ.)
6. ระดับต าบล/พ้ืนที่ ผ่านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.)

• พระสงฆ์ท่ีมีอายุ 60 ปี ขึ้นไป มีความเส่ียงและป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และมี
พฤติกรรมเส่ียงต่อส่ิงท่ีเป็นสาเหตุของการเกิดโรค เช่น สูบบุหร่ี ดื่มกาแฟ ดื่มเคร่ืองดื่มชูก าลัง และขาด
การออกก าลังกายท่ีเหมาะสม หากไม่ได้รับการแก้ไขจะกลายเป็นผู้ป่วยรายใหม่ พระสงฆ์เป็นผู้มีความส าคัญ
ในการสืบทอดพระพุทธศาสนา พัฒนาชุมชน เป็นแบบอย่างท่ีดีในเรื่องการดูแลสุขภาพตนเอง และขยายผล
สู่การพัฒนาสุขภาวะของชุมชน จึงสนับสนุนให้วัดเข้าสู่กระบวนการด าเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพ เกิดการ
พัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพท่ีมีคุณภาพในการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ และพัฒนาให้เกิดเครือข่ายพระสงฆ์
นักพัฒนา เพ่ือเป็นแกนน าในการดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชนและพระสงฆ์กันเอง

เหตุผลความจ าเป็น

งบประมาณ
งบด าเนินงาน 9,848,500 บาท 

ระยะเวลาด าเนินการ
ตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565

พ้ืนที่ด าเนินการ 
ทุกจังหวัดทัว่ประเทศรวมกรุงเทพมหานคร

วิธีด าเนินงาน (กิจกรรม)
กิจกรรมส าคัญ กิจกรรมด าเนินการ

กิจกรรมที่ 1 : ขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานพระสงฆ์กับการ
พัฒนาสุขภาวะแบบบูรณาการ 
(7,080,000 บาท)

- พัฒนาบุคลากรและภาคีเครือข่าย (พัฒนาศักยภาพบุคลากร/อบรม
พระคิลานุปัฏฐาก)
- พัฒนาแนวทาง/รูปแบบการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพของ
พระสงฆ์ (พัฒนารูปแบบการอบรมพระคิลาฯออนไลน์)
- ขับเคลื่อนการด าเนินงานพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ 
- พัฒนาเกณฑ์/แนวทางการด าเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพสู่วัดรอบรู้
ด้านสุขภาพ
- ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พุทธศักราช 2560
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการด าเนินงานแบบบูรณาการ
- ประเมินผลการด าเนินงานและเย่ียมเสริมพลัง 

กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาระบบ
ข้อมูลพระสงฆ์ สามเณร 
(1,306,500 บาท)

- พัฒนาระบบข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลวัดส่งเสริมสุขภาพและ
พระคิลานุปัฏฐาก และฝึกอบรมการใช้งานระบบฯ

กิจกรรมที่ 3 : ขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานความรอบรู้ด้าน
สุขภาพของพระสงฆ์ สามเณร 
และแม่ชี (1,462,000 บาท)

- พฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ของพระสงฆ์ สามเณรและแม่ชี (พัฒนา
ระบบ/ประเมินติดตาม)
- พัฒนาองค์ความรู้ ส่ือ นวัตกรรมการดูแลส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ 

1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้พระสงฆ์ สามเณร แม่ชีมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ผ่านการ
พัฒนาศักยภาพพระคลิานุปัฏฐาก(พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจ าวัด – พระ อสว.)
2. เพ่ือส่งเสริมการขับเคลื่อนการด าเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพ และขยายผลสู่การพัฒนาสุขภาวะของชุมชน
3. เพ่ือพัฒนาระบบข้อมูลวัดส่งเสริมสุขภาพและพระคิลานุปัฏฐาก สามเณร และแม่ชีคิลานุปัฏฐายกิา

วัตถุประสงค์โครงการ



กรมอนามัย มุ่งมั่นบริหารงบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยหลักธรรมาภบิาล
เพ่ือให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี
และอยู่ในส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อสุขภาพ

“
”

ขอขอบคุณ
คณะอนุกรรมาธิการแผนงานบูรณาการ 1
ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


