
เอกสารแนบ 2

เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)  (13)  (14) (15)

       6,058,700

       6,058,700
1 1.1 สง่เสรมิการเกดิ

และเตบิโตคณุภาพ

2. เด็กอาย ุ0-5 ปี มี

พัฒนาการสมวยั

2) รอ้ยละของเด็กอายุ

 0-5 ปี ทีม่ี

พัฒนาการสมวยั

1. กลุม่สตรแีละ

เด็กปฐมวยั

2. แผนงานบรูณา

การพัฒนาศกัยภาพ

คนตามชว่งวยั

1. โครงการพัฒนาศนูย์

เด็กเล็กคณุภาพ

1. เพือ่พัฒนาศนูยเ์ด็กเล็ก

ใหไ้ดม้าตรฐานคณุภาพ

ตามทีก่รมอนามัยก าหนด

และขบัเคลือ่นการ

ด าเนนิงานศนูยเ์ด็กเล็ก

คณุภาพใหม้ปีระสทิธภิาพ

2. เพือ่สง่เสรมิใหเ้ด็ก

ปฐมวยัมกีารเจรญิเตบิโต

พัฒนาการสมวยั และมกีาร

เรยีนรูต้ามชว่งวยั  

 3. เพือ่พัฒนาศกัยภาพ

ผูบ้รหิารศนูยเ์ด็ก ครูผูด้แูล

เด็กและผูเ้กีย่วขอ้งทกุภาค

สว่นใหม้คีวามรูทั้กษะในการ

บรหิารจัดการ การอบรม

เลีย้งด ูและสง่เสรมิ

พัฒนาการเด็กการเรยีนรูข้อง

เด็ก รอบดา้น

 -ศนูยเ์ด็กเล็กวยั

เตาะแตะ (3 เดอืน

 ถงึ 2 ปี 6 เดอืน) 

77 จว. 

 - ศนูยเ์ด็กเล็กใน

เขตพืน้ที ่76 จว.

1.ศนูยเ์ด็กเล็กวยั

เตาะแตะ (3 เดอืน

 ถงึ 2 ปี 6 เดอืน) 

ไดรั้บการพัฒนา 

ในพืน้ที ่77 

จังหวดัๆ ละ 1 แหง่

2.ศนูยเ์ด็กเล็ก

ผา่นมาตรฐานศนูย์

เด็กเล็กแหง่ชาติ

ในพืน้ที ่76 

จังหวดัๆ ละ 1 แหง่

 (ตามขาวคาดแดง

ระบไุวจ้ านวน 76 

แหง่)

ตค.59- กย. 60 - นพ.ธรีชยั     

-นางจันทรเ์พ็ญ 

-นส.สรุพีร       

-นส.พรชเนตต ์ 

       

โทร 

02-590-4407, 

02- 590-4579

1.พัฒนาคณุภาพการ

ด าเนนิงานศนูยเ์ด็กเล็ก

คณุภาพ

ผูรั้บผดิชอบงาน

ดา้นพัฒนาการ

เด็กจากกรม

อนามัย กรม

สขุภาพจติ และ

จาก ก.พม.

1.1 ประชมุเชงิ

ปฏบิัตกิารจัดท า

มาตรฐาน/คูม่อืศนูยเ์ด็ก

เล็กวยัเตาะแตะ (3 เดอืน

 ถงึ 2 ปี 6 เดอืน)

ไดม้าตรฐาน/คูม่อื

ศนูยเ์ด็กเล็กวยั

เตาะแตะ 1 เรือ่ง

ตค. - ธค. 59              200,000  -

1.2 จัดพมิพค์ูม่อื/

มาตรฐานศนูยเ์ด็กเล็กวยั

เตาะแตะ

ไดคู้ม่อื/มาตรฐาน

ศนูยเ์ด็กเล็กวยั

เตาะแตะเป็น

รูปเลม่สมบรูณ์  

30,000 เลม่

 มค.60              200,000  -

1.3 จัดพมิพม์าตรฐาน

ศนูยเ์ด็กเล็กแหง่ชาต ิ

(3-5ปี) ใหเ้ป็นมาตรฐาน

เดยีวกนัทัง้ประเทศ  

(ประสานขอตน้ฉบับจาก

กระทรวงการพัฒนา

สงัคมและความมั่นคง

ของมนุษยม์าจัดพมิพ)์

มาตรฐานศนูยเ์ด็ก

เล็กแหง่ชาต ิ(3-5

 ปี) เป็นรูปเลม่

สมบรูณ์ 2,000 เลม่

มค. 60              100,000  -

2. พัฒนาศนูยเ์ด็กเล็ก

ตน้แบบอายตุ า่กวา่ 3 ปี (วยั

เตาะแตะ) ของสถาบัน

พัฒนาอนามัยเด็กฯ

ศนูยเ์ด็กเล็ก

ตน้แบบ จ านวน 2 

แหง่

 -

2.1 ประชมุเชงิ

ปฏบิัตกิารสรา้งเสรมิ

ประสบการณ์เรยีนรูเ้พือ่

สง่เสรมิพัฒนาการที่

สมวยั

(ไหว/้เด็กด/ีเลา่นทิาน/

วนัเด็ก)

พ่อแม ่ผูป้กครอง

และเด็กทีอ่ยู่ใน

ศนูยเ์ด็ก วลัลภ

ไทยเหนอืและ

สถานอนามัยเด็ก

กลาง1ครัง้/100คน

มค.60                68,500  -

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามชว่งวัย

ชือ่โครงการ วตัถุประสงค์โครงการ กลุม่เปา้หมาย กิจกรรมการด าเนินงาน เปา้หมายโครงการ
(จ านวนและหน่วย

นับ)

ระยะเวลาการ
ด าเนินงานโครงการ

แผนงานตามเอกสาร
งบประมาณ

ประเดน็ยทุธศาสตร์ เปา้ประสงค์ยทุธศาสตร์ ตวัชีว้ดัยทุธศาสตร์ Cluster

แผนปฏบิัตกิารกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (งบด าเนินงาน)
หน่วยงาน  สถาบันพัฒนาอนามัยเดก็แห่งชาติ

งบประมาณ (บาท) ผู้รบัผิดชอบ
โครงการ

รวมงบประมาณ

ที่



เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

ชือ่โครงการ วตัถุประสงค์โครงการ กลุม่เปา้หมาย กิจกรรมการด าเนินงาน เปา้หมายโครงการ
(จ านวนและหน่วย

นับ)

ระยะเวลาการ
ด าเนินงานโครงการ

แผนงานตามเอกสาร
งบประมาณ

ประเดน็ยทุธศาสตร์ เปา้ประสงค์ยทุธศาสตร์ ตวัชีว้ดัยทุธศาสตร์ Cluster งบประมาณ (บาท) ผู้รบัผิดชอบ
โครงการ

ที่

2.2ประชมุเชงิปฏบิัตกิาร

สรา้งสมัพันธภ์าคี

เครอืขา่ยในการสง่เสรมิ

พัฒนาการเด็กปฐมวยั  

(กฬีาส)ี

พ่อแม ่ผูป้กครอง

และเด็กทีอ่ยู่ใน

ศนูยเ์ด็ก วลัลภ

ไทยเหนอืและ

สถานอนามัยเด็ก

กลาง1ครัง้/260คน

กพ.60                50,000

2.3 ประชมุเชงิปฏบิัตกิาร

เพือ่สง่เสรมิและเฝ้า

ระวงัภาวะโภชนาการใน

เด็กปฐมวยั  

(โภชนาการ/cooking)

พ่อแม ่ผูป้กครอง

ของเด็กทีอ่ยู่ใน

ศนูยเ์ด็ก วลัลภ

ไทยเหนอืและ

สถานอนามัยเด็ก

กลาง1ครัง้/100คน

มยิ. 60                20,000

2.4 อบรมเชงิปฏบิัตกิาร

ป้องกนัอบุัตเิหตแุละ

อบุัตภัิยในเด็กปฐมวยั    

   (หนไีฟ/จมน ้า)

บคุลากรของ

สถาบันพัฒนา

อนามัยเด็ก

แหง่ชาตแิละเด็ก

ในศนูยเ์ด็ก วลัลภ

ไทยเหนอืและ

สถานอนามัยเด็ก

กลาง1ครัง้/80 คน

ธค. 60                60,000

2.5 อบรมเชงิปฏบิัตกิาร

เพือ่ศกัยภาพครูพีเ่ลีย้ง

ในการเฝ้าระวงัและ

สง่เสรมิพัฒนาการเด็ก

ปฐมวยั

ครูพีเ่ลีย้งเด็กจาก

ศนูยพั์ฒนาเด็ก

วลัลภไทยเหนอื

และสถานอนามัย

เด็กกลาง

 1 ครัง้/80 คน

เมย. 60                11,500

3.ตน้แบบการด าเนนิงาน

ครอบครัวคณุภาพใน

ศนูยพั์ฒนาเด็ก

 - นักวชิาการและ

ครูพีเ่ลีย้งของ

สถาบันฯ

3.1 แตง่ตัง้คณะท างาน 

“ครอบครัวคณุภาพ”

 - ค ำสั่ง

คณะท ำงำน 

ครอบครัวคณุภำพ 

จ ำวน 1 ชดุ

 - ตค. 59                      -                        -   

 - นักวชิาการและ

ครูพีเ่ลีย้งของ

สถาบันฯ 30 คน

3.2 จัดประชมุ

คณะท างานชีแ้จง

โครงการฯและแผนการ

ด าเนนิงาน

 - ไดแ้ผนกำร

ด ำเนนิงำน

กจิกรรมครอบครัว

คณุภำพ 1 ฉบับ

 - ตค. 59                 1,050                      -   

 - ผูป้กครองเด็ก

ในศนูยเ์ด็กเล็ก

วลัลภไทยเหนอื 

และสถานอนามัย

เด็กกลาง

3.3 จัดกจิกรรมโรงเรยีน

พ่อแม ่(อบรมใหค้วามรู ้

และกจิกรรมอืน่ๆ)

 - มกีำรจัด

กจิกรรมโรงเรยีน 

พ่อ แม ่จ ำนวน 10

 ครัง้ (เดอืนละ 1 

ครัง้)

 - พย.59-สค.60                10,500                      -   

 - ครูพีเ่ลีย้งเด็กใน

ศนูยเ์ด็กเล็กวลัลภ

ไทยเหนอื และ

สถานอนามัยเด็ก

กลาง

3.4 จัดกจิกรรมถอด

บทเรยีน “ยอ้นรอยการ

เลีย้งดบูตุร/การเลน่ของ

ครอบครัวไทยในอดตี 

สง่เสรมิพัฒนาการเด็ก 

0-3 ปีอยา่งไร ไมต่อ้ง

ซือ้ของเลน่แพง”

 - กจิกรรมถอด

บทเรยีน จ ำนวน   

 5 ครัง้ๆละ 10 คน

 - พย. - ธค. 59                 1,750                      -   

 - นักวชิาการและ

ครูพีเ่ลีย้งของ

สถาบันฯ 30 คน

3.5จัดประชมุเชงิ

ปฏบิัตกิารครัง้ที ่1 

“ครอบครัวคณุภาพ 

ส าคญัอยา่งไรกบั

อนาคตของชาต”ิ

 - แผนพัฒนำ

ครอบครัวคณุภำพ 

 1 เรือ่ง

ธค. 60                16,100                      -   

 - นักวชิาการและ

ครูพีเ่ลีย้งของ

สถาบันฯ 30 คน

3.6จัดประชมุเชงิ

ปฏบิัตกิารครัง้ที ่2 “เลน่

กบัลกูอยา่งไร ให ้

พัฒนาทักษะชวีติ EF”

 -แผนกำรเลน่

พัฒนำทักษะ EF  

 1 เรือ่ง

มค.60                16,100                      -   

 - นักวชิาการและ

ครูพีเ่ลีย้งของ

สถาบันฯ 30 คน

3.7จัดประชมุเชงิ

ปฏบิัตกิารครัง้ที ่3 

“Create การเลน่ เพือ่

สง่เสรมิพัฒนาการเด็ก

0-3ปี”

 - แผนกำรเลน่

แนวใหม1่ เรือ่ง

กพ.60                15,500                      -   



เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

ชือ่โครงการ วตัถุประสงค์โครงการ กลุม่เปา้หมาย กิจกรรมการด าเนินงาน เปา้หมายโครงการ
(จ านวนและหน่วย

นับ)

ระยะเวลาการ
ด าเนินงานโครงการ

แผนงานตามเอกสาร
งบประมาณ

ประเดน็ยทุธศาสตร์ เปา้ประสงค์ยทุธศาสตร์ ตวัชีว้ดัยทุธศาสตร์ Cluster งบประมาณ (บาท) ผู้รบัผิดชอบ
โครงการ

ที่

 - นักวชิาการและ

ครูพีเ่ลีย้งของ

สถาบันฯ 30 คน

3.8จัดประชมุสรุป

บทเรยีนน าเสนอ “แนว

ทางการเลีย้งดบูตุร/การ

เลน่ตามชว่งวยัให ้

สง่เสรมิพัฒนาการในเด็ก

 0-3 ปี

 -เกณฑก์ำรเลน่

ตำมชว่งวยัเพือ่

สง่เสรมิพัฒนำกำร

ในเด็ก 0-3 ปี 1 

เรือ่ง

กพ.60                 1,050                      -   

 - นักวชิาการและ

ครูพีเ่ลีย้งของ

สถาบันฯ 30 คน

3.9จัดกจิกรรมประกวด 

“การเลน่แนวใหมเ่พือ่

สง่เสรมิพัฒนาการเด็ก 

0-3 ปีส าหรับผูป้กครอง

 -กำรเลน่แนวใหม่

เพือ่สง่เสรมิ

พัฒนำกำรเด็ก 0-3

 ปีส ำหรับผูป้กครอง

มคี.60                 8,900                      -   

 - ผูป้กครองเด็ก

ในศนูยเ์ด็กเล็ก

วลัลภไทยเหนอื 

และสถานอนามัย

เด็กกลาง

3.10ผลติสือ่เพือ่

ถา่ยทอดส าหรับ

ผูป้กครอง 

 - แนวทางการเลีย้งดบูตุร

 - การเลน่เพือ่สง่เสรมิ

พัฒนาการเด็ก 0-3 ปี 

ส าหรับผูป้กครอง

 -การเป็นครอบครัว

หนังสอื/คูม่อื/สือ่

กำรเลน่ส ำหรับ

ผูป้กครอง จ ำนวน 

3 เรือ่ง

เมย. - กค.60              108,000                      -   

 - นักวชิาการและ

ครูพีเ่ลีย้งของ

สถาบันฯ 30 คน

3.11 ประชมุสรุป

บทเรยีน “ผลการ

ด าเนนิงานกจิกรรม

ตน้แบบการด าเนนิงาน

ครอบครัวคณุภาพใน

ศนูยพั์ฒนาเด็ก พรอ้ม

น าเสนอแนวทางพัฒนา

ในปีตอ่ไป

 - สรุปรำยงำน 1 

เรือ่ง

สค.60                 1,050

 4. สนับสนุนการด าเนนิงาน

ศนูยเ์ด็กเล็กคณุภาพ

ครูพีเ่ลีย้งในศนูย์

เด็กเล็กระดบัพืน้ที่

 4.1 จัดอบรมพัฒนา

ศกัยภาพครูพีเ่ลีย้ง (ครู ก) 

ใหส้ามารถถา่ยทอดการ

ด าเนนิงานศนูยเ์ด็กเล็ก

คณุภาพ (0-5 ปี) และเป็น

ครูพีเ่ลีย้งใหแ้กพ่ืน้ที่

ครูพีเ่ลีย้งเด็กมี

ความเขา้ใจในการ

ถา่ยทอดการ

ด าเนนิงานฯ และ

เป็นครูพีเ่ลีย้ง

ใหแ้กพ่ืน้ทีไ่ด ้

จ านวน 190 คน

พย. 59              400,000  -

ศนูยอ์นามัย 

จ านวน 4 แหง่

(ภาคละ 1 แหง่)

 4.2 เยีย่มเสรมิพลงัการ

ด าเนนิงานพัฒนาตน้แบบ

ศนูยว์ยัเตาะแตะและศนูยเ์ด็ก

เล็กคณุภาพแหง่ชาติ

มรีายงานการเยีย่ม

เสรมิการคดักรอง

พัฒนาการฯ ใน

พืน้ที ่ศอ. จ านวน 

4 เรือ่ง

มยิ.-สค.60              200,000  -

 4.3 จัดท าฐานขอ้มลูศนูย์

เด็กเล็กคณุภาพระดบัประเทศ

มฐีานขอ้มลูศนูย์

เด็กเล็กคณุภาพ

ระดบัประเทศ 1 

ระบบ

ตค.59-มคี.60                90,000  -

         1,580,000                       -   

2 1.1 สง่เสรมิการเกดิ

และเตบิโตคณุภาพ

2. เด็กอาย ุ0-5 ปี มี

พัฒนาการสมวยั

2) รอ้ยละของเด็กอายุ

 0-5 ปี ทีม่ี

พัฒนาการสมวยั

1. กลุม่สตรแีละ

เด็กปฐมวยั

2. แผนงานบรูณา

การพัฒนาศกัยภาพ

คนตามชว่งวยั

2.โครงการเด็กไทยรุน่

ใหมพั่ฒนาการสมวยั

พรอ้มเรยีนรู ้

1.เพือ่กระตุน้พัฒนาการเด็ก

อาย ุ0-5 ปี ทีม่พัีฒนาการ

สง่สยัลา่ชา้ ใหพ้รอ้มตอ่การ

เรยีนรู ้

เด็กปฐมวยั        

อาย ุ0 - 5 ปี

เด็กปฐมวยั        

อาย ุ0 - 5 ปี มี

พัฒนาการสมวยั 

รอ้ยละ 85

2.เพือ่พัฒนาทักษะผู ้

ประเมนิคดักรองพัฒนาการ

เด็ก

1.พัฒนาคูม่อืประเมนิ

พัฒนาการเด็ก (DSPM)

 3.เพือ่สง่เสรมิใหเ้กดิการ

วางแผนการพัฒนาเด็ก

ปฐมวยัอยา่งมสีว่นร่วมและ

เกดิการบรูณาการทกุภาคสว่น

ผูท้รงคณุวฒุ ิ

ผูบ้รหิารจาก

สว่นกลางและ 

ศนูยอ์นามัยที ่1-13

1.1 จัดประชมุเชงิปฏบิัตกิาร

จัดท าคูม่อืการประเมนิ

พัฒนาการเด็ก DSPM ฉบับ

ปรับปรุงครัง้ที ่1 (ระดบั

สว่นกลาง)

- ไดข้อ้เสนอใน

การจัดท าคูม่อืการ

ประเมนิพัฒนาการ

เด็กฯ จ านวน 1 

เรือ่ง 

- ผูเ้ขา้ร่วมประชมุ

ไดพั้ฒนาแนวคดิ

ในการจัดท าคูม่อื

การประเมนิ

พัฒนาการเด็กฯ 

จ านวน 80 คน

27 ตค 59                40,000  -

-นพ.ธรีชยั      

-นางกติมิา

-นส.ภัทราพร    

-นส.ณัชชา      

-นส.กญัจนา     

โทร 

02-590-4407 

02- 590-4579

รวม



เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

ชือ่โครงการ วตัถุประสงค์โครงการ กลุม่เปา้หมาย กิจกรรมการด าเนินงาน เปา้หมายโครงการ
(จ านวนและหน่วย

นับ)

ระยะเวลาการ
ด าเนินงานโครงการ

แผนงานตามเอกสาร
งบประมาณ

ประเดน็ยทุธศาสตร์ เปา้ประสงค์ยทุธศาสตร์ ตวัชีว้ดัยทุธศาสตร์ Cluster งบประมาณ (บาท) ผู้รบัผิดชอบ
โครงการ

ที่

1.2 จัดพมิพค์ูม่อืการประเมนิ

พัฒนาการเด็ก (DSPM) เลม่

ละ 20 บาท

มคีูม่อืคดักรอง

พัฒนาการเด็ก

(DSPM)ฉบับ

ปรับปรุง เป็น

รูปเลม่สมบรูณ์ 

40,000เลม่

มค. 60              800,000  -

ศอ. 1-13 CPM 

เขตบรกิารสขุภาพ

ที ่1 – 13

1.3 จัดประชมุเชงิปฏบิัตกิาร

ชีแ้จงคูม่อืการประเมนิ

พัฒนาการเด็ก DSPM ฉบับ

ปรับปรุงครัง้ที ่1

ผูเ้ขา้ร่วมประชมุมี

ความรูค้วามเขา้ใจ

ในการประเมนิ

พัฒนาการเด็ก 

จ านวน 200 คน

21-22 มคี 60              580,000

บคุลากรทางดา้น

สาธารณสขุ จาก 

ศอ. ที ่1-13

2. จัดอบรมพัฒนาทักษะผู ้

ประเมนิคดักรองพัฒนาการ

เด็ก (ด าเนนิการร่วมกบัส านัก

สง่เสรมิสขุภาพใช ้

งบประมาณส านักสง่เสรมิ

สขุภาพ)

บคุลากรทางดา้น

สาธารณสขุ จาก 

ศอ. ที ่1-13ไดรั้บ

การพัฒนาทักษะผู ้

ประเมนิคดักรอง

พัฒนาการเด็ก  

จ านวน 130 คน

 -  -  -

เจา้หนา้ที่

ผูรั้บผดิชอบงาน

พัฒนาการเด็กศอ.

 1-13

3. จัดประชมุเชงิปฏบิัตกิาร

เตรยีมความพรอ้มการ

รณรงคค์ดักรองพัฒนาการ

เด็ก(VDO conferrence)

เจา้หนา้ที่

ผูรั้บผดิชอบงาน

พัฒนาการเด็กศอ.

 1-13 จ านวน 40 

คน สว่นกลาง 20 

คน

พค. 60                 3,800  -

ศนูยอ์นามัย 

จ านวน 4 แหง่

(ภาคละ 1 แหง่)

 4.เยีย่มเสรมิพลงัการคดั

กรองพัฒนาการเด็กชว่ง

รณรงคค์ดักรองพัฒนาการ

มรีายงานการเยีย่ม

เสรมิการคดักรอง

พัฒนาการฯ ใน

พืน้ที ่ศอ. จ านวน 

4 เรือ่ง

มยิ. - กค. 60              100,000  -

เจา้หนา้ที่

ผูรั้บผดิชอบงาน

พัฒนาการเด็กศอ.

 1-13

 5.ประชมุเชงิปฏบิัตกิารสรุป

การรณรงคค์ดักรอง

พัฒนาการเด็ก

- ไดผ้ลสรุปการ

รณรงคค์ดักรอง

พัฒนาการเด็ก 

จ านวน 1 เรือ่ง 

- ผูเ้ขา้ร่วมประชมุ

รับทราบผลสรุป

การรณรงคค์ดั

กรองพัฒนาการ

เด็กจ านวน 60 คน

กค. 60                66,200  -

         1,590,000                       -   

3 1.1 สง่เสรมิการเกดิ

และเตบิโตคณุภาพ

2. เด็กอาย ุ0-5 ปี มี

พัฒนาการสมวยั

2) รอ้ยละของเด็กอายุ

 0-5 ปี ทีม่ี

พัฒนาการสมวยั

1. กลุม่สตรแีละ

เด็กปฐมวยั

2. แผนงานบรูณา

การพัฒนาศกัยภาพ

คนตามชว่งวยั

3.โครงการพัฒนา

หลกัสตูรสง่เสรมิและ

พัฒนาเด็กอายตุ า่กวา่3 ปี

เพือ่พัฒนาหลกัสตูรสง่เสรมิ

และพัฒนาเด็กอายตุ า่กวา่ 3

 ปี

ศนูยพั์ฒนาเด็ก

จ านวน 2 แหง่ คอื

 สถานอนามัยเด็ก

กลาง และ ศนูย์

เด็กเล็กวลัลภ ไทย

เหนอื

- หลกัสตูรสง่เสรมิ

และพัฒนำเด็ก

อำยตุ ำ่กวำ่ 3 ปี 

(ฉบับสมบรูณ์)

จ ำนวน 1 หลกัสตูร

ธค. 59 - สค. 60  - -นพ.ธรีชยั   

-นางกติมิา  

-นส.พรชเนตต ์

โทร 

02-590-4407 

02- 590-4579

 - ครูพีเ่ลีย้งเด็กใน

ศนูยเ์ด็กเล็กวลัลภ

ไทยเหนอื และ

สถานอนามัยเด็ก

กลาง

1.ประชมุชีแ้จงและวาง

แผนการพัฒนาหลกัสตูร

สง่เสรมิและพัฒนาเด็กอายุ

ต า่กวา่3 ปี

 - 1 ครัง้ / 30 คน ธค. 59                 5,700  -

 - นักวชิาการและ

ครูพีเ่ลีย้งของ

สถาบันฯ

2.ประชมุเชงิปฎบิัตกิาร

พัฒนาหลกัสตูรสง่เสรมิและ

พัฒนาเด็กอายตุ า่กวา่3 ปี

 - 1 ครัง้ / 40 คน มคี.60                44,400  -

 - ครูพีเ่ลีย้งเด็กใน

ศนูยเ์ด็กเล็กวลัลภ

ไทยเหนอื และ

สถานอนามัยเด็ก

กลาง

3.ก ากบัตดิตามการน า

หลกัสตูรไปใชใ้นการดลูเด็ก

 - 5 เดอืน เมย.- สค. 60                      -    -

 - นักวชิาการและ

ครูพีเ่ลีย้งของ

สถาบันฯ

4.ประชมุเชงิปฏบิัตกิาร

สรุปผลการใชห้ลกัสตูรและ

ปรับปรุงแกไ้ขหลกัสตูร

สง่เสรมิและพัฒนาเด็กอายุ

ต า่กวา่3 ปี

 - 1 ครัง้ / 40 คน สค.60                99,900

            150,000                       -   

รวม

รวม



เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

ชือ่โครงการ วตัถุประสงค์โครงการ กลุม่เปา้หมาย กิจกรรมการด าเนินงาน เปา้หมายโครงการ
(จ านวนและหน่วย

นับ)

ระยะเวลาการ
ด าเนินงานโครงการ

แผนงานตามเอกสาร
งบประมาณ

ประเดน็ยทุธศาสตร์ เปา้ประสงค์ยทุธศาสตร์ ตวัชีว้ดัยทุธศาสตร์ Cluster งบประมาณ (บาท) ผู้รบัผิดชอบ
โครงการ

ที่

4 4. ปฏริูประบบงานสู่

องคก์รทีม่สีมรรถนะ

สงูและมธีรรมาภบิาล

11. เป็นองคก์รทีม่ี

สมรรถนะสงู (HPO)

21) คะแนนการ

ประเมนิระดบั

คณุธรรมและความ

โปร่งใสในการ

ด าเนนิงาน ตามระบบ 

ITA โดย ปปท.

1. กลุม่สตรแีละ

เด็กปฐมวยั

2. แผนงานบรูณา

การพัฒนาศกัยภาพ

คนตามชว่งวยั

 4. โครงการพัฒนา

ศกัยภาพบคุลากร

สถาบันพัฒนาอนามัย

เด็กแหง่ชาต ิตาม

แนวทางการบรหิาร

จัดการภาครัฐ (PMQA)

พัฒนาศกัยภาพบคุลากร

ของสถาบันพัฒนาอนามัย

เด็กแหง่ชาตติามแนว

ทางการบรหิารจัดการภาครัฐ

 (PMQA) หมวดที ่1 - 6 

เพือ่สนับสนุนองคก์รใหเ้ป็น

องคก์รแหง่การเรยีนรูแ้ละ

องคก์รทีม่สีมรรถนะสงู

บคุลากรสถาบัน

พัฒนาอนามัยเด็ก

แหง่ชาติ

 -  - นายสทุนิ      

- นส.สรุพีร  

- นส.ภัทราพร 

- นส.ณัชชา

โทร 

02-590-4579

บคุลากร ของ

สถาบันพัฒนา

อนามัยเด็กแหง่ชาติ

1.จัดอบรมพัฒนาศกัยภาพ

บคุลากรของสถาบันพัฒนา

อนามัยเด็กแหง่ชาตดิา้นการ

เพิม่ประสทิธภิาพการท างาน

เพือ่มุ่งสูก่ารเป็นองคก์รแหง่

การเรยีนรูแ้ละองคก์รทีม่ี

สมรรถนะสงู

บคุลากร สพด. 

ไดรั้บการพัฒนา

ศกัยภาพดา้นการ

เพิม่ประสทิธภิาพ

การท างานฯ 

จ านวน 90 คน

เมย. 60              170,000

บคุลากร ของ

สถาบันพัฒนา

อนามัยเด็กแหง่ชาติ

2.จัดกจิกรรมเพือ่ปลกู

จติส านกึบคุลากรของ

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็ก

แหง่ชาตดิา้นคณุธรรม

จรยิธรรม (ฟังเทศน ์บรรยาย

ความรูด้า้นจรยิธรรม

 - 6 ครัง้  - พย.59 - สค. 60                10,000  -  

บคุลากร ของ

สถาบันพัฒนา

อนามัยเด็กแหง่ชาติ

3.จัดประชมุแลกเปลีย่น

เรยีนรูก้ารด าเนนิงานภายใน

หน่วยงาน (COP)

 - 6 ครัง้  - พย.59 - สค. 60                11,700  -  

            191,700                       -   

5 4. ปฏริูประบบงานสู่

องคก์รทีม่สีมรรถนะ

สงูและมธีรรมาภบิาล

11. เป็นองคก์รทีม่ี

สมรรถนะสงู (HPO)

20) การผา่นเกณฑ์

คณุภาพการบรหิาร

จัดการภาครัฐ 

(PMQA)

1. กลุม่สตรแีละ

เด็กปฐมวยั

2. แผนงานบรูณา

การพัฒนาศกัยภาพ

คนตามชว่งวยั

 5. โครงการประชมุเชงิ

ปฏบิัตกิารเพือ่จัดท า

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561

เพือ่ก าหนดกรอบแนว

ทางการด าเนนิงานและ

จัดท าแผนปฏบิัตกิารประจ าปี

 งบประมาณ พ.ศ. 2561 

ของสถาบันพัฒนาอนามัย

เด็กแหง่ชาติ

ผูบ้รหิาร 

นักวชิาการ ของ

สถาบันพัฒนา

อนามัยเด็กแหง่ชาติ

จัดประชมุเชงิปฏบิัตกิารเพือ่

จัดท าแผนปฏบิัตกิารประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561

ผูเ้ขา้ร่วมประชมุมี

ความรูค้วามเขา้ใจ

ในการจัดท า

แผนปฏบิัตกิารฯ 

จ านวน 50 คน

สค. 60                50,000  -  นายสทุนิ 

โทร 

02-590-4579

6 4. ปฏริูประบบงานสู่

องคก์รทีม่สีมรรถนะ

สงูและมธีรรมาภบิาล

11. เป็นองคก์รทีม่ี

สมรรถนะสงู (HPO)

20) การผา่นเกณฑ์

คณุภาพการบรหิาร

จัดการภาครัฐ 

(PMQA)

1. กลุม่สตรแีละ

เด็กปฐมวยั

2. แผนงานบรูณา

การพัฒนาศกัยภาพ

คนตามชว่งวยั

 6.โครงการบรหิาร

จัดการเพือ่สนับสนุนการ

ด าเนนิงานดา้นวชิาการ

ของสถาบันพัฒนา

อนามัยเด็กแหง่ชาติ

เพือ่บรหิารจัดการงานดา้น

วชิาการซึง่เป็นภารกจิหลกั

ของสถาบันพัฒนาอนามัย

เด็กแหง่ชาตใิหเ้กดิความ

คลอ่งตวัในการด าเนนิงาน

กลุม่งานภายใต ้

ก ากบัของสถาบัน

พัฒนาอนามัยเด็ก

แหง่ชาติ

บรหิารจัดการงาน

ไดอ้ยา่งมี

ประสทิธภิาพ 1 

หน่วยงาน

 -  -นางนภิาภรณ์ 

- นายธวชั  

-นส.ศริปิระภา 

โทร 

02-590-4405

 1. นเิทศงานและประสาน

การด าเนนิงานตามภารกจิที่

ไดรั้บมอบหมายเร่งดว่น 

(งบกลางหน่วยงาน)

 - 20 ครัง้ ตค. 59 - กย. 60              300,000

 2. คา่บรหิารจัดการภายใน

หน่วยงาน

คา่น ้าประปาศนูยเ์ด็กเล็ก 

สถานอนามัยเด็กกลาง

 - 6 เดอืน ตค. 59 - มคี. 60              120,000  - คา่ น ้าฯ ทัง้ปี

 =240,000 บ.

คา่ไฟฟ้าศนูยเ์ด็กเล็ก สถาน

อนามัยเด็กกลาง

 - 6 เดอืน ตค. 59 - มคี. 60              150,000  - คา่ ไฟฯ ทัง้ปี

 =300,000 บ.

คา่อนิเตอรเ์น็ต  - 12 เดอืน ตค. 59 - กย. 60                24,000  -  

คา่โทรศพัทส์ านักงาน/

เคลือ่นที่

 - 12 เดอืน ตค. 59 - กย. 60                30,000  -  

คา่จา้งเหมาเจา้หนา้ทีรั่กษา

ความปลอดภัย (เด็กกลาง)

 - 8 เดอืน ตค. 59 - พค. 60              623,400  -   - คา่ รปภ. ทัง้

ปี =935,000 บ.

คา่กรรมการตรวจการจา้งตกึ

5ชัน้ (เด็กกลาง)

 - 10 ครัง้ ตค. - ธค. 59                75,000  -  

คา่ควบคมุงานกอ่สรา้งตกึ5

ชัน้ (เด็กกลาง)

 - 10 ครัง้ ตค. - ธค. 59                81,600  -  

คา่ก าจัดปลวก มด แมลง 

(เด็กกลาง)

 - 12 เดอืน ตค. 59 - กย. 60                25,000  -  

คา่น ้ามันตดัหญา้ (เด็กลาง)  - 12 เดอืน ตค. 59 - กย. 60                15,000  -  

คา่ดแูลสถานที ่เชน่ ตดั

ตน้ไม(้เด็กกลาง)

 - 12 เดอืน ตค. 59 - กย. 60                50,000  -  

รวม



เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

ชือ่โครงการ วตัถุประสงค์โครงการ กลุม่เปา้หมาย กิจกรรมการด าเนินงาน เปา้หมายโครงการ
(จ านวนและหน่วย

นับ)

ระยะเวลาการ
ด าเนินงานโครงการ

แผนงานตามเอกสาร
งบประมาณ

ประเดน็ยทุธศาสตร์ เปา้ประสงค์ยทุธศาสตร์ ตวัชีว้ดัยทุธศาสตร์ Cluster งบประมาณ (บาท) ผู้รบัผิดชอบ
โครงการ

ที่

วสัดคุอมพวิเตอร์  - 20 รายการ พย. 59 , พค. 60              150,000  -  

วสัดสุ านักงาน  - 20 รายการ พย. 59 , พค. 60              200,000  -  

คา่เชา่เครือ่งถา่ยเอกสาร

จ านวน 1 เครือ่ง

 - 12 เดอืน ตค. 59 - กย. 60                50,000  -  

คา่น ้ามันรถ  - 12 เดอืน ตค. 59 - กย. 60                50,000  -  

คา่ทางดว่น  - 12 เดอืน ตค. 59 - กย. 60                 8,000  -  

คา่ซอ่มอปุกรณ์ บ ารุง  - 6 ครัง้ ตค. 59 - กย. 60                50,000  -  

คา่บ ารุงรักษาแอร์  - 6 ครัง้ ตค. 59 - กย. 60                35,000  -  

คา่บ ารุงรักษาซอ่มแซมรถยนต์  - 3 คนั ตค. 59 - กย. 60                80,000  -  

คา่ท างานลว่งเวลา

(Over-Time)

 - 6 ครัง้ ตค. 59 - กย. 60                30,000  -  

คา่ลงทะเบยีนอบรมพัฒนา

บคุลากร

 - 20 คน ตค. 59 - กย. 60              100,000  -  

คา่ประชมุกบัหน่วยงาน

ภายนอก

 - 20 ครัง้ ตค. 59 - กย. 60              100,000  -  

คา่ประชมุราชการภายใน  - 20 ครัง้  - ตค. 59 - กย. 60                50,000  -  

ร่วมกจิกรรมโครงการ กพด.  - 5 ครัง้  - ตค. 59 - กย. 60              100,000  -  

         2,497,000                       -   

ลงชือ่................................................... ลงชือ่...................................................

       (นายสทุนิ  ปณุฑรกิภักดิ)์             (นายอรรถพล  แกว้สมัฤทธิ)์

    หัวหนา้กลุม่ปรหิารยทุธศาสตร์
   ผูอ้ านวยการส านักสง่เสรมิสขุภาพปฏบิตัหินา้ที่

   ผูอ้ านวยการสถาบนัพัฒนาอนามัยเด็กแหง่ชาติ

วนัที.่.......................... วนัที.่..........................

รวม


