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คำนำ 
 

  สำนักอนามัย เป็นหน่วยงานหลักของกรุงเทพมหานคร มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน
การจัดบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการพัฒนาศักยภาพของประชาชนทางด้านพฤติกรรม
และสำนึกทางสุขภาพ การให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในระดับปฐมภูมิ ตลอดจนการดำเนินการ   
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปัจจุบัน กรุงเทพมหานครต้องเผชิญกับปัญหา  
ทั้งภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อระบบสุขภาพ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร การเข้าสู่
สังคมสูงวัย การเปลี่ยนแปลงฐานเศรษฐกิจไปสู่ยุคดิจิทัล การเกิดโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ การเสียชีวิตด้วยโรค      
ไม่ติดต่อที่สามารถป้องกันได้ ปัญหามลพิษ สิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติธรรมชาติ  และภัยก่อการร้าย ซึ่งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร (รองศาสตราจารย์ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์) ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้กำหนด
นโยบาย “กรุงเทพฯ 9 ดี 216 นโยบาย” โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะทำให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับ  
ทุกคน 
 

  กลุ่มแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข ในฐานะที่รับผิดชอบใน 
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจำปี สำนักอนามัย การติดตามและการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาแลกเปลี่ยนแนวคิด มุมมอง องค์ความรู้ และทักษะในการ
จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plans) เพื่อขับเคลื่อนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไปสู่การปฏิบัติ  
การพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งนำไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ “กรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน” โดยเชื่อมโยงให้สอดคล้องกับแผนในทุกระดับ 
ตั้งแต่ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกรุงเทพมหานคร และแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของสำนักอนามัย นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้บุคลากรจากทุกส่วนราชการของสำนักอนามัยมี 
ส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและการแก้ไขปัญหาในบริบท
ของพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน 
 

  คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้ ความเข้าใจ และทักษะใน
การจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plans) ที่สามารถขับเคลื่อนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ 
 
 
 

กลุ่มแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข 
สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 
 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plans) ของสำนักอนามัย      
จัดขึ้นโดยกลุ่มแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565    
ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบูรณาการเชื่อมโยงและขับเคลื่อนนโยบายของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร และเพื่อให้สำนักอนามัยมีแผนปฏิบัติการ (Action Plans) ที่สามารถขับเคลื่อนนโยบาย   
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิ ศทางเดียวกัน โดยมี
วิทยากรผู้ดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ ศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ธำรงลักษณ์ และกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 
42 คน ประกอบด้วย ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประเภทอำนวยการ ระดับต้น – สูง และเชี่ยวชาญ 
และข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานด้านแผนหรือนโยบายของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ – ชำนาญการพิเศษ 
 การระดมความคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบด้วย 2 หัวข้อหลัก ได้แก่ การบูรณาการ
เชื่อมโยงและขับเคลื่อนนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไปสู่การปฏิบัติ และการจัดทำแผนปฏิบัติการ 
(Action Plans) เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไปสู่การปฏิบัติ ซ่ึงแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ
ออกเป็น 6 กลุ่ม ตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่อยู่ภายใต้ภารกิจของสำนักอนามัย ดังนี้ 
  กลุ่มท่ี 1 - นโยบาย “ชมรมผู้สูงอายุ สร้างสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพใจ (Active Aging)” 
 กลุ่มท่ี 2 - นโยบาย “ขยายโครงการโรงพยาบาล 10,000 เตียง” 
 กลุ่มที่ 3 - นโยบาย “จัดระเบียบสัตว์จร แก้ปัญหาผ่านการจัดการอย่างเป็นระบบ” 
 กลุ่มท่ี 4 - นโยบาย “กรุงเทพฯ มั่นใจ ปลอดภัย โควิด” 
 กลุ่มท่ี 5 - นโยบาย “ยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุข เพ่ิมการรักษา เพ่ิมเวลา  
                                                       เพ่ิมทรัพยากร” 
 กลุ่มท่ี 6 - นโยบาย “ตรวจสอบคุณภาพอากาศเชิงรุกในโรงงาน” 
และการฝึกภาคปฏิบัติ (Workshop) ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 
 1) การวิเคราะห์ 3S (Start Stop Support) เพื่อประเมินตนเองและทบทวนการ
ดำเนินงานที่ผ่านมา โดยพิจารณาว่ากิจกรรมหรือสิ ่งใดที ่ควรหยุดดำเนินการ กิจกรรมหรือสิ ่งใดที ่ควร
ดำเนินการต่อไป โดยต้องการการสนับสนุนจากผู้บริหารหน่วยงาน และกิจกรรมหรือสิ่งใดที่เป็นสิ่งจำเป็นและ
ควรริเริ่มดำเนินการ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนผู้รับบริการ 
  2) การวิเคราะห์ปัญหาในมิติความยากและความซับซ้อนปัญหา และระยะเวลาที่ใช้ใน
การแก้ไขปัญหา เพ่ือจัดลำดับความคุ้มค่าและความเป็นไปได้ในการดำเนินการแก้ไขปัญหา 
  3) การวิเคราะห์ผังก้างปลา (Fishbone Diagram) เป็นการวิเคราะห์หาสาเหตุที่
แท้จริงของปัญหา โดยใช้แผนผังแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาและการระบุปัจจัยพื้นฐานหรือสาเหตุของ
ปัญหา 
  4) การจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) โดยนำเทคนิคแผนภูมิความรับผิดชอบ
งานแบบเส้นตรง (Linear Responsibility Chart: LRC) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดทำแผนปฏิบัติการ 
(Action Plan) ซึ่งเป็นตารางวางแผนที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของแต่ละ
กิจกรรม การระบุตัวผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานแต่ละงาน การกำหนดทรัพยากร และระยะเวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
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  ผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการฯ พบว่า ผู ้เข้าร่วมโครงการฯ มีความ       
พึงพอใจในการเปิดโอกาสให้ซักถามและแสดงความคิดเห็นของวิทยากร และการอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและ
ตรงประเด็นของวิทยากรมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.62 และ 4.52 ตามลำดับ ผู้เข้าร่ วมโครงการฯ       
มีความรู้ ความเข้าใจหลังการจัดกิจกรรมในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.19  และความคิดเห็นของ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในเรื่อง การจัดกิจกรรมในลักษณะนี้ต่อไปเพื่อเป็นการสร้างเสริมและพัฒนาองค์ความรู้  
การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ทางราชการในการจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และการนำความรู้ที่ได้ไป
เผยแพร่/ถ่ายทอด อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.43, 4.38 และ 4.26 ตามลำดับ 
 
 
 

กลุ่มแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข 
สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร 
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1. ความเชื่อมโยงแผนในระดับต่าง ๆ 
 

  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบให้มีแผน 3 ระดับ ประกอบด้วย 
  (1) แผนระดับ 1 หมายถึง ยุทธศาสตร์ชาติซึ่งเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตาม
หลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้มีความสอดคล้องและบูรณาการกัน โดยการ
ถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาไปสู่แผนระดับที่ 2 และ 3 อย่างเป็นระบบ 
  (2) แผนระดับ 2 หมายถึง แผนซึ่งเป็นแนวทางการขับเคลื่อนประเทศในมิติต่าง ๆ ให้บรรลุตาม
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ และถ่ายทอดไปสู่แนวทางการปฏิบัติในแผนระดับ 3 ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนความมั่นคงแห่งชาติ 
  (3) แผนระดับ 3 หมายถึง แผนในเชิงปฏิบัติที่มีความชัดเจนตามภารกิจส่วนราชการที่สอดคล้อง
สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนระดับ 1 และแผนระดับ 2 หรือจัดทำขึ้นตามกฎหมายกำหนด หรือจัดขึ้น
ตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ ได้แก่ แผนแม่บทด้าน..... แผนพัฒนา..... แผนปฏิบัติการ ด้าน..... 
และแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการต่าง ๆ 
 

 
 

  กระบวนการขั้นตอนในการจัดทำแผนระดับ 1 และ แผนระดับ 2 มีการกำหนดกฎหมายไว้ชัดเจน 
ดังนี้ 
  • ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จัดทำขึ้น
ตามพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 

โครงการแลกเปลีย่นเรียนรู้การจัดทำแผนปฏิบัตกิาร 
(Action Plans) ของสำนักอนามัย 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “การบูรณาการเชื่อมโยงและขับเคลื่อนนโยบายของ 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไปสู่การปฏิบัติ” 

โดย ศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ธำรงลักษณ์ 
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  • แผนการปฏิรูปประเทศ จัดขึ้นตามพระราชบัญญัติแผนและขั ้นตอนการดำเนินการปฏิรูป
ประเทศ พ.ศ. 2560 
  • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) จัดทำขึ ้นตาม 
พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2561 
  • นโยบายและแผนระดับชาติว ่าด้วยความมั ่นคง (พ.ศ. 2558 - 2564) จ ัดทำขึ ้นตาม
พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ.2559 
 
  1.1 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
 องค์การสหประชาชาติได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพ่ือมุ่งหวังจะช่วยแก้ปัญหาที่
โลกกำลังเผชิญอยู่ เช่น ความยากจน ความไม่เท่าเทียม สภาวะโลกร้อน สันติสุข และเสริมแนวคิด “ไม่ทิ้งใคร
ไว้ข้างหลัง” โดยอาศัยกรอบความคิดที่แบ่งการพัฒนาออกเป็น 5 มิติ ประกอบด้วย 3 เสาหลักของมิติความ
ยั่งยืน (Three Pillars of Sustainability) ได้แก่ มิติด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม และ 2 มิติ คือ มิติ
ด้านสันติภาพและสถาบัน และมิติด้านหุ้นส่วนการพัฒนา ที่เชื่อมร้อยทุกมิติของความยั่งยืนไว้ด้วยกัน เรียกว่า 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ซึ่งจะใช้เป็นทิศทางการ
พัฒนาตั้งแต่เดือนกันยายน ปี 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2573 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี โดยประกอบไปด้วย 
17 เป้าหมายภายใต้หนึ่งเป้าหมายจะประกอบไปด้วยเป้าหมายย่อย ๆ ที่เรียกว่า เป้าประสงค์ (Targets) ซึ่งมี
จำนวนทั้งหมด 169 เป้าประสงค์ และพัฒนาตัวชี ้ว ัด ( Indicators) จำนวน 232 ตัวชี ้ว ัด เพื ่อติดตาม
ความก้าวหน้าของเป้าประสงค์ดังกล่าว 
 ทั้งนี้ องค์การสหประชาชาติแบ่งเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 เป้าหมาย ออกเป็น 5 กลุ่ม 
หรือเรียกว่า 5 Ps ประกอบด้วย 
 1. People (มิติด้านสังคม): ครอบคลุมเป้าหมายที่ 1 - 5 
 2. Prosperity (มิติด้านเศรษฐกิจ): ครอบคลุมเป้าหมายที่ 7 - 11 
 3. Planet (มิติด้านสิ่งแวดล้อม): ครอบคลุมเป้าหมายที่ 6 และ 12 - 15 
 4. Peace (มิติด้านสันติภาพและสถาบัน): ครอบคลุมเป้าหมายที่ 16 
 5. Partnership (มิติด้านหุ้นส่วนการพัฒนา): ครอบคลุมเป้าหมายที่ 17 
และเป้าหมายทั้ง 17 เป้าหมาย ประกอบด้วย 
 เป้าหมายที่ 1 : ขจัดความยากจนทกุรูปแบบในทุกพ้ืนที ่
 เป้าหมายที่ 2 : ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและ
ส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน 
 เป้าหมายที่ 3 : สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที ่ดี
สำหรับทุกคนในทุกวัย 
 เป้าหมายที่ 4 : สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและ    
เท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 เป้าหมายที่ 5 : บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมอำนาจให้แก่สตรีและเด็กหญิง  
 เป้าหมายที่ 6 : สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคนและ    
มีการบริหารจัดการที่ยั่งยืนคน 
 เป้าหมายที่ 7 : สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคา  
ที่ย่อมเยา 
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 เป้าหมายที่ 8 : ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้าง
งานเต็มที่ มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน 
 เป้าหมายที่ 9 : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม   
ที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม 
 เป้าหมายที่ 10 : ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
 เป้าหมายที่ 11 : ทำให้เมืองและการตั้งถิ ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย       
มีภูมิต้านทานและยั่งยืน  
 เป้าหมายที่ 12 : สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน 
 เป้าหมายที่ 13 : ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
 เป้าหมายที่ 14 : อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเล
อย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 เป้าหมายที่ 15 : ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการ
ป่าไม้อย่างยั่งยืนต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพดิน และ
หยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 
 เป้าหมายที่ 16 : ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคน
เข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ 
 เป้าหมายที่ 17 : เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วนความ
ร่วมมือระดับโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับภารกิจของสำนักอนามัย ได้แก่ 
เป้าหมายที่ 2 : ยุติความหิวโหย บรรลุความม่ันคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรม
ที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 3 : สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนใน
ทุกวัย เป้าหมายที่ 5 : บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมอำนาจให้แก่สตรีและเด็กหญิง และเป้าหมาย
ที่ 6 : สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืนคน 
 
 1.2 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
  ยุทธศาสตร์ชาติเป็นแผนระดับที่ 1 เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายการ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล และ เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้อง
และบูรณาการกัน มุ่งสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย มีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตามนัยของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย     
พ.ศ. 2560 หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 65 ดังนั้น เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้
บรรลุตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป้าหมายการพัฒนาประเทศข้างต้น จึงจำเป็นต้องกำหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศระยะยาวที่จะทำให้ประเทศไทยมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุ ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศในทุกมิติทุกรูปแบบ และทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการของประเทศได้รับการพัฒนายกระดับไปสู่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม    
ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม และพัฒนากลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ที่จะสร้างและเพิ่มศักยภาพ     
ในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือยกระดับฐานรายได้ของประชาชนในภาพรวมและกระจายผลประโยชน์ไปสู่ภาค
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ส่วนต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม คนไทยได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดี เก่ง มีวินัย คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม 
และมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์ สามารถ “รู้ รับ ปรับใช้” เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าถึง
บริการพื้นฐาน ระบบสวัสดิการ และกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง 
การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติจะมุ ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา       
ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ“ประชารัฐ”             
โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั ่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ โดยแต่ละยุทธศาสตร์มีเป้าหมายและประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 
 1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง  
  มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการ
บริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบ
เรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบ
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบและทุกระดับความ
รุนแรง ควบคู ่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั ่นคงที่มีอยู ่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้น           
ในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กร     
ที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อเอื้ออำนวย
ประโยชน์ต่อการดำเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอ่ืน ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมาย
ทีก่ำหนด 
  2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
  มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บน
พื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ 
วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที ่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบ         
เชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอ่ืน ๆ นำมาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับ
กับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู ่อนาคต ผ่านการพัฒนา
โครงสร้างพื ้นฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั ้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื ้นฐาน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการ
อนาคต และ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ 
รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต 
บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทย
สามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการ
ยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลาง และลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศ
ได้ในคราวเดียวกัน 
 3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
  มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง 
และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุก
ช่วงวัย มีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และ
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เป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ   
และภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพ
ตามความถนัดของตนเอง 
  4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
  มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญที่ให้ความสำคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ    
ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชน     
ในการร่วมคิดร่วมทำเพื่อส่วนรวม การกระจายอำนาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดิน    
ในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของ
ประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถ
พึ่งตนเองและทำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการ
และสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 
 5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม             
  มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพ่ือนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ 
ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่าย     
ที่เก่ียวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการดำเนินการบนพ้ืนฐาน
การเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสำคัญกับการสร้าง
สมดุลทั้ง ๓ ด้าน อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 
 6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ             
  มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน
เพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท
หน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ในการกำกับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูง 
ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และ
พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรม 
เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้
กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ ามามีส่วนร่วม     
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้อง
ร่วมกันปลูกฝังค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริต
ประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จำเป็น มีความทันสมัย        
มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำและเอื้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการ
ยุติธรรมมีการบริหารที ่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอำนวยความยุติธรรมตาม           
หลักนิติธรรม 
 ยุทธศาสตร์ชาติที่มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับภารกิจของสำนักอนามัย ได้แก่ ยุทธศาสตร์
ชาติด้านที่ 1 ความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
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 1.3 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
 มีจำนวนทั ้งหมด ๒๓ ฉบับ ประกอบด้วย (1) ความมั ่นคง (2) การต่างประเทศ                 
(3) การเกษตร (4) อุตสาหกรรรมและบริการแห่งอนาคต (5) การท่องเที่ยว (6) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ    
(7) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล (๘) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม     
ยุคใหม่ (9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิต (12) การพัฒนาการเรียนรู้ (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี (14) ศักยภาพการกีฬา      
(15) พลังทางสังคม (16) เศรษฐกิจฐานราก (17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (18) การเติบโต
อย่างยั่งยืน (19) การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (21) การ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ (23) การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 23 ฉบับ เป็นการกำหนดประเด็นในลักษณะที่มีความ
บูรณาการและเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เกี่ยวข้อง และประเด็นการพัฒนาจะไม่มีความซ้ำซ้อนกัน
ระหว่างแผนแม่บทฯ เพื่อให้ส่วนราชการสามารถนำแผนแม่บทฯ ไปใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และป้องกันการเกิดความสับสน โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นแผนระดับที่ 2 ที่มีความสำคัญใน
การเป็นแนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ และถ่ายทอด
ไปสู่แนวทางการปฏิบัติในแผนระดับที่ 3 ของหน่วยงาน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 แผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 23 ฉบับ จึงมีการกำหนดองค์ประกอบของแผนตามหลักการความสัมพันธ์เชิง
เหตุผลที่ต้องมีการระบุแนวทางการพัฒนาและการดำเนินแผนงาน/โครงการต่าง ๆ  ที่ต้องสามารถสะท้อน
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เก่ียวข้องได้อย่างเป็นรูปธรรม 
  โครงสร้างของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 23 ฉบับ มีองค์ประกอบหลัก 2 ส่วน 
ได้แก่ (1) ประเด็นแผนแม่บท ประกอบด้วย เป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายในระดับประเด็น เพื่อใช้
ติดตามประเมินผลการดำเนินงานในระดับผลลัพธ์ขั้นกลาง และ (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ประกอบด้วย 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายในระดับ เพ่ือใช้ติดตามประเมินผลการดำเนินงานในระดับผลลัพธ์ขั้นต้น 
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  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับภารกิจของสำนักอนามัย 
ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับที่ 1 ความมั่นคง ฉบับที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวิต ฉบับที่ 13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ฉบับที่ 15 พลังทางสังคม และ ฉบับที่ 17 ความเสมอ
ภาคและหลักประกันทางสังคม 
 
 1.4 แผนการปฏิรูปประเทศ 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ ได้บัญญัติให้มีการปฏิรูป
ประเทศ ซึ่งต้องดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย 3 ประการ ได้แก่ (1) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย         
มีความสามัคคี ปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุล
ระหว่างการพัฒนา ด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ (2) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาส          
อันทัดเทียมกันเพื่อขจัด ความเหลื่อมล้ำ และ (3) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งได้บัญญัติ
ให้การดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศเป็นไปตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการ
ดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 โดยมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติให้การจัดทำ
แผนการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งให้หน่วยงานของ
รัฐทุกหน่วย มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศเพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามระยะเวลาที่
กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ แผนการปฏิรูปประเทศมีทั้งหมด 13 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการเมือง 
(2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (3) ด้านกฎหมาย (4) ด้านกระบวนการยุติธรรม (5) ด้านเศรษฐกิจ         
(6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (7) ด้านสาธารณสุข (8) ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(9) ด้านสังคม (10) ด้านพลังงาน (11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (12) 
ด้านการศึกษา และ (13) ด้านวัฒนธรรม กีฬาแรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
  แผนการปฏิรูปประเทศที่มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับภารกิจของสำนักอนามัย ดังนี้ 
 (6) แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีเป้าประสงค์เพื่อให้
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ได้รับการดูแล รักษา และฟื้นฟูอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และ        
มีความสมบูรณ์ยั่งยืน เป็นฐานการพัฒนาประเทศทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเกิดความสมดุล
ระหว่างการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์ ลดความขัดแย้งของการพัฒนาที่ใช้ฐานทรัพยากรธรรมชาติ บรรเทา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และลดภัยพิบัติทางธรรมชาติ และมีระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพบน พื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ โดยกำหนด
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสําคัญ จ ำนวน 4 กิจกรรม 
ประกอบด้วย 1) เพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย 2) การบริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝั่ง
รายจังหวัด 3) การบริหารจัดการน้ำเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่นอกเขตชลประทาน 4) ปฏิรูประบบการ
บริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ กรณีเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืน มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้นทั้งในเขตเมือง  
และชุมชน มลพิษทางอากาศดีขึ้น และเกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทั้งทรัพยากร      
ทางบก ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่ง ความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อม และระบบ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 (7) แผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข มีเป้าประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วย ผู้เสี่ยงโรคและ
ผู้สูงอายุได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และทันสมัย มีความรอบรู้ด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น สามารถ
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ป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้ พร้อมทั้งผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพตนเองและได้รับการบริบาลและ
รักษาพยาบาลที่มีคุณภาพที่บ้านและในชุมชน โดยกำหนดกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงต่อประชาชน อย่างมีนัยสําคัญจำนวน 5 กิจกรรม ประกอบด้วย 1) การปฏิรูปการจัดการภาวะ
ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข รวมถึงโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่ เพื่อความมั่นคงแห่งชาติด้านสุขภาพ     
2) การปฏิรูปเพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู ้ด้านสุขภาพ        
การป้องกันและดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อสำหรับประชาชนและผู้ป่วย 3) การปฏิรูประบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุ
ด้านการบริบาลการ รักษาพยาบาลที่บ้าน/ชุมชน และการดูแลสุขภาพตนเองในระบบสุขภาพปฐมภูมิ          
เชิงนวัตกรรม 4) การปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพและกองทุนที่เกี่ยวข้องให้มีความเป็นเอกภาพ บูรณาการ 
เป็นธรรม ทั่วถึง เพียงพอและยั่งยืนด้านการเงินการคลัง และ 5) การปฏิรูปเขตสุขภาพให้มีระบบบริหารจัดการ
แบบ บูรณาการ คล่องตัว และการร่วมรับผิดชอบด้านสุขภาพระหว่างหน่วยงานและท้องถิ่น ทั้งนี้  ในการ
ดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง รัฐบาลมีการ
บริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 (9) แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม มีเป้าประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและความ
เหลื่อมล้ำในสังคม การคุ้มครองกลุ ่มเปราะบางในสังคม ตลอดจนการสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากรและแหล่ง ทุนของประชาชน โดยกำหนดกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ต่อประชาชน อย่างมีนัยสําคัญ จำนวน 5 กิจกรรม ประกอบด้วย 1) การมีระบบการออมเพ่ือสร้างหลักประกัน
รายได้ หลังวัยเกษียณที่เพียงพอและครอบคลุมในกลุ่มแรงงานทั้งในและนอกระบบ 2) ผลักดันให้มีฐานข้อมูล 
ทางสังคมและคลังความรู้ในระดับพื้นที่ เพื่อให้สามารถจัดสวัสดิการและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ      
ที่ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 3) การปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการ เพ่ือให้คนพิการได้รับสิทธิ
สวัสดิการและความช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง 4) การสร้างกลไกที่เอื้อให้เกิดชุมชนเมือง จัดการ
ตนเอง และ 5) การสร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าวจะ ส่งผลให้
ประชาชนมีความมั่นคงด้านรายได้เมื่อถึงวัยเกษียณอายุ/หลังพ้นวัยทำงาน คนพิการทุกคนไม่มีข้อจํากัดด้าน
การเข้าถึงการขึ้นทะเบียนคนพิการ ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ข้อมูลในการกำหนดนโยบาย 
และแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ ชุมชนในเขตเมืองสามารถบริหาร
จัดการทรัพยากรได้ด้วยตนเอง เกษตรกรและคนยากจนที่ได้รับการจัดสรรที่ดินจากรัฐสามารถนําเอกสารแสดง
สิทธิในที่ดิน หรือหนังสือ/เอกสารให้ใช้ที่ดินที่ได้รับจากรัฐไปใช้เป็นหลักประกันการเข้าถึงแหล่งทุนสำหรับการ
ประกอบอาชีพ 
 
 1.5 (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) เป็นแผนระดับ   
ที่ 2 ซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญในการแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ และใช้เป็นกรอบสำหรับการจัดทำ       
แผนระดับที่ 3 เพื่อให้การดำเนินงานของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องสามารถสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติตามกรอบระยะเวลาที่คาดหวังไว้ได้ โดยพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ พ.ศ. 2561 บัญญัติให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีผลบังคับใช้ถึงวันที่       
30 กันยายน 2565 ส่งผลให้กรอบระยะเวลา 5 ปีของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
เริ่มต้น ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 ซึ่งเป็นระยะ 5 ปีที่สองของ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
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  การกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 มีวัตถุประสงค์
เพื่อพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่า อย่างยั่งยืน” ซึ่งหมายถึงการสร้างการ
เปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับโครงสร้าง นโยบาย และกลไก เพ่ือมุ่งเสริมสร้างสังคมที่ก้าวทันพลวัตของ
โลก และเกื้อหนุนให้คนไทยมีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมกับการยกระดับกิจกรรมการ
ผลิตและการให้บริการให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มที่สูงขึ้น โดยอยู่บนพื้นฐานของความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม 
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึงได้กำหนดเป้าหมายหลักของการพัฒนา
จำนวน 5 ประการ ดังนี้  
  1) การปรับโครงสร้างการผลิตสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม มุ่งยกระดับขีดความสามารถใน
การแข่งขันของภาคการผลิตและบริการสำคัญผ่านการผลักดันส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ ที่ตอบโจทย์พัฒนาการของสังคมยุคใหม่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อม
ทั้งให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นและผู้ประกอบการรายย่อยกับห่วงโซ่มูลค่าของภาคการผลิต
และบริการเป้าหมาย รวมถึงพัฒนาระบบนิเวศท่ีส่งเสริมการค้าการลงทุนและนวัตกรรม 
  2) การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่ มุ่งพัฒนาให้คนไทยมีทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสม
กับโลกยุคใหม่ ทั้งทักษะในด้านความรู้ ทักษะทางพฤติกรรม และคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม 
และเร่งรัดการเตรียมพร้อมกําลังคนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และเอ้ือต่อการ 
ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ภาคการผลิตและบริการเป้าหมายที่มีศักยภาพและผลิตภาพสูงขึ้น รวมทั้งให้
ความสำคัญกับการสร้างหลักประกันและความคุ้มครองทางสังคมที่สามารถส่งเสริมความม่ันคงในชีวิต  
  3) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม มุ่งลดความเหลื่อมล้ ำทางเศรษฐกิจและ
สังคม ทั้งในเชิงรายได้ พื้นที่ ความมั่งคั่ง และการแข่งขันของภาคธุรกิจ ด้วยการสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่ม
เปราะบาง และผู้ด้อยโอกาสให้มีโอกาสในการเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม กระจายโอกาสทาง
เศรษฐกิจ และจัดให้มีบริการสาธารณะที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมในทุกพ้ืนที่ พร้อมทั้งเพ่ิมโอกาสใน
การแข่งขัน ของภาคธุรกิจให้เปิดกว้างและเป็นธรรม  
  4) การเปลี่ยนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความยั่งยืน มุ่งลดการก่อมลพิษ ควบคู่ไปกับ 
การผลักดันให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับขีดความสามารถในการ
รองรับของระบบนิเวศ ตลอดจนลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายความ
เป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2593 และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ เป็นศูนย์ภายในปี 
2608 
 5) การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยง
ภายใต้บริบทโลกใหม่ มุ ่งสร้างความพร้อมในการรับมือและแสวงหาโอกาสจากการเป็นสังคมสูงวัย             
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยโรคระบาด และภัยคุกคามทางไซเบอร์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ 
กลไกทางสถาบันที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารงานของ 
ภาครัฐให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีได้อย่าง
ทันเวลา มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล 
  แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ได้กำหนดหมุดหมายการพัฒนา จำนวน 13 หมุดหมาย ซึ่งเป็นการ
บ่งบอกถึงสิ่งที่ประเทศไทยปรารถนาจะ ‘เป็น’ หรือมุ่งหวังจะ ‘มี’ เพื่อสะท้อน ประเด็นการพัฒนาที่มีล ำดับ
ความสำคัญสูงต่อการพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้าง มูลค่าอย่างยั่งยืน” โดยหมุด
หมายทั้ง 13 ประการ แบ่งออกได้เป็น 4 มิติ ดังนี้ 
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  1) มิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย 
     หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
     หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน 
     หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก 
     หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 
     หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญ 
ของภูมิภาค 
     หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรม
ดิจิทัลของอาเซียน 
 2) มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม 
     หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และ
สามารถแข่งขันได้ 
     หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน 
     หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ ่นลดลง และมีความคุ ้มครองทางสังคมที่
เพียงพอ เหมาะสม 
 3) มิติความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ 
     หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 4) มิติปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ 
     หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกาลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การ
พัฒนาแห่งอนาคต 
     หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย 
 หมุดหมายการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 
2570) ที่มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับภารกิจของสำนักอนามัย ได้แก่ หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทาง
การแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง และหมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบ
โจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 
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แผนที่กลยุทธ์ของหมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 
 

 
 
 

แผนที่กลยุทธ์ของหมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง  
มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 

 

 
 
 
 



15 | ห น้ า  

 1.6 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ฉบับปรับปรุง และ
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2566 – 2570) 
 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) ฉบับปรับปรุง ได้มีการ
ปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเสริมศักยภาพของยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเมืองในด้านต่าง ๆ ให้เท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่กำลังเกิดขึ้น และส่งเสริมให้กรุงเทพมหานครก้าวนำเป็นเมืองแนวหน้าในฐานะมหานคร
แห่งเอเชียผ่านการยกระดับยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและหยุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเชื่อมโยงเมืองที่มีความคล่องตัวและระบบบริการสาธารณะแบบบูรณา
การ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการสร้างเมืองประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การต่อยอดความเป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร 
 โดยยุทธศาสตร์ที่มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับภารกิจของสำนักอนามัย ดังนี้ 
 1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและหยุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์  
     มีจุดมุ่งหมายสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของกรุงเทพมหานครให้พร้อมรับกับวิกฤติ  
ต่าง ๆ ที่จะเกิดข้ึน โดยมีการจัดทำฐานข้อมูลความเสี่ยงสนับสนุนการตัดสินใจและการบริหารเมือง เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลในการบริหารจัดการในภาวะวิกฤติและช่วยสนับสนุนการตัดสินใจให้กับผู ้บริหารเมือง และให้
กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่ปลอดภัยในทุกมิติ 
     ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.1 ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด ให้ความสำคัญกับการสร้าง
ความปลอดภัยในชีว ิตและทรัพย์ส ินของประชาชนจากเหตุอาชญากรรมในรูปแบบต่าง ๆ ในพื ้นที่
กรุงเทพมหานคร โดยมุ่งเน้นแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ “3 ลด 3 เพิ่ม” กล่าวคือ แนวทาง “3 ลด” 
ได้แก่ 1) ลดการเกิดคดีอุกฉกรรจ์และอาชญากรรมพ้ืนฐาน 2) ลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ
อาชญากรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3) ลดระดับความรุนแรงของปัญหายาเสพติด รวมถึงลดจำนวนผู้เสพติด 
ในส่วนของแนวทาง “3 เพิ่ม” ได้แก่ 1) เพิ่มความปลอดภัยในพื้นที่สาธารณะ 2) เพิ่มความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน และ 3) เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในประเด็นความปลอดภัยสาธารณะของเมือง 
โดยแนวทางดังกล่าวนั้นให้ความสำคัญกับการออกแบบมาตรการเชิงป้องกัน เพื่อสร้างความปลอดภัยจากเหตุ
อาชญากรรมในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร และให้ความสำคัญกับการเชื่อมต่อข้อมูลด้านความปลอดภัยต่าง ๆ 
กับหน่วยงานหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ของกรุงเทพมหานคร 
     ยุทธศาสตร์ย่อยที ่ 1.5 เมืองสุขภาพดี Healthy City (ปลอดโรคคนเมืองอาหาร
ปลอดภัย) ให้ความสำคัญกับความครอบคลุมในการจัดให้มีระบบสุขภาพในทุกระดับของกรุงเทพมหานคร   
การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข รวมไปถึงบริการด้านสุขภาพของคนเมือง 
โดยมีเป้าหมายที่สำคัญ คือ ทำให้คนกรุงเทพฯ มีสุขภาพที่ดี หมายความถึงมาตรการการป้องกันด้วยตัวเอง 
จากการออกกำลังกาย การรักษาสุขภาพ การรักษาอนามัยส่วนตัวและชุมชน รวมทั้งมีการรักษาพยาบาล       
ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพอย่างครอบคลุม ในการทบทวนและปรับตัวชี้วัดในครั้งนี้ ได้มีการทบทวนและปรับ
ตัวชี้วัด เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ และการให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และบริการด้านสุขภาพ เพื่อสร้าง
ความเข้าใจแก่ประชาชนในเรื่องโรคคนเมืองและอาหารปลอดภัย เพื่อสอดคล้องตามแนวคิดความรอบรู้       
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ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ของกระทรวงสาธารณสุข 
 2) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน 
      ยุทธศาสตร์นี้เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ สร้างความเท่าเทียม
ในแง่ท่ีว่า “จะไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อทุกคนภายใต้เงื่อนไขท่ีเป็นข้อจำกัดในการดำรงชีวิต” 
     ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.1 ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างครบวงจร 
โดยในประเด็นนี ้จะเป็นการให้ความสำคัญกับการที่กรุงเทพมหานครต้องมีฐานข้อมูล  เพื่อการตัดสินใจ         
เชิงยุทธศาสตร์ ในเรื่องผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยฐานข้อมูลดังกล่าว มิใช่เป็นเพียงแค่การ
รวบรวมข้อมูลในลักษณะของการจัดเก็บเอกสาร ไม่ว่าจะเป็นทั้งในรูปแบบการจัดเก็บออนไลน์ หรือจัดเก็บเป็น
รูปเล่ม แต่ต้องให้ความสำคัญกับการมีอยู่ของข้อมูล เพื่อประกอบการตัดสินใจที่รวดเร็ว และที่สำคัญที่สุด 
ระบบของการจัดเก็บข้อมูลนั้น ต้องมีลักษณะเป็นการจัดเก็บที่เน้นให้เกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้จริง      
ในรูปแบบทีร่ะบบสามารถนำไปวิเคราะห์ประมวลผลต่อได้ (Machine Readable) ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า
ต่อหน่วยการใช้เวลาต่อการวิเคราะห์ข้อมูล และต่อสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจในกรณีที่เร่งด่วน สำหรับระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการสำหรับทุกคนเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาให้ความสำคัญ เนื่องจาก
ในปัจจุบันและสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต คือ การที่สังคมไทยจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ การเตรียมความพร้อม
ในเรื่องดังกล่าว จึงเป็นความจำเป็นที่ขาดไม่ได้ สิ่งที่ต้องเตรียมการภายใต้ยุทธศาสตร์นี้  คือ การปรับปรุง
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการตามแนวคิด Universal Design ซึ่งหมายความว่า ทุกคนสามารถเข้าถึง    
ทุกพื้นที่สาธารณะได้อย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และไม่เลือกปฏิบัติต่อเงื ่อนไขที่เป็นข้อจำกัดในการ
ดำรงชีวิต ในส่วนของเรื่องสวัสดิการสังคมนั้น จะเป็นการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่ให้กรุ งเทพมหานคร
สามารถออกแบบโครงการ กิจกรรม เพ่ือรองรับความต้องการที่แตกต่าง หลากหลายของผู้คนในสังคมได้ และ
สุดท้ายของยุทธศาสตร์ย่อยนี้ คือ ประเด็นเรื่องการลดความรุนแรงที่เปรียบเสมือนมาตรการเยียวยาสำหรับ     
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากในครอบครัว อาจไม่ใช่กิจกรรมในเชิงรุก แต่ก็มีความสำคัญสำหรับผู้ที่มีปัญหาและ    
ไม่สามารถแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาอันสั้น 
 
 1.7 นโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์) 
  นโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น 9 มิติ รวมทั้งหมด 216 นโยบาย ได้แก่ 
1) มิติปลอดภัยดี (34 นโยบาย) 2) มิติส ุขภาพดี (34 นโยบาย) 3) มิติสร ้างสรรค์ด ี (20 นโยบาย)                  
4) มิติสิ ่งแวดล้อมดี (34 นโยบาย) 5) มิติบริหารจัดการดี (32 นโยบาย) 6) มิติเร ียนดี (29 นโยบาย)              
7) มิติโครงสร้างดี (35 นโยบาย) 8) มิติเศรษฐกิจดี (30 นโยบาย) และ 9) มิติเดินทางดี (42 นโยบาย)         
และนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่สำนักอนามัยเป็นผู้รับผิดชอบหลัก จำนวน 11 นโยบาย ดังนี้ 
 
  1. นโยบายที่ 132. ชมรมผู้สูงอายุ สร้างสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพใจ (Active Aging) 
(มิติสุขภาพดี) 
 คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  ผู้สูงอายุในกรุงเทพฯ ได้ทำกิจกรรมใหม่ ๆ พบปะพูดคุยกับเพื่อนวัยใกล้เคียงกัน และ     
มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
  รายละเอียด 
  ชมรมผู้สูงอายุเป็นหนึ่งในโครงสร้างที่สำคัญที่ช่วยสร้างกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุ ทั้งในด้าน
นันทนาการและด้านสุขภาพ จากสถิติข้อมูลปี 2564 จำนวนสมาชิกในชมรมผู้สูงอายุในกรุงเทพฯ มีประมาณ 
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15,000 คน ซึ่งมีสัดส่วนค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับประชากรผู้สูงอายุทั้งหมดที่ปัจจุบันมีอยู่มากกว่า 1 ล้านคน 
ดังนั้น กทม.จะผลักดันและอำนวยความสะดวกให้เกิดการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุขึ้น โดยสนับสนุนผ่านปัจจัย    
ต่าง ๆ เช่น  
  1. ให้ความรู้เกี ่ยวกับชมรมผู้สูงอายุและสิทธิประโยชน์ เช่น การเขียนโครงการจาก       
งบกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร 
  2. ช ่วยอำนวยความสะดวกในการจดจัดตั ้งชมรมผ่านการจัดเตรียมข้อมูลและ           
งานเอกสาร 
  3. จัดหาพื้นที่ในการรวมกลุ่มและห้องของชมรม เช่น พื้นที่ในศูนย์บริการสาธารณสุข 
พ้ืนที่ในโรงพยาบาล พ้ืนที่ในสวนสาธารณะ 
  4. พื้นที่การรวมกลุ่มควรมีการออกแบบสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับการใช้งาน และ     
มีบรรยากาศผ่อนคลาย เหมาะสำหรับผู้สูงอายุในการเข้าสังคม ทำกิจกรรม พูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างกัน 
  5. ช่วยประสานจัดหากิจกรรมให้กับชมรม เช่น ประสานหาครูสอนออกกำลังกาย 
(สามารถประสานครูที่สอนอยู่ในศูนย์กีฬา กทม.) เพื่อให้ผู้สูงอายุใน กทม.มีทั้งสุขภาพจิตที่ดีและสุขภาพกาย    
ที่แข็งแรง เป็นคลังปัญญาให้กับกรุงเทพฯ และเยาวชนต่อไป 
 2. นโยบายที่ 155. Mobile Medical Unit รถสุขภาพเชิงรุก ตรวจถึงชุมชน  
(มิติสุขภาพดี) 
 คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  1. ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางระยะไกล ลดเวลาในการเดินทาง และลดความ
แออัดในสถานพยาบาลโดยไม่จำเป็น  
  2. ยกระดับการเข้าถึงการรักษาพยาบาลคุณภาพดีใกล้บ้านในระดับเส้นเลือดฝอย 
 รายละเอียด 
  รถตรวจเชิงรุกชุมชน สุขภาพดีวิถีใหม่ - ช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ทา
การแพทย์และอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพฯ (อสส.) และยกระดับการเข้าถึงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค
ของหน่วยแพทย์เคลื ่อนที ่ สาธารณสุขชุมชน และหน่วยตรวจเคลื ่อนที ่ไปยังสถานศึกษา เจ้าหน้าที่ทาง
การแพทย์และพยาบาลสามารถตรวจวินิจฉัยโรคเบื้องต้น ตรวจวัดค่าสัญญาณชีพ (Vital Signs) ตรวจวัดมวล
กล้ามเนื้อและองค์ประกอบของร่างกายเพ่ือดูเรื่องโภชนาการ เจาะเลือดส่งตรวจ เอ็กซเรย์ รวมถึงจ่ายยาสามัญ
พ้ืนฐานให้แก่ประชาชนด้วยความสะดวกรวดเร็ว นอกจากนี้ ในตัวรถยังติดตั้งอุปกรณ์เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Device) เพ่ือเชื่อมต่อบริการทางการแพทย์ผ่านระบบ Telemedicine ด้วยอุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณคุณภาพสูง
ระบบ 5G ให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ด่านหน้าได้รับคำปรึกษาหรือวินิจฉัยโรคจากจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการ
บริการภายใต้ตัวรถ mobile unit ที่ทันสมัย ตลอดจนมีพ้ืนที่ปิดมิดชิด ส่งผลให้การซักถามอาการโรคหรือการ
ตรวจคัดกรองเบื้องต้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีเป้าหมายเพื่อให้
ประชาชนคนกรุงเทพฯ เข้าถึงสวัสดิการด้านการตรวจคัดกรองสุขภาพพื้นฐาน ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายและเป็นสิทธิ
ของประชาชนทุกคนที่จะได้รับการบริการสาธารณสุขคุณภาพดี 
  3. นโยบายท่ี 198. นำร่องสร้างห้องป๊ัมนม-ให้นมในสถานที่ของกทม. (มิติสุขภาพดี) 
  คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  1. ประชากรเด็กมีแนวโน้มเติบโตอย่างแข็งแรงเนื่องจากมีโอกาสได้รับนมแม่มากข้ึน 
  2. ประชาชนมีต้นทุนในการเลี้ยงลูกน้อยลง รักษาประสิทธิภาพการทำงานควบคู่ไปกับ
การเลี้ยงดูบุตร 



18 | ห น้ า  

  3. สร้างสภาพแวดล้อมท่ีเป็นมิตรกับคนที่มีลูกและเด็กอ่อน-เด็กเล็ก 
 รายละเอียด 
  ตามพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานระบุว่าลูกจ้างสามารถลาคลอดได้ 98 วัน หมายความว่า 
ลูกจ้างที่เป็นมารดาสามารถมีเวลาอยู่กับเด็กแรกเกิดเต็มเวลาประมาณ 3 เดือน อย่างไรก็ตามองค์กรอนามัย
โลกและยูนิเซฟแนะนำว่าเด็กควรได้รับนมแม่เป็นอาหารหลักเพียงอย่างเดียวในช่วง 6 เดือนแรก และควรให้
ต่อเนื่องควบคู่ไปกับอาหารชนิดอื่นจนถึงอายุ 2 ปี เพื่อให้เด็กได้รับสารอาหารครบถ้วน มีภูมิต้านทาน และ   
ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ การจะทำให้ลูกกินนมแม่ต่อเนื่องสำเร็จต้องอาศัยหลายปัจจัยประกอบกัน หนึ่งใน
ปัจจัยที ่สำคัญ คือ การจัดหาสถานที ่ท ี ่ เหมาะสมสำหรับมารดาในการปั ๊มนมหรือให้นมลูก ปัจจุบัน
ห้างสรรพสินค้าหลายแห่งได้ริเริ่มสร้างห้องให้นมปั๊มนมพร้อมทั้งมีสิ่งอำนวยความสะดวกเหมาะสม  อย่างไร     
ก็ตาม ยังพบว่าแม่ลูกอ่อนที่ต้องกลับเข้าทำงาน ยังมีความท้าทายในประเด็นนี้อยู่ เนื่องจากบางคนยังต้องอาศัย
ห้องประชุมหรือห้องน้ำในการทำกิจดังกล่าวอยู่ หรือบางรายหากไม่มีที่เหมาะสม ก็อาจหยุดไป ซึ่งอาจส่งผลให้
การให้นมบุตรไม่ต่อเนื่องหรืออาจหยุดชะงักได ้
 ดังนั้น กทม.จะนำร่องจัดสรรห้องให้นม-ปั๊มนมลูกในสำนักงานและอาคารสถานที่ของ
กทม. โดยเป็นห้องแยกที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกตามที่จำเป็น เพื่อให้มั่นใจว่าแม่จะสามารถปั๊มนมหรือให้นม
ลูกได้อย่างมีคุณภาพ และจะรณรงค์ให้ภาคเอกชนดำเนินการควบคู่ไปด้วย 
  4. นโยบายที่ 150. ขยายโครงการโรงพยาบาล 10,000 เตียง (มิติสุขภาพดี) 
  คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  1. ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาล 
  2. ยกระดับการเข้าถึงการรักษาพยาบาลคุณภาพดี 
  รายละเอียด 
  ส่งเสริมและต่อยอดการดำเนินการของโครงการ BMA Home Ward การดูแลผู้ป่วยจาก
สถานพยาบาลหลักร่วมกับการดูแลติดตามโดยศูนย์บริการสาธารณสุข (ศบส.) และเครือข่ายอาสาสมัคร
สาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) ในชุมชนกว่า 2,000 แห่ง เพื ่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมายัง
สถานพยาบาลของผู้ป่วยและครอบครัว และลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ตลอดจนลดภาระงานของ
เจ้าหน้าที่แพทย์เฉพาะทางในโรงพยาบาล ลดปัญหาเตียงเต็มและความแออัดกทม.จะดำเนินการส่งเสริมการ
อบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ Care Giver (CG) ใน อสส. รวมถึง การอบรม CG ในสมาชิกครอบครัวของ
ผู้ป่วย ผสมผสานการติดตามและดูแลการรักษาจากเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยีดิจิทัล
ทันสมัย (Remote Monitoring) ทั้ง  
  1) Telemedicine พบหมอได้จากที่บ้าน  
  2) นำหมอไปหาชุมชนและแหล่งที่อยู่อาศัยด้วย Mobile Medical Unit  
  3) แอพพลิเคชันในการเก็บข้อมูลผู้ป่วยตามบ้านให้อยู่ในระบบเดียวกับศูนย์บริการ
สาธารณสุข  
  4) แอพพลิเคชันอำนวยความสะดวกให้ อสส. สามารถประเมินและคัดกรองโรคของ
ผู้ป่วยได้เบื้องต้น  
  กลุ่มเป้าหมาย จากเดิมที่ดูแลรักษากลุ่มผู้ป่วยติดเตียง (Long-Term Care) และการ
ดูแลกลุ่มผู้ป่วยระยะสุดท้าย (Palliative Care) เช่น โรคมะเร็ง โรคไต โรคสมองเสื่อม และโรคหลอดเลือด
สมอง (Stroke) ขยายโครงการและการดูแลสู่กลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงหรือต้องมีคนช่วยดูแลในกลุ่มโรค
อื่น และคนที่มีโรคเรื้อรังที่ต้องรักษาในระยะยาว เช่น กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เช่น ความดันโลหิตสูง 
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ไขมันในเลือด และเบาหวาน 
 5. นโยบายที่ 118. กรุงเทพฯ ม่ันใจ ปลอดภัยโควิด (มิติสุขภาพดี) 
  คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  1. คนกรุงเทพฯ และนักท่องเที่ยวมั่นใจได้ว่า กทม.มีมาตรการจัดการโควิดที่ดี ลดความ
เสี่ยงจากการแพร่ระบาด 
  2. ภาคธุรกิจได้ความม่ันใจและความเชื่อมั่นกลับมา ไม่ต้องกังวลกับความไม่แน่นอนของ
สถานการณ์โควิด 19  
  รายละเอียด  
  ความเชื่อมั่นคือสิ่งสำคัญที่จะทำให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนต่อไปได้ รวมถึงสร้างความมั่นคง
ให้กับธุรกิจต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ เนื่องจากการระบาดของโรคทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงัก ดังนั้น 
กทม. จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามายังพ้ืนที่กรุงเทพฯ ผ่านศักยภาพในการตรวจ คัดกรอง 
และติดตามกลุ ่มเสี่ยง นอกจากนี้ กทม.จะส่งเสริมให้ภาคธุรกิจตรวจ ATK ให้กับทั้งพนักงานและลูกค้า      
พร้อมกับนำผลการตรวจขึ้นแสดงบนแอพพลิเคชั่นและส่งให้กับ กทม.เพื่อเก็บสถิติและควบคุมการระบาด      
ในกรณีที่พบผู้ติดเชื้อ 
  6. นโยบายที่ 152. ยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุข เพิ่มการรักษา เพิ่มเวลา เพิ่ม
ทรัพยากร (มิติสุขภาพดี) 
  คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  1. ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางระยะไกล ลดเวลาในการเดินทางและความแออัด    
ในสถานพยาบาลขนาดใหญ่  
  2. ยกระดับการเข้าถึงการรักษาพยาบาลคุณภาพดีใกล้บ้านในระดับเส้นเลือดฝอย 
  3. คลินิกบริการและการรักษาโรคตอบโจทย์ความต้องการ ตรงกับวิถีชีวิตของประชาชน 
 รายละเอียด 
  ปัจจุบัน กทม.มีศูนย์บริการสาธารณสุข (ศบส.) หลัก 69 แห่ง ซึ ่งเป็นการบริการ
การแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care) สำหรับประชาชน จากสถิติปี 2563 มีจำนวนผู้เข้าใช้บริการทั้งสิ้นกว่า 
1.72 ล้านครั้ง (แบ่งเป็นในเวลาราชการ 1.35 ล้านครั้ง และนอกเวลาราชการประมาณ 370,000 ครั้ง) ศบส.
หลายแห่งยังมีปัญหาในหลายมิติแตกต่างกันไปในแต่ละศูนย์ เช่น โครงสร้างพื้นฐานและอาคารทรุดโทรม         
ความแออัดของการใช้งาน ปริมาณบุคลากรที่ไม่เพียงพอในการรองรับผู้ป่วย ส่งผลต่อขีดความสามารถในการ
รักษาที่จำกัด เพ่ือยกระดับคุณภาพของการบริการรักษาปฐมภูมิ กทม.จะพัฒนาคุณภาพ ศบส. ดังนี้  
  1. ก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเดิมให้ทันสมัย เพียงพอกับผู้ใช้งาน  
  2. จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ และวัสดุทางการแพทย์ที่จำเป็น 
  3. เพ่ิมจำนวนเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เฉพาะทางให้เพียงพอ เช่น ทันตแพทย์ เจ้าหน้าที่
พยาบาล นักกายภาพบำบัด ที่ปรึกษาทางจิตวิทยา ด้วยการจ้างประจำในกรอบอัตรากำลังและลูกจ้างชั่วคราว
หรือ outsourcing 
  4. เพิ ่มหรือปรับเปลี ่ยนคลินิกการให้บริการ ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตคนเมืองและ      
กลุ่มโรคในปัจจุบัน เช่น คลินิกกายภาพบำบัด คลินิกจิตวิทยาปรึกษา สถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน คลินิกสุขภาพ
เพศหลากหลาย คลินิกสุภาพสตรีที่ครอบคลุมบริการการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม และการตรวจคัด กรอง
มะเร็งปากมดลูก 
  5. ขยายบริการของคลินิกนอกเวลาราชการ ตามแบบการประเมินและความต้องการ
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ของประชาชนในพื้นท่ี 
  6. ปรับปรุงสวัสดิการ ค่าล่วงเวลา ตลอดจนค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับภาระงานใน
ส่วนเจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล ข้าราชการ ตลอดจนการบรรจุลูกจ้างชั่วคราวหรือโครงการตามอัตรากำลังที่
ขาดแคลน  
  7. เพิ่มบริการให้ยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์ เกี่ยวกับคนพิการ เช่น รถเข็น (Wheel 
Chair) เครื่องช่วยเดิน ถังออกซิเจน ฯลฯ 
  7. นโยบายที่ 174. ส่งเสริมกลไกภาคประชาชนสุขภาพดี ผ่านกองทุนหลักประกัน
สุขภาพกรุงเทพมหานคร (มิติสุขภาพดี) 
 คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  ประชาชนสามารถรวมกลุ่มกันดูแลสุขภาพ สร้างความตระหนักรู้ในเรื่องสาธารณสุขและ
สุขอนามัยในระดับเส้นเลือดฝอย  
 รายละเอียด 
  การป้องกันและรักษาโรคที่ดีที่สุดคือ การทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีผ่านการดูแล
พฤติกรรมสุขภาพ การประเมินวิถีชีวิตประจำวัน ตลอดจนพฤติกรรมการบริโภค กรณีตัวอย่าง เช่น กลุ่มผู้ป่วย
โรคเรื้อรังไม่รุนแรง (NCDs) เช่น ไขมัน ความดัน เบาหวาน ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคดังกล่าว สามารถ
ดูแลรักษาสุขภาพได้ด้วยแนวคิดการรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Care) โดยเฉพาะการเปลี ่ยนแปลง
พฤติกรรมเสี่ยง การสร้างความเข้าใจในสาเหตุของโรคต่าง ๆ ที่จะช่วยทำให้ตัวบุคคลสามารถเฝ้าระวัง สังเกต
อาการ หลีกเลี่ยงการกระทำที่ไม่พึงประสงค์ กทม. จะดำเนินการผลักดันและกระจายอำนาจด้านการดูแล
รักษาสุขภาพในตัวบุคคลและชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ผ่านการเปิดโอกาสให้จัดทำและ
เสนอโครงการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (Health Promotion) และการป้องกันโรค (Disease Prevention) 
มากยิ่งขึ้น ด้วยกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร ทั้งระดับเมืองและระดับเขต เปิดพื้นที่ให้
ประชาชน ชมรม หรือองค์กรสามารถจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เช่น การป้องกัน      
โควิด-19 การป้องกันและเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกในชุมชน การประเมินและสังเกตอาการในกลุ่มผู้สูงอายุ การ
รวมกลุ่มอบรมให้ความรู้ด้านโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมในกลุ่มผู้หญิง นอกจากนี้ยังรวมถึงการสร้าง
สภาพแวดล้อม หรือปรับปรุงให้ชุมชนมีพ้ืนที่สุขภาวะดี 
 8. นโยบายที่ 11. ตรวจสอบคุณภาพอากาศเชิงรุกในโรงงาน (มิติสุขภาพดี และมิติ
สิ่งแวดล้อมดี) 
 คนกรุงเทพฯ ได้อะไร  พัฒนาตามข้อเสนอแนะของประชาชน 
  โรงงานที่ไม่มีการปล่อยมลพิษเกินค่ามาตรฐาน 
  รายละเอียด 
  มลพิษจากโรงงานเป็นหนึ่งในสาเหตุของมลพิษที่สำคัญในกรุงเทพฯ โดยโรงงานที่อยู่ใน
กรุงเทพฯ มีประมาณ 6,200 แห่ง เป็นจังหวัดที่มีโรงงานมากท่ีสุดเป็นอันดับที่ 3 รองจากจังหวัดสมุทรปราการ
และสมุทรสาคร ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับกรุงเทพฯ ทั้งสิ้น (ข้อมูล ณ สิ้นปี 2564) นอกจากนี้
ในพ้ืนที่กรุงเทพฯ ยังมีกิจการที่มีการผลิตส่วนหนึ่งที่อยู่นอกระบบการตรวจสอบของกรมโรงงาน เช่น กิจการที่
มีการใช้เครื่องจักรแต่ไม่เข้าข่ายนิยามโรงงานตาม พ.ร.บ. โรงงาน (ฉบับที่ 2) ปี 2562 ซึ่งกำหนดให้เครื่องจักรมี
กำลังรวมตั้งแต่ห้าสิบแรงม้าหรือกำลังเทียบเท่าตั้งแต่ห้าสิบแรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไป 
อย่างไรก็ดี กทม. ยังมีความรับผิดชอบในการออกใบอนุญาตให้กับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่เกี่ยวข้อง
กับการผลิต ดังนั้นเพื่อรักษาคุณภาพอากาศที่ดีให้กับประชาชน กทม.เป็นเจ้าภาพในการเข้าไปตรวจสอบการ
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ปล่อยมลพิษเชิงรุกของโรงงานดังนี้ 
  1. เข้าไปตรวจสอบการปล่อยมลพิษของโรงงานว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่รัฐกำหนด
หรือไม่ (ส่วนหนึ่งอ้างอิงจากมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมของกรมควบคุม
มลพิษ)  
  2. ออกคำแนะนำและคำสั่งให้แก้ไขการปล่อยมลพิษในกรณีที่โรงงานมีการปล่อยมลพิษ
เกินค่ามาตรฐานโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ฝุ่นหนาแน่น  
  3. ดำเนินการทางกฎหมาย หรือ ประสานงานเพื ่อเพิกถอนใบอนุญาต สำหรับ
ผู้ประกอบการที่ไม่มีการแก้ไขการปล่อยมลพิษให้ได้ตามมาตรฐาน 
  4. ประสานงานกับภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูลและพัฒนาฐานข้อมูล
การปล่อยมลพิษภายใน กทม. เพ่ือติดตามข้อมูลการจัดการมลพิษในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง 
  5. แสดงผลข้อมูลมลพิษของโรงงานเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับรู้ถึงสถานการณ์
ปัจจุบันแล้วความคืบหน้าในการดำเนินการปรับปรุงคุณภาพอากาศของผู้ประกอบการ 
 9. นโยบายที่ 194. ห้องน้ำสาธารณะที่ดีในพื้นที่สาธารณะ (มิติสิ่งแวดล้อมดี) 
 คนกรุงเทพฯ ได้อะไร  พัฒนาตามข้อเสนอแนะของประชาชน 
  ห้องน้ำสาธารณะที่มีคุณภาพ ครอบคลุมการใช้งาน เข้าถึงง่าย 
 รายละเอียด 
  ห้องน้ำในพื้นที่สาธารณะและสถานีขนส่งสาธารณะเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการใช้งาน
ของประชาชน โดยหากดูจากกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (กฎกระทรวงฉบับที่ 39 ปี 2537 และ 63 ปี 2551 ที่ออก
ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องควบคุมอาคาร ปี 2544) จะพบว่า มีการกำหนด
จำนวนห้องน้ำต่อพื้นที่ไว้สำหรับอาคารประเภทต่าง ๆ เช่น อาคารสถานีขนส่งมวลชนต้องมีห้องส้วมชาย       
2 ห้อง หญิง 5 ห้อง และที่ปัสสาวะชาย 4 ที่ต่ออาคาร 200 ตร.ม. สถานกีฬาต้องมีห้องส้วมชาย 1 ห้อง หญิง 
2 ห้อง และที่ปัสสาวะชาย 2 ที่ต่ออาคาร 200 ตร.ม. หรือ 100 คน ซึ่งแม้ว่าจะมีกฎหมายจะระบุให้มีห้องน้ำ    
ขั้นต่ำไว้ แต่บางครั้งก็ยังไม่เพียงพอ เช่น ไม่มีการกำหนดให้ต้องมีการสร้างห้องอาบน้ำในสถานกีฬา นอกจากนี้
การเข้าถึงห้องน้ำที่สร้างไว้ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นกับประชาชน เช่น ต้องขอให้พนักงานสถานีรถไฟฟ้า 
(โดยเฉพาะในส่วนสัมปทานหลัก) เปิดห้องน้ำให้หากมีความต้องการใช้ ดังนั้น เพื่อสร้างความสะดวกสบายใน
การชีวิตให้กับประชาชน กทม. จะดำเนินการดังนี้ 
  1. เพ่ิมปริมาณห้องน้ำให้ครอบคลุม  
      1.1 ทบทวนข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องควบคุมอาคาร เกี่ยวกับการปริมาณห้อง
อาบน้ำขั้นต่ำโดยเฉพาะสำหรับสถานกีฬาและสวนสาธารณะ นอกจากนี้ กทม. จะทบทวนและเพิ่มปริมาณ
ห้องน้ำในสถานที่ที่อยู่ในการดูแลของ กทม. เช่น สถานีรถไฟฟ้า สวนสาธารณะ ลานกีฬา ให้มีเพียงพอต่อ    
ความต้องการของประชาชน ตัวอย่างสถานที่ เพิ่มห้องน้ำสาธารณะที่สามารถเข้าถึงได้บริเวณริ มรั้วสวนลุมฯ        
เพ่ืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มารอรถเมล์ 
      1.2 รวบรวมเครือข่ายห้องน้ำของเอกชน ที่ประสงค์จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าใช้
อย่างสาธารณะ มาเป็นเครือข่ายห้องน้ำสาธารณะ กทม. 
  2. เพ่ิมการเข้าถึงห้องน้ำให้ประชาชนมีอิสระในการเข้าห้องน้ำ ไม่จำเป็นต้องขออนุญาต
จากพนักงาน โดยเฉพาะบนสถานีรถไฟฟ้า นอกจากนั้น กทม. จะปรับให้ห้องน้ำสาธารณะทุกห้องที่อยู่ใน     
การดูแลของ กทม. สามารถเข้าใช้ได้ฟรี โดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่าย 
 3. เพิ่มคุณภาพห้องน้ำ กทม.จะจัดสรรพนักงานเข้าดูแลความสะอาดห้องน้ำอย่าง
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สม่ำเสมอ พร้อมกับตรวจสอบอุปกรณ์ภายในห้องน้ำให้มีพร้อมใช้งาน และเพียงพอกับความต้องการ เช่น      
สายชำระ กระดาษชำระ สบู่ล้างมือ 
  4. มีห้องน้ำคนพิการรองรับ และมีปุ่มฉุกเฉิน สำหรับแจ้งเจ้าหน้าที่ที ่เกี ่ยวข้อง เมื่อ   
เกิดเหต ุ
  5. ปักหมุดแผนที่ห้องน้ำสาธารณะ กทม.ลง Google Map เพ่ือให้ประชาชนทราบได้ว่า 
กรุงเทพฯ มีห้องน้ำสาธารณะที่ใดบ้างและยังสามารถให้คะแนนห้องน้ำผ่าน Google Map ได้เลย โดย
เจ้าหน้าที่จะคอยติดตามการให้คะแนนอยู่เสมอและพัฒนาห้องน้ำให้พร้อมใช้งาน สะอาดอยู่เสมอ 
  10. นโยบายที่ 137. ขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงตลอดช่วงชีวิต (มิติสิ่งแวดล้อมดี) 
  คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  1. สภาพแวดล้อมเมืองอยู่ในสภาพดี ไม่มีผลกระทบจากกิจการที่เก่ียวกับสัตว์เลี้ยง 
  2. กทม.มีฐานข้อมูลผู้ประกอบกิจการที่สามารถตรวจประเมินและกำกับดูแลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
  3. ลดความเสี่ยงที่สัตว์เลี้ยงสูญหาย และเหตุที่เจ้าของปล่อยให้สัตว์เลี้ยงเป็นสัตว์จร 
 รายละเอียด 
 นโยบายการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงและฝังไมโครชิป เคยดำเนินการตั้งแต่ช่วงปี 2550 
ภายหลังการออกข้อบัญญัติเรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข ซึ่งผลปรากฏว่าระยะเวลาผ่านม ากว่า   
15 ปี กทม.ดำเนินการฝังชิปได้จำนวนน้อยมาก เนื่องจากไม่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและบังคับให้ปฏิบัติ
กันอย่างจริงจัง ขณะเดียวกัน กทม.มีศูนย์บริการที่เป็นคลินิกสัตวแพทย์จำนวนจำกัด สามารถให้บริการได้ไม่
เพียงพอ การฝังชิปสัตว์เลี ้ยงเกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนทั้งผู ้ประกอบการ เจ้าของ และสังคมส่วนรวม 
ตัวอย่างเช่น ป้องกันสัตว์เลี้ยงสูญหาย ป้องกันการปล่อยปละละเลยให้เป็นสุนัขและแมวจรส่งผลกระทบต่อคน
อื่น และสามารถช่วยในการยืนยันตัวตน ส่งผลต่อการพัฒนาสายพันธุ์ ป้องกันการซื้อ -ขายผิดตัว และการ
ประกวดในกลุ่มคนรักสัตว์เลี้ยง ดังนั้น กทม.จะดำเนินการ 3 ส่วนสำคัญ ประกอบด้วย 
 1. ออกตรวจตรา ขึ้นทะเบียน ดูแลกำกับกิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ (ฟาร์มเลี้ยง) 
และร้านค้าจำหน่ายสัตว์เลี ้ยง ที่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลขึ้นทะเบียนของ กทม. ผ่านการดูแลกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 
  2. ร่วมมือระหว่างผู ้ประกอบการฟาร์มและร้านจำหน่าย คลินิกสัตวแพทย์เอกชน 
โรงพยาบาลสัตว์ ในการผลักดันการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงตั้งแต่ต้นทาง เพื่อลดความเสี่ยงที่เจ้าของซื้อไปแล้ว
อาจปล่อยปละสัตว์เลี้ยงให้เป็นสัตว์จร ซึ่งเป็นการกระทำผิดที่สามารถดำเนินการตามกฎหมาย 
  3. สัตว์เลี้ยงทั้งสุนัขและแมวที่มีเจ้าของดูแลในปัจจุบัน กทม.จะดำเนินการทยอยเปิดขึ้น
ทะเบียน โดยเริ่มจากการเปิดรอบแสดงความจำนงและขึ้นทะเบียนฝังชิป โดยการขึ้นทะเบียน กทม.จะช่วย
สนับสนุนและร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน เพ่ือเป็นแรงจูงใจในการเข้าร่วม
โครงการ และดำเนินตามนโยบาย รวมถึงการยื่นเรื่องขึ้นทะเบียนสำหรับสัตว์เลี้ยงเกิดใหม่ในอนาคต 
  11. นโยบายที่ 138. จัดระเบียบสัตว์จร แก้ปัญหาผ่านการจัดการอย่างเป็นระบบ     
(มิติสิ่งแวดล้อมดี) 
 คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  1. กรุงเทพฯ จะมีหมาแมวจรลดน้อยลงหลังจากนโยบายทำหมันอย่างจริงจัง หลังจาก
สัตว์จรจะหมดช่วงอายุขัยตามธรรมชาติ เฉลี่ยประมาณ 10-15 ปี 
  2. หน่วยงาน กทม.จะมีศูนย์พักพิงฯ ที่สามารถดำเนินการรองรับสัตว์จรได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพ ลดการดำเนินงานล่าช้าจากการร้องเรียนเหตุในพื้นที่ 
  3. คนกรุงเทพฯ สามารถรับเลี้ยงสัตว์ใหม่จากสัตว์จรในศูนย์พักพิงของ กทม. และศูนย์
พักพิงเครือข่ายที่ผ่านเกณฑ์และมีความพร้อมที่เหมาะสม โดยมีสัตว์ที่มีสุขภาพดี แข็งแรงไม่มีโรค 
  รายละเอียด 
  ปี 2562 มีประชาชนร้องเรียนเหตุเกี ่ยวกับสุนัขจรเฉลี ่ย 4,500 ครั ้ง โดยในพื้นที่
กรุงเทพฯ คาดการณ์ว่าสุนัขจรมีจำนวนมากถึง 160,000 ตัว อย่างไรก็ตาม จำนวนดังกล่าวไม่เพียงพอกับศูนย์
พักพิงของทั ้งภาครัฐและภาคประชาสังคม ซึ ่งหากต้องการแก้ไขปัญหาสัตว์จรในระยะยาว กทม.  ต้อง
ดำเนินการอย่างจริงจังร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพ่ือตัดวงจรสัตว์
จรและแก้ไขปัญหาในระยาวอย่างยั่งยืน ดังนั้น กทม.จะดำเนินการ 4 ด้าน ประกอบด้วย 
  1. จัดชุดออกปฏิบัติการทำหมันและฉีดวัคซีนเชิงรุกอย่างมียุทธศาสตร์ด้วยการคัดเลือก
พื้นที่เร่งด่วนและจัดลำดับความสำคัญ การดำเนินการต่อเนื่องแบบพื้นที่ปิดและพื้นที่ใกล้เคียงตามกลุ่มเขต 
ร่วมมือกับกรมปศุสัตว์ คลินิกเอกชน และคณะสัตวแพทย์ ในระดับมหาวิทยาลัย ในการปูพรมดำเนินการเร่ง   
ตัดวงจรสัตว์จรให้หมดในช่วงอายุและไม่ขยายพันธุ์โดยธรรมชาติ ควบคู่กับการจัดทำฐ านข้อมูลทั้งสุนัขและ
แมวจรให้เป็นปัจจุบันและลงรายละเอียดระดับพื้นที่แก้ไขข้อจำกัดของเจ้าหน้าที่ กทม.และสัตวแพทย์ที่         
มีจำนวนไม่เพียงพอ 
 2. เปลี่ยนสุนัขจรเป็นสุนัขชุมชน - โดยขึ้นทะเบียนและติดสัญลักษณ์หลังจากมีการทำ
หมันฉีดวัคซีนแล้วในสัตว์จรที่ไม่ดุร้ายและมีประชาชนหรือชุมชนช่วยกันดูแลในละแวกพื้นที่ โดยเป็นไปตาม
ความสมัครใจของชุมชนและการมีส่วนร่วมของพ้ืนที่ 
  3. ปรับปรุงศูนย์พักพิงของ กทม. และกำกับดูแลศูนย์ของเอกชนให้มีมาตรฐาน
ดำเนินการต่อเนื่องต่อจากการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ขยายสู่การปรับปรุงการบริหารจั ดการ การเพิ่มชุด
หน่วยปฏิบัติการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องสวัสดิภาพของสัตว์จรให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ร่วมมือกับ
สัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ภาคประชาสังคม ตลอดจน องค์กรไม่แสวงหากำไรในต่างประเทศในการควบคุมดูแล
มาตรฐานศูนย์พักพิงอิสระของภาคประชาสังคม ในเรื่องสวัสดิภาพสัตว์และสภาพแวดล้อมไม่ให้ส่งผลกระทบ
ต่อผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณข้างเคียง 
  4. ส่งสัตว์จรกลับสู่สถานะสัตว์เลี้ยง (Adopt Not Shop) - ผ่านการมีบ้านและเจ้าของ
ใหม่ที่มีความพร้อมด้วยขั้นตอนการสมัคร การสัมภาษณ์ ตลอดจนการดูความพร้อมของเจ้าของ เช่น อาชีพการ
งาน และลักษณะที่อยู่อาศัย ที่มีความเหมาะสมกับสายพันธุ์ รูปแบบการดำเนินงานผ่านการประชาสัมพันธ์
ผ่านช่องทางของ กทม. ตลอดจน การจัดกิจกรรมส่งเสริมต่าง ๆ ร่วมกับภาคประชาสังคมและภาคเอกชน 
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ตารางที่ 1 นโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่สำนักอนามัยเป็นผู้รับผิดชอบหลัก 
 

ลำดับ
ที ่

มิติ 
นโยบาย 

นโยบาย เป้าหมาย  
(คนกรุงเทพฯ ได้อะไร) 

ส่วน
ราชการ 

1 สุขภาพดี 132. ชมรมผู้สูงอายุ สร้างสุขภาพ 
ส่งเสริมสุขภาพใจ (Active Aging)  

ผู้สูงอายุในกรุงเทพฯ ได้ทำกิจกรรมใหม่ ๆ 
พบปะพูดคุยกับเพ่ือนวัยใกล้เคียงกัน  
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

กสภ. 

2 สุขภาพดี 155. Mobile Medical Unit  
รถสุขภาพเชิงรุก ตรวจถึงชุมชน 

1. ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ระยะไกล ลดเวลาในการเดินทาง และลด
ความแออัดในสถานพยาบาล โดยไม่จำเป็น  
2. ยกระดับการเข้าถึงการรักษาพยาบาล
คุณภาพดีใกล้บ้าน ในระดับเส้นเลือดฝอย 

กสภ. 

3 สุขภาพดี 198. นำร่องสร้างห้องปั๊มนม- 
ให้นมในสถานที่ของกทม. 

1. ประชากรเด็กมีแนวโน้มเติบโตอย่าง
แข็งแรง เนื่องจากมีโอกาสได้รับนมแม่มาก
ขึ้น 
2. ประชาชนมีต้นทุนในการเลี้ยงลูกน้อยลง 
รักษาประสิทธิภาพการทำงานควบคู่ไปกับ
การเลี้ยงดูบุตร 
3. สร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับคนที่มี
ลูกและเด็กอ่อน-เด็กเล็ก 

กสภ. 

4 สุขภาพดี 150. ขยายโครงการโรงพยาบาล 
10,000 เตียง 

1. ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่า
รักษาพยาบาลในสถานพยาบาล 
2. ยกระดับการเข้าถึงการรักษาพยาบาล 
คุณภาพดี 

กพส. 

5 สุขภาพดี 118. กรุงเทพฯ มั่นใจ ปลอดภัยโค
วิด 

1. คนกรุงเทพฯ และนักท่องเที่ยวมั่นใจ 
ได้ว่า กทม.มีมาตรการจัดการโควิดที่ดี  
ลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด 
2. ภาคธุรกิจได้ความมั่นใจและความเชื่อมั่น
กลับมา ไม่ต้องกังวลกับความ 
ไม่แน่นอนของสถานการณ์โควิด 19  

กคร. 

6 สุขภาพดี 152. ยกระดับศูนย์บริการ
สาธารณสุข เพิ่มการรักษา  
เพ่ิมเวลา เพ่ิมทรัพยากร 

1. ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ระยะไกล ลดเวลาในการเดินทาง และ 
ความแออัดในสถานพยาบาลขนาดใหญ่  
2. ยกระดับการเข้าถึงการรักษาพยาบาล
คุณภาพดีใกล้บ้าน ในระดับเส้นเลือดฝอย 
3. คลินิกบริการและการรักษาโรคตอบ
โจทย์ความต้องการ ตรงกับวิถีชีวิตของ
ประชาชน 

สพธ. 
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ลำดับ
ที ่

มิติ 
นโยบาย 

นโยบาย เป้าหมาย  
(คนกรุงเทพฯ ได้อะไร) 

ส่วน
ราชการ 

7 สุขภาพดี 174. ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน
สุขภาพดี ผ่านกองทุนหลักประกัน
สุขภาพกรุงเทพมหานคร 

ประชาชนสามารถรวมกลุ่มกันดูแลสุขภาพ 
สร้างความตระหนักรู้ในเรื่องสาธารณสุข
และสุขอนามัยในระดับเส้นเลือดฝอย 

สพธ. 

8 สุขภาพดี
และ 

สิ่งแวด 
ล้อมดี 

11. ตรวจสอบคุณภาพอากาศ 
เชิงรุกในโรงงาน  

โรงงานที่ไม่มีการปล่อยมลพิษ 
เกินค่ามาตรฐาน 

สสว. 

9 สิ่งแวด 
ล้อมดี 

194. ห้องน้ำสาธารณะที่ดีใน 
พ้ืนที่สาธารณะ 

ห้องน้ำสาธารณะที่มีคุณภาพ ครอบคลุม
การใช้งาน เข้าถึงง่าย 

สสว. 

10 สิ่งแวด 
ล้อมดี 

137. ขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง 
ตลอดช่วงชีวิต 

1. สภาพแวดล้อมเมืองอยู่ในสภาพดี ไม่มี
ผลกระทบจากกิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง 
2. กทม.มีฐานข้อมูลผู้ประกอบกิจการที่
สามารถตรวจประเมินและกำกับดูแลได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ  
3. ลดความเสี่ยงที่สัตว์เลี้ยงสูญหาย และ
เหตุที่เจ้าของปล่อยให้สัตว์เลี้ยงเป็นสัตว์จร 

สสธ. 

11 สิ่งแวด 
ล้อมดี 

138. จัดระเบียบสัตว์จร แก้ปัญหา
ผ่านการจัดการอย่างเป็นระบบ 

1. กรุงเทพฯ จะมีหมาแมวจรลดน้อยลง 
หลังจากนโยบายทำหมันอย่างจริงจัง 
หลังจากสัตว์จรจะหมดช่วงอายุขัยตาม
ธรรมชาติ เฉลี่ยประมาณ 10-15 ปี 
2. หน่วยงาน กทม.จะมีศูนย์พักพิงฯ  
ที่สามารถดำเนินการรองรับสัตว์จรได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ ลดการดำเนินงานล่าช้าจาก
การร้องเรียนเหตุในพ้ืนที่ 
3. คนกรุงเทพฯ สามารถรับเลี้ยงสัตว์ใหม่
จากสัตว์จรในศูนย์พักพิงของ กทม.  
และศูนย์พักพิงเครือข่ายที่ผ่านเกณฑ์ 
และมีความพร้อมที่เหมาะสม  
โดยมีสัตว์ที่มีสุขภาพดี แข็งแรงไม่มีโรค 

สสธ. 
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แผนผังการเชื่อมโยงแผนในระดับต่าง ๆ และนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามภารกิจของสำนักอนามัย 
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  รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “การจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plans) เพ่ือขับเคลื่อน
นโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไปสู่การปฏิบัติ” แบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติออกเป็น 6 กลุ่ม ตามนโยบาย
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่อยู่ภายใต้ภารกิจของสำนักอนามัย ดังนี้ 
  กลุ่มท่ี 1 - นโยบาย “ชมรมผู้สูงอายุ สร้างสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพใจ (Active Aging)” 
 กลุ่มท่ี 2 - นโยบาย “ขยายโครงการโรงพยาบาล 10,000 เตียง” 
 กลุ่มท่ี 3 - นโยบาย “จัดระเบียบสัตว์จร แก้ปัญหาผ่านการจัดการอย่างเป็นระบบ” 
 กลุ่มท่ี 4 - นโยบาย “กรุงเทพฯ มั่นใจ ปลอดภัย โควิด” 
 กลุ่มท่ี 5 - นโยบาย “ยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุข เพ่ิมการรักษา เพ่ิมเวลา เพ่ิมทรัพยากร” 
 กลุ่มท่ี 6 - นโยบาย “ตรวจสอบคุณภาพอากาศเชิงรุกในโรงงาน” 
 

การฝึกภาคปฏิบัติ (Workshop) ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 
 

 1. การวิเคราะห์ 3S (Start Stop Support)  
 ผู ้เข้าร่วมโครงการฯ ระดมความคิดเห็นร่วมกัน เพื ่อประเมินตนเองและทบทวนการ
ดำเนินงานที่ผ่านมา โดยพิจารณาว่า 1) กิจกรรมหรือสิ่งใดที่ควรหยุดดำเนินการ 2) กิจกรรมหรือสิ่งใดที่ควร
ดำเนินการต่อไปโดยต้องการการสนับสนุนจากผู้บริหารหน่วยงาน และ 3) กิจกรรมหรือสิ่งใดที่เป็นสิ่งจำเป็น 
และควรริเริ่มดำเนินการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนผู้รับบริการ โดยเริ่มจากการระบุภารกิจหลัก
ของหน่วยงาน และวิเคราะห์ 3S ซึ่งประกอบด้วย 
 

 1. Start  ริเริ่มทำสิ่งใหม่ ๆ เริ่มดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่เกิดประโยชน์สูงสุดแก ่
   ผู้รับบริการ 
 2. Stop  สิ่งที่ต้องหยุด หรือ เลิกทำ หยุดดำเนินการในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ 
 3. Support  สิ่งที่ควรทำต่อไป แต่ต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร 
 

และผลการวิเคราะห์ 3S ของทั้ง 6 กลุ่ม ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “การจัดทำแผนปฏิบตัิการ (Action Plans) 
เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไปสู่การปฏิบัติ” 

โดย ศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ธำรงลักษณ์ 
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ภารกิจ 
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
 
START 
S1 : ชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็ง (สร้างสุขภาพกาย ส่งเสริมสุขภาพใจ และสังคม) 
S2 : ผู้สูงอายุสามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือเข้าถึงด้านการบริการสุขภาพตนเอง 
S3 : ร่วมบูรณาการจัดทำชุดความรู้การให้บริการสุขภาพ 
 
STOP 
S4 : ห้องปั๊มนม-ให้นมในสถานที่ของ กทม.  
      - พิจารณาตามความต้องการ และความจำเป็นของแต่ละพ้ืนที่ 
 
SUPPORT 
S5 : ทีมสหวิชาชีพเชิงรุก ตรวจถึงชุมชน (Mobile medical team ) 
S6 : เพ่ิมศักยภาพของบุคลากรในปฏิบัติงาน (Digital Learning) 
S7 : เพ่ิมอัตรากำลังข้าราชการในปฏิบัติงาน 
S8 : พัฒนาเทคโนโลยี และอุปกรณ์ เพ่ืออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน (Digital Package Service) 
S9 : ผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาเฉพาะด้าน (Specialist) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มที่ 1 นโยบาย “ชมรมผู้สูงอายุ สร้างสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพใจ (Active Aging)” 
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ภารกิจ 
1. พัฒนามาตรฐานและควบคุมคุณภาพการพยาบาลเพ่ือการดูแลผู้ป่วย และผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง  
2. เป็นศูนย์ส่งต่อเพ่ือการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้านของกรุงเทพมหานคร 
3. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายงานพยาบาล สนับสนุนการศึกษาต่อในระดับต่าง ๆ และการศึกษาเฉพาะทาง 
4. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล เพ่ือการดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 
 
START 
S1 : Tele nurse 
S2 : อบรม CG ในกลุ่ม อสส. และสมาชิกครอบครัว โดยระบบทางไกลผ่านจอภาพ 
S3 : จัดทำ Application สำหรับ CG 
 
STOP 
S4 : ลดขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณของกองทุน LTC 
S5 : ปรับรูปแบบรายงานของ CG ให้ง่ายและกระชับ 
S6 : หยุดการส่งรายงานโครงการ/กิจกรรมที่มีความซ้ำซ้อน 
 
SUPPORT 
S7 : สนับสนุนให้ทีมสหวิชาชพีร่วมดูแลต่อเนื่องที่บ้าน 
S8 : สนับสนุนความรู้ อุปกรณ์ ค่าตอบแทน และสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลของ CG  
      เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง 
S9 : เทคโนโลยีสารสนเทศในปฏิบัติงานของ CG และ NCM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มที่ 2 นโยบาย “ขยายโครงการโรงพยาบาล 10,000 เตียง” 
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ภารกิจ 
1. เฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุม ป้องกันโรคสัตว์สู่คนและโรคพิษสุนัขบ้า 
2. การบริการทางสัตวแพทย์ ผ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
3. ตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงและจดทะเบียนสุนัข 
4. ตรวจสอบสุนัขในพ้ืนที่สาธารณะ กักกันโรค และดูแลศูนย์พักพิงสุนัข กรุงเทพมหานคร 
 
Start 
S1 : การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวให้ครอบคลุมพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
S2 : การควบคุมการเพ่ิมจำนวนสุนัขและแมว โดยการออกหน่วยสัตวแพทย์เชิงรุกในกรุงเทพมหานคร 
S3 : การข้ึนทะเบียนสัตว์เลี้ยง 
S4 : การสร้างเครือข่ายความร่วมมือการแก้ปัญหาสุนัขและแมวจรจัดในกรุงเทพมหานคร 
S5 : การทำสัญลักษณ์สุนัขและแมวชุมชน 
S6 : การสร้างความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 
Stop 
S7 : การบริหารจัดการโรงฆ่าสัตว์ของกรุงเทพมหานคร 
S8 : การปรับปรุงระบบการรับข้อมูลเรื่องร้องเรียน 
S9 : การแก้ปัญหาการจับนกพิราบ 
 
Support 
S10 : การแก้ไขกฎหมายและข้อบัญญัติที่เก่ียวข้องและการบังคับใช้ 
S11 : การอุปการะสุนัขจรในศูนย์พักพิงสุนัข 
S12 : การจัดจ้างเหมาส่งตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ 
S13 : การเพ่ิมอัตรากำลังนายสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มที่ 3 นโยบาย “จัดระเบียบสัตว์จร แก้ปัญหาผ่านการจัดการอย่างเป็นระบบ” 
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ภารกิจ 
1. บริหารจัดการงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อทุกชนิด  
2. เป็นศูนย์ข้อมูลและควบคุมการระบาดของโรคในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
3. ประสานและสนับสนุน การพัฒนาระบบกลไก และเครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ 
4. สนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
 
Start 
S1 : การเชื่อมโยงระบบรายงานโรคและระบบเฝ้าระวังโรคจากฐานข้อมูลการให้บริการของสถานพยาบาล  
S2 : มีระบบแจ้งเตือนการระบาดแบบ real time สามารถระบุพ้ืนที่การระบาดได้ และฐานข้อมูลการระบาด 
S3 : เพ่ิมศักยภาพคลินิกสุขภาพเพศหลากหลาย 
 
Stop 
S4 : ยกเลิกระบบรายงานโรค 506 506/1 507 (แบบกระดาษ) 
S5 : การตรวจวินิจฉัยหาเชื้อด้วยวิธี ATK โดยบุคลากรทางการแพทย์ 
S6 : เลิกทำงานท่ีไม่ตรงกับภารกิจ 
 
Support 
S7 : มีระบบสารสนเทศท่ีพร้อมใช้งาน 
S8 : พัฒนาศักยภาพบุคลากรแต่ละสาขา 
S9 : มีอาคารสถานที่ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอกับจำนวนบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มที่ 4 นโยบาย “กรุงเทพฯ ม่ันใจ ปลอดภัย โควิด” 
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ภารกิจ 
1. การพัฒนาทางวิชาการ  
2. การวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข  
3. การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน และนโยบายต่างๆ 
4. การวางรูปแบบและพัฒนาระบบการเก็บข้อมูล 
5. การรวบรวมประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล  
6. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักอนามัย 
7. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ 
8. การให้คำปรึกษาแนะนำแก่ประชาชนด้านการสาธารณสุข 
9. งานหลักประกันสุขภาพ และ กองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร 
 
Start 
S1 : จัดทำระบบฐานข้อมูลของสำนักอนามัย เช่น ด้านบุคลากร ด้านสุขภาพ 
S2 : จัดทำระบบโปรแกรมการยืมคืนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ 
S3 : โครงการคืนข้อมูลสุขภาพสู่ประชาชน 
 
Stop 
S4 : กระบวนการทำงานที่ซ้ำซ้อน เช่น ขั้นตอนกระบวนการขอเงินกองทุนฯ ระเบียบที่ซ้ำซ้อน การเบิกจ่าย 
S5 : ขั้นตอนระบบการรายงานที่เป็นรายงานประเภทเดียวกัน เรื่องเดียวกัน แต่ต้องรายงานทุกระดันชั้น 
S6 : เอกสารที่มากเกินความจำเป็น ในการดำเนินงาน ปรับเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
 
Support 
S7 : การพัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงาน 
S8 : พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี 
S9 : จัดซื้อ/จัดหาวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำนักงาน เครื่องพิมพ์ ให้เพียงพอต่อการใช้งาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มที่ 5 นโยบาย “ยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุข เพิ่มการรักษา เพิ่มเวลา เพิ่มทรัพยากร” 
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ภารกิจ 
1. ควบคุมกำกับสถานประกอบการให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายที่กำหนด  
2. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
3. เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ 
 
Start 
S1 : Application ข้อมูลหลักเกณฑ์การประกอบกิจการที่ดี 
S2 : Hotline ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาลอาหารและยาเสพติด 
S3 : Outsource การตรวจสถานประกอบการ 
 
Stop 
S4 : กิจกรรมการประกวดแข่งขันมอบรางวัลสถานประกอบการ  
S5 : ลดการจัดอบรมให้กับกลุ่มเป้าหมายบางกลุ่ม 
S6 : ลดการแจกเอกสารแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ 
 
Support 
S7 : บุคลากรด้านไอที และบุคลากรด้านกฎหมาย ประจำสำนักงาน  
 - โครงการพัฒนาระบบไอทีด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 - โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกตรวจสถานประกอบการ 
S8 : งบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มที่ 6 นโยบาย “ตรวจสอบคุณภาพอากาศเชิงรุกในโรงงาน” 
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 2. การวิเคราะห์ปัญหาในมิติความยากและความซับซ้อนปัญหา และระยะเวลาที่ใช้ในการ
แก้ไขปัญหา โดยนำผลที่ได้จากการวิเคราะห์ 3S มาใส่ในตารางเมทริกซ์ ดังภาพ เพ่ือจัดลำดับความคุ้มค่าและ
ความเป็นไปได้ในการดำเนินการแก้ไขปัญหา 
 

 
 
และผลการวิเคราะห์ปัญหาของทั้ง 6 กลุ่ม ดังนี้ 
 
 
 
 

 
 

กลุ่มที่ 1 นโยบาย “ชมรมผู้สูงอายุ สร้างสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพใจ (Active Aging)” 
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กลุ่มที่ 2 นโยบาย “ขยายโครงการโรงพยาบาล 10,000 เตียง” 

กลุ่มที่ 3 นโยบาย “จัดระเบียบสัตว์จร แก้ปัญหาผ่านการจัดการอย่างเป็นระบบ” 
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กลุ่มที่ 4 นโยบาย “กรุงเทพฯ ม่ันใจ ปลอดภัย โควิด” 

กลุ่มที่ 5 นโยบาย “ยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุข เพิ่มการรักษา เพิ่มเวลา เพิ่มทรัพยากร” 
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กลุ่มที่ 6 นโยบาย “ตรวจสอบคุณภาพอากาศเชิงรุกในโรงงาน” 
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 3. การวิเคราะห์ผังก้างปลา (Fishbone Diagram) หรือ แผนผังสาเหตุและผล (Cause 
and Effect Diagram) 
 สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมแห่งญี่ปุ่น (JIS) ได้นิยามความหมายของผังก้างปลาว่าเป็น
แผนผังที่ใช้แสดงความสัมพันธ์อย่างเป็นระบบระหว่างสาเหตุหลาย ๆ สาเหตุที่เป็นไปได้ที่ส่งผลกระทบให้เกิด
ปัญหาหนึ่งปัญหา ดังนั้น ผังก้างปลาจึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา โดยใช้
โครงสร้างช่วยในการระบุปัจจัยพื้นฐานหรือสาเหตุของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์  
 ผังก้างปลา ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. ส่วนปัญหาหรือผลลัพธ์ (Problem or Effect) ซึ่งแสดงอยู่ที่หัวปลา 
 2. ส่วนสาเหตุ (Causes) สามารถจำแนกออกเป็น ปัจจัย (Factors) ที่ส่งผลกระทบต่อปัญหา 
สาเหตุหลัก สาเหตุรอง และสาเหตุย่อย ทั้งนี้ สาเหตุของปัญหาจะเขียนไว้ในก้างปลาแต่ละก้าง โดยที่ก้างย่อย
เป็นสาเหตุของก้างรอง และก้างรองเป็นสาเหตุของก้างหลัก 
 

 
 
 การทำความเข้าใจปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการทำงานอันเป็นสาเหตุของความล้มเหลวของ
ระบบ สามารถช่วยพัฒนาการดำเนินการที่สนับสนุนการแก้ไขได้ ในการกำหนดปัจจัยบนก้างปลา เราสามารถ
กำหนดกลุ่มปัจจัยอะไรก็ได้ โดยส่วนมากมักใช้หลักการ 4M 1E เป็นกลุ่มปัจจัย ซึ่งประกอบด้วย Man คน หรือ
บุคลากร Machine เครื่องจักรหรืออุปกรณ์อำนวยความสะดวก Material วัตถุดิบ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้ใน
กระบวนการ Method กระบวนการทำงาน และ E Environment อากาศ สถานที ่ ความสว่าง และ
บรรยากาศการทำงาน  
 
และผลการวิเคราะห์ผังก้างปลาของทั้ง 6 กลุ่ม ดังนี้ 
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กลุ่มที่ 1 นโยบาย “ชมรมผู้สูงอายุ สร้างสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพใจ (Active Aging)” 

กลุ่มที่ 2 นโยบาย “ขยายโครงการโรงพยาบาล 10,000 เตียง” 
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กลุ่มที่ 3 นโยบาย “จัดระเบียบสัตว์จร แก้ปัญหาผ่านการจัดการอย่างเป็นระบบ” 

กลุ่มที่ 4 นโยบาย “กรุงเทพฯ ม่ันใจ ปลอดภัย โควิด” 
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กลุ่มที่ 5 นโยบาย “ยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุข เพิ่มการรักษา เพิ่มเวลา เพิ่มทรัพยากร” 

กลุ่มที่ 6 นโยบาย “ตรวจสอบคุณภาพอากาศเชิงรุกในโรงงาน” 
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 4. การจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
 ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ขององค์กรจำเป็นต้องมีการวางแผน เพ่ือใช้กำหนดทิศทาง/แนวทาง
ในการดำเนินงานขององค์กร และเพื ่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กรสอดคล้องและ
ตอบสนองต่อนโยบายของผู้บริหารเพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดขององค์กร แผนที่ใช้ในการดำเนินงานขององค์กร 
โดยทั่วไป มี 2 ชนิด ดังนี้ 
 1. แผนกลยุทธ์ หรือ แผนยุทธศาสตร์ (Strategy Plan) หมายถึง การกำหนดทิศทางการ
ดำเนินงานขององค์กร ระยะ 5-10 ปีข้างหน้า โดยการวิเคราะห์ทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกองค์กร 
เพื่อให้องค์กรสามารถปรับตัวได้ทันกับการแข่งขัน และการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จากนั้นจึง
กำหนดกลยุทธ์เพื่อกำหนดวิธีการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดขององค์กร  
  2. แผนปฏิบัติการ (Action Plan) หมายถึง การนำแผนกลยุทธ์หรือแผนยุทธ์ศาสตร์สู่การ
ปฏิบัติโดยการทบทวนแผนระยะยาว แล้วแปลงเป็นแผนที่จะต้องดำเนินการทุกปี โดยเป็นแผนการดำเนินงาน
ที่สร้างขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นแบบแผนในการปฏิบัติงาน และเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการวัดและตรวจสอบการทำงาน
ในแต่ละขั้นตอนของงานหรือโครงการ ซึ่งมีการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรมที่จะดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ และการวัดและประเมินผล 
 โดยกิจกรรมนี้ได้นำเทคนิคแผนภูมิความรับผิดชอบงานแบบเส้นตรง (Linear Responsibility 
Chart: LRC) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ซึ่งเป็นตารางวางแผนที่แสดง
ความสัมพันธ์ระหว่าง บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของแต่ละกิจกรรม การระบุตัวผู้รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานแต่ละงาน การกำหนดทรัพยากร และระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  
 
และผลการ Workshop การจัดทำ Action Plan ของทั้ง 6 กลุ่ม ดังนี้ 
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กลุ่มที่ 1 นโยบาย “ชมรมผู้สูงอายุ สร้างสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพใจ (Active Aging)” 
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กลุ่มที่ 2 นโยบาย “ขยายโครงการโรงพยาบาล 10,000 เตียง” 
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กลุ่มที่ 3 นโยบาย “จัดระเบียบสัตว์จร แก้ปัญหาผ่านการจัดการอย่างเป็นระบบ” 
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กลุ่มที่ 4 นโยบาย “กรุงเทพฯ ม่ันใจ ปลอดภัย โควิด” 
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กลุ่มที่ 5 นโยบาย “ยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุข เพิ่มการรักษา เพิ่มเวลา เพิ่มทรัพยากร” 
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กลุ่มที่ 6 นโยบาย “ตรวจสอบคุณภาพอากาศเชิงรุกในโรงงาน” 
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สรุปรายงานการประเมินผล 
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของสำนักอนามัย 

ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 
ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรงุเทพมหานคร 2 ดินแดง 

       
 
1. การสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำแผนปฏิบัติการ  
   (Action Plan) ของสำนักอนามัย 
 
 ผู้จัดทำโครงการได้จัดทำแบบประเมินโครงการเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เข้าร่วมโครงการ 
จำนวน 42 คน และใช้เกณฑ์การให้คะแนนคําตอบของแบบประเมินเป็นมาตราส่วนประเมินค่าแบบมาตรวัดลิ
เคิร์ท (Likert Scale) ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดับ โดยมีระดับคะแนนตั้งแต่ 1 คะแนน ถึง 5 คะแนน และเกณฑ์การ
ให้คะแนน ดังนี้ 
 มากที่สุด ให้คะแนน 5 
 มาก ให้คะแนน 4 
 ปานกลาง ให้คะแนน 3 
 น้อย ให้คะแนน 2 
 น้อยที่สุด  ให้คะแนน 1 
 และใช้สูตรคำนวณความกว้างของอันตรภาคชั้น เพื่อเป็นเกณฑ์ในการแปลผลคำตอบของแบบ
ประเมิน โดยจัดระดับคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากแบบประเมินในช่วงคะแนนต่าง ๆ ของอันตรภาคชั้น และสูตร
คำนวณความกว้างของอันตรภาคชั้น ดังนี้ 
  สูตรคำนวณ ความกว้างของอันตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ำสุด 
                จำนวนชั้น 
           =               5 – 1 
                              5 
          =               0.80 
 จากสูตรคำนวณ ความกว้างของอันตรภาคชั้น มีค่าเท่ากับ 0.8 ดังนั้น สามารถแปลผลระดับ
ความคิดเห็นตามคะแนนเฉลี่ยในช่วงคะแนนต่าง ๆ ของอันตรภาคชั้นได้ดังตาราง 
 
ตารางที่ 1 การแปลผลช่วงคะแนนเฉลี่ยเป็นระดับความคิดเห็น 
 

คะแนนเฉลี่ย การแปลผล 
4.21 - 5.00 ระดับมากท่ีสุด 
3.41 – 4.20 ระดับมาก 
2.61 – 3.40 ระดับปานกลาง 
1.81 – 2.60 ระดับน้อย 
1.00 – 1.80 ระดับน้อยที่สุด 
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 จากการสำรวจความคิดเห็นดังกล่าว สรุปข้อมูลได้ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2 จำนวนและร้อยละของเพศผู้ตอบแบบประเมิน 
 

เพศ จำนวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 13 30.95 
หญิง 29 69.05 
รวม 42 100 

 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินเป็นเพศหญิง จำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 69.05   
ซึ่งมากกว่าเพศชาย จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 30.95 
 
ตารางท่ี 3 จำนวนและร้อยละของตำแหน่งผู้ตอบแบบประเมิน 
 

ตำแหน่ง จำนวน (คน) ร้อยละ 
แพทย์ 2 4.76 

ทันตแพทย์ 2 4.76 
นายสัตวแพทย์ 4 9.52 

นักเทคนิคการแพทย์ 2 4.76 
เภสัชกร 2 4.76 

นักสังคมสงเคราะห์ 2 4.76 
พยาบาลวิชาชีพ 3 7.14 

นักวิชาการสาธารณสุข 11 26.19 
นักวิชาการสุขาภิบาล 8 19.05 
นักจัดการงานทั่วไป 1 2.38 

นักวิชาการเงินและบัญชี 1 2.38 
อ่ืน ๆ 4 9.52 
รวม 42 100.00 

 
  จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินมากที่สุด คือ นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 11 คน 
คิดเป็นร้อยละ 26.19 รองลงมา คือ นักวิชาการสุขาภิบาล จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 19.05 และผู้ตอบ
แบบประเมินน้อยที่สุด คือ นักจัดการงานทั่วไป และนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
2.38 
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ตารางท่ี 4 ผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต่อการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนเรียนรู้ 
 

ลำ
ดับ 

ประเด็น ระดับความคิดเห็น ค่า 
เฉลี่ย 

S.E. การ 
แปลผล มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
ด้านวิทยากร 
1 สามารถอธิบายเนื้อหา 

ได้ชัดเจนและตรงประเด็น 
23 

(54.76) 
18 

(42.86) 
1 

(2.38) 
0 0 4.52 0.09 มากที่สุด 

2 การเปิดโอกาสให้ซักถาม 
และแสดงความคิดเห็น 

26 
(61.90) 

16 
(38.10) 

0 0 0 4.62 0.08 มากที่สุด 

ด้านอุปกรณ์ สถานที่ และระยะเวลา 
3 สถานที่สะดวก 

และมีความเหมาะสม 
18 

(42.86) 
17 

(40.48) 
6 

(14.29) 
1 

(2.38) 
0 4.24 0.12 มากที่สุด 

4 ความพร้อมของ 
อุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ 

19 
(45.24) 

19 
(45.24) 

4 
(9.52) 

0 0 4.36 0.10 มากที่สุด 

5 ระยะเวลาในการจัดโครงการ 
มีความเหมาะสม 

15 
(35.71) 

19 
(45.24) 

6 
(14.29) 

2 
(4.76) 

0 4.12 0.13 มาก 

6 รูปแบบการจัดโครงการ 
มีความเหมาะสม 

17 
(40.48) 

23 
(54.76) 

2 
(4.76) 

0 0 4.36 0.09 มากที่สุด 

7 เอกสารประกอบ 
การจัดกิจกรรม 

15 
(35.71) 

24 
(57.14) 

3 
(7.14) 

0 0 4.29 0.09 มากที่สุด 

ด้านความรู้ ความเข้าใจ 
8 ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ 

ก่อน การจัดกิจกรรม 
1 

(2.38) 
11 

(26.19) 
22 

(52.38) 
8 

(19.05) 
0 3.12 0.11 ปาน

กลาง 
9 ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ 

หลัง การจัดกิจกรรม 
11 

(26.19) 
28 

(66.67) 
3 

(7.14) 
0 0 4.19 0.09 มาก 

ด้านการนำความรู้ไปใช้ 
10 ท่านคิดว่าจะสามารถนำความรู้

ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ทางราชการ
ในการจัดทำแผนงาน/โครงการ 
/กิจกรรมได้ในระดับใด 

18 
(42.86) 

22 
(52.38) 

2 
(4.76) 

0 0 4.38 0.09 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 4 ผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต่อการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนเรียนรู้ (ต่อ) 
 

ลำ
ดับ 

ประเด็น ระดับความคิดเห็น ค่า 
เฉลี่ย 

S.E. การ 
แปลผล มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
ด้านการนำความรู้ไปใช้ 
11 ท่านคิดว่าสามารถนำความรู้ 

ไปเผยแพร่/ถ่ายทอด 
ได้ในระดับใด 

17 
(40.48) 

19 
(45.24) 

6 
(14.29) 

0 0 4.26 0.11 มากที่สุด 

12 ท่านคิดว่าควรมีการจัดกิจกรรม 
ในลักษณะนี้ต่อไป 
เพ่ือเป็นการสร้างเสริม 
และพัฒนาองค์ความรู้ 

20 
(47.62) 

20 
(47.62) 

2 
(4.76) 

0 0 4.43 0.09 มากที่สุด 

 
 จากตาราง พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจในการเปิดโอกาสให้ซักถามและแสดงความ
คิดเห็นของวิทยากร และการอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรงประเด็นของวิทยากรมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 4.62 และ 4.52 ตามลำดับ และผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจในความเหมาะสมของระยะเวลาใน
การจัดโครงการน้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.12  
 ผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในด้านความรู้ ความเข้าใจ พบว่า ผู้เข้าร่วม
โครงการฯ มีความคิดเห็นว่า “มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การจัดกิจกรรม” ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.19 และความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกี่ยวกับ “ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน 
การจัดกิจกรรม” ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.12 
 ผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในด้านการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ พบว่า 
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ คิดว่า สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ทางราชการในการจัดทำแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมได้ ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 42.86 (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.38) ผู้เข้าร่วมโครงการฯ คิดว่า 
สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40.48 (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.26) 
และผู้เข้าร่วมโครงการฯ คิดว่า ควรมีการจัดกิจกรรม ในลักษณะนี้ต่อไปเพ่ือเป็นการสร้างเสริมและพัฒนาองค์
ความรู้ ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 47.62 (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.43) 
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2. การประเมินความรู้ ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำแผนปฏิบัติการ  
   (Action Plan) ของสำนักอนามัย 
 
  ผู้จัดทำโครงการได้จัดทำแบบทดสอบเพื่อประเมินความรู้  ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
หลังเข้าร่วมโครงการฯ โดยใช้แบบทดสอบ จำนวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน และการผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน คือ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 7 คะแนน ซึ่งผลสรุปจากการทดสอบ ดังนี้ 
 

คะแนน จำนวน (คน) รอ้ยละ 
10 คะแนน 36 85.71 
9 คะแนน 5 11.90 
8 คะแนน 1 2.38 

รวม 42 100 
 
  จากตารางข้างต้นสรุปการตอบแบบทดสอบความรู้ จำนวน 42 คน ผ่านเกณฑ์ จำนวน 42 คน 
คิดเป็น ร้อยละ 100 
  - ได ้10 คะแนน 36 คน คิดเป็น ร้อยละ 85.71 
  - ได ้9 คะแนน 5 คน คิดเป็น ร้อยละ 11.90 
  - ได ้8 คะแนน 1 คน คิดเป็น ร้อยละ 2.38 
 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำโครงการฯ 
 1. การร่วมบูรณาการงานจากหลายหน่วยงาน ในการเขียน Action Plan ที่ค่อนข้างซับซ้อน 
    อาจเพิ่มระยะเวลาหรือปรับเป็นการเขียนรายบุคคลก่อน แล้วค่อยเพิ่ม Skill การเขียนแบบบูรณาการ 
 2. หากเป็นไปได้ควรจัดอบรมก่อนดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการทุกต้นปีงบประมาณ 
 3. จัดอบรมต่างจังหวัด ผู้อบรมจะได้แสดงความคิดเห็นมากขึ้น เพ่ือให้งานมีคุณภาพท่ีดี  
    ควรจัดระยะเวลา 2 วัน 1 คืน 
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Action Plan 11 นโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ภายใต้ภารกิจสานักอนามัย 



มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย อยู่ในรา่งข้อบัญญัติ ขอจดัสรรเพ่ิมเติม
1.การตรวจประเมินสุขลักษณะและระบบบ าบัด
มลพิษในสถานประกอบการ
1. วิเคราะหข์้อมูล ประเภทโรงงาน/ประเภทกิจการที่
เปน็อันตรายต่อสุขภาพที่ก่อใหเ้กิดมลพษิทางอากาศ
และจัดล าดับกิจการที่ก่อใหเ้กิดฝุ่นละอองสูง

P P

2. จัดท าแบบตรวจประเมินฯ แนวทางการด าเนินการ
บงัคับใช้กฎหมาย และช่องทางในการรายงานผลเพือ่
รวบรวมข้อมูลการตรวจประเมินในภาพรวม P P

3.ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานตามนโยบายฯ
ใหก้ับเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาล
ส านักงานเขต ในการตรวจประเมินสถานประกอบการ
กลุ่มเปา้หมายในแต่ละปี

P P P P P

4.ส านักงานเขตด าเนินการตรวจประเมินสถาน
ประกอบกิจการกลุ่มเปา้หมายพร้อมแนะน าให้
ปรับปรุงแก้ไข

P P P P P

5.สนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการตรวจประเมินสถาน
ประกอบกิจการใหก้ับส านักงานเขตที่มีสถาน
ประกอบการจ านวนมาก

P P P P P

6.รวบรวมผลการตรวจประเมินสถานประกอบกิจการ
กลุ่มเปา้หมาย P P P P P

7.ส านักงานเขตตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไข
สถานประกอบกิจการที่พบข้อบกพร่องทางด้าน
สุขลักษณะ

P P P P P

หน่วยงานรบัผิดชอบ

ใช้ ไม่ใช้
ปี 2565
(บาท)

11.ตรวจสอบ
คุณภาพอากาศเชิงรุก
ในโรงงาน
เป้าหมาย :
- ร้อยละ 100 ของ

สถานประกอบกจิการ
กลุ่มเป้าหมาย ได้รับ
การตรวจประเมิน
สุขลักษณะและระบบ
บ าบัดมลพษิ
- ร้อยละ 100 ของ
สถานประกอบการ
กลุ่มเป้าหมายทีพ่บ
ข้อบกพร่องทางด้าน
สุขลักษณะ ได้รับ
ค าแนะน า/ค าส่ัง ให้
แกไ้ขปรับปรุง

ปี 2566 (บาท) หลัก สนับสนุน

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) หน่วยงานหลกั (H)
หน่วยงาน : ส านักอนามัย (ส านักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม)

ประเด็นนโยบาย
(216 นโยบาย)

โครงการ/กิจกรรม
ปี 2565 ปี 2566

ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

งบประมาณ 
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หน่วยงานรบัผิดชอบ

ใช้ ไม่ใช้
ปี 2565
(บาท)

ปี 2566 (บาท) หลัก สนับสนุน

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) หน่วยงานหลกั (H)
หน่วยงาน : ส านักอนามัย (ส านักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม)

ประเด็นนโยบาย
(216 นโยบาย)

โครงการ/กิจกรรม
ปี 2565 ปี 2566

ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

งบประมาณ 

8.สุ่มตรวจวัดการระบายมลพษิของสถานประกอบการ
P P P P P

2.การจัดท าฐานข้อมูลแสดงผลเชิงพ้ืนที่ (Mapping)
 เพ่ือเฝ้าระวัง ก ากับ และติดตามสถานประกอบการ

1.ประสานส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล ออกแบบ
ฐานข้อมูลแสดงผลเชิงพืน้ที่ (Mapping)

P P

2. ส านักอนามัยและส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
จัดท าฐานข้อมูลแสดงผลเชิงพืน้ที่ (Mapping) ของ
สถานประกอบการกลุ่มเปา้หมาย P P

3.ประชุมชี้แจงการเข้างานใช้ฐานข้อมูลแสดงผลเชิง
พืน้ที่ (Mapping) ใหก้ับส านักงานเขต P P

4.ส านักงานเขตปรับปรุงแก้ไขฐานข้อมูลแสดงผลเชิง
พืน้ที่ (Mapping) ใหเ้ปน็ปจัจุบนั P P P P P

5. เผยแพร่ข้อมูลการด าเนินงานตามนโยบายฯใหก้ับ
ประชาชนทราบ P P P P P

11.ตรวจสอบ
คุณภาพอากาศเชิงรุก
ในโรงงาน
เป้าหมาย :
 - ร้อยละ 100 ของ
สถานประกอบกจิการ
กลุ่มเป้าหมาย ได้รับ
การตรวจประเมิน
สุขลักษณะและระบบ
บ าบัดมลพษิ
- ร้อยละ 100 ของ
สถานประกอบการ
กลุ่มเป้าหมายทีพ่บ
ข้อบกพร่องทางด้าน
สุขลักษณะ ได้รับ
ค าแนะน า/ค าส่ัง ให้
แกไ้ขปรับปรุง

สถานประกอบการ
กลุ่มเป้าหมาย: 
ป ี2565
- กิจการผสมซีเมนต์ 
- กิจการหลอมโลหะ  
ป ี2566
- กิจการอู่พน่สีรถยนต์ 
- การผลิตธูป 
- การประดิษฐ์หนิเปน็
  ของใช้ฯ  
ป ี2567-2568 
- กิจการประดิษฐ์ของ
ใช้ด้วยพลาสติก  
ป ี2569
- การผลิต พน่สี 
ผลิตภัณฑ์ไม้หวาย
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อยูใ่นรา่ง
ข้อบัญญัติ

ขอ
จดัสรร
เพ่ิมเติม

1. โครงการพัฒนาศักยภาพในการเตรยีม
ความพรอ้มรบัมือสถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุข

  - กจิกรรมที ่1 จดัอบรมเชิงปฏิบติัการพฒันาศักยภาพ
ข้าราชการทีป่ฏิบติังานควบคุมโรค (จ านวน 90 คน)

√ √ √ √
246,199 246,200

√

 - กจิกรรมที ่2 จดัประชุมเชิงปฏิบติัการฝึกซ้อมแผน
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (จ านวน 160 คน)

√ √ √
218,600

√

2. สรา้งเครอืข่ายเฝ้าระวังและตรวจหาเช้ือเชิงรกุใน
ชุมชน

√ √

3. จดัต้ังคลินิกวัคซีนผู้ใหญ่ ในศูนยบ์รกิาร
สาธารณสุขทัง้ 69 แห่ง

√ √ √ √ √

หลัก สนับสนุน

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) หน่วยงานหลัก (H)
หน่วยงาน : ส านักอนามัย (กองควบคุมโรคติดต่อ) 

ประเด็นนโยบาย กรงุเทพฯ มัน่ใจ ปลอดภัยโควิด

เป้าหมาย/เกณฑ์วัดความส าเรจ็  : อัตราป่วยตายของผู้ป่วยโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (น้อยกว่ารอ้ยละ 0.1) 

ประเด็นนโยบาย
(216 นโยบาย)

โครงการ/กิจกรรม

ปี 2565 ปี 2566

ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

งบประมาณ หน่วยงานรบัผิดชอบ

ใช้ ไม่ใช้
ปี 2565
(บาท)

ประเด็นนโยบาย 
กรงุเทพฯ มัน่ใจ 
ปลอดภัยโควิด

ปี 2566 (บาท)
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กิจกรรม จดัท าสกู๊ปชมรมผู้สงูอายตุ้นแบบ


สนอ.
(กสภ.)

ข้ันตอนการด าเนินงาน

1. ศึกษาขอ้มลูการจดักจิกรรมในชมรม
ผู้สูงอายุ 

2. ส ารวจความคงอยู่และความต้องการท า
กจิกรรมในชมรมผู้สูงอายุ 

3. จดัท าทะเบียนชมรมผู้สูงอายุ
4. ลงพืน้ทีเ่ย่ียมติดตามชมรมผู้สูงอายุ 6 
กลุ่ม เพือ่หาขอ้มลูชมรมผู้สูงอายุต้นแบบ 



5. ถา่ยท าการด าเนินกจิกรรมชมรม
ผู้สูงอายุต้นแบบ

โครงการพัฒนาชมรมผู้สงูอายตุ้นแบบ  
(ใช้เงินนอกงบประมาณ) 

สนอ.
(กสภ.)

สวท. สพส.

ข้ันตอนการด าเนินงาน

1. จดัท าแนวทางชมรมผู้สูงอายุต้นแบบ
2. ประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบงานชมรม
ผู้สูงอายุ เพือ่เป็นพีเ่ล้ียงในการด าเนิน
กจิกรรมชมรมผู้สูงอายุต้นแบบ

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) หน่วยงานหลกั (H)
หน่วยงาน  :  ส านักอนามัย (กองสร้างเสริมสขุภาพ)

ประเด็นนโยบาย
(216 นโยบาย)

โครงการ/กิจกรรม
ปี 2565 ปี 2566

ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ

ใช้ ไม่ใช้
ปี 2565
(บาท)

ปี 2566 (บาท)
หลัก สนับสนุน

ประเด็นนโยบาย 
132. ชมรมผู้สงูอายุ
 สร้างสขุภาพ 
สง่เสริมสขุภาพใจ 
(Active Aging)
เป้าหมาย
1.สมาชกิชมรมผู้สูงอายุ
ของศูนย์บริการ
สาธารณสุข ส านัก
อนามัย มีจ านวนเพิม่ขึ้น 
(ร้อยละ 10)
2.ชมรมผู้สูงอายุของ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 
ส านักอนามัย มีจ านวน
เพิม่ขึ้น (ร้อยละ 10)
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan) หน่วยงานหลกั (H)
หน่วยงาน  :  ส านักอนามัย (กองสร้างเสริมสขุภาพ)

ประเด็นนโยบาย
(216 นโยบาย)

โครงการ/กิจกรรม
ปี 2565 ปี 2566

ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ

ใช้ ไม่ใช้
ปี 2565
(บาท)

ปี 2566 (บาท)
หลัก สนับสนุน

3. ประชุมแกนน าชมรมผู้สูงอายุในการ
จดัท าโครงการขอเงินกองทุนหลักประกนั
สุขภาพกรุงเทพมหานคร

4. ติดตามการด าเนินกจิกรรมในชมรม
ผู้สูงอายุ

5.ประเมนิผลความพึงพอใจผู้สูงอายุในการ
เขา้ร่วมกจิกรรมของชมรมผู้สูงอายุ
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ประเด็น
นโยบาย137 
ข้ึนทะเบียนสัตว์
เลี้ยงตลอดช่วง
ชีวิต

1. กิจกรรม ส ำรวจ
ข้อมูลฟำร์มเล้ียงสัตว์ 
ร้ำนค้ำจ ำหนำ่ยสัตว์
เล้ียง และ
ประชำสัมพนัธ์กำรขึน้
ทะเบยีนสัตว์

 

/ /

เป้าหมาย 
กรุงเทพมหานคร
มฐีานข้อมลูผู้
ประกอบกิจการ
สัตว์เลี้ยงที่
สามารถตรวจ
ประเมนิและ
ก ากับดูแลได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

1.1 ประสำนข้อมูลฟำร์ม
เล้ียงสัตว์ ร้ำนค้ำ
จ ำหนำ่ยสัตว์เล้ียง ใน
กรุงเทพมหำนคร จำก
กรมปศุสัตว์

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) หน่วยงานหลัก (H)

หน่วยงาน : ส านักอนามยั (ส านักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข)

ประเด็นนโยบาย
(216 นโยบาย)

โครงการ/กิจกรรม

ปี 2565 ปี 2566 ปี 
2567

ปี 
2568

ปี 
2569

งบประมาณ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ใช้ ไมใ่ช้
ปี 2565
(บาท)

ปี 2566 (บาท)
หลัก สนับสนุน
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ประเด็นนโยบาย
(216 นโยบาย)

โครงการ/กิจกรรม

ปี 2565 ปี 2566 ปี 
2567

ปี 
2568

ปี 
2569

งบประมาณ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ใช้ ไมใ่ช้
ปี 2565
(บาท)

ปี 2566 (บาท)
หลัก สนับสนุน

1.2 3. จัดท ำแนวทำงใน
กำรส ำรวจข้อมูลฟำร์ม
เล้ียงสัตว์ ร้ำนค้ำ
จ ำหนำ่ยสัตว์เล้ียง เพือ่
ประสำนส ำนกังำนเขต
ร่วมส ำรวจ

1.3 ส ำนกังำนเขต 
ด ำเนนิกำรส ำรวจข้อมูล
 และรวบรวมข้อมูลให้
ส ำนกัอนำมัย

เป้าหมาย 
ข้อมูลฟำร์ม
เล้ียงสัตว์ 
ร้ำนค้ำจ ำหนำ่ย
สัตว์เล้ียงในพืน้ที่
 50 เขต

1.4 ประชำสัมพนัธ์กำร
ขึน้ทะเบยีนสัตว์เล้ียงใน
ฟำร์มเล้ียงสัตว์ ร้ำนค้ำ
จ ำหนำ่ยสัตว์เล้ียง
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ประเด็นนโยบาย
(216 นโยบาย)

โครงการ/กิจกรรม

ปี 2565 ปี 2566 ปี 
2567

ปี 
2568

ปี 
2569

งบประมาณ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ใช้ ไมใ่ช้
ปี 2565
(บาท)

ปี 2566 (บาท)
หลัก สนับสนุน

2. กิจกรรม ขอควำม
ร่วมมือคลินกิและ
โรงพยำบำลสัตว์เอกชน
ในกำรประชำสัมพนัธ์
กำรจดทะเบยีนสุนขัฟรี
กับกรุงเทพมหำนคร
ใหแ้ก่ผู้เล้ียง

/ /

2.1 ประสำนข้อมูล
คลินกิและโรงพยำบำล
สัตว์จำกกรมปศุสัตว์
และสมำคมสัตวแพทย์
ผู้ประกอบกำรบ ำบดั
โรคสัตว์แหง่ประเทศไทย

2.2 จัดเตรียมส่ือและ
ช่องทำงกำร
ประชำสัมพนัธ์กำรจด
ทะเบยีนสุนขั
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ประเด็นนโยบาย
(216 นโยบาย)

โครงการ/กิจกรรม

ปี 2565 ปี 2566 ปี 
2567

ปี 
2568

ปี 
2569

งบประมาณ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ใช้ ไมใ่ช้
ปี 2565
(บาท)

ปี 2566 (บาท)
หลัก สนับสนุน

เป้าหมาย ร้อย
ละ 80 ของ
คลินกิและ
โรงพยำบำลสัตว์
เอกชนในเขต
กรุงเทพมหำนคร
 ได้รับส่ือ
ประชำสัมพนัธ์
กำรจดทะเบยีน
สุนขัฟรีกับ
กรุงเทพมหำนคร

2.3 จัดส่งส่ือ
ประชำสัมพนัธ์กำรจด
ทะเบยีนสุนขัถึงคลินกิ
และโรงพยำบำลสัตว์
เอกชน

3.กิจกรรม ออกหนว่ย
สัตวแพทย์เคล่ือนทีฉ่ีด
ไมโครชิพและจด
ทะเบยีนสุนขัทีส่วนสุนขั 
(Dog Park) ของ
กรุงเทพมหำนคร

/ /
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ประเด็นนโยบาย
(216 นโยบาย)

โครงการ/กิจกรรม

ปี 2565 ปี 2566 ปี 
2567

ปี 
2568

ปี 
2569

งบประมาณ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ใช้ ไมใ่ช้
ปี 2565
(บาท)

ปี 2566 (บาท)
หลัก สนับสนุน

3.1 ประสำนข้อมูล
ควำมต้องกำรขึน้
ทะเบยีนสุนขัทีม่ำใช้
บริกำรทีส่วนสุนขั (Dog
 Park) จำกส ำนกั
ส่ิงแวดล้อม

3.2 จัดเตรียมส่ือ
ประชำสัมพนัธ์กำรขึน้
ทะเบยีนสุนขั ใหก้ับ
สวนสุนขั (Dog Park)

เป้าหมาย ออก
หนว่ยสัตวแพทย์
เคล่ือนทีฉ่ีดไม
โครชิพและจด
ทะเบยีนสุนขัที่
สวนสุนขั( Dog 
Park)  เดือนละ 
1 คร้ัง

3.3 ออกหนว่ยสัตว
แพทย์เคล่ือนทีฉ่ีดไมโค
รชิพและจดทะเบยีน
สุนขัทีส่วนสุนขั (Dog 
Park) ตำมกำรนดัหมำย

หมำยเหตุ :

1. ประเด็นนโยบำย หมำยถึง 216 นโยบำยของผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร

2. เปำ้หมำย หมำยถึง เปำ้หมำยของนโยบำย (ถ้ำม)ี และเปำ้หมำยของโครงกำร/กิจกรรม
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มยิ กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มคี เมย พค มยิ กค สค กย อยู่ในร่างข้อบัญญัติ ขอจัดสรรเพ่ิมเติม
1.กิจกรรม ส ำรวจ
จ ำนวนสุนขัและแมวใน
ชุมชน

 

/ /

1.1 จัดท ำแนวทำงกำร
ส ำรวจจ ำนวนสุนขัและ
แมวในชุมชน

เป้าหมาย 
กรุงเทพมหานคร
มสีุนัขและแมวจร
จัดลดลง ศูนย์พัก
พิงรองรับสัตว์จร
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
และลดความ
ล่าช้าในการแก้ไข
เรือ่งร้องเรียน

1.2 ประสำนแนวทำง
ในกำรส ำรวจจ ำนวน
สุนขัและแมวในชุมชน 
ร่วมกับส ำนกังำนเขต

ประเด็นนโยบาย
138  จัดระเบียบ
สัตว์จร แก้ปัญหา
ผ่านการจัดการ
อย่างเป็นระบบ

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) หน่วยงานหลัก (H)

หน่วยงาน : ส านักอนามยั  (ส านักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข)

ประเด็นนโยบาย
(216 นโยบาย)

โครงการ/กิจกรรม
ปี 2565 ปี 2566 ปี 

2567
ปี 

2568
ปี 

2569
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ใช้ ไมใ่ช้
ปี 2565
(บาท)

ปี 2566 (บาท)
หลัก สนับสนุน
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มยิ กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มคี เมย พค มยิ กค สค กย อยู่ในร่างข้อบัญญัติ ขอจัดสรรเพ่ิมเติม

ประเด็นนโยบาย
(216 นโยบาย)

โครงการ/กิจกรรม
ปี 2565 ปี 2566 ปี 

2567
ปี 

2568
ปี 

2569
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ใช้ ไมใ่ช้
ปี 2565
(บาท)

ปี 2566 (บาท)
หลัก สนับสนุน

เป้าหมาย ร้อยละ 
80 ของชุมชน
จัดต้ังด ำเนนิกำร
ส ำรวจจ ำนวนสุนขั
และแมวในชุมชน 
ตำมแนวทำงกำร
ส ำรวจจ ำนวนสุนขั
และแมวในชุมชน
ของส ำนกัอนำมัย

1.3 ส ำนกังำนเขต 
ด ำเนนิกำรส ำรวจข้อมูล
 และรวบรวมข้อมูลให้
ส ำนกัอนำมัย

2.กิจกรรม ออกหนว่ย
สัตวแพทย์เคล่ือนที่
ผ่ำตัดท ำหมันและฉีด
วัคซีนปอ้งกันโรคพษิ
สุนขับำ้เชิงรุก

/ /

2.1 จัดท ำแผนกำรออก
หนว่ยสัตวแพทย์
เคล่ือนทีผ่่ำตัดท ำหมัน
และฉีดวัคซีนปอ้งกัน
โรคพษิสุนขับำ้
ตำมล ำดับควำมส ำคัญ
ของเร่ืองและพืน้ที่
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มยิ กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มคี เมย พค มยิ กค สค กย อยู่ในร่างข้อบัญญัติ ขอจัดสรรเพ่ิมเติม

ประเด็นนโยบาย
(216 นโยบาย)

โครงการ/กิจกรรม
ปี 2565 ปี 2566 ปี 

2567
ปี 

2568
ปี 

2569
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ใช้ ไมใ่ช้
ปี 2565
(บาท)

ปี 2566 (บาท)
หลัก สนับสนุน

2.2 ประสำนส ำนกังำน
เขตเพือ่จัดเตรียม
สถำนทีแ่ละ
ประชำสัมพนัธ์กำร
เตรียมตัวสัตว์ก่อนกำร
ผ่ำตัดท ำหมัน

เป้าหมาย ออก
หนว่ยสัตวแพทย์
เคล่ือนทีผ่่ำตัดท ำ
หมันและฉีดวัคซีน
ปอ้งกันโรคพษิ
สุนขับำ้ในพืน้ที่
กรุงเทพมหำนคร 
ไม่ต่ ำกว่ำ 12 คร้ัง/
เดือน

2.3 ด ำเนนิกำรออก
หนว่ยสัตวแพทย์
เคล่ือนทีผ่่ำตัดท ำหมัน
และฉีดวัคซีนปอ้งกัน
โรคพษิสุนขับำ้ตำมกำร
นดัหมำย

3.กิจกรรม สุนขัชุมชน
ได้รับกำรติดสัญลักษณ์
หลังกำรผ่ำตัดท ำหมัน
และฉีดวัคซีนปอ้งกัน
โรคพษิสุนขับำ้

/ /

3.1 ศึกษำรูปแบบของ
เคร่ืองหมำย/
สัญลักษณ์ทีเ่หมำะสม
กับสุนขัชุมชน
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มยิ กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มคี เมย พค มยิ กค สค กย อยู่ในร่างข้อบัญญัติ ขอจัดสรรเพ่ิมเติม

ประเด็นนโยบาย
(216 นโยบาย)

โครงการ/กิจกรรม
ปี 2565 ปี 2566 ปี 

2567
ปี 

2568
ปี 

2569
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ใช้ ไมใ่ช้
ปี 2565
(บาท)

ปี 2566 (บาท)
หลัก สนับสนุน

3.2 จัดเตรียม
เคร่ืองหมำย/
สัญลักษณ์ทีเ่หมำะสม
กับสุนขัชุมชน

3.3 ประสำนส ำนกังำน
เขต เพือ่ออกหนว่ยสัตว
แพทย์เคล่ือนทีผ่่ำตัด
ท ำหมันและฉีดวัคซีน
ปอ้งกันโรคพษิสุนขับำ้
ในชุมชน

เป้าหมาย ออก
หนว่ยสัตวแพทย์
เคล่ือนทีผ่่ำตัดท ำ
หมันและฉีดวัคซีน
ปอ้งกันโรคพษิ
สุนขับำ้พร้อมติด
สัญลักษณ์ใหก้ับ
สุนขัชุมชนอย่ำง
นอ้ยเดือนละ  1 
คร้ัง

3.4 ด ำเนนิกำรออก
หนว่ยสัตวแพทย์
เคล่ือนทีผ่่ำตัดท ำหมัน
และฉีดวัคซีนปอ้งกัน
โรคพษิสุนขับำ้ใน
ชุมชนพร้อมติด
สัญลักษณ์ใหก้ับสุนขั
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มยิ กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มคี เมย พค มยิ กค สค กย อยู่ในร่างข้อบัญญัติ ขอจัดสรรเพ่ิมเติม

ประเด็นนโยบาย
(216 นโยบาย)

โครงการ/กิจกรรม
ปี 2565 ปี 2566 ปี 

2567
ปี 

2568
ปี 

2569
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ใช้ ไมใ่ช้
ปี 2565
(บาท)

ปี 2566 (บาท)
หลัก สนับสนุน

4.กิจกรรม สร้ำง
เครือข่ำยกำรแก้ไข
ปญัหำสุนขัและแมวใน
กรุงเทพมหำนคร
ร่วมกับกรมปศุสัตว์
คณะสัตวแพทยศำสตร์
และองค์กร สมำคม
และมูลนธิิทีเ่กี่ยวข้อง
กับสัตว์

/ /

4.1 ด ำเนนิกำร
ประสำนผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในกำรแก้ไข
ปญัหำสุนขัและแมว ใน
กรุงเทพมหำนคร

4.2  ประชุมหำรือแนว
ทำงกำรมีส่วนร่วมกำร
แก้ไขปญัหำสุนขัและ
แมว ในกรุงเทพมหำนคร
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มยิ กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มคี เมย พค มยิ กค สค กย อยู่ในร่างข้อบัญญัติ ขอจัดสรรเพ่ิมเติม

ประเด็นนโยบาย
(216 นโยบาย)

โครงการ/กิจกรรม
ปี 2565 ปี 2566 ปี 

2567
ปี 

2568
ปี 

2569
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ใช้ ไมใ่ช้
ปี 2565
(บาท)

ปี 2566 (บาท)
หลัก สนับสนุน

เป้าหมาย ร้อยละ 
80 ของประเด็น
ข้อสรุปกำรมีส่วน
ร่วมระหว่ำง
กรุงเทพมหำนคร
และภำคีเครือข่ำย
ฯจำกกำรประชุม
ได้รับกำรขับเคล่ือน

4.3 ขับเคล่ือนกำร
ด ำเนนิกำรตำมประเด็น
ข้อสรุปกำรมีส่วนร่วม
ระหว่ำง
กรุงเทพมหำนครและ
ภำคีเครือข่ำยฯจำกกำร
ประชุม

5 กิจกรรม ปรับปรุง
ศูนย์ควบคุมและพกัพงิ
ของกรุงเทพมหำนคร

/ /

5.1 ประชุมและติดตำม
ควำมคืบหนำ้กำร
ด ำเนนิงำนโครงกำร
ปรับปรุงก่อสร้ำงศูนย์
ควบคุมสุนขั ประเวศ  
และกำรบริหำรจัดกำร
ศูนย์พกัพงิสุนขั จ.
อุทยัธำนี

5.2 จัดท ำแผนกำรรับ
สุนขัหลังได้รับกำรส่ง
มอบกำรก่อสร้ำงศูนย์
ควบคุมสุนขั ประเวศ 
จำกส ำนกักำรโยธำ Page 72



มยิ กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มคี เมย พค มยิ กค สค กย อยู่ในร่างข้อบัญญัติ ขอจัดสรรเพ่ิมเติม

ประเด็นนโยบาย
(216 นโยบาย)

โครงการ/กิจกรรม
ปี 2565 ปี 2566 ปี 

2567
ปี 

2568
ปี 

2569
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ใช้ ไมใ่ช้
ปี 2565
(บาท)

ปี 2566 (บาท)
หลัก สนับสนุน

เป้าหมาย 
ด ำเนนิกำรรับสุนขั
จำกกำรตรวจสอบ
ปญัหำเร่ือง
ร้องเรียน เข้ำยัง
ศูนย์ควบคุมสุนขั 
(ประเวศ)

5.3 ด ำเนนิกำรรับสุนขั
จำกกำรตรวจสอบ
ปญัหำเร่ืองร้องเรียน

6 กิจกรรม ส่งเสริมกำร
รับอุปกำระสัตว์จรจัด
จำกศูนย์พกัพงิของ
กรุงเทพมหำนคร

/ /

6.1 ก ำหนดขัน้ตอน
และคุณสมบติัที่
เหมำะสมของผู้ต้องกำร
อุปกำระสัตว์จรในศูนย์
ควบคุมและพกัพงิของ 
กทม.

6.2 เตรียมตัวสัตว์และ
คัดกรองสุขภำพให้
เหมำะสมในกำรรับ
อุปกำระ
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มยิ กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มคี เมย พค มยิ กค สค กย อยู่ในร่างข้อบัญญัติ ขอจัดสรรเพ่ิมเติม

ประเด็นนโยบาย
(216 นโยบาย)

โครงการ/กิจกรรม
ปี 2565 ปี 2566 ปี 

2567
ปี 

2568
ปี 

2569
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ใช้ ไมใ่ช้
ปี 2565
(บาท)

ปี 2566 (บาท)
หลัก สนับสนุน

6.3 ตรวจสอบ
คุณสมบติัของผู้รับ
อุปกำระ

เป้าหมาย มี
กิจกรรม
ประชำสัมพนัธ์
ส่งเสริมกำรหำบำ้น
ใหแ้ก่สัตว์จรใน
ศูนย์พกัพงิของ
กรุงเทพมหำนคร 
อย่ำงนอ้ยปลีะ 2 
คร้ัง

6.4 ประชำสัมพนัธ์กำร
หำบำ้นใหแ้ก่สัตว์จรจัด
ในศูนย์พกัพงิของ
กรุงเทพมหำนคร ผ่ำน
ทำงเว็บไซต์ เฟชบุค๊ 
และกิจกำรส่งเสริมต่ำงๆ

หมำยเหตุ :
1. ประเด็นนโยบำย หมำยถึง 216 นโยบำยของผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร
2. เปำ้หมำย หมำยถึง เปำ้หมำยของนโยบำย (ถ้ำม)ี และเปำ้หมำยของโครงกำร/กิจกรรม
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มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย อยู่ในรา่งข้อบัญญัติ ขอจัดสรรเพ่ิมเติม
กิจกรรมการจัดบรกิารดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุต่อเน่ืองที่
บ้านแบบ Home ward

√ √ √ √

ข้ันตอน
1. ประชุมชี้แจงการจัดบริการการดูแลต่อเนื่องทีบ่า้นแบบ 
Home ward ใหแ้ก่ศูนย์บริการสาธารณสุข

2. อบรมผู้ดูแล (Caregiver) ช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ปว่ย
และผู้สูงอายุทีต้่องได้รับการดูแลต่อเนื่องทีบ่า้น

√ 2,774,000บาท √

3. อบรมฟืน้ฟคูวามรู้พยาบาลผู้จัดการสุขภาพ (Nurse
Care Manager) ในการดูแลผู้ปว่ยและผู้สูงอายุต่อเนื่องทีบ่า้น

√ 551,400 บาท √

4. ประชุมเชิงปฏิบติัการสนับสนุนการด าเนินงานดูแลผู้ปว่ย
และผู้สูงอายุต่อเนื่องทีบ่า้นระหว่าง
ศูนย์บริการสาธารณสุข และภาคีเครือข่ายทีเ่กี่ยวข้อง

√
(เงิน

นอกงบ
ฯ)

74,040 บาท

5. ก ากับ ติดตามการจัดบริการการดูแลต่อเนื่องทีบ่า้นแบบ 
Home ward ของศูนย์บริการสาธารณสุข

6. สรุปและประเมินผล

150. ขยายโครงการ
โรงพยาบาล 10,000
เตียง 

เป้าหมาย 
1. ลดภาระค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางและ
ค่ารักษาพยาบาลใน
สถานพยาบาล
2. ยกระดับการ
เข้าถึงการ
รักษาพยาบาล
คุณภาพดี

ปี 2569
งบประมาณ หน่วยงานรบัผิดชอบ

ใช้ ไมใ่ช้
ปี 2565
(บาท)

ปี 2566 (บาท)
หลัก สนับสนุน

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) หน่วยงานหลัก (H)
หน่วยงาน กองการพยาบาลสาธารณสุข ส านักอนามยั

ประเด็นนโยบาย 150. ขยายโครงการโรงพยาบาล 10,000 เตียง มติิ สุขภาพดี
เป้าหมาย/เกณฑ์วัดความส าเรจ็  - จ านวนผู้ป่วยและผู้สูงอายุทีอ่ยู่ในภาวะพ่ึงพิงได้รบัการดูแลในแบบHomeward เพ่ิมข้ึนรอ้ยละ 5 (ปีฐาน=ปีทีผ่่านมา)

ประเด็นนโยบาย
(216 นโยบาย)

โครงการ/กิจกรรม
ปี 2565 ปี 2566

ปี 2567 ปี 2568
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อยู่ในรา่ง
ข้อบัญญัติ

ขอจัดสรร
เพ่ิมเติม

โครงการพัฒนาระบบบรกิารปฐมภูมิศูนยบ์รกิารสาธารณสุข (ปี 2566) √ สนอ.(สพธ.) สนอ.(ศบส.)

1. จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะท างาน

1.1 ประชุมคณะกรรมการพฒันาบริการสุขภาพปฐมภูมิของส านักอนามัย

1.2 ประชุมคณะท างานด้านการจดับริการสุขภาพปฐมภูมิ

1.3 ประชุมคณะท างานด้านการสนับสนุนจดับริการสุขภาพปฐมภูมิ

1.4 ประชุมคณะท างานด้านการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพปฐมภูมิ

1.5 ประชุมคณะท างานด้านการพฒันาศักยภาพข้าราชการและบคุลากร

เพือ่การจดับริการสุขภาพปฐมภูมิ

2.พัฒนาศักยภาพคลินิกพิเศษในกลุ่มศูนยบ์รกิารสาธารณสุขให้เป็น สนอ.(สพธ.) สนอ.(ศบส.)

 เครอืข่ายคลินิกรบัการส่งต่อ (12 คลินิก)

2.1 รวบรวมข้อมูลการเปดิใหบ้ริการคลินิกพเิศษฯ 

2.2 คัดเลือกคลินิกพเิศษเพือ่เปน็เครือข่ายคลินิกรับการส่งต่อ 12 คลินิก

2.3 จดัประชุมชี้แจงการด าเนินงานใหแ้กผู้่รับผิดชอบงาน และผู้เกีย่วข้องของ ศบส.69 แหง่

2.4 เปดิใหบ้ริการคลินิกรับการส่งต่อ

2.5 ตรวจเย่ียม นิเทศ ก ากบัการพฒันาศักยภาพคลินิกพเิศษฯ

3.น ารอ่ง sandbox ดุสิตโมเดล ในพ้ืนที่ เขตดุสิต พระนคร บางซ่ือ บางพลัด

3.1 ประชุมคณะกรรมการฯ กบัหน่วยงานที่เกีย่วข้อง

3.2 ปรับปรุงระบบ HCIS ในการส่งต่อ (e refer) และการเชื่อมข้อมูลกบั รพ.วชิรพยาบาล

3.3 จดัประชุมชี้แจงการด าเนินงานใหแ้กผู้่รับผิดชอบงาน และผู้เกีย่วข้องของ ศบส.7 แหง่

3.4 เร่ิมด าเนินการ

3.5 ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน

ปี 2566 (บาท)
ก.ค. ส.ค.

ประเด็นนโยบาย 
(216 นโยบาย)

โครงการ/กิจกรรม

ปี 2565 ปี 2566

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ใช้ก.ย. ไม่ใช้
ปี 2565 
(บาท)

ต.ค.ก.ย.

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) หน่วยงานหลัก (H)
หน่วยงาน : ส านักอนามัย (ส านักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข)

ประเด็นนโยบาย
ที่ 152 ยกระดับ
ศูนยบ์รกิาร
สาธารณสุข เพ่ิม
การรกัษา เพ่ิม
เวลา เพ่ิม
ทรพัยากร
เป้าหมาย 
ประชาชนได้รับ
การบริการและ
รักษาพยาบาลที่
สะดวก รวดเร็ว 
ทันสมัยและ
เชื่อถือได้โดยไม่
ลดต้นทุนเวลา
และค่าใช้จา่ยได้

หลักม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.
ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

งบประมาณ หน่วยงานรบัผิดชอบ

สนับสนุน

Page 76



อยู่ในรา่ง
ข้อบัญญัติ

ขอจัดสรร
เพ่ิมเติม

ปี 2566 (บาท)
ก.ค. ส.ค.

ประเด็นนโยบาย 
(216 นโยบาย)

โครงการ/กิจกรรม

ปี 2565 ปี 2566

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ใช้ก.ย. ไม่ใช้
ปี 2565 
(บาท)

ต.ค.ก.ย.

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) หน่วยงานหลัก (H)
หน่วยงาน : ส านักอนามัย (ส านักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข)

หลักม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.
ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

งบประมาณ หน่วยงานรบัผิดชอบ

สนับสนุน

4.ขยายบรกิารศูนยเ์วชศาสตรฟ้ื์นฟูและกายภาพบ าบัด จ านวน 6 แห่ง สนอ.(สพธ.) สนอ.(ศบส.)

4.1 ส ารวจข้อมูลการใหบ้ริการกายภาพบ าบดัของศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แหง่ 

4.2 คัดเลือกศูนย์บริการสาธารณสุข 4 แหง่ ที่มีความพร้อมในการยกระดับตามมาตรฐาน

4.3 ประสานศูนย์บริการสาธารณสุข 4 แหง่ เพือ่เตรียมความพร้อมในการยกระดับ

ตามมาตรฐานฯ (ในด้านบคุลากร อปุกรณ์กายภาพบ าบดั สถานที่ และบริการ)

4.4 จดัท าข้อมูลสเปคและราคาอปุกรณ์กายภาพบ าบดั ส าหรับศูนย์บริการสาธารณสุข

ที่จ าเปน็ต้องจดัซ้ืออปุกรณ์กายภาพบ าบดัเพิม่เติม

4.5 จดัประชุมแพทย์เวชศาสตร์ฟืน้ฟ ูเพือ่หารือแนวทางการดูแลและใหค้ าปรึกษาแก่

ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 แหง่

4.6 เปดิใหบ้ริการศูนย์เวชศาสตร์ฟืน้ฟแูละกายภาพบ าบดั

4.7 ประเมินผลการด าเนินงานศูนย์เวชศาสตร์ฟืน้ฟแูละกายภาพบ าบดัใหเ้ปน็ไป

ตามมาตรฐาน โดยแพทย์เวชศาสตร์ฟืน้ฟรู่วมกบัส านักงานพฒันาระบบสาธารณสุข
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มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย อยู่ในร่างข้อบัญญัติ ขอจัดสรรเพ่ิมเติม

หน่วยบรกิารสุขภาพเคลื่อนที่ประกอบด้วย 6 
กิจกรรม ดังน้ี

สนอ. สนข.
สปสช.
ศบส.

กิจกรรมที่ 1 ออกหน่วยแพทย์หรอืสาธารณสุข
เคลื่อนที ่ในพื้นที่เขตกทม. เดือนละ 1 คร้ัง

P

กสภ.

กิจกรรมที่ 2 ออกคัดกรองมะเรง็สตรเีคลื่อนที ่
(Mobile Lady Check) จ ำนวน 3 คร้ัง/สัปดำห์ P

กสภ.

กิจกรรมที่ 3 ออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่
ในศาสนสถาน ออกหน่วยทกุวันศุกร์ เดือนละ 4 
คร้ัง

P

กสภ.

ข้ันตอนการด าเนินงาน
     1.ประสำนศบส.ส ำรวจควำมต้องกำรด้ำน
สุขภำพของประชำชนในพื้นที่ P

กสภ. ศบส.

     2. ประชำสัมพันธ์กำรจัดกิจกรรมผ่ำน
หน่วยงำนและภำคีเครือข่ำย ดังนี้
        2.1 ส ำนักงำนประชำสัมพันธ์ กทม. 
        2.2 ส ำนักงำนเขตในพื้นที่  และประธำน
ชุมชน
        2.3 ศบส.ในพื้นที่ และอสส.

P

กสภ.

     3. จัดประชุมชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนินงำนใน
กำรใหบ้ริกำรหน่วยแพทย์หรือสำธำรณสุข
เคล่ือนที่ บรูณำกำรร่วมกับหน่วยงำนต่ำงๆ ลง
พื้นที่เพื่อก ำหนดจุดติดต้ังเต๊นท ์ โต๊ะ และหน่วย
บริกำร

P

กสภ. สนข.
ศบส.

     4. จัดเตรียมสถำนที่ ณ สถำนที่ที่ก ำหนด
P

กสภ. สนข.
ศบส.

     5. ออกหน่วยใหบ้ริกำรสุขภำพเคล่ือนที่
ร่วมกับส่วนรำชกำรในพื้นที่ P

สนอ. สนข.

     6. สรุปผลกำรด ำเนินงำน ประเมินควำมพึง
พอใจ และติดตำมผลกำรตรวจคัดกรอง หำกพบ
ผู้ปว่ยผิดปกติประสำนศบส.ส่งรักษำตำมสิทธิกำร
รักษำ

P

กสภ.

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) หน่วยงานหลัก (H)
หน่วยงาน : ส านักอนามยั กองสรา้งเสรมิสุขภาพ

เป้าหมาย/เกณฑ์วัดความส าเรจ็ : จ านวนผู้รบับรกิารที่ได้รบัการดูแลสุขภาพจากหน่วยบรกิารสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรกุ (เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยรอ้ยละ 10 จากข้อมลูย้อนหลัง 3 ปี)

ประเด็นนโยบาย
(๒๑๖ นโยบาย) ไมใ่ช้

ปี 2565
ปี 2566 (บาท)ปี 2567

สนับสนุน

ประเด็นนโยบาย
155. สุขภำพดี Mobile 
Medical Unit รถสุขภำพเชิงรุก
 ตรวจถึงชุมชน

เป้าหมาย
ลดภำระค่ำใช้จ่ำย ลดเวลำใน
กำรเดินทำง ยกระดับกำร
เข้ำถึงกำรรักษำคุณภำพดีใกล้
บำ้นในระดับเส้นเลือดฝอย 
ได้รับกำรคัดกรองสุขภำพขั้น
พื้นฐำนโดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย

ปี 2565
(บาท)

โครงการ/กิจกรรม
หลัก

ปี 2566
ปี 2568 ปี 2569

งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ

ใช้

Page 78



มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย อยู่ในร่างข้อบัญญัติ ขอจัดสรรเพ่ิมเติม

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) หน่วยงานหลัก (H)
หน่วยงาน : ส านักอนามยั กองสรา้งเสรมิสุขภาพ

เป้าหมาย/เกณฑ์วัดความส าเรจ็ : จ านวนผู้รบับรกิารที่ได้รบัการดูแลสุขภาพจากหน่วยบรกิารสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรกุ (เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยรอ้ยละ 10 จากข้อมลูย้อนหลัง 3 ปี)

ประเด็นนโยบาย
(๒๑๖ นโยบาย) ไมใ่ช้

ปี 2565
ปี 2566 (บาท)ปี 2567

สนับสนุน
ปี 2565
(บาท)

โครงการ/กิจกรรม
หลัก

ปี 2566
ปี 2568 ปี 2569

งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ

ใช้

กิจกรรมที่ 4 ออกคัดกรองจอประสาทตา
เคลื่อนที ่ตรวจจอประสำทตำแก่ผู้ปว่ยเบำหวำน
ของศบส. และชมรมผู้สูงอำยุจ ำนวน 3 คร้ัง/
สัปดำห์

P

กสภ. ศบส.

ข้ันตอนการด าเนินงาน

1. ประสำนศบส.นัดหมำยวัน เวลำ และ
สถำนที่ ออกหน่วยใหบ้ริกำร P

กสภ. ศบส.

2. ออกหน่วยใหบ้ริกำร ณ สถำนที่ที่ก ำหนด P กสภ. ศบส.

3. สรุปผลกำรด ำเนินงำน และติดตำมผลกำร
ตรวจคัดกรอง พบผู้ปว่ยผิดปกติประสำนศบส.ส่ง
รักษำตำมสิทธิกำรรักษำ

P

กสภ. ศบส.

กิจกรรมที่ 5 ออกหน่วยทนัตกรรมเคล่ือนที่ใน
ชุมชน โรงเรียน วัดในพื้นที่ กทม. เดือนละ 50 คร้ัง P

กทส. กสภ.

ข้ันตอนการด าเนินงาน

1. คลินิกทนัตกรรมที่ ศบส. ประสำนกับ ศบส.
ชุมชน โรงเรียน วัดในพื้นที่ รวมถึงส ำนักเขตเพื่อ
นัดหมำยวัน เวลำและสถำนที่ ออกหน่วยใหบ้ริกำร 

กทส.

2. วำงแผนและก ำหนดวัน เวลำและสถำนที่ ที่จะ
ออกหน่วย 

กทส.

3. ประชำสัมพันธ์กำรจัดกิจกรรมออกหน่วยใน
ส่วนของวัน เวลำและสถำนที่ผ่ำนหน่วยงำนและ
เครือข่ำยที่เกี่ยวข้อง



กทส.

4. ประสำนงำนเตรียมกำรรถทนัตกรรมเคล่ือนที่ 
วัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือส ำหรับกำรออกหน่วย 

กทส.

5. ออกหน่วยทนัตกรรมเคล่ือนที่ตำมแผนที่
ก ำหนดร่วมกับส่วนรำชกำรในพื้นที่ 

กทส. กสภ.

6. สรุปผลกำรด ำเนินกิจกรรมและประเมินควำม
พึงพอใจของผู้รับบริกำร 

กทส.

กิจกรรมที่ 6 ออกหน่วยสัตวแพทย์เคล่ือนที่ 
บริกำรท ำหมันสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนปอ้งกันโรค
พิษสุนัขบำ้ และฉีดไมโครชิปสุนัข ในศำสนสถำน
และชุมชนใกล้เคียง จ ำนวน 1 คร้ัง/สัปดำห์

P

กสภ. สสธ.
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มยิ กค สค กยตค พย ธค มค กพ มคี เมย พค มยิ กค สค กย
อยูใ่นร่าง
ข้อบัญญัติ

ขอจัดสรร
เพ่ิมเติม

ประเด็นนโยบาย
174. ส่งเสริมกลไกภาค
ประชาชนสุขภาพดี ผ่าน
กองทนุหลักประกัน
สุขภาพกรุงเทพมหานคร
เป้าหมายของนโยบาย
ประชาชนสามารถรวมกลุ่ม
กนัดูแลสุขภาพ สร้างความ
ตระหนักรู้ในเร่ือง
สาธารณสุขและสุขอนามัย
ในระดับเส้นเลือดฝอย

โครงการสร้างการรับรู้และความเข้าใจเก่ียวกับ
แนวทางการด าเนินงานกองทนุหลักประกันสุขภาพ
กรุงเทพมหานคร

P สนอ. (สพธ.)

ข้ันตอนการด าเนินงาน
1. การด าเนินการจัดกิจกรรม
- ประชุมสรุปปญัหาอปุสรรคการด าเนินการกองทุน

หลักประกนัสุขภาพกรุงเทพมหานคร

- ประชุมชี้แจงแนวทางการเขยีนโครงการเพือ่ขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกนั
สุขภาพกรุงเทพมหานคร ใหแ้ก ่อสส .

- ประชุมชี้แจงการด าเนินงานและบริหารจดัการ
กองทุนหลักประกนัสุขภาพกรุงเทพมหานคร ใหแ้ก ่
ส านักงานเขต 50 แหง่

สนอ. (สพธ.)

- จดัท าคู่มือกองทุนหลักประกนัสุขภาพ
กรุงเทพมหานคร

ปี 2565
(บาท)

ปี 2566 (บาท)
หลัก สนับสนุน

เป้าหมายของโครงการ/
กิจกรรม     
1. เพือ่ใหค้วามเขา้ใจการ
ด าเนินการของงานกองทุน
หลักประกนัสุขภาพ
กรุงเทพมหานคร 
2. เพือ่เผยแพร่ขอ้มูล
ขา่วสารการด าเนินงานของ
กองทุนหลักประกนัสุขภาพ
กรุงเทพมหานคร

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) หน่วยงานหลัก (H)
หน่วยงาน :  ส านักอนามยั (ส านักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข)

ประเด็นนโยบาย
(216 นโยบาย)

โครงการ/กิจกรรม
ปี 2565 ปี 2566

ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ

ใช้ ไมใ่ช้
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มยิ กค สค กยตค พย ธค มค กพ มคี เมย พค มยิ กค สค กย
อยูใ่นร่าง
ข้อบัญญัติ

ขอจัดสรร
เพ่ิมเติม

ปี 2565
(บาท)

ปี 2566 (บาท)
หลัก สนับสนุน

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) หน่วยงานหลัก (H)
หน่วยงาน :  ส านักอนามยั (ส านักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข)

ประเด็นนโยบาย
(216 นโยบาย)

โครงการ/กิจกรรม
ปี 2565 ปี 2566

ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ

ใช้ ไมใ่ช้

   - ศึกษาดูงานกองทุนท้องถิน่ ณ เทศบาลนครรังสิต 
และเทศบาลเมืองนนทบรีุ

2. กิจกรรมลงพ้ืนทีส่ร้างความรับรู้กองทนุ
หลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครและ
แลกเปลี่ยนความคิดเหน็    
- กลุ่มที่ 1 (พืน้ที่กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง )         
- กลุ่มที่ 2 (พืน้ที่กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ )             
- กลุ่มที่ 3 (พืน้ที่กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ )
- กลุ่มที่ 4 (พืน้ที่กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก )
- กลุ่มที่ 5 (พืน้ที่กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ )
- กลุ่มที่ 6 (พืน้ที่กลุ่มเขตกรุงธนใต้ )

3. ประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายกองทนุ
หลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณา
ปรับแก้ประกาศ ระเบียบทีเ่ก่ียวข้อง 
จ านวน 4 คร้ัง

สนอ. (สพธ.)
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มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย อยู่ในร่างข้อบัญญัติ ขอจัดสรรเพ่ิมเติม

1. การพฒันาหอ้งน ้าสาธารณะ ๑๒ กลุ่มเปา้หมาย ใหม้ี
จ้านวนเพยีงพอ มีการบ้ารุงรักษาที่ดี และถูกสุขลักษณะ
เปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐานหอ้งน ้าสาธารณะของ
กรุงเทพมหานคร

- ส้านักส่ิงแวดล้อม ส้านักการจราจรและขนส่ง
 ส้านักพฒันาสังคม และส้านักการแพทย์ ด้าเนินการ
ปรับปรุง พฒันาหอ้งน ้าสาธารณะในความรับผิดชอบ 
และรายงานใหค้ณะกรรมการพฒันาสุขลักษณะหอ้งน ้า
สาธารณะในพื นที่กรุงเทพหานคร ทราบเปน็ระยะๆ

สสล.
สจส.
สนพ.
สพส.
สนข.

/

    1.1 พฒันาหอ้งน ้าสาธารณะในความรับผิดชอบของ
กรุงเทพมหานคร

- ส้านักอนามัยประสานหน่วยงานในสังกัด
กรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส้านักส่ิงแวดล้อม 
ส้านักการจราจรและขนส่ง ส้านักพฒันาสังคม และ
ส้านักการแพทย์ เตรียมความพร้อมด้าเนินการพฒันา
หอ้งน ้าสาธารณะในความรับผิดชอบ ใหม้ีจ้านวน
เพยีงพอ มีระบบการบ้ารุงรักษาที่ดี และมีสุขลักษณะ
เปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐานหอ้งน ้าของกรุงเทพมหานคร 

194. ห้องน า้
สาธารณะ
ที่ดีในพื นที่สาธารณะ

เป้าหมาย: 
ห้องน ้าสาธารณะ
ทีม่ีคุณภาพ 
ครอบคลุมการ
ใช้งาน เข้าถึงง่าย

ไม่ใช้

สนอ.

ปี 2565
(บาท)

ปี 2566 (บาท)
หลัก

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) หน่วยงานหลกั (H)
หน่วยงาน : ส้านักอนามัย (ส้านักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม)

ประเด็นนโยบาย
(216 นโยบาย)

โครงการ/กิจกรรม
ปี 2565 ปี 2566

ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ

เป้าหมาย/เกณฑ์วัดความส้าเร็จ : 1. ห้องน า้สาธารณะ 12 กลุ่มเป้าหมาย  มีสุขลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานห้องน า้สาธารณะของกรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 60)
2. มีโปรแกรมแผนที่ห้องน า้สาธารณะในพื นที่กรุงเทพมหานคร โดยใช้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชน และการจัดการที่ดี จ้านวน 1 โปรแกรม

สนับสนุนใช้
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มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย อยู่ในร่างข้อบัญญัติ ขอจัดสรรเพ่ิมเติม
ไม่ใช้ ปี 2565

(บาท)
ปี 2566 (บาท)

หลัก

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) หน่วยงานหลกั (H)
หน่วยงาน : ส้านักอนามัย (ส้านักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม)

ประเด็นนโยบาย
(216 นโยบาย)

โครงการ/กิจกรรม
ปี 2565 ปี 2566

ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ

เป้าหมาย/เกณฑ์วัดความส้าเร็จ : 1. ห้องน า้สาธารณะ 12 กลุ่มเป้าหมาย  มีสุขลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานห้องน า้สาธารณะของกรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 60)
2. มีโปรแกรมแผนที่ห้องน า้สาธารณะในพื นที่กรุงเทพมหานคร โดยใช้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชน และการจัดการที่ดี จ้านวน 1 โปรแกรม 

สนับสนุนใช้

     1.2 พฒันาหอ้งน ้าสาธารณะในสถานที่หรืออาคาร
สาธารณะอื่นๆ
            -  ส้านักอนามัยประสานส้านักงานเขต        
 ในการควบคุมก้ากับใหเ้ปน็ไปตามกฎหมาย ในกลุ่ม   
ร้านอาหาร และสถานีบริการเชื อเพลิง และรณรงค์
ประชาสัมพนัธ์ขอความร่วมมือหอ้งน ้าสาธารณะอื่นๆ 
พฒันาสถานที่ใหเ้ปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐานหอ้งน ้า
สาธารณะของกรุงเทพมหานคร

สนอ. สนข.

       1.3 ส้านักอนามัยประสานส้านักงานเขต ตรวจ
ประเมินสุขลักษณะหอ้งน ้าสาธารณะ จ้านวน 12 
กลุ่มเปา้หมาย ตามเกณฑ์มาตรฐานหอ้งน ้าสาธารณะ
ของกรุงเทพมหานคร

สนอ. สนข.

      1.4 สนับสนุนส่ือประชาสัมพนัธ์การบ้ารุงรักษา
หอ้งน ้าสาธารณะและการใช้หอ้งน ้าสาธารณะที่ถูกวิธี 
ใหแ้ก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สนอ.

       1.5 ส้านักงานเขตรายงานผลการตรวจประเมิน
สุขลักษณะหอ้งน ้าสาธารณะ จ้านวน 12 กลุ่มเปา้หมาย
 ทกุ 3 เดือน

/ / / สนอ. สนข.

       1.6 ส้านักอนามัยสุ่มตรวจประเมินสุขลักษณะ
หอ้งน ้าสาธารณะ จ้านวน 12 กลุ่มเปา้หมาย ตาม
เกณฑ์มาตรฐานหอ้งน ้าสาธารณะของกรุงเทพมหานคร

สนอ.

       1.7 ส้านักอนามัย จัดการประชุมคณะกรรมการ
พฒันาสุขลักษณะหอ้งน ้าสาธารณะในพื นที่กรุงเทพหา
นคร เพือ่ติดตามความคืบหน้าของการด้าเนินงาน ทกุ 3 
เดือน

สนอ.

/

/

194. ห้องน า้
สาธารณะ
ที่ดีในพื นที่สาธารณะ

เป้าหมาย: 
ห้องน ้าสาธารณะ
ทีม่ีคุณภาพ 
ครอบคลุมการ
ใช้งาน เข้าถึงง่าย

ห้องน ้าสาธารณะ
ทีดี่ในพื นทีส่าธารณะ

เป้าหมาย: 
ห้องน ้าสาธารณะ
ทีม่ีคุณภาพ 
ครอบคลุมการ
ใช้งาน เข้าถึงง่าย

Page 83



มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย อยู่ในร่างข้อบัญญัติ ขอจัดสรรเพ่ิมเติม
ไม่ใช้ ปี 2565

(บาท)
ปี 2566 (บาท)

หลัก

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) หน่วยงานหลกั (H)
หน่วยงาน : ส้านักอนามัย (ส้านักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม)

ประเด็นนโยบาย
(216 นโยบาย)

โครงการ/กิจกรรม
ปี 2565 ปี 2566

ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ

เป้าหมาย/เกณฑ์วัดความส้าเร็จ : 1. ห้องน า้สาธารณะ 12 กลุ่มเป้าหมาย  มีสุขลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานห้องน า้สาธารณะของกรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 60)
2. มีโปรแกรมแผนที่ห้องน า้สาธารณะในพื นที่กรุงเทพมหานคร โดยใช้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชน และการจัดการที่ดี จ้านวน 1 โปรแกรม

สนับสนุนใช้

2. การจัดท้าแผนที่หอ้งน ้าสาธารณะในพื นที่
กรุงเทพมหานคร โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือ่ประเมินความพงึพอใจของประชาชน และการ
จัดการที่ดี

     2.1 ส้านักอนามัยประสานส้านักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล เตรียมความพร้อมในการจัดท้าแผนที่
หอ้งน ้าสาธารณะในพื นที่กรุงเทพมหานคร โดยใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

สนอ. สยป.

     2.2 ส้านักอนามัยจัดท้าข้อมูลและรายละเอียดที่
จ้าเปน็ส้าหรับการจัดท้าแผนที่หอ้งน ้าสาธารณะในพื นที่
กรุงเทพมหานคร

สนอ. สยป.

     2.3 ส้านักยุทธศาสตร์และประเมินผล ด้าเนินการ
จัดท้าแผนที่หอ้งน ้าสาธารณะในพื นที่กรุงเทพมหานคร สนอ. สยป.

     2.4 ส้านักอนามัย ประชาสัมพนัธ์แผนที่หอ้งน ้า
สาธารณะในพื นที่กรุงเทพมหานครใหป้ระชาชนทราบ
และสามารถเข้าใช้บริการในเบื องต้นได้

สนอ.

3. รายงานผลการด้าเนินงานใหผู้้บริหารของ
กรุงเทพมหานครทราบ ทกุ 6 เดือน สนอ.

/

ห้องน ้าสาธารณะ
ทีดี่ในพื นทีส่าธารณะ

เป้าหมาย: 
ห้องน ้าสาธารณะ
ทีม่ีคุณภาพ 
ครอบคลุมการ
ใช้งาน เข้าถึงง่าย

ห้องน ้าสาธารณะ
ทีดี่ในพื นทีส่าธารณะ

เป้าหมาย: 
ห้องน ้าสาธารณะ
ทีม่ีคุณภาพ
ครอบคลุมการ
ใช้งาน เข้าถึงง่าย

/
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มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย อยู่ในร่างข้อบัญญัติ ขอจัดสรรเพ่ิมเติม
กิจกรรม  จัดต้ังมุมนมแม่ใน
สถานที่ราชการของ
กรุงเทพมหานคร

1.จดัต้ังมุมนมแม่ ณ ศาลาว่า
การกรุงเทพมหานคร 1 และ 2

√

2. ส ารวจความพร้อม
และความต้องการส่ิงอ านวย
ความสะดวกของส่วนราชการ
ส านักอนามัย หากมีความพร้อม
ด าเนินการทันที

√

3.จดัท าแนวทางการจดับริการ
มุมนมแม่ และเวียนแจง้ให้กบั
หน่วยงานในสังกดั
กรุงเทพมหานคร

√

4. ส ารวจความพงึพอใจและ
จ านวนผู้ใข้บริการมุมนมแม่ ณ 
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1
 และ 2

5. ติดตามผลการด าเนินงาน
จดับริการมุมนมแม่ ในสถานที่
ราชการของกรุงเทพมหานคร √

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) หน่วยหลัก (H)

หน่วยงาน : ส านักอนามัย (กองสร้างเสริมสุขภาพ)

ประเด็นนโยบาย
(216 นโยบาย)

โครงการ/กิจกรรม
ปี 2565 ปี 2566

ปี 2567 ปี 2568

สนอ.
(กสภ.)

สนพ. สนย. 
สนข.

ประเด็นนโยบาย 
198. น าร่องสร้าง
ห้องป๊ัมนม-ให้นม
ในสถานที่ของ กทม.

เป้าหมาย          
ร้อยละของสถานที่
ราชการของ
กรุงเทพมหานครมี
การจดัต้ังห้องปัม้
นม-ให้นมแม่ (ร้อย
ละ 60)

ปี 2569

งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ

ใช้ ไม่ใช้
ปี 2565
(บาท)

ปี 2566 (บาท)
หลัก สนับสนุน
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มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย อยู่ในร่างข้อบัญญัติ ขอจัดสรรเพ่ิมเติม

ประเด็นนโยบาย
(216 นโยบาย)

โครงการ/กิจกรรม
ปี 2565 ปี 2566

ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ

ใช้ ไม่ใช้
ปี 2565
(บาท)

ปี 2566 (บาท)
หลัก สนับสนุน

เป้าหมายโครงการ :
 ร้อยละของ
บุคลากร
กรุงเทพมหานคร 
ผู้เข้ารับการอบรมฯ
 มีความรู้เพิม่ขึ้น 
(ร้อยละ 80)

โครงการ พัฒนาศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติงาน/รับผิดชอบงาน
ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร
(เงินนอกงบประมาณ       
บัญชีเงินบ ารุงสถานบริการ
สาธารณสุขส านักอนามัย)

√

สนอ.
(กสภ.)

สนพ. สนย. 
สนข.

1. จดัท าส่ิงสนับสนุนในการ
ด าเนินงานจดัให้มีบริการมุมนม
แม่

2.จดัอบรมเชิงปฏิบัติการพฒันา
ศักยภาพบุคลากร
กรุงเทพมหานคร ผู้รับผิดชอบ
งานส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนม
แม่
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ภาพประกอบโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำ 
แผนปฏบิัติการ(Action Plans) ของสำนักอนามัย 
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ภาพประกอบโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำ 
แผนปฏบิัติการ(Action Plans) ของสำนักอนามัย 
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ภาพประกอบโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำ 
แผนปฏบิัติการ(Action Plans) ของสำนักอนามัย 
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ภาพประกอบโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำ 
แผนปฏบิัติการ(Action Plans) ของสำนักอนามัย 
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ภาพประกอบโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำ 
แผนปฏบิัติการ(Action Plans) ของสำนักอนามัย 



92 | ห น้ า  

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

ภาพประกอบโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำ 
แผนปฏบิัติการ(Action Plans) ของสำนักอนามัย 
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ภาคผนวก ก 
 
 

เอกสารประกอบการจัดเวทแีลกเปลีย่นเรียนรู้ 
หัวข้อ “การจัดทำแผนปฏิบัติการ  

(Action Plans) ของสำนักอนามัย” 
 

โดย ศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ธำรงลักษณ์



การจัดท าแผนปฏิบัติการ 
(Action Plan)
ศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ธ ารงลักษณ์

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ampornta@tu.ac.th (๐๘๑-๔๙๘-๗๐๓๙)

๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
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เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs

แผนท่ีความเชื่อมโยง SDGs ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 พ.ศ. 
2566 -2570 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ฉบับปรับปรุง แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2566-2570) 

และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2566 ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องตามภารกิจของส านักอนามัย 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)

แผ
นก

าร
ปฏิ

รูป
ปร

ะเ
ทศ

 
(ฉ

บับ
ปร

ับป
รุง

)

แผนแม่บท 1 ประเด็นความ
มั่นคง (ปัญหายาเสพติด)

แผนพัฒนากรงุเทพมหานคร  ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ฉบับปรับปรงุ 
แผนพัฒนากรงุเทพมหานคร  ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566 – 2570)

แผนแม่บท 11 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

แผนแม่บท 13 การเสริมสร้าง
ให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี

แผนแม่บท 15
พลังทางสังคม

แผนแม่บท 17 ความเสมอภาค
และหลักประกันทางสังคม

ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 1.1
ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 1.5
เมืองสุขภาพดี (Healthy City)

ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 3.1
ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอยา่งครบวงจร

ด้านท่ี 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาส และความเสมอภาคทางสังคม

แผ
นป

ฏิบั
ติร

าช
กา
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พม

หา
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ร 
ปร
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. 2
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หมุดหมายท่ี 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 
หมุดหมายท่ี 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 

ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 

กลยุทธ์ที่ 1
คนไทยทุกช่วงวัย

ได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

ด้านท่ี 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ด้านท่ี 1 ยุทธศาสตร์
ด้านความมั่นคง

(ร
่าง

) แ
ผน

พัฒ
นา

เศ
รษ

ฐก
ิจแ

ละ
สัง

คม
แห่

งช
าต

ิ
ฉฉ

บับ
ที่ 

13

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและหยุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การลดความเหลื่อมล  าด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะส าหรับทุกคน

กลยุทธ์ที่ 2 การผลักดันให้ประเทศ
ไทยเป็นศูนย์กลางการบริการเพื่อ

ส่งเสริมสุขภาพระดับโลก 

กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการระบบ
บริการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุล
ทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

กลยุทธ์ที่ 6 การยกระดับศักยภาพระบบ
บริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข

เพื่อลดผลกระทบต่อบริการทางเศรษฐกิจและสุขภาพ
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แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร  ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ฉบับปรับปรุง
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร  ระยะ 20 ปี ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2566 – 2570)

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การลดความเหลื่อมล  าด้วยการบริหารเมืองรปูแบบอารยะส าหรับทุกคน

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.1
ปลอดอาชญากรรมและยาเสพตดิ

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.5
เมืองสุขภาพดี (Healthy City)

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.1
ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รบัการดแูลอย่างครบวงจร

แผ
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118. กรุงเทพฯ มั่นใจ ปลอดภัยโควิด
150. ขยายโครงการโรงพยาบาล 10,000 เตียง
152. ยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุข เพิ่มการรักษา

เพิ่มเวลา เพิ่มทรัพยากร
155. Mobile Medical Unit 

รถสุขภาพเชิงรุก ตรวจถึงชุมชน
174. ส่งเสริมกลไกภาคประชาชนสุขภาพด ี

ผ่านกองทุนหลกัประกนัสุขภาพกรุงเทพมหานคร
198. น าร่องสร้างห้องปัม้นม-ให้นมในสถานที่ของกทม.

137. ขึ นทะเบียนสัตว์เลี ยงตลอดช่วงชีวิต
138. จัดระเบียบสัตว์จร แก้ปัญหาผา่น

การจัดการอย่างเป็นระบบ
194. ห้องน  าสาธารณะที่ดใีนพื นที่สาธารณะ

นโ
ยบ

าย
ผู้ว่

าร
าช

กา
ร

กรุ
งเท

พม
หา

นค
ร 

9
ดี

แผนท่ีความเชื่อมโยง แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ฉบับปรับปรุง แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2566 – 2570) 
แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2566 และนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องตามภารกิจของส านักอนามัย 

มิติสิ่งแวดล้อมดี

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การสร้างเมืองปลอดภัยและหยุ่นตัวตอ่วิกฤตการณ์

มิติสุขภาพดี

11. ตรวจสอบคุณภาพอากาศ
เชิงรุกในโรงงาน

มิติสุขภาพดีและมิติสิ่งแวดล้อมดี

132. ชมรมผู้สูงอายุ 
สร้างสุขภาพ
ส่งเสริมสุขภาพใจ 
(Active Aging)

Amporn Tamronglak©
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Project layers

amporn w. tamronglak 5

POLICY

PROGRAM

projectprojectproject project

Amporn Tamronglak©

3S’s

Start--ริเริ่มท าสิ่งใหม่ๆ

Stop—สิ่งที่ต้องหยุด หรือ เลิกท า

Support—สิ่งที่ต้องได้รับการสนับสนุน

amporn w. tamronglak 6
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กิจกรรมที่ 1

amporn w. tamronglak 7

Amporn Tamronglak©

กิจกรรมท่ี 1

•ระบุพันธกิจหลักของแต่ละกลุ่ม ประมาณ 5
•วิเคราะห์ 3S จะได้อย่างน้อย 9S
•ก าหนด Key words: HR digital, Digital Clinic,
Digital prescription,  etc.

amporn w. tamronglak 8
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การก าหนดปัญหา 2 มิติ

ความยากและความซับซ้อนปัญหา ระยะเวลาที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา

amporn w. tamronglak 9
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Issues Matrix 

I II

III IV

amporn w. tamronglak 10

น้อย

น้อย

มาก
มาก

ระ
ยะ

เว
ลา

ใน
กา

ร
แก

้ปัญ
หา

ความยาก-ง่ายของปัญหา
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กิจกรรมที่ 2
amporn w. tamronglak 11

Action Plan (แผนปฏิบัติการ)
เรื่อง/ปัญหาท่ีน ามาเสนอ

สาเหตุของปัญหา/เกิดขึ้นอย่างไร

วิธีการแก้ไข/จะแก้ปัญหาอย่างไร จะต้องท าอะไรบ้าง 

ผู้รับผิดชอบคือใคร

วันเวลาเริ่มต้น

วันเวลาสิ้นสุด

งบประมาณที่ใช้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

จะวัดประเมินผลอย่างไร
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• วัตถุประสงค์
• เป้าหมาย
• กิจกรรม – เวลา
• - ทรัพยากร – คน / เครื่องมือ / เครื่องใช้ 

อุปกรณ์ / สถานที่
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กิจกรรม เดือน 1 เดือน 2 เดือน 3

1

2

3

Page 102



amporn w. tamronglak 17

Amporn Tamronglak©

amporn w. tamronglak 18

Amporn Tamronglak©

Page 103



amporn w. tamronglak 20

Page 104



Amporn Tamronglak©

Amporn Tamronglak©

Page 105



กิจกรรมที่ 3
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Presentations
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ภาคผนวก ข 
 
 

เอกสารประกอบการจัดทำโครงการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำแผนปฏบิัติการ

(Action Plans) ของสำนักอนามัย 




