
 กรกฎาคม 2559

แผนปฏิบัติการสถาบันพัฒนาอนามัยเดก็แห่งชาติ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559



 ปี 2558

 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

 (ตค.-ธค.)  (มค.-มคี.)  (เมย.-มยิ.)  (กค.-กย.)

1 โครงการศูนย์ต้นแบบการจัดประสบการณ์  - เด็กปฐมวยั ตค. 58 - กย.59  - จนัทร์เพญ็

การเรียนรู้เด็กปฐมวยั(วยัก่อนเข้าโรงเรียน) (วยัก่อนเขา้ รร.) ปันทะรส

สถาบันพัฒนาอนามยัเด็กแห่งชาติ ปี 2559 และผูป้กครอง โทรศพัท์

วตัถุประสงค์ ศูนยเ์ด็กเล็ก 02-588-4575
 1. เพ่ือให้ผูป้กครองมีความรู้ความเขา้ใจในการ สถานอนามยั  - กิติมา
ดูแลสุขภาพเด็กปฐมวยั (วยัก่อนเขา้โรงเรียน) เด็กกลาง และ พวัพฒันกุล
 2. เพ่ือส่งเสริมพฒันาการและจดักิจกรรมท่ีเอ้ือ วลัลภไทยเหนือ โทรศพัท์

ต่อการส่งเสริมเรียนรู้เด็กปฐมวยั 02-590-4407
 3. เพ่ือให้พอ่แม่เห็นความส าคญัและเขา้ร่วม
กิจกรรมโรงเรียน พอ่ แม่ ของ ศูนยเ์ด็กเล็ก

 1. อบรมให้ความรู้แก่ผูป้กครองเร่ืองการแกไ้ข   - ผูป้กครองเด็ก 2 คร้ัง/ 40 คน มิย. 59          30,400              30,400  - พฒันา สธ.

ภาวะทุพโภชนาการเด็กปฐม(วยัก่อนเขา้ รร.)   ปฐมวยั สถาน-
ท่ีพบในศูนยเ์ด็กเล็ก   อนามยัเด็กกลาง

  และ ศูนยฯ์
  วลัลภไทยเหนือ

 กรกฎาคม 
2559

 รวม

งบประมาณ

ทั้งส้ิน

(บาท)

หมวดเงนิ

งบประมาณ

 ปี 2559

ประชาชน ชุมชน และภาคีเครือข่าย เบอร์โทรศัพท์ : 02 590 4579

ที่

โครงการ/วตัถุประสงค์

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/

กิจกรรมย่อย

กลุ่มเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย
ระยะเวลา

ด าเนินการ

ผู้รับ

ผิดชอบ

 งบประมาณ  (บาท)

แผนปฏิบัติการสถาบันพัฒนาอนามยัเด็กแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2559 (ปรับแก้คร้ัง ที่ 1)

ประเด็นยุทธศาสตร์ :  งานตามพนัธกิจ (งบด าเนินงาน) หน่วยงาน : กลุ่มพฒันาระบบบริการสาธิตฯ
ผลผลิตที่  1 :   องคค์วามรู้ เทคโนโลย ีและนวตักรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามยัส่ิงแวดลอ้มไดรั้บการพฒันาและถ่ายทอดแก่ ผู้ประสานงาน : นายสุทิน  ปุณฑริกภกัด์ิ



 ปี 2558

 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

 (ตค.-ธค.)  (มค.-มคี.)  (เมย.-มยิ.)  (กค.-กย.)

 2. ส่งเสริมพฒันาการและโภชนาการเด็ก สถานอนามยั
ปฐมวยั (วยัก่อนเขา้โรงเรียน) เด็กกลาง และ

  2.1 สาธิตการท าอาหาร ศูนยเ์ด็กเล็ก 16 คร้ัง/ 20 คน ตค.58-กย.59             2,000             2,000            2,000            2,000                8,000  - พฒันา สธ.

วลัลภไทยเหนือ

  2.2 การท าแป้ง โดว์ 10 คร้ัง/ 20 คน ตค.58-กย.59             1,300             1,300            1,300            1,300                5,200  - พฒันา สธ.

รวม             3,300             3,300            3,300            3,300              13,200

 3. กิจกรรมโรงเรียนพอ่แม่  - ผูป้กครองเด็ก 20 คร้ัง/ 50 คน ตค.58-กย.59             3,850             3,850            3,850            3,850              15,400  - พฒันา สธ.

ปฐมวยั สถาน-
อนามยัเด็กกลาง
และ ศูนยฯ์
วลัลภไทยเหนือ

งบฯแผนพัฒนาด้าน สาธารณสุข             7,150             7,150          37,550            7,150              59,000

งบฯแผนเร่งรัดและผลักดันการพัฒนาคนฯ                   -                     -                    -                    -                       -   

รวมโครงการที่ 1             7,150             7,150          37,550            7,150              59,000

ร้อยละแผนการใช้จ่าย             12.12             24.24            87.88          100.00

 งบประมาณ  (บาท)  รวม

งบประมาณ

ทั้งส้ิน

(บาท)

หมวดเงนิ

งบประมาณ

 ปี 2559

ผลผลิตที่  1 :   องคค์วามรู้ เทคโนโลย ีและนวตักรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามยัส่ิงแวดลอ้มไดรั้บการพฒันาและถ่ายทอดแก่ ผู้ประสานงาน : นายสุทิน  ปุณฑริกภกัด์ิ
ประชาชน ชุมชน และภาคีเครือข่าย เบอร์โทรศัพท์ : 02 590 4579

ที่

โครงการ/วตัถุประสงค์

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/

กิจกรรมย่อย

กลุ่มเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย
ระยะเวลา

ด าเนินการ

ผู้รับ

ผิดชอบ

แผนปฏิบัติการสถาบันพัฒนาอนามยัเด็กแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2559 (ปรับแก้คร้ัง ที่ 1)

ประเด็นยุทธศาสตร์ :  งานตามพนัธกิจ (งบด าเนินงาน) หน่วยงาน : กลุ่มพฒันาระบบบริการสาธิตฯ



 ปี 2558

 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

 (ตค.-ธค.)  (มค.-มคี.)  (เมย.-มยิ.)  (กค.-กย.)

2 โครงการต้นแบบการสานสัมพันธ์ภาคี  - เด็กปฐมวยั ตค. 58 - กย.59  - จนัทร์เพญ็

เครือข่ายเพ่ือพัฒนาอนามยัเด็ก และผูป้กครอง ปันทะรส

วตัถุประสงค์ ศูนยเ์ด็กเล็ก โทรศพัท์
 เพ่ือคิดคน้ตน้แบบการสานสมัพนัธ์ภาคีเครือ สถานอนามยั 02-588-4575
ข่ายเพ่ือพฒันาอนามยัเด็ก ซ่ึงเป็นการระดม เด็กกลาง และ  - กิติมา

ทรัพยากร ทางสงัคม การศึกษาอนัประกอบดว้ย วลัลภไทยเหนือ พวัพฒันกุล

คณะกรรมการเครือข่ายผูป้กครอง วดั ผูน้  า โทรศพัท์
ชุมชนและครูผูดู้แลเด็กในการสร้างความ 02-590-4407
ตระหนกัในบทบาทหนา้ท่ี ร่วมคิด พฒันา
และรับผิดชอบส่งผลให้เกิดความภาคภูมิใจ
ในการพฒันาการจดัประสบการณ์ดา้นอนามยั
เด็ก ให้เด็กปฐมวยัอยา่งมีคุณภาพ
 1. อบรมให้ความรู้เชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัการ  - ผูป้กครองเด็ก  2 คร้ัง/80คน ธค. 58 ,พค.59           17,000          17,000              34,000  - พฒันา สธ.

ดูแลเด็กปฐมวยัแก่ผูป้กครอง ปฐมวยั สถาน-
อนามยัเด็กกลาง
วลัลภไทยเหนือ

 งบประมาณ  (บาท)  รวม

งบประมาณ

ทั้งส้ิน

(บาท)

หมวดเงนิ

งบประมาณ

 ปี 2559

ผลผลิตที่  1 :   องคค์วามรู้ เทคโนโลย ีและนวตักรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามยัส่ิงแวดลอ้มไดรั้บการพฒันาและถ่ายทอดแก่ ผู้ประสานงาน : นายสุทิน  ปุณฑริกภกัด์ิ
ประชาชน ชุมชน และภาคีเครือข่าย เบอร์โทรศัพท์ : 02 590 4579

ที่

โครงการ/วตัถุประสงค์

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/

กิจกรรมย่อย

กลุ่มเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย
ระยะเวลา

ด าเนินการ

ผู้รับ

ผิดชอบ

แผนปฏิบัติการสถาบันพัฒนาอนามยัเด็กแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2559 (ปรับแก้คร้ัง ที่ 1)

ประเด็นยุทธศาสตร์ :  งานตามพนัธกิจ (งบด าเนินงาน) หน่วยงาน : กลุ่มพฒันาระบบบริการสาธิตฯ



รวม           17,000          17,000              34,000

 ปี 2558

 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

 (ตค.-ธค.)  (มค.-มคี.)  (เมย.-มยิ.)  (กค.-กย.)

 2. ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผูป้กครอง  - ผูป้กครองเด็ก 2 คร้ัง/ 60 คน ธค. 58 ,กค.59             2,975            2,100                5,075  - พฒันา สธ.
ผูป้กครองเพ่ือทบทวนรูปแบบการจดัประสบ ปฐมวยั สถาน-
การณ์การเรียนรู้ อนามยัเด็กกลาง

และ ศูนยฯ์
วลัลภไทยเหนือ

รวม             2,975                  -              2,100                5,075

 3.การประกวดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและ
พฒันาการเด็กปฐมวยัเพ่ือเป็นตน้แบบ

  3.1 ประกวดไหวส้วยงาม  - เด็กปฐมวยั 1 คร้ัง/ 15 คน             2,850                2,850  - พฒันา สธ.

สถานอนามยั

  3.2 ประกวดสุขภาพเด็กดี เด็กกลาง และ 1 คร้ัง/ 15 คน ธค. 58             2,850                2,850  - พฒันา สธ.

ศูนยเ์ด็กเล็ก

  3.3 ประกวดการเล่านิทาน วลัลภไทยเหนือ 1 คร้ัง/ 35 คน             6,650                6,650  - พฒันา สธ.

รวม           12,350              12,350

 งบประมาณ  (บาท)  รวม

งบประมาณ

ทั้งส้ิน

(บาท)

หมวดเงนิ

งบประมาณ

 ปี 2559

ผลผลิตที่  1 :   องคค์วามรู้ เทคโนโลย ีและนวตักรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามยัส่ิงแวดลอ้มไดรั้บการพฒันาและถ่ายทอดแก่ ผู้ประสานงาน : นายสุทิน  ปุณฑริกภกัด์ิ
ประชาชน ชุมชน และภาคีเครือข่าย เบอร์โทรศัพท์ : 02 590 4579

ที่

โครงการ/วตัถุประสงค์

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/

กิจกรรมย่อย

กลุ่มเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย
ระยะเวลา

ด าเนินการ

ผู้รับ

ผิดชอบ

แผนปฏิบัติการสถาบันพัฒนาอนามยัเด็กแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2559 (ปรับแก้คร้ัง ที่ 1)

ประเด็นยุทธศาสตร์ :  งานตามพนัธกิจ (งบด าเนินงาน) หน่วยงาน : กลุ่มพฒันาระบบบริการสาธิตฯ



 ปี 2558

 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

 (ตค.-ธค.)  (มค.-มคี.)  (เมย.-มยิ.)  (กค.-กย.)

 4. รณรงคก์ารป้องกนัและช่วยเหลือการจมน ้า  - เด็กปฐมวยั 1 คร้ัง พย. 58           15,200              15,200  - พฒันา สธ.

ในเด็ก (วยัก่อนเขา้โรงเรียน) ในช่วงเทศกาล ผูป้กครอง ของ
สถานอนามยั

 5. การส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยัแบบ เด็กกลาง และ 1 คร้ัง ธค. 58           67,800              67,800  - พฒันา สธ.
องคร์วม ศูนยเ์ด็กเล็ก

วลัลภไทยเหนือ
6. เด็กปฐมวยัร่วมใจรักษสุ์ขภาพ 1 คร้ัง กพ. 59           39,125              39,125  -เร่งรัดฯ

งบฯแผนพัฒนาด้าน สาธารณสุข         115,325                   -            17,000            2,100           134,425

งบฯแผนเร่งรัดและผลักดันการพัฒนาคนฯ                   -             39,125                  -                    -                39,125

รวมโครงการที่ 2         115,325           39,125          17,000            2,100           173,550

ร้อยละแผนการใช้จ่าย             66.45             88.99            98.79          100.00

 งบประมาณ  (บาท)  รวม

งบประมาณ

ทั้งส้ิน

(บาท)

หมวดเงนิ

งบประมาณ

 ปี 2559ระยะเวลา

ด าเนินการ

ผู้รับ

ผิดชอบ

ผลผลิตที่  1 :   องคค์วามรู้ เทคโนโลย ีและนวตักรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามยัส่ิงแวดลอ้มไดรั้บการพฒันาและถ่ายทอดแก่ ผู้ประสานงาน : นายสุทิน  ปุณฑริกภกัด์ิ
ประชาชน ชุมชน และภาคีเครือข่าย เบอร์โทรศัพท์ : 02 590 4579

ที่

โครงการ/วตัถุประสงค์

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/

กิจกรรมย่อย

กลุ่มเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย

แผนปฏิบัติการสถาบันพัฒนาอนามยัเด็กแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2559 (ปรับแก้คร้ัง ที่ 1)

ประเด็นยุทธศาสตร์ :  งานตามพนัธกิจ (งบด าเนินงาน) หน่วยงาน : กลุ่มพฒันาระบบบริการสาธิตฯ



 ปี 2558

 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

 (ตค.-ธค.)  (มค.-มคี.)  (เมย.-มยิ.)  (กค.-กย.)

3 โครงการสร้างเสริมสมรรถนะเพ่ือการพัฒนา  - บุคลากรของ  -กิติมา

ศักยภาพบุคลากร ของสถาบันพัฒนาฯ สถาบนัพฒันา พวัพฒันกุล

วตัถุประสงค์ อนามยัเด็ก โทรศพัท์
 เพ่ือให้บุคลากรของสถาบนัพฒันาอนามยั แห่งชาติ 02-590-4407
เดก้แห่งชาติ ไดรั้บการพฒันาศกัยภาพ ทั้งทาง  -ไพลิน
ดา้น ร่างกาย จิตใจ สงัคม รวมถึงทกัษะ ในการ วิญญกูล

ด าเนินงาน ส่งเสริมให้เป็นองคก์รสร้างสุข  - พรชเนตต์

กิจกรรม บุญคง
 1. สร้างเสริมสุขภาพเพ่ือกายใจเป็นสุข  4 คร้ัง มีค. - กย. 59 โทรศพัท์                   -               5,000            7,500            7,500              20,000  -เร่งรัดฯ
 2. สร้างเสริมสมรรถนะเพ่ือการพฒันา  1 คร้ัง/100 คน  6 - 8 เมย. 59 02-590-4579                   -                     -            21,000              21,000  -เร่งรัดฯ
ศกัยภาพการด าเนินงานดา้นพฒันาอนามยัเด็ก จว.เพชรบุรี        309,000           309,000  -เร่งรัดฯ

(แก่งกระจาน)
 3. ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน  1 คร้ัง กย. 59                   -                     -                    -              5,000                5,000  -เร่งรัดฯ

งบฯแผนพัฒนาด้าน สาธารณสุข                   -                     -                    -                    -                       -   

งบฯแผนเร่งรัดและผลักดันการพัฒนาคนฯ                   -               5,000        337,500          12,500           355,000

รวมโครงการที่ 3                   -               5,000        337,500          12,500           355,000

หมวดเงนิ

งบประมาณ

 ปี 2559
กลุ่มเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลา

ด าเนินการ

ผู้รับ

ผิดชอบ

ผลผลิตที่  1 :   องคค์วามรู้ เทคโนโลย ีและนวตักรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามยัส่ิงแวดลอ้มไดรั้บการพฒันาและถ่ายทอดแก่ ผู้ประสานงาน : นายสุทิน  ปุณฑริกภกัด์ิ
ประชาชน ชุมชน และภาคีเครือข่าย เบอร์โทรศัพท์ : 02 590 4579

ที่

โครงการ/วตัถุประสงค์

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/

กิจกรรมย่อย

แผนปฏิบัติการสถาบันพัฒนาอนามยัเด็กแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2559 (ปรับแก้คร้ัง ที่ 1)

ประเด็นยุทธศาสตร์ :  งานตามพนัธกิจ (งบด าเนินงาน) หน่วยงาน : กลุ่มพฒันาเทคโนโลยอีนามยัเด็ก

 งบประมาณ  (บาท)  รวม

งบประมาณ

ทั้งส้ิน

(บาท)



ร้อยละแผนการใช้จ่าย                   -                 1.41            96.48          100.00

 ปี 2558

 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

 (ตค.-ธค.)  (มค.-มคี.)  (เมย.-มยิ.)  (กค.-กย.)

4 โครงการพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมและพัฒนา  - ผูเ้ช่ียวชาญ  1 หลกัสูตร  -กิติมา

เด็กอ่อน อายุ 0-2 ปีของสถาบันพัฒนาอนามยั ผูท้รงคุณวฒิุ พวัพฒันกุล

เด็กแห่งชาติ ดา้นการดูแล เด็ก- โทรศพัท์

วตัถุประสงค์  เล็ก นวก./จนท. 02-590-4407
 1. เพ่ือพฒันาหลกัสูตรการส่งเสริมและพฒันา สถาบนั พฒันา-  -ไพลิน

เด็กอ่อน อาย ุ0-2 ปี ของสถาบนัพฒันาอนามยั อนามยัเด็กแห่ง วิญญกูล

เด็กแห่งชาติ ชาติ  - พรชเนตต์

 2. เพ่ือพฒันาทกัษะการส่งเสริมและพฒันา บุญคง

เด็กอ่อน อาย ุ0-2 ปี ของครูพ่ีเล้ียงเด็ก/ผูดู้แล โทรศพัท์

เด็กของสถาบนัพฒันาอนามยัเด็กแห่งชาติ 02-590-4579

กิจกรรม

 1. ประชุมเชิงปฏิบติัการเพ่ือทบทวนหลกัสูตร  - ผูเ้ช่ียวชาญ  1 คร้ัง/30 คน 15 ธค. 58           17,600              17,600  - พฒันา สธ.

การส่งเสริมและพฒันาเด็กอ่อน อาย ุ0-2 ปี  นกัวิชาการ
ของสถาบนัพฒันาอนามยัเด็กแห่งชาติ ครูพ่ีเล้ียงและ

ผูดู้แลเด็ก

 งบประมาณ  (บาท)  รวม

งบประมาณ

ทั้งส้ิน

(บาท)

หมวดเงนิ

งบประมาณ

 ปี 2559

ผลผลิตที่  1 :   องคค์วามรู้ เทคโนโลย ีและนวตักรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามยัส่ิงแวดลอ้มไดรั้บการพฒันาและถ่ายทอดแก่ ผู้ประสานงาน : นายสุทิน  ปุณฑริกภกัด์ิ
ประชาชน ชุมชน และภาคีเครือข่าย เบอร์โทรศัพท์ : 02 590 4579

ที่

โครงการ/วตัถุประสงค์

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/

กิจกรรมย่อย

กลุ่มเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย
ระยะเวลา

ด าเนินการ

ผู้รับ

ผิดชอบ

แผนปฏิบัติการสถาบันพัฒนาอนามยัเด็กแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2559 (ปรับแก้คร้ัง ที่ 1)

ประเด็นยุทธศาสตร์ :  งานตามพนัธกิจ (งบด าเนินงาน) หน่วยงาน : กลุ่มพฒันาเทคโนโลยอีนามยัเด็ก



 ปี 2558

 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

 (ตค.-ธค.)  (มค.-มคี.)  (เมย.-มยิ.)  (กค.-กย.)

 2. ประชุมเชิงปฏิบติัการพฒันาหลกัสูตร  - ผูเ้ช่ียวชาญ  1 คร้ัง/40 คน 17-19 กพ.59         183,950           183,950  -เร่งรัดฯ
การส่งเสริมและพฒันาเด็กอ่อน อาย ุ0-2 ปี  นกัวิชาการ
ของสถาบนัพฒันาอนามยัเด็กแห่งชาติ ครูพ่ีเล้ียงและ

ผูดู้แลเด็ก
 3. ทดลองใชห้ลกัสูตรการส่งเสริมและพฒันา  - นกัวิชาการ พค.-สค. 59          27,255                  -                27,255  - เร่งรัดฯ

เด็กอ่อน อาย ุ0-2 ปี ของสถาบนัพฒันาอนามยั ครูพ่ีเล้ียงและ
เด็กแห่งชาติ ผูดู้แลเด็ก
 4. ประชุมเชิงปฏิบติัการสรุปผลการพฒันา  - ผูเ้ช่ียวชาญ  1 คร้ัง/30 คน กย. 59          71,195              71,195  -เร่งรัดฯ

หลกัสูตรส่งเสริมและพฒันาเด็กอ่อนอายุ  นกัวิชาการ
 0-2 ปี ของสถาบนัพฒันาอนามยัเด็กแห่งชาติ ครูพ่ีเล้ียงและ

ผูดู้แลเด็ก

งบฯแผนพัฒนาด้าน สาธารณสุข           17,600                   -                    -                    -                17,600

งบฯแผนเร่งรัดและผลักดันการพัฒนาคนฯ                   -           183,950          27,255          71,195           282,400

รวมโครงการที่ 4           17,600         183,950          27,255          71,195           300,000

ร้อยละแผนการใช้จ่าย               5.87             67.18            76.27          100.00

 งบประมาณ  (บาท)  รวม

งบประมาณ

ทั้งส้ิน

(บาท)

หมวดเงนิ

งบประมาณ

 ปี 2559
ที่

โครงการ/วตัถุประสงค์

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/

กิจกรรมย่อย

กลุ่มเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย
ระยะเวลา

ด าเนินการ

ผู้รับ

ผิดชอบ

แผนปฏิบัติการสถาบันพัฒนาอนามยัเด็กแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2559 (ปรับแก้คร้ัง ที่ 1)

ประเด็นยุทธศาสตร์ :  งานตามพนัธกิจ (งบด าเนินงาน) หน่วยงาน : กลุ่มพฒันาเทคโนโลยอีนามยัเด็ก
ผลผลิตที่  1 :   องคค์วามรู้ เทคโนโลย ีและนวตักรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามยัส่ิงแวดลอ้มไดรั้บการพฒันาและถ่ายทอดแก่ ผู้ประสานงาน : นายสุทิน  ปุณฑริกภกัด์ิ
ประชาชน ชุมชน และภาคีเครือข่าย เบอร์โทรศัพท์ : 02 590 4579



 ปี 2558

 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

 (ตค.-ธค.)  (มค.-มคี.)  (เมย.-มยิ.)  (กค.-กย.)

5  โครงการอบรมครูพีเ่ลีย้ง/ผู้ดูแลเด็กแบบมือ  - ครูพ่ีเล้ียงเด็ก  - จุฑารัตน์

อาชีพ ปีงบประมาณ 2559 ผูดู้แลเด็ก จาก ปฏิเวทย์

วตัถุประสงค์ ศูนยเ์ด็กเล็ก  - ภทัราภรณ์
 - เพ่ือพฒันาศกัยภาพ และเพ่ิมพนูทกัษะครู สถานอนามยัเด็ก ศรีสูงเนิน
พ่ีเล้ียงและผูดู้แลเด็ก ท่ีปฏิบติังานในศูนย์ กลาง โทรศพัท์
พฒันาเด็กของสถาบนัพฒันาอนามยัเด็ก ศูนยเ์ด็กเล็ก 02-590-4579
แห่งชาติให้สามารถใชเ้คร่ืองมือเฝ้าระวงัและ วลัลภไทยเหนือ
ส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั (DSPM)

คดักรองพฒันาการเด็กไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
กิจกรรม
 1. อบรมการใชคู้่มือการเฝ้าระวงัและส่งเสริม
พฒันาการเด็กปฐมวยั (DSPM) จ านวน
 2 รุ่นๆละ 3 วนั
  1.1 รุ่นท่ี 1  - ครูพ่ีเล้ียงเด็ก 1 คร้ัง/ 35 คน 20-22 เมย.59          42,550              42,550  -พฒันาสธ.

ผูดู้แลเด็ก จาก
สถานอนามยัเด็ก

 งบประมาณ  (บาท)  รวม

งบประมาณ

ทั้งส้ิน

(บาท)

หมวดเงนิ

งบประมาณ

ประชาชน ชุมชน และภาคีเครือข่าย เบอร์โทรศัพท์ : 02 590 4579

ที่

โครงการ/วตัถุประสงค์

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/

กิจกรรมย่อย

กลุ่มเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย
ระยะเวลา

ด าเนินการ

ผู้รับ

ผิดชอบ

 ปี 2559

แผนปฏิบัติการสถาบันพัฒนาอนามยัเด็กแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2559 (ปรับแก้คร้ัง ที่ 1)

ประเด็นยุทธศาสตร์ :  งานตามพนัธกิจ (งบด าเนินงาน)
ผลผลิตที่  1 :   องคค์วามรู้ เทคโนโลย ีและนวตักรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามยัส่ิงแวดลอ้มไดรั้บการพฒันาและถ่ายทอดแก่ ผู้ประสานงาน : นายสุทิน  ปุณฑริกภกัด์ิ

หน่วยงาน : กลุ่มพฒันาการถ่ายทอดเทคโนโลยฯี



กลาง

 ปี 2558

 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

 (ตค.-ธค.)  (มค.-มคี.)  (เมย.-มยิ.)  (กค.-กย.)

  1.1 รุ่นท่ี 2  - ครูพ่ีเล้ียงเด็ก 1 คร้ัง/ 35 คน 27-29 เมย.59          42,550              42,550  -พฒันาสธ.
ผูดู้แลเด็ก จาก
สถานอนามยัเด็ก
กลางและ
ศูนยเ์ด็กเล็ก
วลัลภไทยเหนือ

รวม          85,100              85,100

 2. ประชุมสรุปผลหลงัการอบรม  - คณะท างาน 1 คร้ัง/ 15 คน พค. 59            2,850                2,850  -พฒันาสธ.
การจดั อบรมฯ

งบฯแผนพัฒนาด้าน สาธารณสุข                   -                     -            85,100            2,850              87,950

งบฯแผนเร่งรัดและผลักดันการพัฒนาคนฯ                   -                     -                    -                    -                       -   

รวมโครงการที่ 5                   -                     -            85,100            2,850              87,950

ร้อยละแผนการใช้จ่าย                   -                     -              96.76          100.00

 งบประมาณ  (บาท)  รวม

งบประมาณ

ทั้งส้ิน

(บาท)

หมวดเงนิ

งบประมาณ

 ปี 2559

ผลผลิตที่  1 :   องคค์วามรู้ เทคโนโลย ีและนวตักรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามยัส่ิงแวดลอ้มไดรั้บการพฒันาและถ่ายทอดแก่ ผู้ประสานงาน : นายสุทิน  ปุณฑริกภกัด์ิ
ประชาชน ชุมชน และภาคีเครือข่าย เบอร์โทรศัพท์ : 02 590 4579

ที่

โครงการ/วตัถุประสงค์

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/

กิจกรรมย่อย

กลุ่มเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย
ระยะเวลา

ด าเนินการ

ผู้รับ

ผิดชอบ

แผนปฏิบัติการสถาบันพัฒนาอนามยัเด็กแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2559 (ปรับแก้คร้ัง ที่ 1)

ประเด็นยุทธศาสตร์ :  งานตามพนัธกิจ (งบด าเนินงาน) หน่วยงาน : กลุ่มพฒันาการถ่ายทอดเทคโนโลยฯี



 ปี 2558

 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

 (ตค.-ธค.)  (มค.-มคี.)  (เมย.-มยิ.)  (กค.-กย.)

6 โครงการพัฒนาเคร่ืองมือในการส่งเสริมสุขภาพ  - ผูเ้ช่ียวชาญ  - จุฑารัตน์

เฝ้าระวงั ป้องกัน และพัฒนาอนามยัเด็ก  นกัวิชาการ ปฏิเวทย์

ปีงบประมาณ 2559 ครูพ่ีเล้ียงและ  - ภทัราภรณ์

วตัถุประสงค์ ผูดู้แลเด็ก ศรีสูงเนิน
 1. เพ่ือพฒันาสมุดบนัทึกสุขภาพเด็กของ โทรศพัท์
สถาบนัพฒันาอนามยัเด็กแห่งชาติ 02-590-4579
 2. เพ่ือบนัทึกสุขภาพเด็ก การเจริญเติบโต และ

พฒันาการ สภาวะสุขภาพและพฤติกรรมต่างๆ
 3. เพ่ือใชใ้นการส่ือสาร รายงานระหวา่ง

ครูผูดู้แลเด็ก กบัผูป้กครอง

กิจกรรม

 1. ประชุมเชิงปฏิบติัการจดัท า สมุดฯ  1 คร้ัง/30 คน  11-12เมย.59          15,000              15,000  -เร่งรัดฯ
 2. พิมพส์มุดบนัทึกสุขภาพเด็ก 1,000 เล่ม เมย. 59          50,000              50,000  -เร่งรัดฯ

งบฯแผนพัฒนาด้าน สาธารณสุข                   -                     -                    -                    -                       -   

งบฯแผนเร่งรัดและผลักดันการพัฒนาคนฯ                   -                     -            65,000                  -                65,000

รวมโครงการที่ 6                   -                     -            65,000                  -                65,000

 งบประมาณ  (บาท)  รวม

งบประมาณ

ทั้งส้ิน

(บาท)

หมวดเงนิ

งบประมาณ

 ปี 2559

ผลผลิตที่  1 :   องคค์วามรู้ เทคโนโลย ีและนวตักรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามยัส่ิงแวดลอ้มไดรั้บการพฒันาและถ่ายทอดแก่ ผู้ประสานงาน : นายสุทิน  ปุณฑริกภกัด์ิ
ประชาชน ชุมชน และภาคีเครือข่าย เบอร์โทรศัพท์ : 02 590 4579

ที่

โครงการ/วตัถุประสงค์

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/

กิจกรรมย่อย

กลุ่มเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย
ระยะเวลา

ด าเนินการ

ผู้รับ

ผิดชอบ

แผนปฏิบัติการสถาบันพัฒนาอนามยัเด็กแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2559 (ปรับแก้คร้ัง ที่ 1)

ประเด็นยุทธศาสตร์ :  งานตามพนัธกิจ (งบด าเนินงาน) หน่วยงาน : กลุ่มพฒันาการถ่ายทอดเทคโนโลยฯี



ร้อยละแผนการใช้จ่าย                   -                     -            100.00          100.00

 ปี 2558

 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

 (ตค.-ธค.)  (มค.-มคี.)  (เมย.-มยิ.)  (กค.-กย.)

7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนา  - บุคลากร  - สุทิน
และปรับปรุงเวบ็ไซต์ของสถาบันพัฒนา สถาบนัพฒันา ปุณฑริกภกัด์ิ
อนามยัเด็กแห่งชาติ อนามยัเด็ก  -พิชชานนัท์

วตัถุประสงค์ แห่งชาติ  ทองหล่อ

 1.เพ่ือระดมความคิดและวางแผนในการ โทรศพัท์

พฒันาและปรับปรุงเวบ็ไซตข์องหน่วยงาน  02-590-4579

 2.เพ่ือให้เจา้หนา้ท่ีเกิดความเขา้ใจและ

 สามารถจดัการขอ้มูลบนเวบ็ไซตไ์ด้

กิจกรรม

  1.1 อบรมให้ความรู้การสร้างเวบ็ไซต์ .  1คร้ัง/30คน  11 กค.59            5,000                5,000

  1.2 ประชุมวางแผนจดัท าเวบ็ไซต์  1คร้ัง/30คน  12 กค.59            6,100                6,100

  1.3 อบรมเชิงปฏิบติัการจดัท าเวบ็ไซต์  3คร้ัง/6คน 13-15กค.59          17,900              17,900

งบฯแผนพัฒนาด้าน สาธารณสุข                   -                     -                    -            29,000              29,000

งบฯแผนเร่งรัดและผลักดันการพัฒนาคนฯ                   -                     -                    -                    -                       -   

รวมโครงการที่ 7                   -                     -                    -            29,000              29,000

 งบประมาณ  (บาท)  รวม

งบประมาณ

ทั้งส้ิน

(บาท)

หมวดเงนิ

งบประมาณ

 ปี 2559

ผลผลิตที่  1 :   องคค์วามรู้ เทคโนโลย ีและนวตักรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามยัส่ิงแวดลอ้มไดรั้บการพฒันาและถ่ายทอดแก่ ผู้ประสานงาน : นายสุทิน  ปุณฑริกภกัด์ิ
ประชาชน ชุมชน และภาคีเครือข่าย เบอร์โทรศัพท์ : 02 590 4579

ที่

โครงการ/วตัถุประสงค์

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/

กิจกรรมย่อย

กลุ่มเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย
ระยะเวลา

ด าเนินการ

ผู้รับ

ผิดชอบ

แผนปฏิบัติการสถาบันพัฒนาอนามยัเด็กแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2559 (ปรับแก้คร้ัง ที่ 1)

ประเด็นยุทธศาสตร์ :  งานตามพนัธกิจ (งบด าเนินงาน) หน่วยงาน : กลุ่มบริหารยทุธศาสตร์



ร้อยละแผนการใช้จ่าย                   -                     -                    -            100.00

 ปี 2558

 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

 (ตค.-ธค.)  (มค.-มคี.)  (เมย.-มยิ.)  (กค.-กย.)

8  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า  - บุคลากร  - สุทิน
แผนบริหารการเปลี่ยนแปลงและแผนการ สถาบนัพฒันา ปุณฑริกภกัด์ิ
 ด าเนินงานสถาบันพัฒนาอนามยัเด็กแห่ง อนามยัเด็ก  -พิชชานนัท์

ชาติ ปี พ.ศ. 2560 แห่งชาติ  ทองหล่อ

 วตัถุประสงค์ โทรศพัท์
 1. เพ่ืจดัท าแผนบริหารการเปล่ียนแปลง  02-590-4579
 สถาบนัพฒันาอนามยัเด็กแห่งชาติ
 1. เพ่ืจดัท าแผนการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 2560
 สถาบนัพฒันาอนามยัเด็กแห่งชาติ

กิจกรรม

 8.1 ประชุมเชิงปฏิบติัการเพ่ือจดัท าแผนบริหาร  1 คร้ัง/20 คน  สค. 59          21,000              21,000
การเปล่ียนแปลงและแผนด าเนินงาน ปี พ.ศ.
 ปี พ.ศ. 2560

งบฯแผนพัฒนาด้าน สาธารณสุข                   -                     -                    -            21,000              21,000

งบฯแผนเร่งรัดและผลักดันการพัฒนาคนฯ                   -                     -                    -                    -                       -   

รวมโครงการที่ 8                   -                    -            21,000              21,000

 งบประมาณ  (บาท)  รวม

งบประมาณ

ทั้งส้ิน

(บาท)

หมวดเงนิ

งบประมาณ

 ปี 2559

ผลผลิตที่  1 :   องคค์วามรู้ เทคโนโลย ีและนวตักรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามยัส่ิงแวดลอ้มไดรั้บการพฒันาและถ่ายทอดแก่ ผู้ประสานงาน : นายสุทิน  ปุณฑริกภกัด์ิ
ประชาชน ชุมชน และภาคีเครือข่าย เบอร์โทรศัพท์ : 02 590 4579

ที่

โครงการ/วตัถุประสงค์

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/

กิจกรรมย่อย

กลุ่มเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย
ระยะเวลา

ด าเนินการ

ผู้รับ

ผิดชอบ

แผนปฏิบัติการสถาบันพัฒนาอนามยัเด็กแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2559 (ปรับแก้คร้ัง ที่ 1)

ประเด็นยุทธศาสตร์ :  งานตามพนัธกิจ (งบด าเนินงาน) หน่วยงาน : กลุ่มบริหารยทุธศาสตร์



ร้อยละแผนการใช้จ่าย                   -                     -                    -            100.00

 ปี 2558

 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

 (ตค.-ธค.)  (มค.-มคี.)  (เมย.-มยิ.)  (กค.-กย.)

9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันภยั  - เด็กปฐมวยั พย. 58 กิติมา
พิบัติในศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ สถาบันพัฒนา ครูพ่ีเล้ียงและ พวัพฒันกุล
อนามยัเด็กแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เจา้หนา้ท่ี สถาบนั โทรศพัท์
วตัถุประสงค์ พฒันาอนามยั 02-590-4407
 1. เพ่ือให้ครูพ่ีเล้ียงและเจา้หนา้ท่ีมีความรู้ เด็กแห่งชาติ
 ความเขา้ใจและทกัษะในเร่ืองการป้องกนั
 ภยัพิบติั รวมทั้งขั้นตอนและวิธีการปฏิบติั
 เม่ือเกิดภยัพิบติัท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม
 2. เพ่ือเตรียมความพร้อมของครูพ่ีเล้ียงและ
 เจา้หนา้ท่ีในดา้นต่างๆไวร้องรับสถานการณ์     
 ตามลกัษณะความเส่ียงท่ี เกิดข้ึนเม่ือเกิดภยัพิบติั
 3. เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตให้แก่
 เด็กปฐมวยั

กิจกรรม

 1. อบรมเชิงปฏิบติัการการป้องกนัภยัพิบติั  - เด็กปฐมวยั ครู-   1คร้ัง/90คน  - 10 พย. 58           33,300              33,300  - พฒันา สธ.

ณ สถานอนามยัเด็กกลาง พ่ีเล้ียง เจา้หนา้ท่ี

 งบประมาณ  (บาท)  รวม

งบประมาณ

ทั้งส้ิน

(บาท)

หมวดเงนิ

งบประมาณ

 ปี 2559

ผลผลิตที่  1 :   องคค์วามรู้ เทคโนโลย ีและนวตักรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามยัส่ิงแวดลอ้มไดรั้บการพฒันาและถ่ายทอดแก่ ผู้ประสานงาน : นายสุทิน  ปุณฑริกภกัด์ิ
ประชาชน ชุมชน และภาคีเครือข่าย เบอร์โทรศัพท์ : 02 590 4579

ที่

โครงการ/วตัถุประสงค์

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/

กิจกรรมย่อย

กลุ่มเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย
ระยะเวลา

ด าเนินการ

ผู้รับ

ผิดชอบ

แผนปฏิบัติการสถาบันพัฒนาอนามยัเด็กแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2559 (ปรับแก้คร้ัง ที่ 1)

ประเด็นยุทธศาสตร์ :  งานตามพนัธกิจ (งบด าเนินงาน) หน่วยงาน : กลุ่มอ านวยการ งบกลางส านกัฯ



สถาบนัฯ

 ปี 2558

 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

 (ตค.-ธค.)  (มค.-มคี.)  (เมย.-มยิ.)  (กค.-กย.)

 2. ฝึกปฏิบติัการการป้องกนัภยัพิบติั

  2.1 ฝึกปฏิบติัการการป้องกนัภยัพิบติั  - เด็กปฐมวยั ครู-  1คร้ัง/60คน  12 พย.58           22,200              22,200  - พฒันา สธ.

 ณ สถานอนามยัเด็กกลาง พ่ีเล้ียง เจา้หนา้ท่ี

  2.2 ฝึกปฏิบติัการการป้องกนัภยัพิบติั สถานอนามยัเด็ก  1คร้ัง/30คน  17 พย.58           12,900              12,900  - พฒันา สธ.

 ณ ศูนยเ์ด็กเล็กวลัลภไทยเหนือ กลาง

 3. ค่าอุปกรณ์การฝึกปฏิบติั การป้องกนั 4 รายการ             4,900                4,900  - พฒันา สธ.

ภยัพิบติั ประกอบดว้ย
 3.1 น ้ายาดบัเพลิงเคมีแห้ง ขนาด 10 ปอนด์
 3.2 น ้ายาดบัเพลิง CO 2 ขนาด 10 ปอนด์
 3.3 ถงัก๊าช LPG ขนาด 15 กิโลกรัม 2 ถงั
 3.4 น ้ามนัเบนซิน จ านวน 10 ลิตร

งบฯแผนพัฒนาด้าน สาธารณสุข           73,300                   -                    -                    -                73,300

งบฯแผนเร่งรัดและผลักดันการพัฒนาคนฯ                   -                     -                    -                    -                       -   

รวมโครงการที่ 9           73,300                   -                    -                    -                73,300

ร้อยละแผนการใช้จ่าย           100.00           100.00          100.00          100.00

ผลผลิตที่  1 :   องคค์วามรู้ เทคโนโลย ีและนวตักรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามยัส่ิงแวดลอ้มไดรั้บการพฒันาและถ่ายทอดแก่ ผู้ประสานงาน : นายสุทิน  ปุณฑริกภกัด์ิ
ประชาชน ชุมชน และภาคีเครือข่าย

 รวม

งบประมาณ

ทั้งส้ิน

(บาท)

หมวดเงนิ

งบประมาณ

 ปี 2559

 งบประมาณ  (บาท)

เบอร์โทรศัพท์ : 02 590 4579

ที่

โครงการ/วตัถุประสงค์

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/

กิจกรรมย่อย

กลุ่มเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย
ระยะเวลา

ด าเนินการ

ผู้รับ

ผิดชอบ

แผนปฏิบัติการสถาบันพัฒนาอนามยัเด็กแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2559 (ปรับแก้คร้ัง ที่ 1)

ประเด็นยุทธศาสตร์ :  งานตามพนัธกิจ (งบด าเนินงาน) หน่วยงาน : กลุ่มอ านวยการ งบกลางส านกัฯ



 ปี 2558

 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

 (ตค.-ธค.)  (มค.-มคี.)  (เมย.-มยิ.)  (กค.-กย.)

10

โครงการสนับสนุนการด าเนินงานภารกิจเร่ง

ด่วนตามที่ได้รับมอบหมาย

วตัถุประสงค์

 - เพ่ือสนบัสนุนการด าเนินงานเร่งด่วนนอก
แผนปฏิบติัการท่ีก าหนดไว้
กิจกรรม

 1. ประชุมราชการภายในหน่วยงาน  - กลุ่มต่างๆภาย 20 คร้ัง/400 คน           10,000           15,000          11,700          10,000              46,700  - พฒันา สธ.

            5,700                5,700  - เร่งรัด

 2. ประชุม/สมัมนากบัหน่วยงานภายนอก ในสถาบนัฯ 24 คร้ัง/48 คน           50,000           30,675          50,000          40,100           170,775  - พฒันา สธ.

          14,325              14,325  - เร่งรัด

งบฯแผนพัฒนาด้าน สาธารณสุข           60,000           45,675          61,700          50,100           217,475

งบฯแผนเร่งรัดและผลักดันการพัฒนาคนฯ                   -             20,025                  -                    -                20,025

รวมโครงการที่ 10           60,000           65,700          61,700          50,100           237,500

ร้อยละแผนการใช้จ่าย             25.26             52.93            78.91          100.00

 รวม

งบประมาณ

ทั้งส้ิน

(บาท)

หมวดเงนิ

งบประมาณ

 ปี 2559

แผนปฏิบัติการสถาบันพัฒนาอนามยัเด็กแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2559 (ปรับแก้คร้ัง ที่ 1)

ประเด็นยุทธศาสตร์ :  งานตามพนัธกิจ (งบด าเนินงาน) หน่วยงาน : กลุ่มอ านวยการ งบกลางส านกัฯ
ผลผลิตที่  1 :   องคค์วามรู้ เทคโนโลย ีและนวตักรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามยัส่ิงแวดลอ้มไดรั้บการพฒันาและถ่ายทอดแก่ ผู้ประสานงาน : นายสุทิน  ปุณฑริกภกัด์ิ
ประชาชน ชุมชน และภาคีเครือข่าย เบอร์โทรศัพท์ : 02 590 4579

ที่

โครงการ/วตัถุประสงค์

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/

กิจกรรมย่อย

กลุ่มเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย
ระยะเวลา

ด าเนินการ

ผู้รับ

ผิดชอบ

 งบประมาณ  (บาท)



 ปี 2558

 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

 (ตค.-ธค.)  (มค.-มคี.)  (เมย.-มยิ.)  (กค.-กย.)

11 โครงการสนับสนุนการด าเนินงานด้าน  - กลุ่มต่างๆ  17 รายการ ตค. 57 - กิติมา

วชิาการสถาบันพัฒนาอนามยัเด็กแห่งชาติ  ภายในสถาบนั กย. 58 พวัพฒันกุล
วตัถุประสงค์ พฒันาอนามยั โทรศพัท์
 - เพ่ือสนบัสนุนการด าเนินงานดา้น เด็กแห่งชาติ 02-590-4407
การบริหารจดัการของกลุ่มวิชาการ ธวชั
ซ่ึงจะน าไปสู่การขบัเคล่ือนการด าเนิน ชูตระกูล
งานดา้นวิชาการให้มีประสิทธิภาพ โทรศพัท์
กิจกรรม 02-590-4036

1. งบบริหารจัดการ

  1.1 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง  4 คร้ัง          10,300              10,300  - พฒันา สธ.
          17,700              17,700  - เร่งรัด

 1.2 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจา้งและ             6,300          43,750          43,750              93,800  - พฒันา สธ.
ช่างควบคุมงานสร้างตึก ทีปังกร รัศมีโชติ           16,200              16,200  - เร่งรัด
  1.3 ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติังานนอกเวลาราชการ  80 คร้ัง           12,000           10,000          10,000          10,000              42,000  - พฒันา สธ.
  1.4 ค่าจา้งเหมาซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 1 คน/12เดือน             5,000             5,000            5,000            5,000              20,000  - พฒันา สธ.
ระบบ คอมพิวเตอร์

 งบประมาณ  (บาท)  รวม

งบประมาณ

ทั้งส้ิน

(บาท)

หมวดเงนิ

งบประมาณ

 ปี 2559

ผลผลิตที่  1 :   องคค์วามรู้ เทคโนโลย ีและนวตักรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามยัส่ิงแวดลอ้มไดรั้บการพฒันาและถ่ายทอดแก่ ผู้ประสานงาน : นายสุทิน  ปุณฑริกภกัด์ิ
ประชาชน ชุมชน และภาคีเครือข่าย เบอร์โทรศัพท์ : 02 590 4579

ที่

โครงการ/วตัถุประสงค์

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/

กิจกรรมย่อย

กลุ่มเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย
ระยะเวลา

ด าเนินการ

ผู้รับ

ผิดชอบ

แผนปฏิบัติการสถาบันพัฒนาอนามยัเด็กแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2559 (ปรับแก้คร้ัง ที่ 1)

ประเด็นยุทธศาสตร์ :  งานตามพนัธกิจ (งบด าเนินงาน) หน่วยงาน : กลุ่มอ านวยการ



  1.5 ค่าผ่านทางด่วน 60 คร้ัง             1,500             1,500            1,500            1,500                6,000  - พฒันา สธ.

 ปี 2558

 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

 (ตค.-ธค.)  (มค.-มคี.)  (เมย.-มยิ.)  (กค.-กย.)

  1.6  ค่าวสัดุส านกังาน 12 คร้ัง           38,000           38,000          25,000          25,000           126,000  - พฒันา สธ.
  1.7 ค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน  2 คนั           15,000           15,000          15,000          15,000              60,000  - พฒันา สธ.
  1.8 ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์  11 รายการ           38,000           38,000          25,000          25,000           126,000  - พฒันา สธ.
  1.9 ค่าวสัดุหนงัสือพิมพว์ารสารและต ารา 263 ฉบบั             1,000             1,000            1,000            1,000                4,000  - พฒันา สธ.
  1.10 ค่าน ้าด่ืม 500 ถงั             1,500             1,500            1,500            1,500                6,000  - พฒันา สธ.
  1.11 ค่ายางรถยนต์ 8 เสน้           24,000              24,000  - พฒันา สธ.
 1.12 จา้งเหมารักษาความปลอดภยั  9 เดือน มค.-กย.59         218,892        218,892        218,892           656,676  - เร่งรัด

งบฯแผนพัฒนาด้าน สาธารณสุข         142,300         110,000        138,050        127,750           518,100

งบฯแผนเร่งรัดและผลักดันการพัฒนาคนฯ                   -           252,792        218,892        218,892           690,576

รวมโครงการที่ 11         142,300         362,792        356,942        346,642        1,208,676

ร้อยละแผนการใช้จ่าย             11.77             41.79            71.32          100.00

หมวดเงนิ

งบประมาณ

 ปี 2559

ผลผลิตที่  1 :   องคค์วามรู้ เทคโนโลย ีและนวตักรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามยัส่ิงแวดลอ้มไดรั้บการพฒันาและถ่ายทอดแก่ ผู้ประสานงาน : นายสุทิน  ปุณฑริกภกัด์ิ
ประชาชน ชุมชน และภาคีเครือข่าย เบอร์โทรศัพท์ : 02 590 4579

ที่

โครงการ/วตัถุประสงค์

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/

กิจกรรมย่อย

กลุ่มเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย
ระยะเวลา

ด าเนินการ

ผู้รับ

ผิดชอบ

 งบประมาณ  (บาท)  รวม

งบประมาณ

ทั้งส้ิน

(บาท)

แผนปฏิบัติการสถาบันพัฒนาอนามยัเด็กแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2559 (ปรับแก้คร้ัง ที่ 1)

ประเด็นยุทธศาสตร์ :  งานตามพนัธกิจ (งบด าเนินงาน) หน่วยงาน : กลุ่มอ านวยการ



 ปี 2558

 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

 (ตค.-ธค.)  (มค.-มคี.)  (เมย.-มยิ.)  (กค.-กย.)

12 โครงการพัฒนาศักยภาพ Child  - ผูบ้ริหาร ผูรั้บ  นพ. ธีรชยั  - เร่งรัด

 Project Manager และเยีย่มเสริมพลังผู้  ผิดชอบงานพฒันา  บุญยลีพรรณ

ปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก  การเด็กทั้งส่วน โทรศพัท์
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน กลางและภูมิภาค 02-590-4407

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเน่ืองใน  - ผูรั้บผิดชอบงานฯ

โอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน ระดบัจงัหวดั
พ.ศ. 2558 (CPM)
วตัถุประสงค์  - ผูป้ฏิบติังาน
 1.เพ่ือพฒันาศกัยภาพ Child Project Manager โครงการส่งเสริม
 ในการด าเนินงานส่งเสริมพฒันาเด็กปฐมวยั พฒันาการเด็กฯ
(3 - 5 ปี) ทุกระดบั ทุกเขต
 2. เพ่ือคน้หาปัญหาอุปสรรค และขอ้เสนอแนะ สุขภาพ
ในการพฒันางานดา้นพฒันาการเด็กในแต่ละ
 พ้ืนท่ีและน ามาแกไ้ขปัญหา
กิจกรรม

 12.1 ประชุมเชิงปฏิบติัการเพ่ือเพ่ิมพนูทกัษะ  1คร้ัง/250 คน  23-24 พค.59        815,200           815,200  - เร่งรัด

แผนปฏิบัติการสถาบันพัฒนาอนามยัเด็กแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2559 (ปรับแก้คร้ัง ที่ 1)

ประเด็นยุทธศาสตร์ :  งานตามพนัธกิจ (งบด าเนินงาน) หน่วยงาน : กรมอนามยัมอบหมาย
ผลผลิตที่  1 :   องคค์วามรู้ เทคโนโลย ีและนวตักรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามยัส่ิงแวดลอ้มไดรั้บการพฒันาและถ่ายทอดแก่ ผู้ประสานงาน : นายสุทิน  ปุณฑริกภกัด์ิ
ประชาชน ชุมชน และภาคีเครือข่าย เบอร์โทรศัพท์ : 02 590 4579

 รวม

งบประมาณ

ทั้งส้ิน

(บาท)

หมวดเงนิ

งบประมาณ

 ปี 2559
ที่

โครงการ/วตัถุประสงค์

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/

กิจกรรมย่อย

กลุ่มเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย

 งบประมาณ  (บาท)

ระยะเวลา

ด าเนินการ

ผู้รับ

ผิดชอบ



 ทีม Child Project Manager 

 ปี 2558

 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

 (ตค.-ธค.)  (มค.-มคี.)  (เมย.-มยิ.)  (กค.-กย.)

 12.2 ร่วมเยีย่มเสริมพลงักบัทีม ศอ.
 - คร้ังท่ี 1 จว. สุราษฎร์ธานี  22-24 มิย.59          16,840              16,840
 - คร้ังท่ี 2 จว. พิจิตร  28-29 มิย.59          18,460              18,460
 - คร้ังท่ี 3 จว. สมุทรสงคราม  3-4 กค.59          16,160              16,160
 - คร้ังท่ี 4 จว. สุรินทร์  6-8 กค.59          26,440              26,440
 - คร้ังท่ี 5 จว. ยะลา สค.59          22,580              22,580
 12.3ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน โครงการ  18 สค. 59          40,000              40,000

งบฯแผนพัฒนาด้าน สาธารณสุข                   -                     -                    -                    -                       -   

งบฯแผนเร่งรัดและผลักดันการพัฒนาคนฯ                   -                     -          850,500        105,180           955,680

รวมโครงการที่ 12                   -                     -          850,500        105,180           955,680

ร้อยละแผนการใช้จ่าย                   -                     -              88.99          100.00

รวมงบประมาณภาพรวม

งบฯแผนพัฒนาด้าน สาธารณสุข         415,675         162,825        339,400        239,950        1,157,850

งบฯแผนเร่งรัดและผลักดันการพัฒนาคนฯ                   -           500,892     1,499,147        407,767        2,407,806

รวมงบด าเนินงาน         415,675         663,717     1,838,547        647,717        3,565,656

แผนปฏิบัติการสถาบันพัฒนาอนามยัเด็กแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2559 (ปรับแก้คร้ัง ที่ 1)

ประเด็นยุทธศาสตร์ :  งานตามพนัธกิจ (งบด าเนินงาน) หน่วยงาน : กรมอนามยัมอบหมาย

โครงการ/วตัถุประสงค์

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/

กิจกรรมย่อย

กลุ่มเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย
ระยะเวลา

ด าเนินการ

ผู้รับ

ผิดชอบ

หมวดเงนิ

งบประมาณ

 ปี 2559

ผลผลิตที่  1 :   องคค์วามรู้ เทคโนโลย ีและนวตักรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามยัส่ิงแวดลอ้มไดรั้บการพฒันาและถ่ายทอดแก่ ผู้ประสานงาน : นายสุทิน  ปุณฑริกภกัด์ิ
ประชาชน ชุมชน และภาคีเครือข่าย เบอร์โทรศัพท์ : 02 590 4579

ที่

 งบประมาณ  (บาท)  รวม

งบประมาณ

ทั้งส้ิน

(บาท)



ร้อยละแผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน             11.66             30.27            81.83          100.00

 ปี 2558

 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

 (ตค.-ธค.)  (มค.-มคี.)  (เมย.-มยิ.)  (กค.-กย.)

13  โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ  - เด็กปฐมวยั  1 หลงั  31 มีค. 58-  - สุทิน
เพ่ือเทดิพระเกียรติพระเจ้าหลานเธอ อาย ุ0 - 5 ปี 20 พย. 59 ปุณฑริกภกัด์ิ
พระองค์เจ้าทปัีงกรรัศมโีชติเน่ืองใน โทรศพัท์
วโรกาสมพีระชันษา 9 ชันษา  02-590-4579
 1.การเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง
   1. 1  เบิกจ่ายงวดท่ี 2   10 พย. 58 5,850,568           5,850,568
   1.2  เบิกจ่ายงวดท่ี 3  23 ธค. 58 4,068,611           4,068,611
   1.3 เบิกจ่าย งวดท่ี 4  29 มีค. 59 4,435,976           4,435,976
   1.4  เบิกจ่ายงวดท่ี 5  22 เมย. 59 3,551,856           3,551,856
   1.5  เบิกจ่ายงวดท่ี 6 31 พค. 59 4,551,296           4,551,296
  1.6 เบิกจ่ายงวดท่ี 7 4 กค.59 4,459,040           4,459,040
  1.7 เบิกจ่ายงวดท่ี 8 กค.59 4,751,184           4,751,184
  1.8 เบิกจ่ายงวดท่ี 9 , 10 สค.59 7,672,624           7,672,624
  1.9 เบิกจ่ายงวดท่ี 11 , 12,13 กย.59     4,711,045        4,711,045

รวมงบลงทุน      9,919,179      4,435,976     8,103,152   21,593,893      44,052,200

รวมทั้งส้ิน (งบด าเนินงาน+งบลงทุน)    10,334,854      5,099,693     9,941,699   22,241,610      47,617,856

แผนปฏิบัติการสถาบันพัฒนาอนามยัเด็กแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2559 (ปรับแก้คร้ัง ที่ 1)

ประเด็นยุทธศาสตร์ :  งานตามพนัธกิจ (งบลงทุน) หน่วยงาน : กลุ่มบริหารยทุธศาสตร์

ระยะเวลา

ด าเนินการ

ผู้รับ

ผิดชอบ

 งบประมาณ  (บาท)  รวม

งบประมาณ

ทั้งส้ิน

(บาท)

หมวดเงนิ

งบประมาณ

 ปี 2559

ผลผลิตที่  1 :   องคค์วามรู้ เทคโนโลย ีและนวตักรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามยัส่ิงแวดลอ้มไดรั้บการพฒันาและถ่ายทอดแก่ ผู้ประสานงาน : นายสุทิน  ปุณฑริกภกัด์ิ
ประชาชน ชุมชน และภาคีเครือข่าย เบอร์โทรศัพท์ : 02 590 4579

ที่

โครงการ/วตัถุประสงค์

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/

กิจกรรมย่อย

กลุ่มเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย



ร้อยละแผนการใช้จ่าย             21.70             32.41            53.29          100.00


