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ส่วนที่ 3

1

วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรหลักด้านสุขศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ สู่การพึ่งตนเองด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน”
พันธกิจ
1.
2.
3.
4.

จัดทายุทธศาสตร์ด้านสุขศึกษาและการสื่อสารสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินงานสุขศึกษาในระบบบริการสุขภาพแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน
พัฒนารูปแบบและกระบวนการสุขศึกษา การดาเนินงานด้านสุขศึกษาและการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
พัฒนาเครือข่ายของกลุ่มบุคคลและองค์กรต่างที่ดาเนินการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพทั้งภาครัฐ เอกชนภาคประชา
สังคมและประชาชนให้เกิดการเรียนรู้
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ประเมิน และถ่ายทอดองค์ความรู้ มาตรฐาน เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านสุขศึกษา
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ค่านิยม

HED
H : Happiness มีความสุขในการทางาน ทางานอย่างมีความสุข
E : Energy มีพลัง กระตือรือร้น กระฉับกระเฉง
D : Dynamics พลวัต การขับเคลื่อนที่ทาให้เกิดการเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงเป็นพลัง มีพลังสร้างสรรค์อย่างไม่หยุดนิ่ง
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ประเด็นยุทธศาสตร์
1. พัฒนาและจัดการองค์ความรู้สุขศึกษาให้ทันสมัยและนาไปปฏิบัติได้จริง สอดคล้องกับวิถีชีวิตสุขภาพของประชาชน
- พัฒนาองค์ความรู้
- กาหนดทิศทางการพัฒนาองค์ความรู้
- สร้างเครือข่ายการพัฒนาองค์ความรู้
- พัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้
2. พัฒนาระบบกลไกการสื่อสารเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ด้านสุขภาพ
- ถูกต้อง เหมาะสม เข้าถึงง่าย ทันสถานการณ์ สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย
- พัฒนาช่องทางการสื่อสาร
- พัฒนาข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพ
- พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังข้อมูลและสื่อการเตือนภัยด้านสุขภาพ
3. สร้างและพัฒนาเครือข่ายสุขศึกษาในการจัดโอกาสการเรียนรู้ด้านสุขภาพ
- พัฒนาระบบกลไกความร่วมมือ
- พัฒนาศักยภาพเครือข่าย/การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- ส่งเสริมสนับสนุนสร้างแรงจูงใจ
- ระบบการติดตามและประเมินผล
4. ยกระดับคุณภาพงานสุขศึกษาในสถานบริการสุขภาพภาครัฐทุกระดับ
- พัฒนาและดาเนินการตามกลไกการประเมินและรับรองคุณภาพงาน
- พัฒนาหน่วยกากับคุณภาพการประเมินรับรองมาตรฐานสุขศึกษา
5. พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติการภายในเพื่อสัมฤทธิผลและสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
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แผนงาน

:

แผนงานพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์จัดสรร

:

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 35
ประเด็น

:

การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี

การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี

การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี

การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติยอ่ ย

:

การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ

การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ

การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ

การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ

แผนงบประมาณ

:

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง ให้คนมีสุข
ภาวะที่ดี

แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อ
รองรับสังคมสูงวัย

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

:

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง ให้คนมีสุข
ภาวะที่ดี

แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อ
รองรับสังคมสูงวัย

เป้าหมายบริการกระทรวง

:

ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดีและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน

ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดีและเข้าถึง
ระบบบริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน

ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดีและเข้าถึง
ระบบบริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน

เป้าหมายบริการหน่วยงาน

ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน ประชาชนทุกคนสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้
และชุมชนจัดการสุขภาพเพื่อการพึ่งตนเอง
: คุณภาพ ปลอดภัย และสมประโยชน์
ด้านสุขภาพได้อย่างยั่งยืน

ประชาชนทุกคนสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้
และชุมชนจัดการสุขภาพเพื่อการพึ่งตนเอง
ด้านสุขภาพได้อย่างยั่งยืน

ประชาชนทุกคนสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้
และชุมชนจัดการสุขภาพเพื่อการพึ่งตนเอง
ด้านสุขภาพได้อย่างยั่งยืน

ตัวชี้วดั : เป้าหมายบริการ
หน่วยงาน

ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐ เอกชน และ
ร้อยละของประชาชนวัยเด็ก วัยทางาน มี
สถานประกอบการเพื
่
อ
สุ
ข
ภาพ
มี
ม
าตรฐานระบบ
ศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเอง
:
บริการสุขภาพ (ร้อยละ 80)
(ร้อยละ 80 ระดับพอใช้ขึ้นไป)

ร้อยละของประชาชนวัยเด็ก วัยทางาน มี
ศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเอง
(ร้อยละ 80 ระดับพอใช้ขึ้นไป)

ร้อยละของประชาชนวัยเด็ก วัยทางาน มี
ศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเอง
(ร้อยละ 80 ระดับพอใช้ขึ้นไป)

ผลผลิตที่ 2 : สถานบริการสุขภาพภาครัฐ
ผลผลิตที่ 3 : ประชาชนและชุมชนสามารถ
ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้ จัดการสุขภาพเพื่อการพึ่งตนเอง
ประกอบโรคศิลปะ ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน
: พัฒนา ควบคุม กากับมีมาตรฐานตามที่กฎหมาย
กาหนด และยกระดับคุณภาพบริการสู่สากล

ผลผลิตที่ 5 : โครงการพัฒนาและสร้างเสริม
ศักยภาพคนทุกกลุ่มวัย

ผลผลิตที่ 9 : โครงการพัฒนาและสร้างเสริม
ศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ

ผลผลิต/โครงการ

แผนงานยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

แผนงานบูรณาการ
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
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ตัวชี้วดั : ผลผลิต/โครงการ

กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วดั : กิจกรรมหลัก

ร้อยละของสถานพยาบาลภาคเอกชน และสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพกลุม่ เป้าหมาย ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามที่กฎหมายกาหนด (ร้อยละ 80)

ร้อยละของชุมชนมีการดาเนินงานพัฒนาความ
รอบรู้ด้านสุขภาพให้กบั ประชาชน
(ร้อยละ 60) สงป.

ร้อยละของประชาชนมีศักยภาพในการจัดการ
สุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์
(ร้อยละ 60 ระดับดีขึ้นไป) สงป.

จานวนระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแบบไร้
รอยต่อ

กิจกรรมที่ 3 : ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา
ควบคุม กากับสถานบริการสุขภาพภาครัฐ
ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
: ผู้ประกอบการโรคศิลปะ และเครือข่าย
ระบบบริการ

กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.)
ภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาพชุมชน
และพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพและการ
สื่อสารสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาประชาชนให้มีศักยภาพ
ในการจัดการสุขภาพตนเองและมีพฤติกรรม
สุขภาพที่ถกู ต้องเหมาะสม

กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุใน
ชุมชนแบบไร้รอยต่อ

ร้อยละของสถานพยาบาลภาคเอกชนและ
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
: กลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์มาตรฐานตาม ที่
กฎหมายกาหนด (ร้อยละ 90)

ร้อยละของชุมชนมีการดาเนินงานพัฒนาความ
รอบรู้ด้านสุขภาพให้กบั ประชาชน
(ร้อยละ 60) สงป.

ร้อยละของประชาชนมีศักยภาพในการจัดการ
สุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์
(ร้อยละ 60 ระดับดีขึ้นไป) สงป.

จานวนระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแบบไร้
รอยต่อ (กอง สช.)

1. โครงการปรับพฤติกรรม เปลี่ยนสุขภาพคน
ไทย (791,200.-)
2. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมสุขภาพชุมชน
(1,319,530-)
3. โครงการพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษาใน
สถานบริการสุขภาพภาครัฐ (792,240.-)
4. โครงการขับเคลื่อนการดาเนินงานพัฒนา
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (3,307,000.-)
5. โครงการพัฒนาองค์กร (227,430.-)
6. งบบริหารจัดการองค์กร (558,600.-)

1. โครงการเฝ้าระวังและเตือนภัยสุขภาพ
(567,000.-)
2. โครงการสร้างเสริมความรอบรู้และ
พฤติกรรมสุขภาพตามวิถชี มุ ชนเมือง
(170,775.-)
3. โครงการพัฒนายุวอาสาสมัครสาธารณสุข
ในการดูแลสุขภาพกลุ่มวัยรุ่น (243,000.-)

1. โครงการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ในกลุ่มผู้สูงอายุ (288,000.-)

4
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:

โครงการกองสุขศึกษา

:

งบประมาณ

:4

บูรณาการ : เจ้าภาพ กอง วศ.

6,996,000

980,775

288,000
8,264,775
5
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รหัสศูนย์ต้นทุน กองสุขศึกษา : 2100700023
รหัสงบประมาณ
(16 หลัก)
2100714013000000
2100714013000000
2100736001000000
2100736001000000
2100736003000000
2100736003000000
2100736003000000
2100736003000000
2100733030000000
2100733030000000
2100733030000000
2100740037000000
2100736003000000
2100736003000000
2100733030000000

รหัสกิจกรรมหลัก
(14 หลัก)
210071000P3055
210071000P3055
210071000P3063
210071000P3063
210071000P3066
210071000P3066
210071000P3066
210071000P3066
210071000P3058
210071000P3058
210071000P3058
210071000P3067
210071000P3066
210071000P3066
210071000P3058

รหัส
GF
P3055
P3055
P3063
P3063
P3066
P3066
P3066
P3066
P3058
P3058
P3058
P3067
P3066
P3066
P3058

รหัสงบประมาณ
Smart 64
64-004126600.806-6411200-2100714013P3055-01
64-004126600.806-6411200-2100714013P3055-02
64-004126600.806-6411200-2100736001P3063-03
64-004126600.806-6411200-2100736001P3063-04
64-004126600.806-6411200-2100736003P3066-06
64-004126600.806-6411200-2100736003P3066-07
64-004126600.806-6411200-2100736003P3066-08
64-004126600.806-6411200-2100736003P3066-09
64-004126600.806-6411200-2100733030P3058-11
64-004126600.806-6411200-2100733030P3058-12
64-004126600.806-6411200-2100733030P3058-13
64-004126600.806-6411200-2100740037P3067-14
64-004126600.806-6411200-2100736003P3066-10
64-004126600.806-6411200-2100736003P3066-15
64-004126600.806-6411200-2100733030P3058-16

รหัส
ผลผลิต
P11
P11
P21
P21
P51
P51
P51
P51
P51
P51
P51
P91
P31
P31
P51

รหัส
AP
AP1101
AP1101
AP2101
AP2101
AP5101
AP5101
AP5101
AP5101
AP5101
AP5101
AP5101
AP9101
AP3101
AP2101
AP2101

รหัส
BP
BP110102
BP110103
BP210106
BP210106
BP510102
BP510103
BP510104
BP510104
BP510103
BP510102
BP510104
BP910101
BP310101
BP210106
BP210106

รหัส
3 หลัก
000
000
220
220
658
659
660
660
659
658
660
645
658
220
220

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
บริหารจัดการองค์กร (ค่าเช่าบ้าน)
บริหารจัดการองค์กร (ค่าประกันสังคมพนักงานราชการ)
บริหารจัดการองค์กร (ค่าสาธารณูปโภค P21)
บริหารจัดการองค์กร P21
โครงการปรับพฤติกรรม เปลี่ยนสุขภาพคนไทย
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมสุขภาพชุมชน
โครงการพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษาในสถานบริการสุขภาพภาครัฐ
โครงการขับเคลื่อนการดาเนินงานพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ
โครงการเฝ้าระวังและเตือนภัยสุขภาพ
โครงการสร้างเสริมความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพตามวิถีชุมชนเมือง
โครงการพัฒนายุวอาสาสมัครสาธารณสุขในการดูแลสุขภาพกลุ่มวัยรุ่น
โครงการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ
โครงการพัฒนาองค์กร
งบบริหารจัดการองค์กร P3
บริหารจัดการองค์กร P51

งบประมาณ
84,000
36,000
120,000
200,000
791,200
1,319,530
792,240
567,000
170,775
243,000
288,000
227,430
558,600
200,000

กลุ่มงาน
ที่เกี่ยวข้อง
บร.
บร.
บร.
บร./ผป.
ผป.
สส./วส.
วส.
ผป.
ฝต.
วส.
วส.
วส.
บร./ผป.
บร./ผป.
บร./ผป.
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แผนปฏิบัติการกองสุขศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2564 (แผนปฏิบัติการรายเดือน)

รายการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร

ลาดับ

1

ลาดับ

2

โครงการ : บริหารจัดการองค์กร (ค่าประกันสังคมพนักงานราชการ)
รหัสงบประมาณ : P11 : 64-004126600.806-6411200-2100714013P3055-02
ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
ปี 2564
ตค 63
พย 63
ธค 63
มค 64

ค่าใช้จา่ ยบุคลากรภาครัฐ (ประกันสังคม
พนักงานราชการ)

36,000









โครงการ : บริหารจัดการองค์กร (ค่าเช่าบ้าน)
รหัสงบประมาณ : P11 : 64-004126600.806-6411200-2100714013P3055-01
ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
ปี 2564
กย 63
ตค 63
พย 63
ธค 63
ค่าใช้จา่ ยบุคลากรภาครัฐ (ค่าเช่าบ้าน)

84,000









แผนการใช้จา่ ยงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมายเหตุ

กพ 64

มีค 64

เมย 64

พค 64

มิย 64

กค 64

สค 64

กย 64

















แผนการใช้จา่ ยงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมายเหตุ

มค 64

กพ 64

มีค 64

เมย 64

พค 64

มิย 64

กค 64

สค 64
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รายการค่าใช้จ่ายขั้นต่าจาเป็น

ลาดับ

โครงการ : บริหารจัดการองค์กร (ค่าสาธารณูปโภค P21)
รหัสงบประมาณ : P21 : 64-004126600.806-6411200-2100736001P3063-03
ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
ปี 2564
สค 63
กย 63
ตค 63
พย 63

1 ค่าไฟฟ้าโรงพิมพ์กองสุขศึกษา

ลาดับ
1
2
3
4
5

120,000



โครงการ : บริหารจัดการองค์กร
ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
ปี 2564
ตค.63
172,200.00

ค่าสาธารณูปโภค
198,300.00

ค่าใช้สอย
347,000.00

ค่าวัสดุ
ค่าตอบแทน
40,000.00

สนับสนุนนโยบายการดาเนินงาน
201,100.00

รวม 958,600.00



พย.63










ธค.63
มค.64










บริหารจัดการองค์กร P21

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ธค 63
มค 64
กพ 64
มีค 64
เมย 64




แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กพ.64
มีค.64
เมย.64
พค.64




















งบบริหารจัดการองค์กร P3

มิย.64






พค 64

มิย 64

กค 64

สค 64









กค.64
สค.64










บริหารจัดการองค์กร P51

กย.64






หมายเหตุ

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม
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แผนปฏิบัติการกองสุขศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2564 (แผนปฏิบัติการรายเดือน)
โครงการ : ปรับพฤติกรรม เปลีย่ นสุขภาพคนไทย
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อส่งเสริมและสร้างความร่วมมือทางวิชาการ แลกเปลีย่ นเรียนรู้ทางวิชาการ นวัตกรรมการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในพื้นที่
2) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ
3) เพื่อเชิดชูเกียรติ มอบโล่รางวัล และสร้างเครือข่ายการดาเนินงานพัฒนาชุมชนเพื่อสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ
ตัวชี้วัดโครงการ : เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 80 ของภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมเวทีแลกเปลีย่ นเรียนมีการรับรู้ต่อการดาเนินงานสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ
เชิงปริมาณ : 1) จานวนนวัตกรรม/องค์ความรู้จากต้นแบบชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ 12 เขต
2) จานวนวารสารสุขศึกษาและสือ่ สารสุขภาพ จานวน 2 ฉบับ
รหัสงบประมาณ : 64-004126600.806-6411200-2100736003P3066-06
ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุม่ แผนงานและประเมินผล
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เป้าหมาย
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย
ตัวชีว้ ัดกิจกรรม
งบประมาณ
(หน่วยนับ)
ตค.
พย.
ธค.
มค.
กพ.
มีค.
เมย.
พค.
มิย.
ร้อยละ 80 ของภาคี
กิจกรรมที่ 1 จัดเวทีวิชาการการ
250 คน
728,700
ปรับพฤติกรรมเปลีย่ นสุขภาพคนไทย เครือข่ายที่เข้าร่วมเวที

กค.

สค.





กย.

น้าหนัก
ผูร้ ับผิดชอบ
รายกิจกรรม

แลกเปลีย่ นเรียนมีการรับรู้
ต่อการดาเนินงาน
ดาเนินงานสร้างความรอบรู้
ด้านสุขภาพและปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมสุขภาพ

1.1 ดาเนินการเตรียมความพร้อมจัด
ประชุม
1) แต่งตัง้ คณะทางานจัดงานเวที
วิชาการปรับพฤติกรรม เปลีย่ น
สุขภาพคนไทย
2) ประชุมคณะทางานเพื่อ
เตรียมการจัดประชุม
3) จัดทาโล่และเกียรติบตั ร
1.2 จัดงานเวทีวิชาการปรับพฤติกรรม
เปลีย่ นสุขภาพคนไทย
กิจกรรมที่ 2 จัดทาเอกสาร
รวบรวมผลงานและนวัตกรรมของ
ชุมชนต้นแบบ
กิจกรรมที่ 3 จัดทาวารสารสุขศึกษา
และสือ่ สารสุขภาพ
3.1 ประชาสัมพันธ์ ประสานงาน และ
รวบรวมบทความวิชาการ








จานวนนวัตกรรม/องค์
ความรูจ้ ากต้นแบบชุมชน
รอบรูด้ ้านสุขภาพ 12 เขต
จานวนวารสารสุขศึกษา
และสือ่ สารสุขภาพ
จานวน 2 ฉบับ

12 เขต

2 ฉบับ

62,500











12

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย
3.2 ตรวจสอบคุณภาพของบทความที่
จะนามาตีพมิ พ์ โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ
3.3 ออกแบบและจัดทาต้นฉบับ
3.4 จัดประชุมปฏิบตั ิการพัฒนา
คุณภาพวารสารศึกษาและสือ่ สือ่ สาร
สุขภาพ รวมทั้งรับรองต้นฉบับ
3.5 จัดพิมพ์เอกสารและเผยแพร่

ตัวชีว้ ัดกิจกรรม

เป้าหมาย
(หน่วยนับ)

งบประมาณ

ตค.

พย.

ธค.

มค.

กพ.

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มีค.
เมย.

พค.



มิย.

กค.

สค.







กย.

น้าหนัก
ผูร้ ับผิดชอบ
รายกิจกรรม
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แผนปฏิบัติการกองสุขศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2564 (แผนปฏิบัติการรายเดือน)
โครงการ : ส่งเสริมวัฒนธรรมสุขภาพชุมชน
วัตถุประสงค์ : 1) เพือ่ พัฒนาความร่วมมือการดาเนินงานพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพสาหรับประชาชนกลุ่มวัยเรียนกลุ่มวัยทางาน
2) เพือ่ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายให้สามารถดาเนินงานพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพสาหรับประชาชนกลุ่มวัยเรียนกลุ่มวัยทางาน
3) เพือ่ พัฒนาองค์ความรู้การส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ สาหรับประชาชนกลุ่มวัยเรียนกลุ่มวัยทางาน
4) เพือ่ พัฒนาช่องทางการสื่อสารความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ สาหรับประชาชนกลุ่มวัยเรียนกลุ่มวัยทางาน
ตัวชี้วัดโครงการ : 1) จานวนเครือข่ายได้รับการพัฒนาศักยภาพ จานวน 12 แห่ง
2) ร้อยละ 60 ของชุมชนมีการดาเนินงานพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กบั ประชาชน
3) ร้อยละ 70 ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารความรู้ด้านสุขภาพทีถ่ ูกต้อง
รหัสงบประมาณ : 64-004126600.806-6411200-2100736003P3066-07
ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มสื่อสารสุขภาพ กลุ่มวิชาการและพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษา กองสุขศึกษา
เป้าหมาย
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย
ตัวชี้วัดกิจกรรม
งบประมาณ
(หน่วยนับ)
ตค.
พย.
ธค.
มค.
กพ.
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายได้รับการ
จานวน 12
142,110
เครือข่ายการดาเนินงาน
พัฒนาศักยภาพ
แห่ง
1.1 สารวจข้อมูลสภาพปัญหาและ
ความต้องการในการอบรม (Training
needs)
1 ครั้ง/ 2วัน/
40 คน

1.3 ประเมิน และสรุปผลการพัฒนา
ศักยภาพเครือข่าย

1 ฉบับ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ 1 เรื่อง
เสริมสร้างความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ และพฤติกรรม
สุขภาพสาหรับกลุ่มวัยเรียน
และกลุ่มวัยทางาน

2.1 จัดทาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพือ่
เสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ
และพฤติกรรมสุขภาพสาหรับกลุ่มวัย
เรียนและกลุ่มวัยทางาน

มิย.

กค.

สค.

กย.




7 กลุ่มวิชาการ

165,500

1,655 เล่ม


2.2 สนับสนุนชุดกิจกรรมการเรียนรู้
สาหรับการดาเนินงาน online
กิจกรรมที่ 3 เสริมพลังเครือข่าย

พค.

น้าหนัก
ผู้รับผิดชอบ
รายกิจกรรม
10 กลุ่มวิชาการ



1.2 ประชุมปฏิบตั ิการพัฒนา
ศักยภาพแนวทางสร้างความเข้าใจ
เครือข่ายระดับเขต

กิจกรรมที่ 2 พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้เพือ่ เสริมสร้างความ
รอบรู้ด้านสุขภาพ และพฤติกรรม
สุขภาพ สาหรับกลุ่มวัยเรียนและ
กลุ่มวัยทางาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มีค.
เมย.




เครือข่ายได้รับการ
เสริมพลัง

12 ครั้ง

203,480




15 กลุ่มวิชาการ
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กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัดกิจกรรม

3.1 นิเทศ ติดตาม การดาเนินงาน
เครือข่าย (ประชุมใช้ระบบ Zoom)
กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมการสื่อสาร
เครือข่ายได้รับการ
เครือข่ายสุขภาพ
ส่งเสริมแนวทางการ
การดาเนินงาน

เป้าหมาย
(หน่วยนับ)
12 เขตๆ ละ
1 ครั้ง

งบประมาณ

ตค.

พย.

ธค.

มค.

กพ.

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มีค.
เมย.




พค.

มิย.

กค.

สค.

กย.

น้าหนัก
ผู้รับผิดชอบ
รายกิจกรรม


10 กลุ่มสื่อสาร

101,840

4.1 แนวทางการดาเนินงานและ
สื่อสารเครือข่ายสุขภาพ ปี 2564

1 เรื่อง/
2,381 เล่ม

4.2 สื่อสารข้อมูลข่าวสาร และ
ภาพลักษณ์องค์กร

12 เรื่อง

4.3 จดหมายข่าวเครือข่ายออนไลน์

2ฉบับ/ปี
1ครั้ง/25คน





กิจกรรมที่ 5 พัฒนาช่องทางการ
สื่อสารสุขภาพ

มีช่องทางการสื่อสาร
สุขภาพ

6 ช่องทาง

5.1 ห้องเรียนออนไลน์เครือข่าย
สุขภาพ

ห้องเรียนออนไลน์สาหรับ 1ช่องทาง
เครือข่ายในชุมชน

5.1.1) จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
“พัฒนาระบบการดาเนินงาน
ห้องเรียนออนไลน์ด้านสุขภาพ”
สาหรับเครือข่ายสุขภาพ
(กลุ่มเป้าหมาย อสม./ยุวอสม./จนท.
รพ.สต.)

15คน/ 1 วัน/
1 ครั้ง

5.1.2) จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
“พัฒนาเทคนิคและการบริหารจัดการ
ระบบห้องเรียนออนไลน์ด้านสุขภาพ”
สาหรับเครือข่ายสุขภาพ
(กลุ่มเป้าหมาย อสม./ยุวอสม./จนท.
รพ.สต.)

10คน/ 1
วัน/ 1 ครั้ง





















29 กลุ่มสื่อสาร

366,000

กลุ่มวิชาการ

(7)

กลุ่มสื่อสาร
กลุ่มวิชาการ
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กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย
5.1.3) ผลิตสื่อชุดการสอนและสื่อ
ประกอบการเรียนรู้หอ้ งเรียนออนไลน์
สาหรับเครือข่ายสุขภาพ
(กลุ่มเป้าหมาย อสม./ยุวอสม./จนท.
รพ.สต.)
5.2 คลังความรู้สุขภาพ

ตัวชี้วัดกิจกรรม

เป้าหมาย
(หน่วยนับ)
10 เรื่อง/3ชุด

งบประมาณ

ตค.

พย.

ธค.

มค.

กพ.

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มีค.
เมย.



พค.

มิย.





กค.

สค.

กย.

จานวนผู้เข้าใช้คลัง
1ระบบ
ความรู้สุขภาพฯ เพิม่ ชึ้น
ร้อยละ 20

น้าหนัก
ผู้รับผิดชอบ
รายกิจกรรม

(7)

กลุ่มสื่อสาร

(15)

กลุ่มสื่อสาร

5.2.1 จัดประชุมคณะทางานคัดสรร
จัดทาข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพ และ
ให้คาปรึกษาในระบบคลังความรู้
สุขภาพในระดับกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ
5.2.2 จัดประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาคลังความรู้สุขภาพระดับ
กระทรวงสาธารณสุข

30คน/ 1 วัน/
2 ครั้ง

5.2.3 ดูแลพัฒนาระบบคลังความรู้
สุขภาพ
5.2.4 นาข้อมูลข่าวสาร/สื่อ/ความรู้
ด้านสุขภาพเผยแพร่ในระบบคลัง
ความรู้สุขภาพ



























5.2.4 ประเมินความพึงพอใจคลัง
ความรู้สุขภาพ (Online)
5.3 พัฒนาการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ด้านสุขภาพ และเผยแพร่ผ่านระบบ
ดิจิทลั สื่อสังคมออนไลน์และสื่ออื่นๆที่
เหมาะสม
5.3.1 ผลิตและเผยแพร่สื่อบทความ
สุขภาพ
5.3.2 ผลิตและเผยแพร่สื่ออินโฟ
กราฟิก
5.3.3 ผลิตและเผยแพร่สื่อเสียง
บทความวิทยุความรู้ด้านสุขภาพ






ร้อยละของ
ร้อยละ 70
กลุ่มเป้าหมายมีการรีบรู้
และเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ความรู้ด้านสุขภาพที่
ถูกต้อง
60 เรื่อง
60 เรื่อง
20 เรื่อง
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กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย
5.3.4 ผลิตและเผยแพร่รายการคุย
สนุกเรื่องสุขภาพ
5.3.5 ผลิตสื่อวีดิทศั น์สุขศึกษา
5.3.6 การประเมินผลการรับรู้สื่อ
กิจกรรมที่ 6 จัดกิจกรรมสร้าง
กระแสวันสุขบัญญัติแห่งชาติ ปี
2564และวันสาคัญต่าง ๆ ของ
กระทรวงสาธารณสุข

ตัวชี้วัดกิจกรรม

เป้าหมาย
(หน่วยนับ)
10 เรื่อง

งบประมาณ

ตค.

พย.

ธค.

มค.

กพ.

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มีค.
เมย.

3 เรื่อง

พค.

มิย.

กค.

















สค.

กย.

น้าหนัก
ผู้รับผิดชอบ
รายกิจกรรม


เครือข่ายสุขภาพมีแนว
ทางการสร้างกระแสวัน
สุขบัญญัติแหงชาติ

15 กลุ่มสื่อสาร

244,250

6.1 จัดทาแนวทางการจัดกิจกรรม
รณรงค์ฯ



6.2 จัดกิจกรรมสร้างกระแส วันสุข
บัญญัติแห่งชาติปี 2564



6.2.1 จัดทาคาปราศรัย และสาร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เนือ่ งในวันสุขบัญญัติแห่งชาติ

1 เรื่อง

6.2.2 จัดกิจกรรมสร้างกระแส
"Kickoff "วันสุขบัญญัติแห่งชาติ ใน
ส่วนกลาง

1 ครั้ง

6.2.2 จัดกิจกรรมสร้างกระแส Road
Show ในสถานศึกษา
6.2.3 จัดทาชุดนิทรรศการ
6.3 จัดกิจกรรมวันสาคัญต่าง ๆ ของ
กระทรวงสาธารณสุข

1 ครั้ง






1 ชุด










6.4 สรุปผลการจัดกิจกรรมสร้าง
กระแสวันสุขบัญญัติแห่งชาติ
กิจกรรมที่ 7 สร้างความร่วมมือภาคี จานวนภาคีเครือข่ายใน
เครือข่ายการขับเคลื่อนชุมชนรอบรู้ การขับเคลื่อน
ด้านสุขภาพ
ดาเนินงานชุมชนรอบรู้
ด้านสุขภาพ
7.1 ประชุมหารือแนวทางการ
ดาเนินงานพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
การสื่อสารสุขภาพโดยช่องทาง
ออนไลน์
7.2 ประชุมเครือข่ายความร่วมมือ
MOU โดยช่องทางออนไลน์














7 กลุ่มสื่อสาร

79,950

20คน/1วัน/
1ครั้ง
20คน/1วัน/
1ครั้ง

กลุ่มวิชาการ




7.3 การลงนามความร่วมมือบันทึก
ความเข้าใจระหว่างกัน (MOU) ของ
เครือข่ายการสื่อสารสุขภาพ
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กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย
7.3.1 ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารจัดทา
แผนความร่วมมือภาคีเครือข่ายการ
ขับเคลื่อนชุมชนรอบรู้ดา้ นสุขภาพ
7.3.2 ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารประเมิน
แผนสื่อสารความร่วมมือภาคีเครือข่าย
การขับเคลื่อนชุมชนรอบรู้ดา้ นสุขภาพ

ตัวชี้วัดกิจกรรม

เป้าหมาย
(หน่วยนับ)
50คน/1วัน/
1ครั้ง

ตค.

พย.

ธค.

มค.

กพ.

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มีค.
เมย.

พค.

50คน/1วัน/
1ครั้ง

7.4 การศึกษาดูงานการผลิตและ
10คน/2วัน/
เผยแพร่ของหน่วยงานทีล่ งนามความ
1ครั้ง
ร่วมมือบันทึกความเข้าใจระหว่างกัน
(MOU) ของเครือข่ายการสื่อสาร
กิจกรรมที่ 8 ประเมินการ
ร้อยละของชุมชนมีการ ร้อยละ 60
ดาเนินงานชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ ดาเนินงานพัฒนาความ
การรับรู้สื่อสารสุขภาพ
รอบรู้ด้านสุขภาพให้กับ
ประชาชน
8.1 ประเมินการดาเนินงานชุมชน
รอบรู้ด้านสุขภาพ
8.2 ประเมินการรับรู้สื่อสารสุขภาพ
8.2.1 ประชุมเชิงปฏิบตั ิการจัดทา
เครื่องมือประเมินการรับรู้สื่อสาร
สุขภาพ
8.2.2 จัดทาเครื่องมือประเมินการ
รับรู้สื่อสารสุขภาพ
8.2.3 วิเคราะห์และประมวลผล
8.2.4 สรุปผลและรายงาน

งบประมาณ

มิย.

กค.









สค.

กย.

น้าหนัก
ผู้รับผิดชอบ
รายกิจกรรม


7 กลุ่มสื่อสาร

16,400

กลุ่มแผนงาน

กลุ่มแผนงาน










กลุ่มสื่อสาร
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แผนปฏิบัติการกองสุขศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2564 (แผนปฏิบัติการรายเดือน)
โครงการ : พัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษาในสถานบริการสุขภาพภาครัฐ
วัตถุประสงค์ : 1) เพือ่ พัฒนาชุดการเรียนรู้สาหรับสถานบริการสุขภาพ
2) เพือ่ พัฒนาเครือข่ายสุขศึกษาในสถานบริการสุขภาพภาครัฐ ให้มีศักยภาพและทักษะในการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษา
ตัวชี้วัดโครงการ : 1) จานวนองค์ความรู้สุขศึกษาในสถานบริการสุขภาพ (จานวน 1 เรื่อง)
2) ร้อยละของสถานบริการสุขภาพภาครัฐได้รับการส่งเสริมพัฒนาตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา (ร้อยละ 100)
3) ร้อยละของสถานบริการสุขภาพภาครัฐระดับปฐมภูมิ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล) มีการดาเนินงานตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษาสาหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (ร้อยละ 60)
รหัสงบประมาณ : 64-004126600.806-6411200-2100736003P3066-08
ผู้รบั ผิดชอบโครงการ : กลุ่มวิชาการและพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เป้าหมาย
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย
ตัวชี้วัดกิจกรรม
งบประมาณ
(หน่วยนับ)
ตค.
พย.
ธค.
มค.
กพ.
มีค.
เมย.
พค.
มิย.
กค.
สค.
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาองค์ความรู้
1. กลุ่มเป้าหมายได้รบั 1 เรือ่ ง
383,520
แนวทางการพัฒนาคุณภาพงานสุข การสนับสนุนองค์ความรู้
ศึกษาในสถานบริการสุขภาพ
2. จานวนองค์ความรูท้ ี่ 1 ชุด
ได้รบั การพัฒนา
1.1 จัดพิมพ์แนวทางการพัฒนา
คุณภาพงานสุขศึกษาตามมาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพด้านที่ 8 ด้านสุข
ศึกษา
1.2 พัฒนาชุดการเรียนรู้สาหรับสถาน
บริการสุขภาพ
1.2.1 ทบทวนวรรณกรรมและศึกษา
ความรู้พนื้ ฐาน
1.2.2 ประชุมปฏิบัติการจัดทาชุดการ
เรียนรู้สาหรับสถานบริการสุขภาพ
1.2.3 ทดสอบชุดการเรียนรู้สาหรับ
สถานบริการสุขภาพ
1.2.4 ประชุมปฏิบัติการสรุปและ
ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้
สาหรับสถานบริการสุขภาพ
1.3 จัดทาการเรียนรู้ออนไลน์เพือ่
พัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษาในสถาน
บริการสุขภาพภาครัฐระดับปฐมภูมิ
(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล)

กย.

น้าหนัก
ผู้รบั ผิดชอบ
ราย
กิจกรรม50

2,000 เล่ม

20คน/2ครั้ง/
2วัน
20คน/2ครั้ง/
3วัน
20คน/1ครั้ง/
1วัน
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กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย
1.3.1 ประชุมปฏิบัติการพัฒนา
หลักสูตร เนื้อหาการพัฒนาคุณภาพ
งานสุขศึกษาในสถานบริการสุขภาพ
ภาครัฐระดับปฐมภูมิผ่านระบบ
ออนไลน์
1.3.2 ประชุมปฏิบัติการจัดทาการ
เรียนรู้ออนไลน์เพือ่ พัฒนาคุณภาพ
งานสุขศึกษาในสถานบริการสุขภาพ
ภาครัฐระดับปฐมภูมิ (โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล)
กิจกรรมที่ 2 เพิม่ ขีดสมรรนะ
เครือข่ายการดาเนินงานพัฒนา
คุณภาพงานสุขศึกษาในสถาน
บริการสุขภาพภาครัฐ

ตัวชี้วัดกิจกรรม

เป้าหมาย
(หน่วยนับ)
20คน/1ครั้ง/
3วัน

งบประมาณ

ตค.

พย.

ธค.

มค.

กพ.

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มีค.
เมย.

พค.

มิย.

กค.

สค.

กย.

น้าหนัก
ผู้รบั ผิดชอบ
ราย
กิจกรรม



15คน/2ครั้ง/
1วัน


1) ร้อยละของ
ร้อยละ 80
ผู้เข้าร่วมประชุมมี
ความรู้ ความเข้าใจการ
ดาเนินงานพัฒนา
คุณภาพงานสุขศึกษาใน
ในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล
ร้อยละ 80
2) ร้อยละของผู้เข้ารับ
การอบรมมีความพึง
พอใจต่อการประชุม



292,900

2.1 ประชุมเขิงปฏิบัติการเพือ่ พัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายพีเ่ ลี้ยงการ
ดาเนินงานโรงพยาบาล (รพศ/รพท/
รพช)

100คน/1
ครั้ง/2วัน

-

2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่ พัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายพีเ่ ลี้ยงการ
ดาเนินงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ
2.3 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายการ
ดาเนินงานพัฒนาคุณภาพงานสุข
ศึกษาในหน่วยบริการปฐมภูมิ

250คน/1
ครั้ง/2วัน

-

35
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กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย
กิจกรรมที่ 3 ประเมินผลการ
ดาเนินงานพัฒนาสถานบริการ
สุขภาพ
3.1 ถอดบทเรียนการพัฒนาต้นแบบ
สถานบริการสุขภาพ
3.2 ประชุมรับรองคุณภาพสถาน
บริการสุขภาพภาครัฐระดับปฐมภูมิ
(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล)
3.3 จัดทาใบรับรองคุณภาพสถาน
บริการสุขภาพภาครัฐระดับปฐมภูมิ
(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล)

ตัวชี้วัดกิจกรรม

เป้าหมาย
(หน่วยนับ)

งบประมาณ

ตค.

พย.

ธค.

มค.

กพ.

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มีค.
เมย.

พค.

มิย.





กค.

สค.

115,820

2 ครั้ง
20คน/1ครั้ง/
1วัน

กย.

น้าหนัก
ผู้รบั ผิดชอบ
ราย
กิจกรรม15
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แผนปฏิบัติการกองสุขศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2564 (แผนปฏิบัติการรายเดือน)
โครงการ : พัฒนาองค์กรกองสุขศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2564
วัตถุประสงค์ : 1) เพือ่ ให้กองสุขศึกษามีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
2) เพือ่ ให้บุคลากรมีสมรรถนะ ทักษะ ในการปฏิบัติงานตามสายงานวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพและมีพฤติกรรมตามวัฒนธรรมองค์การที่ดีและยั่งยืน
3) เพือ่ ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และเผยแพร่บทความ ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการด้านสุขศึกษาและสื่อสารสุขภาพ
ตัวชี้วัดโครงการ : 1) ร้อยละ 80 ของบุคลากรกองสุขศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การกองสุขศึกษา
2) ร้อยละ 80 ของบุคลากรกองสุขศึกษามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
3) ร้อยละ 80 ของบุคลากรกองสุขศึกษามีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม
รหัสงบประมาณ : 64-004126600.806-6411200-2100736003P3066-10
ผู้รบั ผิดชอบโครงการ : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เป้าหมาย
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย
ตัวชี้วัดกิจกรรม
งบประมาณ
(หน่วยนับ)
ตค.
พย.
ธค.
มค.
กพ.
มีค.
เมย.
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาคุณภาพการ
ร้อยละ 80 ของ
11,400
บริหารองค์กร
บุคลากรกองสุขศึกษา
มีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงานพัฒนา
คุณภาพการบริหาร
จัดการองค์กรของกอง
สุขศึกษา
1.1 ทบทวนคาสั่งคณะทางาน
1.2 ประชุมคณะทางาน ฯ
1.3 ส่งเสริมการประพฤติตามหลักนิติ
ธรรม
1.4 สร้างนวัตกรรมเพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพในการทางาน
1.5 จัดทามาตรฐานตัวชี้วัดรายบุคคล
1.6 การบริหารความเสี่ยง ฯ
1.7 พัฒนาเสริมสร้างความผาสุก และ
ความสดอุลของคุณภาพชีวิตบุคลากร
กองสุขศึกษา
1.8 ทบทวน ปรับปรุง พัฒนา
กระบวนการทางานของกองสุขศึกษา
1.9 จัดทารายงานสรุปผบการ
ดาเนินงาน

พค.

มิย.

กค.

สค.

กย.

น้าหนักราย
กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

30


30คน/1วัน/
1ครั้ง
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กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย
กิจกรรมที่ 2 การวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดกิจกรรม
1) ร้อยละ 80 ของบุคลากร
กลุม่ เป้าหมายกองสุขศึกษา มี
ความรูแ้ ละมีส่วนร่วมในการ
จัดทาระบบติดตาม กากับ
แผนการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการกองสุขศึกษา
ประจาปีงบประมาณ 2564
2) ได้ระบบการติดตาม กากับ
การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การกองสุขศึกษา 1 ฉบับ

2.1 ประชุมพัฒนาระบบและติดตาม
กากับ การดาเนินงานของกองสุขศึกษา

3.1 ประชุมจัดทาแบบการเสริมสร้าง
สุขภาพเพือ่ การปรับเปลี่ยนฯ
3.2 ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการต่างๆ
3.3 จัดทาระบบเฝ้าระวังภาวะน้าหนัก
เกินโดยสารวจข้อมูล
3.4 ประกาศและยกย่องบุคคล
ต้นแบบด้านการพัฒนาพฤติกรรมฯ

งบประมาณ

ตค.

พย.

ธค.

มค.

กพ.

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มีค.
เมย.

พค.

มิย.

กค.

สค.

กย.

11,400




50คน/1วัน/
2ครั้ง

ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรกองสุขศึกษามี
พฤติกรรมสุขภาพที่
ถูกต้องเหมาะสม
สามารถเป็นต้นแบบ
ด้านการพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพได้

น้าหนักราย
กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

20

20คน/1วัน/
2ครั้ง

2.2 รวบรวมรายงาน สรุป และ
รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงาน
ของกองสุขศึกษา
2.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากล
ยุทธ์การดาเนินงานและจัดทา
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาองค์กร
ต้นแบบด้านการพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ

เป้าหมาย
(หน่วยนับ)













16,300

20

70คน/1วัน/
1ครั้ง



























23

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรกองสุขศึกษา

ตัวชี้วัดกิจกรรม
1) ร้อยละ 80 ของบุคลากร
กองสุขศึกษา ได้รบั การ
พัฒนาศักยภาพ
2) ร้อยละ 80 ของบุคลากร
กองสุขศึกษา มีความพึง
พอใจต่อกิจกรรมเสริมสร้าง
ความผูกพันของบุคลากร
กองสุขศึกษา ปี 2564

เป้าหมาย
(หน่วยนับ)

งบประมาณ

ตค.

พย.

ธค.

มค.

กพ.

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มีค.
เมย.

มิย.

กค.

สค.

188,330

กย.

30

4.1 การพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
ระดับต้น กลาง สูง
4.2.1 การประชุมเสริมสร้างความรอบ
รู้ด้านมาตรฐานงานสุขศึกษา และการ
สื่อสาร ฯ
4.2.2 ประชุมพัฒนาถ่ายทอดองค์
ความรู้ตามสายงานวิชาชีพ
4.3.3 การประเมินความพึงพอใจต่อ
การพัฒนาบุคลากร

พค.

น้าหนักราย
กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
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แผนปฏิบัติการกองสุขศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2564 (แผนปฏิบัติการรายเดือน)
โครงการ : เฝ้าระวังและเตือนภัยสุขภาพ
วัตถุประสงค์ : 1) เพือ่ พัฒนาแนวทางและเครื่องมือการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยเรียน และวัยทางาน
2) เพือ่ ดาเนินการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยเรียน และวัยทางาน หรือข้อมูลในกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่กลุ่มวัยเรียนและวัยทางาน และกลุ่มเป้าหมายรอง คือ กลุ่มเสี่ยงตามสถานการณ์
3) เพือ่ สื่อสารเตือนภัยสุขภาพให้ประชาชนได้รับรู้ขอ้ มูลผ่านสื่อต่างๆ
ตัวชีว้ ดั โครงการ : 1) ร้อยละของประชาชนในชุมชนเป้าหมายวัยเรียนและวัยทางานมี HL , HB ตามเกณฑ์ทกี่ าหนด (ร้อยละ 60 ระดับดีขนึ้ ไป)
2) รูปแบบการเฝ้าระวังและเตือนภัยพฤติกรรมสุขภาพ สามารถดาเนินการเฝ้าระวังสื่อสารเตือนภัยข้อมูลข่าวสารและความรู้ดา้ นสุขภาพ (2 รูปแบบ)
3) เครื่องมือการเฝ้าระวังและเตือนภัยสุขภาพตามกลุ่มวัย (วัยเรียนและวัยทางาน)
4) จานวนข้อมูลผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ 2 กลุ่มวัย (วัยเรียนและวัยทางาน)
รหัสงบประมาณ : 64-004126600.806-6411200-2100733030P3058-11
ผูร้ ับผิดชอบโครงการ : กลุ่มสื่อสารและเตือนภัยพฤติกรรมสุขภาพ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เป้าหมาย
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย
ตัวชี้วัดกิจกรรม
งบประมาณ
(หน่วยนับ)
ตค.
พย.
ธค.
มค.
กพ.
มีค.
เมย.
พค.
มิย.
จานวนแนวทางและ
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาเครื่องมือและ
2 กลุม่ วัย
เครื่องมือการเฝ้าระวังพฤติกรรม
ดาเนินการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ
เรียน และ
สุขภาพกลุ่มวัยเรียนและกลุ่มวัย
ตามกลุม่ วัย(วัยเรียน และวัยทางาน)
วัยทางาน
ทางาน
1.1 ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารจัดทาแนวทาง
และเครื่องมือเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ
1.2 จัดกิจกรรมทดสอบเครื่องมือเฝ้า
ระวังพฤติกรรมสุขภาพในพืน้ ที่ (2 พืน้ ที่)
1.3 จัดทาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรม
สุขภาพ 2 กลุ่มวัย โดยใช้ Google site
1.4 ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเครือข่ายเฝ้า
ระวังพฤติกรรมและสื่อสารเตือนภัยสุขภาพ
1.5 ดาเนินงานเฝ้าระวังพฤติกรรม
สุขภาพทัง้ 2 กลุ่มวัย
1.5.1 ดาเนินการเฝ้าระวัง ทัง้ 2 กลุ่มวัย
ผ่านระบบข้อมูลสุขภาพภาคประชาชน
และระบบเครือข่ายสุขศึกษาในพืน้ ที่
เป้าหมาย
1.5.2 วิเคราะห์ขอ้ มูลเฝ้าระวังพฤติกรรม
ในกลุ่มเป้าหมาย
1.6 ตรวจสอบและสกัดประเด็นเพือ่ การ
สื่อสารเตือนภัยสุขภาพ
1.7 ประชุมจัดกิจกรรมถอดบทเรียนการ
เฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพในพืน้ ที่
เป้าหมาย

กค.

สค.

กย.

น้าหนัก
ผู้รับผิดชอบ
รายกิจกรรม



1 ระบบ






2 ครั้ง
2 กลุ่มวัย
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กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัดกิจกรรม

เป้าหมาย
(หน่วยนับ)

งบประมาณ

ตค.

พย.

ธค.

มค.

กพ.

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มีค.
เมย.

พค.

มิย.





















1.8 จัดทาหนังสือแนวทางการดาเนินงาน
เฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ
กิจกรรมที่ 2 การสือ่ สารเตือนภัย
พฤติกรรมด้านสุขภาพ
2.1 ศึกษาข้อมูลพฤติกรรมเสี่ยงตามสถานการณ์
จากช่องทาง ไทยรู้สู้โควิด กรมควบคุมโรค
สาธารณสุขชัวร์ กรมอนามัย สบค. ทาเนียบ
รัฐบาล EOC กระทรวงสาธารณสุข EOC กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ และหน่วยงานใน
กระทรวงสาธารณสุข และสานักงานสถิติแห่งชาติ

1 แผน

กย.




*สัมภาษณ์ผ่านรายการโทรทัศน์/ยูทูป
*สัมภาษณ์ผ่านรายการวิทยุ
*จัดทาคลิปวิดโี อ อินโฟกราฟฟิกส์
*จัดทาคลิปวีดิโอเตือนภัยพฤติกรรมสุขภาพ

*จัดทาข่าวและบทความสุขภาพ
2.3.2 ผลิตและเผยแพร่คลิป Viral เตือน
ภัยสุขภาพ ผ่านสื่อออนไลน์กระทรวง
สาธารณสุข
2.4 ค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงาน (ค่าวัสดุ
ในการผลิตสื่อ)
2.5 สรุปจัดทารายงานผลการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 3 การประเมินการรับรู้การ ผลการประเมินการรับรูส้ ื่อสาร
เตือนภัยพฤติกรรมสุขภาพใน
เตือนภัยผ่านสือ่

กลุ่มวัยเรียนและกลุ่มวัยทางาน

จานวน 7 ครั้ง
จานวน 3 ครั้ง
จานวน 1 ตอน
จานวน 4 ครั้ง
จานวน 12 ตอน
จานวน 3 ตอน






















100 คน
/4 ครั้ง

3.1 จัดทาเครื่องมือการประเมินผลการ
รับรู้การเตือนภัย
3.2 ดาเนินการเก็บข้อมูลผ่านระบบ
Online

3.4 สรุปจัดทารายงานการประเมินความ
พึงพอใจ

สค.



2.2 จัดทาแผนการสื่อสารเตือนภัย (ตาม
สถานการณ์ และตามนโยบาย)
2.3.1 ผลิตและเผยแพร่สื่อเตือนภัย
พฤติกรรมสุขภาพตามช่องทางทีเ่ หมาะสม

3.3 จัดกิจกรรมในพืน้ ที่

กค.

น้าหนัก
ผู้รับผิดชอบ
รายกิจกรรม



100 คน/ 4
ครั้งๆ ละ 1 วัน
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กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย
กิจกรรมที่ 4 ประเมินความรอบรู้
กลุม่ วส./ กลุม่ ผป./ กลุม่ ฝต.

4.1 ประชุมปฏิบัตกิ ารพัฒนาเครื่องมือ
ประเมินความรอบรู้ดา้ นสุขภาพและ
พฤติกรรมสุขภาพ

ตัวชี้วัดกิจกรรม

เป้าหมาย
(หน่วยนับ)

งบประมาณ

ตค.

พย.

ธค.

มค.

กพ.

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มีค.
เมย.

พค.

มิย.

กค.

สค.

กย.

น้าหนัก
ผู้รับผิดชอบ
รายกิจกรรม

ร้อยละ 80 ประชาชนกลุ่มวัย
เรียนและกลุ่มวัยทางานมี
ความรอบรูด้ ้านสุขภาพใน
ระดับพอใช้ขึ้นไป

2 เครื่องมือ
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แผนปฏิบัติการกองสุขศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2564 (แผนปฏิบัติการรายเดือน)
โครงการ : เสริมสร้างความรอบรูด้ ้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพวิถีเมือง
วัตถุประสงค์ : 1) เพือ่ พัฒนาพืน้ ที่ต้นแบบการส่งเสริมความรอบรูด้ ้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพสาหรับประชาชนเขตเมือง
2) เพือ่ ให้ประชาชนกลุ่มวัยทางานที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองมีความรอบรูด้ ้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง เหมาะสมตามเกณฑ์ที่กาหนด
ตัวชี้วัดโครงการ : 1) จานวนแนวทาง/คู่มือ การดาเนินงานคอนโดมิเนียมสร้างสุขภาพ (จานวน 1 เรือ่ ง)
2) ร้อยละ 10 ของเป้าหมายได้รบั การยกระดับเป็นคอนโดมิเนียมต้นแบบส่งเสริมการเรียนรูด้ ้านสุขภาพ
3) ร้อยละ 60 ของประชาชนกลุ่มวัยทางานที่อาศัยในอาคารชุดเป้าหมายมีความรอบรูด้ ้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสมกับวิถีชีวติ
รหัสงบประมาณ : 64-004126600.806-6411200-2100733030P3058-12
ผู้รบั ผิดชอบโครงการ : กลุ่มวิชาการและพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เป้าหมาย
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย
ตัวชี้วดั กิจกรรม
งบประมาณ
(หน่วยนับ)
ตค.
พย.
ธค.
มค.
กพ.
มีค.
เมย.
กิจกรรมที่ 1 สร้างความร่วมมือการ
ได้เกณฑ์ คู่มอื แนวทางการ
1 เรือ่ ง
12,000
ขับเคลื่อนงานพัฒนาคอนโดสร้างสุขภาพ พัฒนาคอนโดสร้างสุขภาพคู่มอื
และเครือ่ งมือประเมินความรอบรู้
ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ
1.1 ทบทวนเอกสารพัฒนาสุขภาพของ
เอกสารทบทวนสุขภาพประชาชน 1 เรือ่ ง
ประชาชนที่พกั อาศัยในเขตเมืองที่เกี่ยวข้อง
1.2 ประชุมคณะกรรมการและคณะทางาน เกณฑ์ คู่มือแนวทางการพัฒนา
25คน/
ขับเคลื่อนงานพัฒนาคอนโดสร้างสุขภาพ คอนโดสร้างสุขภาพ (1 เรือ่ ง)
1ครัง้ /1วัน

มิย.

กค.

สค.

กย.





1.3 ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
กิจกรรมที่ 2 ชุดความรูก้ ารดาเนินงาน
คอนโดมิเนียมสร้างสุขภาพ

พค.

น้าหนักราย
ผู้รบั ผิดชอบ
กิจกรรม

ชุดความรูก้ ารดาเนินงาน
คอนโดมิเนียมสร้างสุขภาพ

1 เรือ่ ง

2.1 จัดพิมพ์แนวทาง/คู่มือ การดาเนินงาน
คอนโดมิเนียมสร้างสุขภาพ (ชุดความรูก้ าร
ดาเนินงานคอนโดมิเนียมสร้างสุขภาพ)
กิจกรรมที่ 3 ประชาสัมพันธ์โครงการ
แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ

125 เล่ม

กิจกรรมที่ 4 ประชุมปฏิบัติการเสริมสร้าง 1) จานวนเครือข่ายมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคอนโดสร้างสุขภาพ
ความเข้าใจพัฒนาบริการสร้างเสริม
2) จานวนแกนนาจัดการสุขภาพใน
สุขภาพสาหรับอาคารชุด

5 เครือข่าย

34,375


200 แผ่น

-

47,900

50 แกนนา

อาคารชุดได้รบั การพัฒนา
3) ร้อยละของผูเ้ ข้าร่วมประชุมตกลง
เข้าร่วมดาเนินการคอนโดสร้างสุขภาพ ร้อยละ 50

4.1 ประชุมเตรียมการเสริมสร้างความ
เข้าใจและเยี่ยมเสริมพลังพืน้ ที่นาร่องการ
บริการสร้างเสริมสุขภาพสาหรับอาคารชุด

20คน/
1ครัง้ /1วัน
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กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย
กิจกรรมที่ 5 นิเทศเยี่ยมเสริมพลัง และ
ประเมินคัดเลือกพืน้ ที่ต้นแบบการ
เสริมสร้างความรอบรู้ ด้านสุขภาพ
และพฤติกรรมสุขภาพ

ตัวชี้วดั กิจกรรม

1) ร้อยละของเป้าหมาย ได้รบั
การยกระดับเป็นคอนโดมิเนียม
ต้นแบบส่งเสริมการเรียนรูด้ ้าน
สุขภาพ
2) ร้อยละของประชาชนกลุ่มวัย ร้อยละ 60
ทางานที่อาศัยอาศัยในอาคารชุด
เป้าหมายมีความรอบรูด้ ้าน
สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่
ถูกต้องเหมาะสมกับวิถีชีวิต

5.1 ประชุมปฏิบตั ิการคัดเลือกพืน้ ที่ต้นแบบ
การเสริมสร้างความรอบรูด้ ้านสุขภาพและ
พฤติกรรมสุขภาพ
5.2 นิเทศเยี่ยมเสริมพลัง และประเมิน
พืน้ ที่ต้นแบบ
คัดเลือกพืน้ ที่ต้นแบบ
5.3 เก็บข้อมูลความรอบรูด้ ้านสุขภาพและ
พฤติกรรมสุขภาพ
กิจกรรมที่ 6 จัดทา/เผยแพร่ สื่อวีดิทัศน์ สื่อวีดิทัศน์พนื้ ที่ต้นแบบ
พืน้ ที่ต้นแบบการเสริมสร้างความรอบรู้
ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ และ
เชิดชูเกียรติ
6.1 จัดจ้างผลิตสื่อวีดิทศั น์พนื้ ที่ต้นแบบการ
เสริมสร้างความรอบรูด้ ้านสุขภาพและ
พฤติกรรมสุขภาพวิถีชุมชนเมือง
6.2 จัดทาโล่
6.3 จัดพิมพ์เกียรติบตั รพร้อมกรอบ
6.4 จัดพิมพ์เอกสารสรุปผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย
(หน่วยนับ)
ร้อยละ 10

งบประมาณ

ตค.

พย.

ธค.

มค.

กพ.

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มีค.
เมย.

พค.

มิย.









กค.

สค.

กย.

น้าหนักราย
ผู้รบั ผิดชอบ
กิจกรรม

28,000

20คน/1วัน/
5แห่ง



5 แห่ง


1 เรือ่ ง

48,500

1 เรือ่ ง

5 โล่
50 ชุด
150 เล่ม
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แผนปฏิบัติการกองสุขศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2564 (แผนปฏิบัติการรายเดือน)
โครงการ : พัฒนายุวอาสาสมัครสาธารณสุขในการดูแลสุขภาพกลุม่ วัยรุ่น
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อสร้างความร่วมมือในการขับเคลือ่ นการดาเนินงานพัฒนาศักยภาพยุวอาสาสมัครสาธารณสุข
2) เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ด้านสุขภาพในระบบออนไลน์
3) เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนาเยาวชนให้มีบทบาทในการเป็นยุวอาสาสมัครสาธารณสุข
4) เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานยุวอาสาสมัครสาธารณสุข
ตัวชี้วัดโครงการ : 1) จานวนเป้าหมายโรงเรียนที่ได้รับการส่งเสริมเป็นเครือข่ายโรงเรียนแกนนาระดับมัธยม (จานวน 42 แห่ง)
2) จานวน นวัตกรรมหรือกิจกรรม Challenge (จานวน 3 ประเภท)
3) จานวนยุว อสม. ในโรงเรียนแกนนาระดับมัธยม (จานวน 420 คน)
4) จานวนยุว อสม. ในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติ (จานวน 35,120 คน)
5) ร้อยละของนักเรียนแกนนาในโรงเรียนเป้าหมายมีความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องตามเกณฑ์ที่กาหนด (ร้อยละ 60)
รหัสงบประมาณ : 64-004126600.806-6411200-2100733030P3058-13
ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุม่ วิชาการและพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เป้าหมาย
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย
ตัวชีว้ ัดกิจกรรม
งบประมาณ
(หน่วยนับ)
ตค.
พย.
ธค.
มค.
กพ.
มีค.
เมย.
กิจกรรมที่ 1 พัฒนากลไกและสร้าง จานวนเครือข่ายที่มี
4 เครือข่าย
28,880
ความร่วมมือเครือข่าย
ส่วนร่วมในการ
ดาเนินงาน 4 เครือข่าย
1.1 ประชุมปฏิบตั ิการพัฒนากลไก
และสร้างความร่วมมือเครือข่าย
กิจกรรมที่ 2 สร้างและพัฒนา
หลักสูตรชุดความรู้ 1
หลักสูตร เนื้อหา กระบวนการเรียนรู้ หลักสูตร


1 หลักสูตร

2.2 จัดทาหลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์

3.1 พัฒนาศักยภาพแกนนาผ่าน
ระบบออนไลน์











มิย.

กค.

สค.

กย.



78,320

2.1 ประชุมปฏิบตั ิการพัฒนาหลักสูตร
ชุดความรู้เนือ้ หาวิชาการ และ
กระบวนการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานเครือข่าย

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพทีม
ยุวอาสาสมัครสาธารณสุข



พค.

น้าหนักราย
กิจกรรม ผูร้ ับผิดชอบ





135,800
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กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย
กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนการ
ดาเนินงาน

เป้าหมาย
(หน่วยนับ)
จานวน นวัตกรรมหรือ 3 ประเภท
กิจกรรม Challenge
ตัวชีว้ ัดกิจกรรม

งบประมาณ

ตค.

พย.

ธค.

มค.





ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กพ.
มีค.
เมย.

4.2 จัดกิจกรรมประกวดนวตกรรม
(ประกวดนวัตกรรมหรือกิจกรรม
Challenge เช่น Health Model,
Health Report และ Health
Creator)

6.1 ประเมินความรอบรู้และ
พฤติกรรมสุขภาพแกนนา



สค.

กย.

-


ร้อยละของแกนนา
ร้อยละ 60
เยาวชนมีความรอบรู้
และพฤติกรรมสุขภาพ
ที่ถูกต้อง (ร้อยละ 60)



กค.



5.1 ส่งเสริมและเสริมพลังยุวอาสา
สมัครสาธารณสุขในพื้นที่
กิจกรรมที่ 6 ประเมินผล

มิย.

-

4.1 พัฒนาระบบลงทะเบียนออนไลน์ ระบบออนไลน์ 1 ระบบ 1 ระบบ

4.3 จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้
นวัตกรรมเครือข่ายยุวอาสาสมัคร
สาธารณสุข
กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมและเสริมพลัง บูรณาการกับโครงการ
ยุวอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่ ส่งเสริมวัฒนธรรม
สุขภาพชุมชน

พค.

น้าหนักราย
กิจกรรม ผูร้ ับผิดชอบ





-
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แผนปฏิบัติการกองสุขศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2564 (แผนปฏิบัติการรายเดือน)
โครงการ : เสริมสร้างความรอบรูด้ า้ นสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุเป้าหมายมีความรอบรูด้ า้ นสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมกับวัย
2) เพื่อพัฒนาระบบการเสริมสร้างความรอบรูด้ า้ นสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพในชมรมผู้สูงอายุ
ตัวชี้วดั โครงการ : 1) ร้อยละของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเป้าหมายมีความรอบรูแ้ ละพฤติกรรมสุขภาพได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด (ร้อยละ 60)
2) ระบบการเสริมสร้าง HL&HB ในชมรมผู้สูงอายุ (1 ระบบ)
รหัสงบประมาณ : 64-004126600.806-6411200-2100740037P3067-14
ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มวิชาการและพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษา
เป้าหมาย
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย
ตัวชี้วัดกิจกรรม
งบประมาณ
(หน่วยนับ)
ตค.
พย.
ธค.
มค.
กิจกรรมที่ 1 พัฒนา (ร่าง) ระบบการ
65,200
เสริมสร้างความรอบรูด้ ้านสุขภาพใน
ชมรมผู้สงู อายุ
1.1 ประชุมปฏิบัตกิ ารออกแบบระบบ
การเสริมสร้างความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ
ในชมรมผู้สูงอายุ
1.2 จัดทาคู่มอื ระบบการเสริมสร้าง
ความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ

ร่างระบบการเสริมสร้าง
ความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ
(1 ระบบ)
คู่มอื ระบบการ
เสริมสร้างความรอบรู้
ด้านสุขภาพ

1.2.1 จัดพิมพ์คู่มอื ระบบการ
เสริมสร้างความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ
1.2.2 จัดพิมพ์คู่มอื การจัดกิจกรรม
เสริมสร้างความรอบรูด้ า้ นสุขภาพใน
กลุ่มผู้สูงอายุสาหรับเจ้าหน้าที่และ
ผู้ดแู ล

50 เล่ม

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาระบบเสริมสร้าง
ความรอบรูด้ ้านสุขภาพในชมรม
ผู้สงู อายุ
2.1 ประชุมสร้างศักยภาพทีมงานใน แผนการดาเนินงาน
การเสริมสร้างความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ พัฒนาระบบเสริมสร้าง
ในกลุ่มผู้สูงอายุ
ความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ
(4 แผน)
2.2 ประเมินและถอดบทเรียน



ระบบการเสริมสร้าง
ความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ

กพ.

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มีค.
เมย.

พค.

มิย.













กค.

สค.

กย.

น้าหนักราย
กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ







222,800
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แผนปฏิบัติการกองสุขศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2564 (แผนปฏิบัติการรายเดือน)
โครงการ : ขับเคลื่อนการดาเนินงานพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ
วัตถุประสงค์ : 1) เพือ่ ให้สถานบริการสุขภาพภาครัฐได้รบั การส่งเสริมให้มีศักยภาพในการดาเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานงานสุขศึกษา
2) เพือ่ ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาหมู่บา้ นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
3) เพือ่ ยกระดับการดาเนินงานชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ
4) เพือ่ ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มวัยทางานและเด็กวัยเรียนกลุ่มเป้าหมายมีความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง
5) เพือ่ ส่งเสริมให้มีแกนนาสุขภาพในสถานศึกษา
ตัวชี้วัดโครงการ : 1) ร้อยละของสถานบริการสุขภาพภาครัฐได้รบั การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษาตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่กาหนด (ร้อยละ 80)
2) ร้อยละของสถานบริการสุขภาพภาครัฐระดับปฐมภูมิ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล) ได้รบั การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษาตามมาตรฐานที่กาหนด (ร้อยละ 60)
3) ร้อยละของหมู่บา้ นมีการดาเนินงานพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ(ร้อยละ 60)
4) ร้อยละของโรงเรียนมีการดาเนินงานพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ (ร้อยละ 60)
5) จานวนต้นแบบชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ ( 12 เขต)
6) ร้อยละของประชาชนวัยเรียน วัยทางานมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพ (ระดับพอใช้ขึ้นไป ร้อยละ 80/ ระดับดีขึ้นไปร้อยละ 60)
รหัสงบประมาณ : 64-004126600.806-6411200-2100736003P3066-09
ผู้รบั ผิดชอบโครงการ : กลุ่มแผนงานและประเมินผล / ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ 1-12
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เป้าหมาย
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย
ตัวชี้วดั กิจกรรม
งบประมาณ
(หน่วยนับ)
ตค.
พย.
ธค.
มค.
กพ.
มีค.
เมย.
พค.
มิย.
กิจกรรมที่ 1 ขับเคลื่อนการ
12 เขต
1,317,000
ดาเนินงานพัฒนาความรอบรู้ด้าน
สุขภาพระดับเขต
1.1 พัฒนาระบบกลไกการบริหาร
1 แผนงาน

จัดการและขับเคลื่อนสู่การปฏิบตั ิ
- ถ่ายทอดแนวทางการดาเนินงานสุข
100 คน/1
ศึกษาเพือ่ พัฒนาความรอบรู้ด้าน
วัน/12 เขต

สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ
- สนับสนุนองค์ความรู/้ เครื่องมือ การ
12 เขต







ดาเนินงานสุขศึกษา
1.2 พัฒนาศักยภาพ ผู้รบั ผิดชอบงาน
100 คน/1


สุขศึกษา
วัน/12 เขต
1.3 ส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินงาน
12 เขต
สุขศึกษา (วิทยากร/ให้คาปรึกษา/







นวัตกรรม)
1.4 นิเทศ ติดตาม เยี่ยมเสริมพลังการ
76 จังหวัด/


ดาเนินงานสุขศึกษา
878 อาเภอ
1.5 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
12 เขต

1.6 ประเมินผลการดาเนินงาน และ
2 ครั้ง
ประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและ


พฤติกรรมสุขภาพของประชาชน

กค.
-

สค.
-

น้าหนักราย
กิจกรรม ผู้รบั ผิดชอบ

กย.
-
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กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย
กิจกรรมที่ 2 ขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานพัฒนาความรอบรู้ด้าน
สุขภาพระดับจังหวัด
2.1 สร้างทีม/ขับเคลื่อนงานสุขศึกษา
ระดับจังหวัด/อาเภอ ถ่ายทอดและทา
ความเข้าใจแนวทางการพัฒนาและ
การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ
และพฤติกรรมสุขภาพ

ตัวชี้วดั กิจกรรม

เป้าหมาย
(หน่วยนับ)
76 จังหวัด

งบประมาณ

ตค.

พย.

ธค.

มค.

พค.

มิย.

กค.

สค.

กย.

น้าหนักราย
กิจกรรม ผู้รบั ผิดชอบ

1,990,000

76 จังหวัด


2.2 สร้างความเข้าใจและพัฒนา
ศักยภาพผู้รบั ผิดชอบงานสุขศึกษาของ
สถานบริการสุขภาพ เรื่องมาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา
มาตรฐานสุขศึกษาของ รพ.สต.

รพศ.รพท. รพช
1,200 แห่ง

2.3 ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา
ศักยภาพผู้รบั ผิดชอบงานสุขศึกษาใน
พืน้ ที่
2.4 ส่งเสริมการดาเนินงานสุขศึกษา
ผ่านรูปแบบหมู่บา้ นปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมฯและโรงเรียนสุขบัญญัติ
แห่งชาติ

76 จังหวัด



-รพสต.9,777
แห่ง


75032 หมู่บ้าน/
30757 โรงเรียน

2.5 ติดตาม เสริมพลัง ควบคุมกากับ
การดาเนินงานโดยใช้โปรแกรม
ประเมินการพัฒนาหมู่บา้ น
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและโรงเรียนสุข
บัญญัติแห่งชาติ
2.6 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2.7 ประเมินผลการดาเนินงาน

กพ.

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มีค.
เมย.
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แผนปฏิบัติการกองสุขศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

