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ขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ของ คปสอ.บางปลามา้ จังหวัดสุพรรณบุร ี
 

  
 ตามท่ี กระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพ เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานตาม
นโยบาย และตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข โดยให้หน่วยงานแต่ละระดับมีการจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพตั้งแต่
แผนพัฒนาสุขภาพของเครือข่ายบริการ แผนพัฒนาสุขภาพจังหวัด และแผนพัฒนาสุขภาพอ าเภอ ตามล าดับ โดย
ใช้งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรจากกระทรวงสาธารณสุข (งบ Non UC) งบ สปสช. และงบอ่ืนๆ ที่ได้รับการ
จัดสรรหรือสนับสนุน นั้น  
  คปสอ.บางปลาม้า ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอแผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มาเพ่ือโปรดลงนาม
อนุมัติ ที่แนบมาพร้อมนี้ 
 
 
 
ผู้เสนอแผน 
 
 
  (นายอนวัชช์  รักษ์วรรณวงศ์)           (นายพัทธพงศ์  ตั้งสะสม) 
       ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางปลาม้า         สาธารณสุขอ าเภอบางปลาม้า 
                      ประธาน คปสอ.บางปลาม้า        รองประธาน คปสอ.บางปลาม้า 
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ค าน า 
คปสอ.บางปลาม้า ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2565 

เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติของหน่วยงานในสังกัด เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหนา้ที่มีความสุข โดยมีภารกิจน านโยบายของกระทรวงสาธารณสุขลงสู่การปฏิบัติ ระดับ
พ้ืนที่จังหวัด ผ่านการพัฒนา การจัดท าแผนยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ มีการบริการสุขภาพที่มี 
คุณภาพ มีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ด าเนินการและประสานงาน ก ากับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุน 
การปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุข เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง
สาธารณสุขที่ตั้งไว้  

คปสอ.บางปลาม้า ขอขอบคุณผู้บริหาร หัวหน้างาน และเจ้าหนา้ทีท่ั้งในโรงพยาบาล ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ที่มีส่วนร่วมในการทบทวน ปรับปรุง และจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการด้านสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ 2565 ฉบับนี้ ให้มีความสมบูรณ์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็น
ประโยชน์ในการด าเนินงานนานโยบายสู่การปฏิบัติระดับพ้ืนที่ต่อไป 

 
 
 

                                                                    คปสอ.บางปลาม้า 
                                                                   พฤศจิกายน 2564 
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สารบัญ 
         
                    หน้า
 ค าน า             ก 
 

สารบัญ              ข 
 
ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร            1 
 
ส่วนที่ 2 นโยบายที่เกี่ยวข้อง           5 
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข          6  
 นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565        10 
 นโยบายมุ่งเน้นและนโยบายส าคัญ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2565     25 
 
ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติราชการ        44 
 สรุปแผนงาน / โครงการที่ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข   45 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 
  (PP&P Excellence)       50 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ 
  (Service Excellence)       76 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านบุคลากรเป็นเลิศ 
  (People Excellence)       105 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล 
  (Governance Excellence)      112 
 
ภาคผนวก 
 แบบฟอร์มโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2565     127 
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ส่วนที่ 1 
บทสรุปผู้บริหาร 
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แผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร 
 ตามนโยบายของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้วางกรอบแนวคิดให้มีความเชื่อมโยงกับแผน
ยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 ประเทศไทย 4.0 นโยบายรัฐบาล แผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แผนพัฒนา
สุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) และนโยบายส าคัญ นโยบายมุ่งเน้น
ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี 
 ทั้งนี ้การจัดท าแผนปฏิบัติราชการตามปัญหาสาธารณสุขระดับพื้นที่ (Area Base) ประจ าปีงบประมาณ 
2565 ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางปลาม้า ได้ใช้แนวทางพัฒนาระบบบริการสุขภาพของกระทรวง
สาธารณสุขตามยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 20 ปี (พ.ศ.
2560-2579) ประกอบด้วย 4 Excellence ได้แก่ ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 
(Promotion Prevention and Protection : PP&P Excellence) ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) และด้านบริหารเป็นเลิศ (Governance Excellence) โดยมี
นโยบายมุ่งเน้น 9 ด้าน ได้แก่ ระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง, เศรษฐกิจสุขภาพ, สมุนไพร กัญชา กัญชง, สุขภาพดี
วิถีใหม่, COVID-19, ระบบบริการก้าวหน้า,ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม, ธรรมาภิบาล และองค์กรแห่งความสุข ซ่ึง
สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ ฯลฯ เพ่ือ
ขับเคลื่อนสู่การบรรลุเป้าหมาย ให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพ  
 
 สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการตามปัญหาสาธารณสุขระดับพื้นที่ (Area Base) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางปลาม้า ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน์ (Vision)  

“เครือข่ายสุขภาพดี บริการเด่น เน้นชุมชน” 
พันธกิจ (Mission) 
          1. ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูสภาพ และสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพตนเองในชุมชน 
 2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 
 3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความสุขในการท างาน 
 5. เชื่อมโยงการท างานโดยมีภาคีเครือข่ายสุขภาพมีส่วนร่วม 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์   NST  

    (Network) ยุทธศาสตร์ที่  1 ยกระดับการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสุขภาพครอบคลุมทั่วทั้งอ าเภอบาง
ปลาม้า  
    (Service)  ยุทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒนาระบบบริการ 3 ระบบ สู่ความเป็นเลิศ ในระดับ 1 ใน 3 ของจังหวัด
สุพรรณบุรี 

(Team)   ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ส่งเสริมบุคลากรให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข 
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อัตลักษณ์ขององค์กร    
 “สามัคคี มีวินัย ใส่ใจบริการ”   
 
ค่านิยมองค์กรของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางปลาม้า 
      (CO)2 
ความหมาย 1. Community = เน้นชุมชน หมายถึง การท างานโดยเน้นครอบครัวและชุมชนให้มีส่วนร่วม 
สามารถดูแลตนเอง ครอบครัว ชุมชนได้ในทุกมิติทั้งในด้านส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูสุขภาพ   
  2. Co-ordination = ความร่วมแรงร่วมใจ หมายถึง การด าเนินงานโดยอาศัยความร่วมแรงร่วม
ใจของทั้งบุคลากรทางด้านสาธารณสุข ผู้ป่วย ญาติ ครอบครัว ชุมชน และทุกภาคส่วน ทั้งในระบบราชการและ
เอกชน เพ่ือให้เกดิการดูแลสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาวะที่ดี  
 
ค่านิยมองค์กรของกระทรวงสาธารณสุข “MOPH” 

M : Mastery  เป็นนายตนเอง 
O : Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ 
P : People center  ใส่ใจประชาชน 
H : Humility  ถ่อมตนอ่อนน้อม 

 
ด าเนินการ 4 Excellence ได้แก่  

1.ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention and 
Protection : PP&P Excellence)  

2.ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)  
3.ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)  
4.ด้านบริหารเป็นเลิศ (Governance Excellence) 

 
นโยบายมุ่งเน้น 9 ด้าน กระทรวงสาธารณสุข ได้แก่  

1.ระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง 
2.เศรษฐกิจสุขภาพ 
3.สมุนไพร กัญชา กัญชง 
4.สุขภาพดีวิถีใหม่ 
5.COVID-19 
6.ระบบบริการก้าวหน้า 
7.ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 
8.ธรรมาภิบาล  
9.องค์กรแห่งความสุข 
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นโยบายมุ่งเน้น 6 ด้าน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่ 
 1.COVID-19 
 2.พัฒนาคุณภาพ PCU/NPCU 
 3.โภชนาการกลุ่มวัยเรียน สูงดีสมส่วน 
 4.พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
 5.พัฒนาระบบ Service Plan 
 6.การจัดการสุขาภิบาลอาหาร ตามแนวทางสุขภาพดีวิถีใหม่ 
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ส่วนที่ 2 
นโยบายที่เกี่ยวข้อง 
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ส่วนที่ 3 
แผนปฏิบัติราชการ 
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สรุปยอดงบประมาณการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์สุขภาพ ปี 2565 

  Non UC QOF PP  
กองทุน
ต าบล 

อ่ืนๆ เงินบ ารุง/
อบจ./งบจังหวัด/

PPA/สสส. 
รวม 

PP&P Excellence             

แผนงานที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)             

โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย 0 0 0 0 138,000 138,000 

โครงการพัฒนารอบรู้ด้านสุขภาพของประชากร 0 0 0 0 0 0 

แผนงานที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ             

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ) 10,000 0 0 0 60,000 70,000 

แผนงานที่ 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ             

โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ 0 0 0 0 0 0 

โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 0 0 0 144,000 0 144,000 

โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ 0 0 0 0 0 0 

แผนงานที่ 4 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม             

โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0 320,000 320,000 
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  Non UC QOF PP  
กองทุน
ต ำบล 

อ่ืนๆ เงิน
บ ารุง/อบจ./
งบจังหวัด/
PPA/สสส. 

รวม 

Service Excellence             

แผนงำนท่ี 5 กำรพฒันำระบบกำรแพทยป์ฐมภูมิ             

โครงกำรพฒันำระบบกำรแพทยป์ฐมภูมิ 0 0 0 0 0 0 

โครงกำรพฒันำเครือข่ำยก ำลงัคนดำ้นสุขภำพและ อสม. 0 0 0 0 102,150 102,150 

แผนงำนท่ี 6 กำรพฒันำระบบบริกำรสุขภำพ             

โครงกำรพฒันำระบบบริกำรสุขภำพสำขำโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 0 0 0 0 4,250 4,250 

โครงกำรพฒันำระบบบริกำรโรคติดต่อ/โรคอุบติัใหม่/โรคอุบติัซ ้ ำ 0 0 0 0 0 0 

โครงกำรป้องกนัและควบคุมกำรด้ือยำตำ้นจุลชีพและกำรใชย้ำอยำ่งสมเหตุผล 0 0 0 0 0 0 

โครงกำรพฒันำศูนยค์วำมเป็นเลิศทำงกำรแพทย  ์ 0 0 0 0 0 0 

โครงกำรพฒันำระบบบริกำรสุขภำพ สำขำทำรกแรกเกิด 0 0 0 0 15,000 15,000 
โครงกำรกำรดูแลผูป่้วยระยะทำ้ยแบบประคบัประคองและกำรดูแลผูป่้วยก่ึง
เฉียบพลนั 

0 0 0 0 0 0 
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  Non UC QOF PP  
กองทุน
ต ำบล 

อ่ืนๆ เงินบ ารุง/
อบจ./งบจังหวัด/

PPA/สสส. 
รวม 

โครงกำรพฒันำระบบบริกำรกำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยท์ำงเลือก 0 0 0 0 0 8,900 

โครงกำรพฒันำระบบบริกำรสุขภำพ สำขำสุขภำพจิตและจิตเวช 0 0 0 0 0 0 

โครงกำรพฒันำระบบบริกำรสุขภำพ 5 สำขำหลกั 0 0 0 0 0 0 

โครงกำรพฒันำระบบบริกำรสุขภำพ สำขำโรคหวัใจ 0 0 0 0 0 0 

โครงกำรพฒันำระบบบริกำรสุขภำพ สำขำโรคมะเร็ง 0 0 0 0 0 0 

โครงกำรพฒันำระบบบริกำรสุขภำพ สำขำโรคไต 0 0 0 0 30,000 30,000 

โครงกำรพฒันำระบบบริกำรสุขภำพ สำขำจกัษุวทิยำ 0 0 0 0 10,000 10,000 

โครงกำรพฒันำระบบบริกำรสุขภำพ สำขำปลูกถ่ำยอวยัวะ 0 0 0 0 0 0 

โครงกำรพฒันำระบบบริกำรบ ำบดัรักษำผูป่้วยยำเสพติด 0 0 0 0 0 0 

โครงกำรกำรบริบำลฟ้ืนสภำพระยะกลำง (Intermediate care ; IMC) 0 0 0 0 0 0 

โครงกำรระบบบริกำร one day surgery 0 0 0 0 0 0 

โครงกำรกญัชำทำงกำรแพทย ์ 0 0 0 0 0 0 
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  Non UC QOF PP  
กองทุน
ต ำบล 

อ่ืนๆ เงินบ ารุง/
อบจ./งบ

จังหวัด/PPA/
สสส. 

รวม 

แผนงำนท่ี 7 กำรพฒันำระบบบริกำรกำรแพทยฉุ์กเฉินครบวงจรและระบบส่งต่อ             

โครงกำรพฒันำระบบบริกำรกำรแพทยฉุ์กเฉินครบวงจรและระบบกำรส่งต่อ 0 0 0 0 173,000 173,000 
แผนงำนท่ี 8 กำรพฒันำตำมโครงกำรพระรำชด ำริ โครงกำรเฉลิมพระเกียรติ และ
พื้นท่ีเฉพำะ 

            

โครงกำรพระรำชด ำริ โครงกำรเฉลิมพระเกียรติ และพื้นท่ีเฉพำะ 0 0 0 0 0 0 
แผนงำนท่ี 9 อุตสำหกรรมทำงกำรแพทยค์รบวงจร กำรท่องเท่ียวเชิงสุขภำพ 
ควำมงำม และแพทยแ์ผนไทย 

            

โครงกำรพฒันำกำรท่องเท่ียวเชิงสุขภำพและกำรแพทย ์ 0 0 0 0 0 0 

People Excellence             

แผนงำนท่ี 10 กำรพฒันำระบบบริหำรจดักำรก ำลงัคนดำ้นสุขภำพ             

โครงกำรผลิตและพฒันำก ำลงัคนดำ้นสุขภำพสู่ควำมเป็นมืออำชีพ 0 0 0 0 0 0 

โครงกำรบริหำรจดักำรก ำลงัดำ้นสุขภำพ 0 0 0 0 2,030,000 2,030,000 
 
 



แผนปฏิบตัิราชการดา้นสขุภาพ คปสอ.บางปลามา้ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

-49- 

  Non UC QOF PP  
กองทุน
ต ำบล 

อ่ืนๆ เงินบ ารุง/
อบจ./งบจังหวัด/

PPA/สสส. 
รวม 

Governance Excellence             

แผนงำนท่ี 11 กำรพฒันำระบบธรรมำภิบำลและองคก์รคุณภำพ             

โครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 0 0 0 0 44,300 44,300 

โครงกำรพฒันำองคก์รคุณภำพ 50,000 88,997 0 0 215,000 353,997 

โครงกำร Happy MOPH กระทรวงสำธำรณสุข กระทรวงแห่งควำมสุข 0 0 0 0 160,000 160,000 

แผนงำนท่ี 12 กำรพฒันำระบบขอ้มูลสำรสนเทศดำ้นสุขภำพแห่งชำติ             

โครงกำรพฒันำระบบขอ้มูลข่ำวสำรเทคโนโลยสุีขภำพแห่งชำติ 0 0 0 0 0 0 

โครงกำร Smart Hospital 0 0 0 0 0 0 

แผนงำนท่ี 13 กำรบริหำรจดักำรดำ้นกำรเงินกำรคลงัสุขภำพ             

โครงกำรลดควำมเหล่ือมล ้ำของ 3 กองทุน 0 0 0 0 0 0 

โครงกำรบริหำรจดักำรดำ้นกำรเงินกำรคลงั 0 0 0 0 2,000 2,000 

แผนงำนท่ี 14 กำรพฒันำงำนวจิยัและนวตักรรมดำ้นสุขภำพ             

โครงกำรพฒันำงำนวจิยั/นวตักรรม ผลิตภณัฑสุ์ขภำพและเทคโนโลยทีำงกำรแพทย ์ 0 0 0 0 77,450 77,450 

แผนงำนท่ี 15 กำรปรับโครงสร้ำงและกำรพฒันำกฎหมำยดำ้นสุขภำพ             

โครงกำรปรับโครงสร้ำงและพฒันำกฏหมำยดำ้นสุขภำพ 0 0 0 0 0 0 

รวม 60,000 88,997 0 144,000 3,381,150 3,674,147 
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สรุปงบประมาณแผน Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสขุภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)  

แผนงาน 

แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ 
งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น 

สัดส่วน Non-UC Non UC PP กองทุน อ่ืนๆ 

สป. กรม/กอง/
เบิกจ่ายแทนกัน 

basic services สุขภาพต าบล เงินบ ารุง/อบจ,/งบ
จังหวัด/PPA/สสส. 

1.Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ) 
4 แผนงาน 7 โครงการ 

            
10,000                    -                   -    

           
144,000             518,000      672,000     100.00  

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวติคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) (2 โครงการ) 
                  
-                      -                   -    

                  
-               138,000      138,000       20.54  

  1.โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย                    138,000      138,000    

  2.โครงการพัฒนาความรอบรู้ดา้นสุขภาพของประชากร                       -      

แผนงานที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวติระดบัอ าเภอ (1 โครงการ) 10,000                                -      -                   -                             60,000        70,000       10.42  
  1.โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 10,000                         60,000    

แผนงานที่ 3 :  การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจยัเสี่ยงดา้นสุขภาพ ( 3 โครงการ) 
                  
-                      -                   -    

           
144,000                    -        144,000       21.43  

  1.โครงการพัฒนาระบบการตอบโตภ้าวะฉุกเฉินและภัยสขุภาพ                       -      

  2.โครงการควบคุมโรคและภยัสุขภาพ       144,000                  144,000    

  3.โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ                       -      

แผนงานที่ 4 : การบรหิารจดัการสิ่งแวดล้อม (2 โครงการ)       -                                  -       -                      -                           320,000      320,000       47.62  

  1.โครงการบริหารจดัการสิง่แวดล้อม                     320,000      320,000    
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบตัิการและแผนสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุร ีป ี2565 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรม
ย่อย 

วัตถุประสงค ์

ตัวชี้วดั จ านวนหน่วยนับ 
ระยะเวลาด าเนินการ/

งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ 

งบประมา
ณรวมทั้ง

สิ้น 

ค่า
เป้าหมา
ยตัวชีว้ัด พื้นที่

เป้าหมาย 
กลุ่มเป้
าหมาย 

ต.ค. 
- 

ธ.ค. 

ม.ค. 
-  

มี.ค 

เม.
ย - 
มิ.ย 

ก.ค
. - 

ก.ย. 

Non-
UC 

Non UC PP กองทุน อ่ืนๆ 

สป. กรม/กอง/
เบิกจ่าย
แทนกัน 

basic 
service

s 

สุขภาพ
ต าบล 

เงินบ ารุง/
อบจ,/งบ
จังหวัด/

PPA/สสส. 

ยุทธศาสตร ์4 Excellence ที่........1                             

แผนงาน ตาม ยุทธศาสตร์ (4 
Excellence) ที่ _1 

  
  

            
        

    

โครงการ (ตามโครงการหลักของกระทรวง)
ที่_1__ 

  
  

            
        

    

ชื่อโครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคน
ไทยทุกกลุ่มวัย 

  
  

            
        

    

กิจกรรมหลักที่ 1 สร้างความรอบรู้ระบบ
สุขภาพแมแ่ละเด็ก                             

กิจกรรมที ่1.1 สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ
แม่และเด็กแกห่ญิงตั้งครรภ์ (เน้นการปอ้งกัน 
Preterm/LBW) 

 - เพื่อให้หญิง
ตั้งครรภ์มี
ศักยภาพในการ
ดูแลตนเองและ
บุตรในครรภ์   

ร.พ./รพสต.
ทุกแห่ง 

40 คน 

  /                 

กิจกรรมที ่1.2 อบรมฟื้นฟูหลักสูตรการเล้ียง
ลูกด้วยนมแม ่3 ชั่วโมง 

 - เพื่อฟื้นฟูความรู้
เร่ืองการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่แก่
บุคลากร         /                 

กิจกรรมที ่1.3 ลดภาวะโลหิตจาง/การขาด
ไอโอดีน           /                 
กิจกรรมที ่1.4 ส่งเสริมและป้องกันโรคทาง
ช่องปาก           /                 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรม
ย่อย 

วัตถุประสงค ์

ตัวชี้วดั จ านวนหน่วยนับ 
ระยะเวลาด าเนินการ/

งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น 

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วดั พื้นที่

เป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย 

ต.ค. 
- 

ธ.ค. 

ม.ค. 
-  

มี.ค 

เม.ย 
- 

มิ.ย 

ก.ค. 
- 

ก.ย. 

Non-
UC 

Non UC PP กองทุน อ่ืนๆ 

สป. กรม/กอง/
เบิกจ่าย
แทนกัน 

basic 
services 

สุขภาพ
ต าบล 

เงินบ ารุง/
อบจ,/งบ
จังหวัด/

PPA/สสส. 

กิจกรรมหลักที ่2 Save Mom Operation                             

กิจกรรมที ่2.1 ร่วมทบทวนระบบ One 
Province One Labor room  ของ รพ. 

 - เพื่อพัฒนาระบบ
ดูแลหญิงคลอดให้
มีประสิทธิภาพ   

ร.พ./รพสต. 40 คน 
  /                 

กิจกรรมที ่2.2 ประชุมคณะกรรมการ MCH 
Board ระดับอ าเภอ 

 - ขับเคลื่อน MCH 
Board         /                 

กิจกรรมที ่2.3 เตรียมรับการประเมินมาตรฐาน
งานอนามัยแมแ่ละเด็กในสถานบรกิาร 

 - พัฒนาคุณภาพ
บริการงานอนามยั
แม่และเด็ก         /                 

กิจกรรมที ่2.4 เยี่ยมเสริมพลัง MCH รพ.สต. 
 - สร้างความ
เข้มแข็งแก่ทีม           /               

มาตรการที ่3 ขับเคลื่อนต าบลมหัศจรรย์ 
1,000 วันแรกของชีวติ                             

กิจกรรมที ่3.1 บูรณาการกับภาคีเครือข่ายใน
การด าเนินงานต าบลมหัศจรรย1์000 วันแรก
ของชีวิต 

 - ส่งเสริมการเกิด
และการ
เจริญเติบโตอย่างมี
คุณภาพ   2 ต าบล 

1.ต.วัดโบสถ์ 
2.ต.กฤษณา / / / /             

กิจกรรมที ่3.2 Coaching พื้นที่ที่มีการคลอด
ก่อนก าหนดมากกวา่ร้อยละ 5.5 

 - ลดการเกิด 
Preterm           / / /             

กิจกรรมที ่3.3  Coaching พื้นที่ที่มีทารกแรก
เกิดขาดสารไอโอดีน สูงสุด 3 ล าดับแรก 

 - แก้ไขปัญหาการ
ขาดสารไอโอดีน
ของพื้นที่   

ต าบลที่เป็น
ปัญหา 

1.ต.สาลี 
2.ต.โคกคราม
3.ต.ตะค่า   / / /             
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/
กิจกรรมย่อย 

วัตถุประสงค ์

ตัวชี้วดั จ านวนหน่วยนับ 
ระยะเวลาด าเนินการ/

งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น 

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วดั พื้นที่

เป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย 

ต.ค. 
- 

ธ.ค. 

ม.ค. 
-  

มี.ค 

เม.ย 
- 

มิ.ย 

ก.ค. 
- 

ก.ย. 

Non-
UC 

Non UC PP กองทุน อ่ืนๆ 

สป. กรม/กอง/
เบิกจ่าย
แทนกัน 

basic 
services 

สุขภาพ
ต าบล 

เงินบ ารุง/
อบจ,/งบ
จังหวัด/

PPA/สสส. 
กิจกรรมที ่3.4 Refreshing ทักษะการ
ประเมินพัฒนาการ 

 - พัฒนาคุณภาพ
บริการ   รพ./รพ.สต. 20คน     /               

กิจกรรมที ่3.5  Audit จนท.รพ.สต.ในการ 
 - ก ากบั ติดตาม
คุณภาพบริการ   รพ./รพ.สต. ทุกแห่ง     /               

ประเมินพัฒนาการ พื้นที่ที่คัดกรองสงสัย
ล่าช้า                             

ได้ต่ ากว่าเกณฑ ์                             

มาตรการที ่4 พัฒนาระบบบันทึกข้อมูล                             

กิจกรรมที ่4.1 คืนกลับข้อมูล ปี 2564 

 - ประเมินผลการ
ด าเนินงานสรุป
ปัญหา   รพ./รพ.สต. ทุกแห่ง / / / /             

กิจกรรมที ่4.2 Coaching รพ.สต.ที่
ผลงาน 

 - แก้ไขความ
ผิดพลาดในการ       / / / /             

ต่ ากวา่เกณฑ์ ร่วมกับ IT อ าเภอ บันทึกข้อมูล                           
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรม
ย่อย 

วัตถุประสงค ์

ตัวชี้วดั จ านวนหน่วยนับ 
ระยะเวลาด าเนินการ/

งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น 

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วดั พื้นที่

เป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย 

ต.ค. 
- 

ธ.ค. 

ม.ค. 
-  

มี.ค 

เม.ย 
- 

มิ.ย 

ก.ค. 
- 

ก.ย. 

Non-
UC 

Non UC PP กองทุน อ่ืนๆ 

สป. กรม/กอง/
เบิกจ่าย
แทนกัน 

basic 
services 

สุขภาพ
ต าบล 

เงินบ ารุง/
อบจ,/งบ
จังหวัด/

PPA/สสส. 

มาตรการที ่5 ส่งเสริมการเจริญเติบโต                             

กิจกรรมที ่5.1 ชี้แจงภาคีเครือข่าย
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อถ่ายทอดความรู้สู่การปฏบิัติ 

 - ขอความรว่มมือ
ในการด าเนินงาน/
คัดกลุ่มเป้าหมาย   

อสม./รร./
อบต. ทุกแห่ง /                   

กิจกรรมที ่5.2 ชี้แจงแกนน า อสม.ในการชั่ง 
นน วัดส่วนสูงในชุมชน 

 - เพื่อน าชุดความรู้
ไปใช้ไดถู้กต้อง   รพ./รพ.สต. ในพื้นที่   /                 

กิจกรรมที ่5.3 สุ่มประเมิน/Coaching  - ก ากบั/ติดตาม   
รพ.สต./
ศพด. ในพื้นที่   /                 

กิจกรรมที ่5.4 ร่วมถอดบทเรียนการ
ด าเนินงาน  - ก ากบั/ติดตาม   สสอ./ รพ. ทุกแห่ง       /             

  
 - ปรับปรุงชุด
ความรู้ และแก้ไข   รพ.สต.                       

กิจกรรมที ่5.5 ส่งประกวดนวัตกรรม ปัญหา อุปสรรค   รพ.สต. ทุกแห่ง       /             

  
 - หา Best 
Practice เพื่อเป็น                          

  
ต้นแบบในการ
ด าเนินงาน                          

รวมแผน          -             -               -                -                -                    -                  -                     -                   -                           -    
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค ์

ตัวชี้วดั จ านวนหน่วยนับ 
ระยะเวลาด าเนินการ/

งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ 

งบประ
มาณ

รวมทั้ง
สิ้น 

ค่า
เป้าหม

าย
ตัวชี้วดั 

พื้นที่
เป้าหมาย 

กลุ่มเป้
าหมาย 

ต.ค. 
- 

ธ.ค. 

ม.ค. 
-  

มี.ค 

เม.ย - 
มิ.ย 

ก.ค. 
- 

ก.ย. 

Non-
UC 

Non UC PP กองทุน อ่ืนๆ 

สป. กรม/
กอง/

เบิกจ่าย
แทนกัน 

basic 
servic

es 

สุขภาพ
ต าบล 

เงินบ ารุง/
อบจ,/งบ
จังหวัด/

PPA/สสส. 

ยุทธศาสตร ์4 Excellence ที่........1                             

แผนงาน ตาม ยุทธศาสตร์ (4 Excellence) ที่ 1                             

โครงการ (ตามโครงการหลักของกระทรวง)ที่1                             

ชื่อโครงการเพื่อนคู่ใจ...วัยสะรุ่น                             
กิจกรรมหลักที ่1 พัฒนาระบบริการ  YFHS  โดยใช้
เทคโนโลยี ดิจิทัล                             

กิจกรรมย่อยที่ 1.1  มีการพัฒนาปรับปรุงระบบ 
ดิจิทัล  เพื่อช่วยในการพัฒนาระบบริการ YFHS 
เพื่อให้พยาบาลเข้าถึง ได้ง่าย 

1. เพื่อให้วัยรุ่นที่มี
ปัญหาทางการ
ปรับตัวทั้งทางเพศ  
ทางจิตใจ มีที่
ปรึกษาที่ไวว้างใจ 
และเข้าใจ ช่วยกัน
หาทางออกได้                         

เตอ าเภอ 
บางปลาม้า 
และ
สถานศึกษา 
ชั้น 
มัธยมศึกษา 
และกศน.       14,000           14,000 14000 

กิจกรรมย่อยที่ 1.2 มีการส่งเสริมให้เปิดบริการ 
คลีนิค เพื่อนใจวัยรุ่นในระดับต าบล 

เพื่อให้วัยรุ่นที่มี
ปัญหาได้เข้ารับ
บริการใกล้บ้าน   

รพ.สต. ทั้ง 
17 แห่งและ
ชุมชน       40,000           40,000 40000 

 กิจกรรมย่อยที ่1.3 ประสานงาน ความร่วมมือ
ระหว่างหนว่ยงาน กระทรวงต่างๆ เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือเด็กวัยรุ่นที่ถกูกระท า 

เพื่อให้วัยรุ่นที่มี
ปัญหาถกูกระท า  
ได้รับการช่วยเหลือ   

สถานศึกษา 
อ าเภอ  
ต าบล 
หมู่บ้าน       10000           10,000 10000 

รวมแผน         
          
-    

            
-    

      
64,000  

            
-    

              
-    

              
-    

                 
-    

                
-    

         
64,000  

       
64,000  
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค ์

ตัวชี้วดั จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ 

งบประมา
ณรวมทั้ง

สิ้น 

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วดั พื้นที่

เป้าหมาย 

กลุ่ม
เป้า
หมา
ย 

ต.ค. 
- 

ธ.ค. 

ม.ค. 
-  

มี.ค 

เม.ย - 
มิ.ย 

ก.ค. 
- 

ก.ย. 

Non
-UC 

Non UC PP 
กอง
ทุน 

อ่ืนๆ 

สป. กรม/
กอง/

เบิกจ่าย
แทนกนั 

basi
c 

servi
ces 

สุขภ
าพ
ต าบ
ล 

เงินบ ารุง/
อบจ,/งบ
จังหวัด/

PPA/สสส. 

ยุทธศาสตร ์4 Excellence ที่.1                             

แผนงาน ตาม ยุทธศาสตร์ (4 Excellence) ที่ 1                             

โครงการ (ตามโครงการหลักของกระทรวง)ที่1                             

ชื่อโครงการ  เด็กไทยยุค covid  พิชิตความอว้น                             

กิจกรรมหลักที ่1 เด็กไทยสูงดี สมส่วน                             

กิจกรรมย่อยที ่1.1  ท าการชั่ง นน. และวัดส่วนสูง 
เพื่อประเมินภาวะโภชาการ 

1. เพื่อลดภาวะโภชนาการไม่
สมวัยในกลุ่มเด็กนักเรียน             
2. เด็กที่มีภาวะไม่สมส่วน ม ี
นน.ตัวและส่วนสูงที่
เปลี่ยนแปลง ดีขึ้น 

เด็ก นร.มี
ภาวะอ้วน
ไม่เกิน
ร้อยละ 
10 

รร.
ประถมศึกษา
ในเขตอ าเภอ 
บางปลาม้า       14,000           14,000 14,000 

กิจกรรมย่อยที ่1.2  มีการสนับสนุนให้มีการจัด
กิจกรรมหรือโครงการ เพือ่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
เด็กที่มีภวะ อ้วน ผอม 

1.เพื่อให้นักเรียนที่มีภาวะอว้น   
เร่ิมอ้วน  ผอม  ร้อยละ 30 มี
ภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น   มี
ภาวะสมส่วนเพิ่มมากขึ้น   

รร.
ประถมศึกษา
ในเขตอ าเภอ 
บางปลาม้า       40,000           40,000 40,000 

 กิจกรรมย่อยที ่1.3 มีการจัดท าฐานเพือ่ช่วยการให้
ความรู้พร้อมความสนกุ ในการท ากจิกรรมลด
น้ าหนัก ทั้งเลือกการทานอาหารและการออกก าลัง
กาย 

1. เพื่อเป็นการให้ความรู้ควบคู่
กับความสนุก เพื่อการจดจ าที่
ดียิ่งขึ้น                                             10,000           10,000 10,000 

 กิจกรรมย่อยที ่1.4 มีการติดตาม ประเมินผลหลัง
การจัดกิจกรรม 

1. เพื่อให้เด็ก นร.ที่มีภาวะอว้น  
เร่ิมอ้วน ผอม  มีภาวะ สม
ส่วนมากขึ้น             10,000           10,000 10,000 

รวมแผน….............................................          -   -  74,000 0 0 0 0 0 74,000 74,000 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค ์

ตัวชี้วดั จ านวนหน่วยนับ 
ระยะเวลาด าเนินการ/

งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น 

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วดั พื้นที่

เป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย 

ต.ค. 
- 

ธ.ค. 

ม.ค. 
-  

มี.ค 

เม.ย 
- 

มิ.ย 

ก.ค. 
- 

ก.ย. 

Non-
UC 

Non 
UC 

PP กองทุน อ่ืนๆ 

สป. กรม/
กอง/

เบิกจ่าย
แทนกัน 

basic 
services 

สุขภาพ
ต าบล 

เงินบ ารุง/
อบจ,/งบ
จังหวัด/

PPA/สสส. 

ยุทธศาสตร ์4 Excellence ที่........1                             

แผนงาน ตาม ยุทธศาสตร์ (4 Excellence) ที่ _1                             

โครงการ (ตามโครงการหลักของกระทรวง)ที่_1                             
โครงการ พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่ม
วัยท างาน                             
มาตรการที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนพฤติกรรมสุขภาพที่
พึงประสงค์                             

ในวัยท างาน (Health literacy)                             

กิจกรรม                             

1.1 ตรวจ/ประเมินสุขภาพทางกาย และดูแลสุภาพให้
เป็นผู้น า 

เพื่อค้นหา
กลุ่มเป้าหมายใน 
จนท./   

สสอ/รพ./
อสม. 

จนท.50/95...
คน /                   

ด้านสุขภาพและเป็นต้นแบบของบุคลากรสาธารณสุข 
อสม.ในกลุ่มที่มี 
BMI เกิน 23      

อสม.
170/98....คน                     

ในกลุ่มเจ้าหน้าที ่และ อสม. (นโยบายส าคัญ)  
ให้มีสุขภาพดีเป็น
ผู้น าด้านสุขภาพ                           

  1) ตรวจร่างกายและตรวจเลือด เพื่อค้นหาภาวะเม
ตาบอลิกซินโดรม และเป็นต้นแบบ         /                 
(FBS,ไตรกลีเซอร์ไรด์,HDLคลอเลสเตอรอล,รอบเอว
,ความดันโลหิต)                             
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค ์

ตัวชี้วดั จ านวนหน่วยนับ 
ระยะเวลาด าเนินการ/

งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น 

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วดั พื้นที่

เป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย 

ต.ค. 
- 

ธ.ค. 

ม.ค. 
-  

มี.ค 

เม.ย 
- 

มิ.ย 

ก.ค. 
- 

ก.ย. 

Non-
UC 

Non 
UC 

PP กองทุน อ่ืนๆ 

สป. กรม/
กอง/

เบิกจ่าย
แทนกัน 

basic 
services 

สุขภาพ
ต าบล 

เงินบ ารุง/
อบจ,/งบ
จังหวัด/

PPA/สสส. 
 2) กลุ่มที่มีภาวะเสี่ยงด าเนินกิจกรรมดแูลตนเอง ด้วย 
3 อ.         / / /               
    - ใช้ Application ของศูนย์อนามยัที่ 5 หรือของ
หน่วยงาน                              
    - ใช้คู่มือดูแลตนเองตามมาตรฐานของคลินิก 
DPAC                             
(เน้นในเรื่อง การออกก าลังกาย และพฤติกรรมการกิน
อาหาร)                             

   -รายงานผลการด าเนินงานแยกประเภท  จนท./
อสม   

 
(ประเมินผล 
6 เดือน) 

อ.บาง
ปลาม้า จนท. / อสม   /   /             

       - จ านวนบุคลากรที่มีค่า BMI ปกติ                             

       - จ านวนบุคลากรที่มีรอบเอวลดลง 2.5 ซม                             

       - จ านวนบุคลากรที่มีน าหนักลดลง    3 กิโลกรัม                             
    3).สร้างพื้นที่ต้นแบบ  ด้านการออกก าลังกาย  
จ านวน 3 ต าบล     

 - ต.ไผ่
กองดิน จนท. / อสม / / / /             

ในปีงบประมาณ  2564 (เน้นการจัดตั้งชมรม และการ
จัดกิจกรรม      - ต.สาลี                       
ออกก าลังกายในชุมชนแบบต่อเนื่อง โดย จนท อสม.
รวมกับประชาชน)     

 - ต.
มะขามล้ม                       
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค ์

ตัวชี้วดั จ านวนหน่วยนับ 
ระยะเวลาด าเนินการ/

งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น 

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วดั พื้นที่

เป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย 

ต.ค. 
- 

ธ.ค. 

ม.ค. 
-  

มี.ค 

เม.ย 
- 

มิ.ย 

ก.ค. 
- 

ก.ย. 

Non-
UC 

Non 
UC 

PP กองทุน อ่ืนๆ 

สป. กรม/
กอง/

เบิกจ่าย
แทนกัน 

basic 
services 

สุขภาพ
ต าบล 

เงินบ ารุง/
อบจ,/งบ
จังหวัด/

PPA/สสส. 

1.2 ครอบครัวไทยมีความรอบรู้เรื่องกิจกรรมทางกาย     
พื้นที่ 
อ าเภอ 

  
/ / / /             

ตามโครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกก าลังกาย     
บางปลา
ม้า 

ร้อยละ 50 
ของจ านวน
หลังคาเรือน                     

  1) รณรงค์/ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนเป็น
สมาชิกครอบครัวออกก าลังกายผา่นเวบหรือช่องทาง
อื่น ๆ                             

  2) กระตุ้นการออกก าลังกายตามโครงการก้าวท้าใจ                             
  3) ควบคุมก ากับและนิเทศติดตาม ในเรื่องการ
ลงทะเบียนฯ                             
และเข้าร่วมกจิกรรม Thailand National Steps 
Challenge  ของกรมอนามัย เช่น ก้าวท้าใจ season 
3                             

  4) การนิเทศติดตามก ากับการด าเนินงานเผยแพร่                               
Application และการลงทะเบียนเป็นสมาชิก
ครอบครัวอบอุ่น                             
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค ์

ตัวชี้วดั จ านวนหน่วยนับ 
ระยะเวลาด าเนินการ/

งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น 

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วดั พื้นที่

เป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย 

ต.ค. 
- 

ธ.ค. 

ม.ค. 
-  

มี.ค 

เม.ย 
- 

มิ.ย 

ก.ค. 
- 

ก.ย. 

Non-
UC 

Non 
UC 

PP กองทุน อ่ืนๆ 

สป. กรม/
กอง/

เบิกจ่าย
แทนกัน 

basic 
services 

สุขภาพ
ต าบล 

เงินบ ารุง/
อบจ,/งบ
จังหวัด/

PPA/สสส. 

ออกก าลังกาย                              
1.3. พัฒนาศักยภาพและประเมินพฤติกรรมสุขภาพ
วัยท างาน     

รพ. / 
สสอ เจ้าหน้าผู้รับ   /                 

   1) ประชุมชี้แจงการประเมินพฤติกรรมสุขภาพ        ผิดชอบงาน                     
     - บันทึกผลประเมินพฤติกรรมพึงประสงค์ ใน
โปรแกรมH4U       25 คน                     
     - คืนข้อมูลเพื่อน ามาวิเคราะห์ผลและวางแผน
แก้ไขในพื้นที ่                             
   2)น าผลการประเมินพฤตกิรรมพึงประสงค์ไป
วางแผนแก้ไขในพื้นที ่   

  
                        

   3)ส่งเสริม/สนับสนุนการสร้างนวตกรรมแก้ไข
ปัญหาพฤตกิรรม     

  
                      

ที่พึงประสงค์ใน 4 ด้าน....และน าเสนอในเวทีถอด
บทเรียน                             

                              

รวมแผน….............................................          -   -  0 0 0 0 0 0 0 0 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ 

ตัวช้ีวัด จ านวนหน่วยนับ 
ระยะเวลาด าเนินการ/

งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ 

งบประมาณ
รวมท้ังสิ้น 

ค่า
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด พื้นท่ี

เป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย 

ต.ค. 
- 

ธ.ค. 

ม.ค. 
-  

มี.ค 

เม.ย 
- 

มิ.ย 

ก.ค. 
- 

ก.ย. 

Non-
UC 

Non UC PP กองทุน อื่นๆ 

สป. กรม/กอง/
เบิกจ่าย
แทนกัน 

basic 
services 

สุขภาพ
ต าบล 

เงินบ ารุง/
อบจ,/งบ
จังหวัด/

PPA/สสส. 

ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ท่ี........1                             

แผนงาน ตาม ยุทธศาสตร์ (4 Excellence) ท่ี _1___                             

โครงการ (ตามโครงการหลักของกระทรวง)ท่ี_2____                             

โครงการ พัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากร                             
มาตรการท่ี 1 การสร้างความรอบรู้ (Health Literacy)                             

กิจกรรมย่อย                             

1.1 พัฒนาศักยภาพความรอบรู้บุคลากร 
1.1 เพื่อให้สถานบริการทุกแห่ง 
สามารถ   

อ.บางปลา
ม้า 

รพ./รพ.สต.  
                    

   1) สนับสนุนให้อ าเภอให้มี Care Manager ทกุต าบล ประเมินและคัดกรองภาวะสุขภาพ       / / / /             

   2) สนับสนุนให้อ าเภอให้ Care Giver ทุกต าบล และค้นหาความเสี่ยงผู้สูงอายุ   
อ.บางปลา
ม้า     /                 

      - จัดอบรมฟื้นฟู Care Giver รายเก่า ได้ถูกต้องครอบคลุม     อ.บางปลาม้า                     

      - จัดอบรม Care Giver รายใหม่       30คน                     

   3) สนับสนุนการด าเนินงาน หลักสูตรนักบริบาลท้องถ่ิน                             
   4) ส่งเสริมการสร้างแกนน า Care Giver/นักบริบาล
ท้องถ่ินผู้สูงอายุ       

  
                    

1.2 พัฒนาศักยภาพความรอบรู้ผู้สูงอายุ 
1.2 เพื่อให้บุคลากร คนดูแล
ผู้สูงอายุ   

อ.บางปลา
ม้า 

รพ./รพ.สต.  
                    

   1) ส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในยุค 4.0 
 ผู้สูงอายุและพระสงฆ์ มีความ
รอบรู้     

  
/ / / /             

   2) พัฒนาสื่อการเรียนรู้ร่วมกับสารสนเทศ  เรื่อง
โภชนาการ 

ทางด้านสุขภาพและสามารปฏิบัติ
ได้     

  
                    

      การออกก าลังกาย และการดูแลตนเอง                              
      ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อสุขภาพ โดย QR 
code        
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ 

ตัวช้ีวัด จ านวนหน่วยนับ 
ระยะเวลาด าเนินการ/

งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ 

งบประมาณ
รวมท้ังสิ้น 

ค่า
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด พื้นท่ี

เป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย 

ต.ค. 
- 

ธ.ค. 

ม.ค. 
-  

มี.ค 

เม.ย 
- 

มิ.ย 

ก.ค. 
- 

ก.ย. 

Non-
UC 

Non UC PP กองทุน อื่นๆ 

สป. กรม/กอง/
เบิกจ่าย
แทนกัน 

basic 
services 

สุขภาพ
ต าบล 

เงินบ ารุง/
อบจ,/งบ
จังหวัด/

PPA/สสส. 

   3) จัดความรู้ด้านสุขภาพ  อาหาร การออกก าลังกาย                             

   4) สนับสนุนผู้สูงอายุต้นแบบ ค้นหาคลังสมองผุ้สูงอายุ                             
   5) ถอดบทเรียนการดูแลผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุมี
พฤติกรรม       

  
                    

พึงประสงค์ที่มีผลลัพธ์ดี                              

1.3 พัฒนาศักยภาพความรอบรู้พระสงฆ์ 
1.3 เพื่อให้บุคลากร คนที่ดูแล 
ผู้สูงอายุ   

อ.บางปลา
ม้า 

รพ./รพ.สต.  
/ / / /             

   1) ส่งเสนับสนุนสื่อและชุดความรู้โภชนาการการออก
ก าลังกาย  

ผู้สูงอายุและพระภิกษุสงฆ์มีความ
รอบรู้                           

 และการดูแลตนเอง ทางด้านสุขภาพและเป็นแกนน า                           
   2)  สร้าง application การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในยุค 
4.0 

ในการประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพ
ได้                           

รว่มกับงานสารสนเทศ                             
   3) ขับเคลื่อนให้พระภิกษุสงฆ์ ผ่านการอบรมหลักสูตร  
"พระคิลานุปัฎฐาก"       1รูป/1 ต าบล                     

มาตรการท่ี 2  พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ          / / / /             
2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการในการบันทึกข้อมูลและใช้ข้อมูล
จาก 1. เพื่อให้สถานบริการ   

สสอ/รพ. 
รพ./สสอ./รพ.
สต.                     

โปรแกรมที่ใช้กลุ่มวัยสูงอายุ (Hos-xp,HDC,LTC,3Cและ
H4U ) ทุกแห่งสามารถประเมิน     

จ านวน 25 คน 
                    

2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้แบบประเมินการคัดกรอง
10 และคัดกรองภาวะสุขภาพ     

  
                    

การด าเนินชีวิตประจ าวัน (ADL) ปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ 
๑๐ เรื่อง และค้นหาความเสี่ยงแก้ไขปัญหา     
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ 

ตัวช้ีวัด จ านวนหน่วยนับ 
ระยะเวลาด าเนินการ/

งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ 

งบประมาณ
รวมท้ังสิ้น 

ค่า
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด พื้นท่ี

เป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย 

ต.ค. 
- 

ธ.ค. 

ม.ค. 
-  

มี.ค 

เม.ย 
- 

มิ.ย 

ก.ค. 
- 

ก.ย. 

Non-
UC 

Non UC PP กองทุน อื่นๆ 

สป. กรม/กอง/
เบิกจ่าย
แทนกัน 

basic 
services 

สุขภาพ
ต าบล 

เงินบ ารุง/
อบจ,/งบ
จังหวัด/

PPA/สสส. 
2.3 ประเมินคัดกรองผู้สูงอายุการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
(ADL) ผู้สูงอายุได้ถูกต้องครอบคลุม     

  
                    

การคัดกรองปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ ๑๐ เรื่องและบันทึกใน
โปรแกรม 

2. เชื่อมโยงข้อมูลกับภาคี
เครือข่าย     

  
                    

2.4 สร้างชุดส ารวจ  ผู้สูงอายุที่มีปัจจัยเสี่ยง 
น ามาสู่การด าเนินการแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน     

  
                    

ด้านชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 3.เพื่อให้ผู้สูงอายุทุกกลุ่มได้รับ                           

2.5 วิเคราะห์ข้อมูล คืนข้อมูล สุขภาวะสู่ชุมชนและพื้นที่กับ 
บริการสุขภาพและการสนับสนุน
สวัสดิการ     

  
                    

ภาคีเครือข่ายเพื่อวางแผนแก้ปัญหา จากภาคีเครือข่าย                           

2.6 คืนข้อมูลการประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพให้กับวัดและ                             

ส านักงานพระพุทธศาสนา                             
2.7 นิเทศ ติดตาม ประเมินการใช้ข้อมูลและการใช้
โปรแกรม       

  
                    

มาตรการท่ี 3 ประเมินมาตรฐานแบบ New normal         / / / /             
3.1 ขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาชมรมผู้สูงอายุ/รร.ผู้สูงอายุ
คุณภาพ 

31.เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่ม
วัยสูงอายุ   

อ.บางปลา
ม้า 

14 ต าบล 
                    

3.2 ขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาต าบล LTC ให้ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน ให้มี อายุยืนยาวอย่างมีคุณภาพ     

  
                    

3.3 ติดตามข้อมูล สุ่มประเมินพฤติกรรมพึงประสงค์ผุ้
สูงอายุ แบบ New normal     

  
                    

3.4 ประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
3.2 เพื่อยกระดับวัดส่งเสริม
สุขภาพ     1วัด/1รพ.สต.                     

  
ให้ไดมาตรฐาน แบบ New 
normal                           
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ 

ตัวช้ีวัด จ านวนหน่วยนับ 
ระยะเวลาด าเนินการ/

งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ 

งบประมาณ
รวมท้ังสิ้น 

ค่า
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด พื้นท่ี

เป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย 

ต.ค. 
- 

ธ.ค. 

ม.ค. 
-  

มี.ค 

เม.ย 
- 

มิ.ย 

ก.ค. 
- 

ก.ย. 

Non-
UC 

Non UC PP กองทุน อื่นๆ 

สป. กรม/กอง/
เบิกจ่าย
แทนกัน 

basic 
services 

สุขภาพ
ต าบล 

เงินบ ารุง/
อบจ,/งบ
จังหวัด/

PPA/สสส. 

มาตรการท่ี 4 ส่งเสริมนวตกรรม/ผลงานเด่น/งานวิจัย         / / / /             

1) คัดเลือก และส่งประกวด ระดับจังหวัด เขต ประเทศ  - สร้างขวัญก าลังใจ                           

  - ผู้สูงอายุดีเด่น 
 - เพื่อน าผลงานวิจัยในรูปแบบ
ของจังหวัด                           

  
ที่สามารถน ามาใช้ในการ
เสริมสร้าง                           

  - นวัตกรรม  การป้องกันภาวะพลัดตกหกล้ม                           

  กระดูกหักในผู้สูงอายุ                           

  - Care manager ดีเด่น                              

  - Care Giver ดีเด่น                             

  - ชมรมผู้สูงอายุดีเด่น                             

  - วัดส่งเสริมสุขภาพ (มาตรฐาน ก้าวหน้า ยั่งยืน)                              

รวมแผน….............................................          -   -  0 0 0 0 0 0 0 0 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ 

ตัวช้ีวัด จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ 

งบประมาณ
รวมท้ังสิ้น 

ค่า
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด พื้นท่ี

เป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย 

ต.ค. - 
ธ.ค. 

ม.ค. -  
มี.ค 

เม.ย - 
มิ.ย 

ก.ค. - 
ก.ย. 

Non-UC Non UC PP กองทุน อื่นๆ 

สป. กรม/กอง/
เบิกจ่าย
แทนกัน 

basic 
services 

สุขภาพ
ต าบล 

เงินบ ารุง/
อบจ,/งบ

จังหวัด/PPA/
สสส. 

ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ท่ี 1                             

แผนงาน ตาม ยุทธศาสตร์ (4 Excellence) ท่ี 2                             

โครงการ (ตามโครงการหลักของกระทรวง)ท่ี 1                             
ช่ือโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
(พชอ.)                             

 (ระดับอ าเภอ)                             

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการ พชอ. 
เพื่อก าหนดปัญหา 
และหาแนวทาง     

คณะกรรมการ 
พชอ.                     

4 ครั้ง/ปี แก้ไขปัญหาร่วมกัน     20 คน                     

     -ค่าอาหารกลางวัน 100 บาท x 20 คน           2,000  2,000    2,000    6,000             6,000  

     -ค่าอาหารว่าง 25 บาท x 20 คน x 1 มื้อ            500  500        500    1,500          1,500  

     -ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 300 บาทx15คน                             

     -ค่าวัสดุส านักงาน/วัสดุคอมพิวเตอร์               500    500    1,500    2,500              2,500  

กิจกรรมที่ 2 ก าหนดประเด็นปัญหา พชอ.ในพื้นที่ 
ทราบประเด็น
ปัญหา พชอ.ร่วมกัน     

คณะกรรมการ 
พชอ.                     

กิจกรรมที่ 3 จัดต้ังคณะอนุกรรมการตามประเด็น
พชอ. 

มีคณะอนุกรรมการ
เพื่อด าเนินงาน
แก้ปัญหา     คณะอนุกรรมการ                     

กิจกรรมที่ 4 จัดท าแผน/แนวทางแก้ไขตามประเด็น
ปัญหา 

มีแนวทางแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน     คณะอนุกรรมการ                     

     -วัสดุอุปกรณ์ในการแก้ไขปัญหาตามประเด็น
ปัญหา พชอ.         

   
50,000  

      
10,000              60,000 

       
60,000  

รวมแผน….............................................         50,000  13,000  3,000   4,000  10,000              -             -            -          60,000    70,000  
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ 

ตัวช้ีวัด จ านวนหน่วยนับ 
ระยะเวลาด าเนินการ/

งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ 

งบประมาณ
รวมท้ังสิ้น 

ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

พื้นท่ี
เป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย 
ต.ค. 

- 
ธ.ค. 

ม.ค. 
-  

มี.ค 

เม.ย 
- 

มิ.ย 

ก.ค. 
- 

ก.ย. 

Non-
UC 

Non UC PP กองทุน อื่นๆ 

สป. กรม/กอง/
เบิกจ่าย
แทนกัน 

basic 
services 

สุขภาพ
ต าบล 

เงินบ ารุง/
อบจ,/งบ
จังหวัด/

PPA/สสส. 

ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ท่ี.......1                             

แผนงาน ตาม ยุทธศาสตร์ (4 Excellence) ท่ี _3___                             

โครงการ (ตามโครงการหลักของกระทรวง)ท่ี_1____                             

1.โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ  เพื่อใหสามารถจัดการ   ศูนย์ EOC  
คณะกรรมการ
ศูนย์                      

กิจกรรม 1 พัฒนาศูนย์บัญชาตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ ภาวะฉุกเฉิน ทุกโรคและภัย   
อ าเภอบาง
ปลาม้า EOC                     

อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี สุขภาพไดอยางรวดเร็ว    ห้อง SAT ทีม SAT    /                  

  เป็นระบบ มีความเป็น          /                  

  เอกภาพ มีประสิทธิภาพ           /                  

  และ ปลอดภัย                           
กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพการ   1 รพ. 1 แห่ง จนท.ตามกล่อง    /                  

ระบบการตอบโต้ภาะวฉุกเฉินและภัยสุขภาพของอ าเภอบางปลาม้า ตอบโต้ภาะวฉุกเฉินของโรค   1 สสอ. 1 แห่ง ภารกิจต่างๆ    /                  

  และภัยสุขภาพของ   
17 รพ.สต. 1 
แห่ง ในระดับอ าเภอ    /                  

  เจ้าหน้าที่กลุ่มภารกิจต่างๆ     และต าบล    /                  

  ในระดับต าบล เพื่อจัดท า     รวม 30 คน    /                  

  แนวปฏิบัติในระดับต าบล          /                  

รวมแผน….............................................         
          
-    

            
-    

            
-    

            
-    

              
-    

              
-    

                 
-    

                
-    

               
-                 -    
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แผนงาน/โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

ตัวช้ีวัด จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ 

งบประมาณ
รวมท้ังสิ้น 

ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

พื้นท่ี
เป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย 
ต.ค. - 
ธ.ค. 

ม.ค. -  
มี.ค 

เม.ย - 
มิ.ย 

ก.ค. 
- 

ก.ย. 

Non-
UC 

Non 
UC 

PP กองทุน อื่นๆ 

  สป. นอกสป. 
basic 

services 
สุขภาพ
ต าบล 

(ระบุ 
PPA) 

ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ท่ี........1                             

แผนงาน ตาม ยุทธศาสตร์ (4 Excellence) ท่ี _3___                             

โครงการ (ตามโครงการหลักของกระทรวง)ท่ี_2____                             

2.โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพทีม                           

กิจกรรมหลักท่ี 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ตระหนักรู้สถานการณ์                            

ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) และทีมสอบสวนโรคและภัยสุขภาพ (Situation Awareness    รพ. 1 แห่ง 1 คน  /                    

และทีมสอบสวนโรคและภัยสุขภาพของ รพ.และรพ.สต. (JIT) Team; SAT)   
รพ.สต. 17 
แห่ง 17 คน  /                    

  และทีมสอบสวนโรคและ        /                    

  ภัยสุขภาพ (Joint         /                    

  Investigation Team; JIT)         /                    

กิจกรรมหลักท่ี 2 ควบคุม ก ากับ      
รพ.สต. 17 
แห่ง 2 คน        /              

ติดตามการด าเนินงานของผู้รับผิดชอบงานฯในแต่ละรพ.สต.                /              

                 /              

รวมงบประมาณทั้งสิ้น                             

3.โครงการควบคุมป้องกันวัณโรค ปี 2565                             
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แผนงาน/โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

ตัวช้ีวัด จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ 

งบประมาณ
รวมท้ังสิ้น 

ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

พื้นท่ี
เป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย 
ต.ค. - 
ธ.ค. 

ม.ค. -  
มี.ค 

เม.ย - 
มิ.ย 

ก.ค. 
- 

ก.ย. 

Non-
UC 

Non 
UC 

PP กองทุน อื่นๆ 

  สป. นอกสป. 
basic 

services 
สุขภาพ
ต าบล 

(ระบุ 
PPA) 

ระดับอ าเภอ                             

กิจกรรม1 นิเทศติดตามผลการด าเนินงานวัณโรคและ เพื่อติดตามก ากับผลการ   
รพ.สต. 17 
แห่ง 

เจ้าหน้าที่
คลินิก                     

การติดตามเยี่ยมผู้ป่วยในพื้นที่ ด าเนินงานก ากับติดตาม     
วัณโรคและ
ผู้รับ                     

  ดูแลผู้ป่วยในพื้นที่     
ชอบงานวัณ
โรค                     

        รพ./อ าเภอ /                     

กิจกรรม 2คัดกรองวัณโรค เพื่อค้นหาคัดกรองผู้ป่วย   
อ าเภอบาง
ปลาม้า ประชาชน                     

เชิงรุกในพื้นที่ กลุ่มเสี่ยง     กลุ่มเสี่ยง                     

  - บริการคัดกรอง x-ray 1,800 ราย        ในพื้นที่     
  
144,000          144,000   144,000 

                              

รวมงบประมาณทั้งสิ้น                             

3. โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็กและผู้ใหญ่ ปี 2564                             

งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค                             
กิจกรรม1 ให้บริการวัคซีนข้ันพื้นฐานแก่กลุ่มเป้าหมายตามก าหนด
ปกติ  

เพื่อให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกัน
โรค   รพ.  1แห่ง เด็ก 0-5 ปี 

         
-    

         
-             -    

         
-                

รวมทั้งติดตามเก็บตกในกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับวัคซีนไม่ครบถ้วน และลดป่วย ลดการเสียชีวิต   รพ.สต.17แห่ง เด็กวัยเรียน                     

        
ผู้ใหญ่กลุ่ม
เสี่ยง                     
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แผนงาน/โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

ตัวช้ีวัด จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ 

งบประมาณ
รวมท้ังสิ้น 

ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

พื้นท่ี
เป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย 
ต.ค. - 
ธ.ค. 

ม.ค. -  
มี.ค 

เม.ย - 
มิ.ย 

ก.ค. 
- 

ก.ย. 

Non-
UC 

Non 
UC 

PP กองทุน อื่นๆ 

  สป. นอกสป. 
basic 

services 
สุขภาพ
ต าบล 

(ระบุ 
PPA) 

กิจกรรม2 รณรงค์ให้วัคซีนเสริมในประชากรกลุม่เสี่ยง(FlU,Covid-19) เพื่อลดการแพร่ระบาดของ   รพ.  1แห่ง 
ผู้ใหญ่กลุ่ม
เสี่ยง 

         
-    

         
-             -    

         
-                

  โรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน   รพ.สต.17แห่ง                       

กิจกรรม3ติดตามประเมินผลความครอบคลุมการได้รับวัคซีน     รพ.  1แห่ง คลินิก EPI                     

      รพ.สต.17แห่ง                       
กิจกรรม4 เฝ้าระวังโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน รวมทั้งอาการ
ภายหลัง เพื่อลดการแพร่ระบาดของ   รพ.  1แห่ง คลินิก EPI 

         
-    

         
-             -    

         
-                

ได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (AEFI) โรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน   รพ.สต.17แห่ง                       
กิจกรรม5 สอบสวนโรคและควบคุมโรคในผู้ป่วยโรคติดต่อที่ป้องกันได้
ด้วยวัคซีน เพื่อลดการแพร่ระบาดของ   รพ.  1แห่ง ผู้ป่วยที่สงสัย 

         
-    

         
-             -    

         
-                

  โรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน   รพ.สต.17แห่ง                       
กิจกรรม 6 จัดโครงการเพื่อด าเนินการโรงเรียนปลอดโรคของรร.ใน
พื้นที่ เพื่อสนับสนุนโรงเรียนเป็น   รร.ทุกแห่ง                       

  แบบอย่างที่ดี                           
กิจกรรม7 นิเทศงาน/ติดตามควบคุมโรคและผลการด าเนินงานฯ 
มาตรฐานวัคซีน 

เพื่อให้ระบบริการมี
มาตรฐาน   รพ.สต.17แห่ง     

         
-      

         
-                

                              

รวมเป็นเงิน                             
4. โครงการค้นหาผู้ติดเช้ือ HIV รายใหม่ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
อย่างยั่งยืน ปี 2564                             
กิจกรรม 1 ส ารวจและจัดเก็บข้อมูลในการด าเนินงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหาเอดส์โรคติด เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลปัญหา   

รร.มัธยม 4 
แห่ง นักเรียนชั้นม.2                     
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แผนงาน/โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

ตัวช้ีวัด จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ 

งบประมาณ
รวมท้ังสิ้น 

ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

พื้นท่ี
เป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย 
ต.ค. - 
ธ.ค. 

ม.ค. -  
มี.ค 

เม.ย - 
มิ.ย 

ก.ค. 
- 

ก.ย. 

Non-
UC 

Non 
UC 

PP กองทุน อื่นๆ 

  สป. นอกสป. 
basic 

services 
สุขภาพ
ต าบล 

(ระบุ 
PPA) 

เอดส์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอดส์ และโรคติดต่อทาง                           

  เพศสัมพันธ์ให้พื้ที่ใช้ใน                           

  การวางแผนแก้ไขปัญหา                           

กิจกรรม 2 วันเอดส์โลกให้ความรู้ทางFB สสอ.และรพ.สต.                             

รวมเป็นเงิน                             
5. โครงการควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงและสัตว์สู่คน จังหวัด
สุพรรณบุรี ปี 2565                             

งานควบคุมโรคโดยแมลง                             

กิจกรรม 1 การเผยแพร่การพยากรณ์โรคและการประเมินพื้นที่เสี่ยง เพื่อให้ผู้รับผิดชอบงานฯ   รพ. 1 แห่ง 
จนท.
ผู้รับผิดชอบ                     

  มีความรู้เรื่องไข้เลือดออก   สสอ. 1 แห่ง 
งาน
ไข้เลือดออก                     

  และโรคที่เกี่ยวข้อง   รพ.สต.17แห่ง 
ของรพ. / 
สสอ.                     

กิจกรรม 2 อ าเภอติดตามวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อตรวจจับการ
ระบาด        /รพ.สต                     

ตามนิยามการเฝ้าระวังโรค                             
กิจกรรม 3 อ าเภอจัดระบบการเฝ้าระวังค่าดัชนีลูกน้ ายุงลาย(HIและ
CI) ในชุมชน เพื่อประเมินการก าจัด   รพ. 1 แห่ง 

จนท.
ผู้รับผิดชอบ                     

โรงเรียน โรงพยาบาล ศาสนสถาน และอื่นๆ แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย   สสอ. 1 แห่ง 
งาน
ไข้เลือดออก                     

  ในพื้นที่   รพ.สต.17แห่ง 
ของรพ. / 
สสอ.                     

         /รพ.สต                     
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แผนงาน/โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

ตัวช้ีวัด จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ 

งบประมาณ
รวมท้ังสิ้น 

ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

พื้นท่ี
เป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย 
ต.ค. - 
ธ.ค. 

ม.ค. -  
มี.ค 

เม.ย - 
มิ.ย 

ก.ค. 
- 

ก.ย. 

Non-
UC 

Non 
UC 

PP กองทุน อื่นๆ 

  สป. นอกสป. 
basic 

services 
สุขภาพ
ต าบล 

(ระบุ 
PPA) 

6. โครงการป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนปี 2564                             

กิจกรรมท่ี 1 การเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าในคน เพื่อลดอัตราการตายในคน   รพ.  1แห่ง 
ประชาชนทุก
ราย                     

 -ค้นหาติดตามผู้ถูกสัตว์กัดให้มารับวัคซีนป้องกันโรคทุกราย ด้วยโรคพิษสุนัขบ้า   รพ.สต.17แห่ง                       
กิจกรรมท่ี 2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลี้ยงสุนัขถูกวิธี การป้องกัน
ไม่ให้ถูกสุนัขกัดและดูแลตัวเองเมื่อถูกกัด 

เพื่อให้ความรู้ประชาชนใน
การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า   

รพ.  1แห่งรพ.
สต.17แห่ง 

ประชาชนทุก
ราย                     

7. โครงการป้องกันควบคุมโรคCOVID-19 ปี2564                             

กิจกรรมท่ี 1 การด าเนินการตามมาตรการควบคุมป้องกันโรค COVID-19  เพื่อป้องกันการเกิดผู้ป่วย   รพ.1แห่ง จนท.รพ.สต.                     
ในฃุมชน ได้แก่ การคัดกรองวัดอุณหภูมิ การสวมหน้ากากอนามัย การ
เว้นระยะ รายใหม่ข้ึนในชุมชน   รพ.สต.17แห่ง จนท.รพ.                       

ห่างทางสังคม การติดตามกลุ่มเสี่ยงในชุมชน      
หมู่บ้าน 127 
หมู่ อสม.น าชุมชน                     

กิจกรรมท่ี 7.2 ติดตามประเมินผล เพื่อให้สถานบริการ   รพ.1แห่ง จนท.ทุกคน                     

การด าเนินงาน New Normal ในสถานบริการ 
มีมาตรฐานในการด าเนินการ
ควบคุมป้องกันโรค   รพ.สต.17แห่ง                       

กิจกรรมท่ี 7.3 ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรการป้องกัน
และโรค COVID-19 ในสถานศึกษา 

เพื่อให้สถานศึกษามี
มาตรฐานในการด าเนินการ
ควบคุมป้องกันโรค   

รร.ทุกแห่งใน
พื้นที่อ.บาง
ปลาม้า จนท.ทุกคน                     

กิจกรรมท่ี 7.4 การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าถึงการได้รับวัคซีน                             

ป้องกันโรคโควิด-19 รวมถึงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคฯให้ครอบคลุม                             

รวมแผน….............................................         
            
-    

            
-    

    
144,000  

            
-    

            
-    

            
-    

            
-    

    
144,000  

            
-    

    
144,000  
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ 

ตัวช้ีวัด จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ 

งบประมาณ
รวมท้ังสิ้น 

ค่า
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด พื้นท่ี

เป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย ต.ค. - ธ.ค. ม.ค. -  มี.ค เม.ย - มิ.ย ก.ค. - ก.ย. 

Non-
UC 

Non UC PP กองทุน อื่นๆ 

สป. กรม/กอง/
เบิกจ่าย
แทนกัน 

basic 
services 

สุขภาพ
ต าบล 

เงินบ ารุง/
อบจ,/งบ
จังหวัด/

PPA/สสส. 

ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ท่ี.....1                             

แผนงาน ตาม ยุทธศาสตร์ (4 Excellence) ท่ี _4                             

โครงการ (ตามโครงการหลักของกระทรวง)ท่ี_1__                             

ช่ือโครงการ บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม                             

(ระดับจังหวัด)                             

1.โครงการ:ร่วมมือร่วมใจพัฒนาคน พัฒนางาน สู่งาน                             

อนามัยสิ่งแวดล้อมปี 2565     
รพ.บางปลา
ม้า จนท.รพ.                     

กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาฐานข้อมูลยกระดับสู่มาตรฐาน           20000             20000 20000 

GREEN&CLEAN Hospital                            -    
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริม ร่วมมือ ใส่ใจด้านอนามัยความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม             2500           2500 2500 
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาความต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ             2,500           2500 2500 

กิจกรรมที่ 4 ยกระดับตลาดนัดสีเขียวปลอดสารพิษ                            -    

2.โครงการ:เตรียมความพร้อมรับอัคคีภัยปี 2565     
รพ.บางปลา
ม้า จนท.รพ.                     

กิจกรรมที่1:ประชุมชี้แจงซ้อมแผนระงับอัคคีภัย         
ไม่ใช้เงิน
งบประมาณ                  -    

กิจกรรมที่ 2:ซ้อมแผนอัคคีภัย             30,000           30000 30000 
กิจกรรมที่ 3:สรุปผลการด าเนินการ                            -    

3.โครงการ:เตรียมความพร้อมรับภัยน้ าท่วมปี 2565     
รพ.บางปลา
ม้า จนท.รพ.                     

กิจกรรมที่ 1:ประชุมชี้แจงซ้อมแผนรับภัยน้ าท่วม         4,000               4000 4000 

กิจกรรมที่ 2:สรุปผลการด าเนินงาน         
ไม่ใช้เงิน
งบประมาณ                  -    
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ 

ตัวช้ีวัด จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ 

งบประมาณ
รวมท้ังสิ้น 

ค่า
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

พื้นท่ีเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ต.ค. - ธ.ค. ม.ค. -  มี.ค เม.ย - มิ.ย ก.ค. - ก.ย. 

Non-
UC 

Non UC PP กองทุน อื่นๆ 

สป. กรม/กอง/
เบิกจ่าย
แทนกัน 

basic 
services 

สุขภาพ
ต าบล 

เงินบ ารุง/
อบจ,/งบ
จังหวัด/

PPA/สสส. 
4.โครงการ:เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
ลิฟท์ค้างปี 2565                             

กิจกรรมที่1:ประชุมชี้แจงซ้อมแผนกรณีลิฟท์ค้าง                             

กิจกรรมที่ 2:ซ้อมแผนกรณีลิฟท์ค้าง                             

กิจกรรมที่ 3:สรุปผลการด าเนินการ                             

5.โครงการ:ปฏิบัติธรรม พัฒนาจิตประจ าปี 2565     วัดประสพสุข จนท.รพ.                     

กิจกรรมที่ 1:ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินโครงการ         
ไม่ใช้เงิน
งบประมาณ                  -    

กิจกรรมที่ 2:จัดกิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม           45,000             45000 45000 

กิจกรรมที่ 3:สรุปผลการด าเนินการ           
ไม่มี
ค่าใช้จ่าย                -    

6.โครงการ:เสริมสร้างสิ่งแวดล้อม ด้วยพฤติกรรม 5 ส      รพ.บางปลาม้า จนท.รพ.                     
ประจ าปี 2565                            -    
กิจกรรมที่ 1:จัดประชุมวางแผนชี้แจงแนวทางการด าเนิน
โครงการ             2,000           2000 2000 
กิจกรรมที่ 2:จัดกิจกรรมรณรงค์ 5 ส หน้าบ้าน น่ามอง             20,000 48,000         68000 68000 

กิจกรรมที่ 3:ปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงพยาบาล                             

กิจกรรมที่ 4:สรุปผลการด าเนินการ               
ไม่ใช้เงิน
งบประมาณ            -    

7.โครงการ:เสริมสร้างความผูกพันของคนในองค์กร 
ประจ าปี 2565     รพ.บางปลาม้า จนท.รพ.                     
กิจกรรมย่อยท่ี 1:กิจกรรมท าบุญประจ าปีโรงพยาบาล                            -    

1.วางแผนการด าเนินกิจกรรม             
ไม่ใช้เงิน
งบประมาณ              -    

2.จัดกิจกรรม             
ไม่ใช้เงิน
งบประมาณ              -    

3.สรุปการด าเนินการ             
ไม่ใช้เงิน
งบประมาณ              -    
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ 

ตัวช้ีวัด จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ 

งบประมาณ
รวมท้ังสิ้น 

ค่า
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

พื้นท่ีเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ต.ค. - ธ.ค. ม.ค. -  มี.ค เม.ย - มิ.ย ก.ค. - ก.ย. 

Non-
UC 

Non UC PP กองทุน อื่นๆ 

สป. กรม/กอง/
เบิกจ่าย
แทนกัน 

basic 
services 

สุขภาพ
ต าบล 

เงินบ ารุง/
อบจ,/งบ
จังหวัด/

PPA/สสส. 
กิจกรรมย่อยท่ี 2:รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุและผู้บริหารใน
องค์กร                            -    

1.วางแผนการด าเนินกิจกรรม           
ไม่ใช้เงิน
งบประมาณ                -    

2.จัดกิจกรรม             35,000           35000 35000 

3.สรุปการด าเนินการ             
ไม่ใช้เงิน
งบประมาณ              -    

กิจกรรมย่อยท่ี 3:ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในวัน
ส าคัญ                            -    

1.วางแผนการด าเนินกิจกรรม         
ไม่ใช้เงิน
งบประมาณ                  -    

2.จัดกิจกรรม           5,000         5000 5000 

8.โครงการ:ตลาดนัดออนไลน์พี่พ้องน้องเพื่อน     รพ.บางปลาม้า จนท.รพ.                   
ไม่ใช่เงิน
งบประมาณ 

 -สร้างไลน์กลุ่มเพื่อท าการซื้อขายในโรงพยาบาล                             

9.โครงการ:สอบเทียบเคร่ืองมือแพทย์และการบ ารุงรักษา     รพ.บางปลาม้า จนท.รพ.                 50,000 50,000 
เชิงป้องกันเคร่ืองมือแพทย์ ประจ าปี 2565                             

กิจกรรมที่ 1:ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินโครงการ                             

กิจกรรมที่ 2:จัดกิจกรรม           50,000             50000 50000 

กิจกรรมที่ 3:สรุปผลการด าเนินการ                             

10.โครงการ:ให้ความรู้เก่ียวกับการดูแลรักษาและการใช้     รพ.บางปลาม้า จนท.รพ.   6,000             6,000 6,000 

เคร่ืองมือแพทย์                             

รวมแผน….............................................         4,000 126,000 92,000 48,000 0 0 0 0 320,000 320,000 
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สรุบงบประมาณแผน Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)  

 แผนงาน  

 งบประมาณ  
 

สัดส่วน  
 Non-UC   Non UC   PP   กองทุน   อ่ืนๆ   รวม  

 สป.   กรม/กอง/เบิกจ่าย
แทนกัน  

 basic services   สุขภาพต าบล   เงินบ ารงุ/อบจ,/งบ
จังหวัด/PPA/สสส.  

2. Service Excellence(บริการเป็นเลิศ)             -                  -             -                -                376,400  376,400  100.00  

แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภมูิ             -                 -             -           -                102,150  102,150   27.14  
  1.โครงการพัฒนาระบบการแพทยป์ฐมภูมิ                    -      
  2.โครงการพัฒนาเครือข่ายก าลังคนดา้นสุขภาพ และ อสม.                     102,150  102,150    

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)             -                  -             -                -                101,250  101,250   26.90  
  1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง                         4,250      4,250    
  2.โครงการพัฒนาระบบบริการโรคตดิต่อ โรคอุบัติใหม ่และอุบตัิซ้ า                    -      
  3.โครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยาตา้นจุลชีพและการใชย้าอยา่งสมเหตุสมผล                    -      
  4.โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์                    -      
  5.โครงการพัฒนาระบบบริการสขุภาพ สาขาทารกแรกเกิด                       15,000    15,000    
  6.โครงการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับคองและการดแูลผู้ป่วยกึง่เฉยีบพลัน                    -      
  7.โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ                    -      
  8.โครงการพัฒนาระบบบริการสขุภาพ สาขาสุขภาพจติและจติเวช                       42,000   42,000    
  9.โครงการพัฒนาระบบบริการสขุภาพ 5 สาขาหลัก                    -      
  10.โครงการพัฒนาระบบบริการสขุภาพ สาขาโรคหัวใจ                     -      
  11.โครงการพัฒนาระบบบริการสขุภาพ สาขาโรคมะเร็ง                     -      
  12.โครงการพัฒนาระบบบริการสขุภาพ สาขาโรคไต                       30,000   30,000    
  13.โครงการพัฒนาระบบบริการสขุภาพ สาขาจักษุวิทยา                       10,000   10,000    
  14.โครงการพัฒนาระบบบริการสขุภาพ สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ                     -      
  15.โครงการพัฒนาระบบบริการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพตดิ                    -      
  16.โครงการการบรบิาลฟื้นฟูสภาพระยะกลาง (Intermediate care: IMC)                    -      
  17.โครงการกัญชาทางการแพทย ์                    -      
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สรุบงบประมาณแผน Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)  

 แผนงาน  

 งบประมาณ  
 

สัดส่วน  
 Non-UC   Non UC   PP   กองทุน   อ่ืนๆ   รวม  

 สป.   กรม/กอง/
เบิกจ่ายแทนกัน  

 basic services   สุขภาพต าบล   เงินบ ารงุ/อบจ,/งบ
จังหวัด/PPA/สสส.  

แผนงานที่ 7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทยฉ์ุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 
                        

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                     

173,000  
         

173,000  
              
45.96  

  1.โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบส่งต่อ         
                     

173,000  
         

173,000    
แผนงานที่ 8 : การพัฒนาตามโครงการพระราชด าร ิ โครงการเฉลิมพระเกียรติและพื้นที่
เฉพาะ 

                        
-    

                       
-    

                       
-    

                       
-    

                            
-    

                
-    

                  
-    

  1.โครงการพระราชด าร ิ โครงการเฉลมิพระเกียรตแิละพื้นที่เฉพาะ           
                

-      
แผนงานที่ 9 : อุตสาหกรรมการแพทยค์รบวงจร  การท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ ความงาม 
และแพทยแ์ผนไทย 

                        
-    

                       
-    

                       
-    

                       
-    

                            
-    

                
-    

                  
-    

  1.โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสขุภาพและการแพทย์           
                

-      
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แผนสุขภาพพัฒนา PCU/NPCU และแผนปฏิบัติการสุขภาพ อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2565 

ส่วนที่ 1              

1.สถานการณ์ปัญหา             

1.1 Base line data             
 - ประชากรเป้าหมายจากปี 2564  
 อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี มีประชากร จ านวน 76,493 คน (HDC ณ วันที่  1 พ.ย.64)  มี 14 ต าบล และมีหน่วยบริการสาธารณสุขประกอบด้วยโรงพยาบาลชุมชน 
จ านวน 1 แห่ง และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 17 แห่ง แผนจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ 10 ปี (ปี 2563-2572) จ านวน 6 ทีม  
ครอบคลุมประชากรทั้งหมด 76,493 คน ในปี 2563 จัดตั้ง PCU/NPCU 3 ทีม (50.00%) ปี 2564 เปิดอีก 1 ทีม (รวม 4 ทีม คิดเป็น 66.67%) มีเป้าหมายเปิดหน่วยบริการสะสม ป ี2565-66 
จ านวน 2 ทีม          
  - สภาพปัญหาจากข้อมูลการวิเคราะห์เชิงลึกรายแผน 
 จากผลการพัฒนา PCU/NPCU เพ่ือลดความแออัด จังหวัดสุพรรณบุรี(1 ต.ค.63-3 ก.ย.64) ได้แก่ การจัดบริการคลินิกโรคเรื้อรัง DM /HT การตรวจ Lab  
การส่งต่อไปยังโรงพยาบาลแม่ข่าย โดยช่องทาง Green channel ท าให้ผู้รับบริการไม่ต้องใช้เวลารอรับบริการในโรงพยาบาลแม่ข่าย  
ผลการด าเนินงานในปี 2564 พบว่า  
ผู้ป่วย DM คุมระดับน้ าตาลได้ดี ร้อยละ 18.19 ลดลงจากปีที่แล้ว (ปี2563 ร้อยละ 20.32)  
มีสาเหตุมาจาก 1.ติดสถานการณ์โควิด 19 ท าให้ผู้ป่วยบางส่วนยังไม่ได้ตรวจ HbA1C  2.พฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วย   
การดูแลหญิงตั้งครรภ์มีผลการด าเนินงานเพ่ิมขึ้น โดย ANC ครบ 5 ครั้ง  ตามเกณฑ์ ร้อยละ 81.13   ANC ครั้งแรกอายุครรภ์ ≤ 12 สัปดาห์ ร้อยละ 87.01     
      
1.2 ปัญหาพื้นที่เชิงคุณภาพ (สาเหตุ/ปัจจัยที่เก่ียวข้อง)         
 - ทบทวนปัญหา จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส าคัญ ผู้ป่วย ผู้ที่เก่ียวข้อง/จากตัวชี้วัด น าสภาพปัญหาที่ได้มาปรับเปลี่ยนมาตรการใหม่ๆ 
 จากผลการด าเนินงานเชิงปริมาณ พบว่า สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายและเกินเกณฑ์ของกระทรวง   
ส่วนเชิงคุณภาพ ผู้ป่วย DM คุมระดับน้ าตาลได้ดี ไม่ผ่านเกณฑ์ ปี 64=18.19%) ควรมีการพัฒนาระบบบริการ ให้มีศักยภาพท้ังคน เงิน ของ เทคโนโลยี และด าเนินเชิงรุกในชุมชน 
1.3 ข้อมูล  หรือปัญหาของกระบวนการท างาน      
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2.สรุปปัญหาที่ส าคัญ -    
3.เป้าประสงค์ (ผลลัพธ์ที่ต้องการ) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพแข็งแรง สามารถดูแลตนเองและครอบครัวเบื้องต้นเมื่อเจ็บป่วยได้อย่างเหมาะสม  

4.ตัวชี้วัดและเป้าหมาย  

ตัวช้ีวัด กระทรวง : 1.ร้อยละของหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่เปิดด าเนินการในพ้ืนที่ ร้อยละ 33 
   2.ร้อยละของประชาชนในอ าเภอที่เป็นที่ตั้งของ รพศ./รพท. มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิดูแล 

  ด้วยหลักเวชศาสตร์ครอบครัว    ร้อยละ 50  
 
ตัวช้ีวัด ตามนโยบายมุ่งเน้น การพัฒนาคุณภาพ PCU/NPCU      
    1. DM มารับบริการที่ PCU/NPCU เพ่ิมขึ้น 5% หรือไม่น้อยกว่า 70% 
    2. HT มารับบริการที่ PCU/NPCU เพ่ิมขึ้น 5% หรือไม่น้อยกว่า 70% 

3. ผู้ป่วย DM ควบคุมระดับน้ าตาลได้ดี (ระดับ10%=1 คะแนน, 20%=2, 30%=3, 40%=4,50%=5คะแนน) 
4. ANC ครั้งแรกอายุครรภ์น้อยกว่า 12 สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 80% 
5. MMR ครั้งที่ 1 ในเด็กอายุครบ 1 ปี ไม่น้อยกว่า 95% 

ตัวช้ีวัด ประเด็นพัฒนาเพิ่มเติม  1.จังหวัดก าหนด 1 ประเด็น –การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง 
1.1 อัตราความครอบคลุมการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่บ้าน ≥ร้อยละ 80 
1.2 อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน ไม่เกิน ร้อยละ 5 
1.3 อัตราผู้ป่วย ควบคุมภาวะโรค/ดูแลตนเองได้ ร้อยละ 80 
1.4 อัตราผู้ป่วยส่งกลับจาก รพ.ได้รับการเยี่ยมบ้าน ใน 14 วัน 100% 
1.5 ข้อมูลผู้ป่วยระดับ 3 ส่งถึงหน่วยบริการปลายทางภายใน 5 วัน 100% 
1.6 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
1.7 ความพึงพอใจของทีมเยี่ยมบ้าน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
1.8 จ านวนชั่วโมงเยี่ยมบ้านของเจ้าหน้าที่ ไม่น้อยกว่า 6 ชม./สัปดาห์/คน 

    2. อ าเภอ ก าหนดอย่างน้อย 1 ประเด็น 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ 

ตัวช้ีวัด จ านวนหน่วยนับ 
ระยะเวลาด าเนินการ/

งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ 

งบประมาณ
รวมท้ังสิ้น 

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด 

พื้นท่ี
เป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย 
ต.ค. 

- 
ธ.ค. 

ม.ค. 
-  

มี.ค 

เม.ย 
- 

มิ.ย 

ก.ค. 
- 

ก.ย. 

Non-
UC 

Non UC PP กองทุน อื่นๆ 

สป. กรม/กอง/
เบิกจ่าย
แทนกัน 

basic 
services 

สุขภาพต าบล เงินบ ารุง/
อบจ,/งบ

จังหวัด/PPA/
สสส. 

ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ท่ี 2                             

แผนงาน ตาม ยุทธศาสตร์ (4 Excellence) ท่ี 5                             

โครงการ (ตามโครงการหลักของกระทรวง)ท่ี 1                             

ช่ือโครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ                             

 (ระดับอ าเภอ)                             

กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนารูปแบบการจัดบริการ 
เพื่อให้ประชาชนเข้าถึง
บริการได้                           

ปฐมภูมิให้มีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทพื้นที่ 
สะดวก ตามคุณภาพ
มาตรฐาน                           

กิจกรรมย่อยที่ 1.1 ข้ึนทะเบียนหน่วยบริการ       NPCU  /   /   /   /              

เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ                             

กิจกรรมย่อยที่ 1.2 จัดบริการปฐมภูมิอย่างมีคุณภาพ       
รพ.สต.ทุก
แห่ง  /   /   /   /              

ตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว                             

กิจกรรมย่อยที่ 1.3 พัฒนาระบบการดูแล       รพ.+ รพ.สต.  /   /   /   /              

ผู้ป่วยต่อเนื่อง palliative & End of life                              
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ 

ตัวช้ีวัด จ านวนหน่วยนับ 
ระยะเวลาด าเนินการ/

งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ 

งบประมาณ
รวมท้ังสิ้น 

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด 

พื้นท่ี
เป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย 
ต.ค. 

- 
ธ.ค. 

ม.ค. 
-  

มี.ค 

เม.ย 
- 

มิ.ย 

ก.ค. 
- 

ก.ย. 

Non-
UC 

Non UC PP กองทุน อื่นๆ 

สป. กรม/กอง/
เบิกจ่าย
แทนกัน 

basic 
services 

สุขภาพต าบล เงินบ ารุง/
อบจ,/งบ

จังหวัด/PPA/
สสส. 

กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากร                             

ตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว 
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
การดูแลของ     

บุคลากร 
NPCU  /   /   /   /              

     -สนับสนุนบุคลากร เช่น แพทย์ พยาบาล  
ทีมสหวิชาชีพตามหลัก
เวชศาสตร์                           

นักสาธารณสุข อบรมหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยตาม ครอบครัว                           

หลักเวชศาสตร์ครอบครัว                             

                              

กิจกรรมหลักที่ 3 ติดตามประเมินผล 
เพื่อก ากับ ติดตามให้ได้
มาตรฐาน     NPCU        /              

     -นิเทศติดตาม ประเมินผล การด าเนินงาน                             

เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ                              

(ตามตัวชี้วัด และนโยบายมุ่งเน้น)                             

                              

                              

รวมแผน….............................................         
          
-    

            
-    

            
-    

            
-    

              
-    

              
-    

                 
-                    -                   -                 -    
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แผนสุขภาพ งานสุขภาพภาคประชาชน และแผนปฏิบัติการสุขภาพ  ปี 2565 
ส่วนที่ 1              
1.สถานการณ์ปัญหา            
1.1 Base line data            
-   ปัจจุบันอาสาสมัครสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่มีจ านวนน้อยกว่า หลังคาเรือนทั้งหมด ท าให้มีอาสาสมัครสาธารณสุขไม่เพียงพอต่อการท างาน อีกท้ัง จ านวนยังต่ ากว่า 
โควต้าของอ าเภอที่มี     
1.2 ปัญหาพื้นที่เชิงคุณภาพ (สาเหตุ/ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง)       
-  .อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน มีจ านวนลดน้อยลง เนื่องจากมี อสม.ลาออกและเสียชีวิต อีกทั้งโควต้า จ านวน อสม.ในพ้ืนที่มีน้อยกว่ายอดกว่า โควต้าที่อ าเภอมี  
  น าสภาพปัญหาที่ได้มาปรับเปลี่ยนมาตรการใหม่ๆ        
1.3 ข้อมูล  หรือปัญหาของกระบวนการท างาน 
-   .อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน มีจ านวนลดน้อยลง เนื่องจากมี อสม.ลาออกและเสียชีวิต  
-  .ปัจจุบันอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน เป็นแกนน าหลักในการพัฒนางานสาธารณสุข จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาศักยภาพให้ทันกับยุคปัจจุบัน    
2.สรุปปัญหาที่ส าคัญ           
-   .อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน มีจ านวนลดน้อยลง เนื่องจากมี อสม.ลาออกและเสียชีวิต  
-  .ปัจจุบันอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน เป็นแกนน าหลักในการพัฒนางานสาธารณสุข จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาศักยภาพให้ทันกับยุคปัจจุบัน    
3.เป้าประสงค์ (ผลลัพธ์ที่ต้องการ)          
อบรมเพ่ิมจ านวน  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ปี 2563 
จ านวน 100 คน 
อบรมให้ความรู้ และพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน 

4.เป้าหมายและตัวชี้วัด   
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน อบรมใหม่จ านวน 100 คน 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/
กิจกรรมย่อย 

วัตถุประสงค์ 

ตัวช้ีวัด จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ 

งบประมาณ
รวมท้ังสิ้น 

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด 

พื้นท่ี
เป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย 
ต.ค. 

- 
ธ.ค. 

ม.ค. -  
มี.ค 

เม.ย - 
มิ.ย 

ก.ค. - 
ก.ย. 

Non-
UC 

Non UC PP กองทุน อื่นๆ 

สป. กรม/กอง/
เบิกจ่าย
แทนกัน 

basic 
services 

สุขภาพ
ต าบล 

เงินบ ารุง/
อบจ,/งบ
จังหวัด/

PPA/สสส. 

ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ท่ี........2                             
แผนงาน ตาม ยุทธศาสตร์ (4 
Excellence) ท่ี _5___                             
โครงการ (ตามโครงการหลักของ
กระทรวง)ท่ี_2____                             
ช่ือโครงการ พัฒนาเครือข่ายก าลังคน
ด้านสุขภาพและ อสม.                             

 (ระดับอ าเภอ)                             
ชื่อโครงการ พัฒนาเครือข่ายก าลังคนด้าน
สุขภาพและ อสม. อ าเภอบางปลาม้า                             
กิจกรรมหลักท่ี 1                                      
พัฒนาศักยภาพ อสม. เป็น อสม. หมอ
ประจ าบ้าน 

1.พัฒนาศักยภาพและยกระดับ อสม.
เป็น อสม.หใอประจ าบ้าน ดูแล
สุขภาพคนในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดี                                                                        

ร้อนละ 75 ของ
ผู้ป่วยที่ได้รับการ
ดูแลจาก อสม. หมอ
ประจ าบ้านมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

ทุก
หมู่บ้าน 

127 คน   
      

57,150  
            57,150 

       
57,150  

  2.ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการ
ดูแล จาก อสม. หมอประจ าบ้านมี
คุณภาพชีวิตที่ดี                           

กิจกรรมย่อยท่ี 2 อบรม อสม.ทดแทน/
ใหม่ 

1.เพื่อให้มี อสม.ครอบคลุมหลังคา
เรือนในการท างาน   ทุกต าบล 100 คน   

      
45,000              

         
45,000  

       
45,000  

  2.เพื่อคงโควต้าในการรับเงินค่าป่วย
การ อสม.ตามที่ได้รับจัดสรร                           

กิจกรรมท่ี 3 ประชุมชี้แจงการ  บริหาร
จัดการเงินค่าป่วยการ อสม.ด้วยระบบ e-
Socail Welfare 

1.เพื่อสร้างความเข้าใจในการ
ด าเนินงานจ่ายค่าป่วยการ อสม.   ทุกต าบล 18                     

 

2.เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการ
ฐานข้อมูล ค่าป่วยการระบบe-
Socail Welfare                           

รวมแผน….............................................             -    102,150        -      -        -                -              -             -    102,150  102,150  
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ 

ตัวช้ีวัด จ านวนหน่วยนับ 
ระยะเวลาด าเนินการ/

งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ 

งบประมาณ
รวมท้ังสิ้น 

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด 

พื้นท่ี
เป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย 
ต.ค. - 
ธ.ค. 

ม.ค. 
-  

มี.ค 

เม.ย 
- 

มิ.ย 

ก.ค. 
- 

ก.ย. 

Non-
UC 

Non 
UC 

PP กองทุน อื่นๆ 

สป. กรม/
กอง/

เบิกจ่าย
แทนกัน 

basic 
services 

สุขภาพ
ต าบล 

เงินบ ารุง/
อบจ,/งบ
จังหวัด/

PPA/สสส. 

ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ท่ี........2                             

แผนงาน ตาม ยุทธศาสตร์ (4 Excellence) ท่ี _6___                             

โครงการ (ตามโครงการหลักของกระทรวง)ท่ี_1____                             

โครงการท่ี_1 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรค
ไม่ติดต่อ 

เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ได้รับการดูแลตาม
มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 

                          

ช่ือโครงการพัฒนาระบบงานNCD คุณภาพโรงพยาบาล
บางปลาม้า 

เพื่อลดการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนในผุ้
ป่วยเบาหวานความดัน 

ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่มี
ระดับHBA1C<7   ≥ ร้อยละ 40                         

กิจกรรมหลัก   

ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับ
การตรวจ HbA1C อย่างน้อย  1
ครั้ง/ปี  ≥ ร้อยละ 70                         

1.แต่งต้ัง/ทบทวนคณะกรรมการNCD Board ระดับอ าเภอ 
ทีมสหสาขาวิชาชีพในการบริการชัดเจนและเพียงพอ   

ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานได้รับ
การไขมันLDL และค่าLDL<100 
mm/dl ร้อยละ ≥ 60                         

2.ประชุมชี้แจงนโยบายและทิศทางในการด าเนินงานพัฒนา
คลินิกNCD คุณภาพ   

ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่มี
ความดันโลหิตน้อยกว่า 140/90 
mmHg  ≥ ร้อยละ 60                         

3.ทบทวน วิเคราะห์ผลการด าเนินงานเพื่อน ามาพัฒนา
ปรับปรุงทุกไตรมาส   

ร้อยละของผู้ป่วยได้รับการตรวจ
ภาวะแทรกซ้อนทางตา ≥60                         

โครงการพัฒนาคลินิกคุณภาพ   

ร้อยละของดู้ป่วยเบาหวานได้รับ
การตรวจภาวะแทรกซ้อนทางเท้า  
≥  ร้อยละ60                         

1.พัฒนาศักยภาพให้กับบุคคาลกรให้มีความรู้ ทักษะในการ
ดุแลผู้ป่วยเบาหวานและความดัน   

ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานและ
หรือความดันที่ได้รับการค้นหา
และคัดกรองโรคไตเรื้อรัง  ≥ร้อย
ละ 80   

จนท.ที่
รับผิดชอบโรค
เรื้อรัง รพช.
และรพสต.50
คน 1,250               1250 1250 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ 

ตัวช้ีวัด จ านวนหน่วยนับ 
ระยะเวลาด าเนินการ/

งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ 

งบประมาณ
รวมท้ังสิ้น 

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด 

พื้นท่ี
เป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย 
ต.ค. - 
ธ.ค. 

ม.ค. 
-  

มี.ค 

เม.ย 
- 

มิ.ย 

ก.ค. 
- 

ก.ย. 

Non-
UC 

Non 
UC 

PP กองทุน อื่นๆ 

สป. กรม/
กอง/

เบิกจ่าย
แทนกัน 

basic 
services 

สุขภาพ
ต าบล 

เงินบ ารุง/
อบจ,/งบ
จังหวัด/

PPA/สสส. 

2.จัดท าคู่มือทั้งในคลินิกเครือข่ายรพสต.ในการดูแลผู้ป่วย   

ร้อยละของผุ้ป่วยเบาหวานและ
หรือ/ความดันโลหิตสูงที่เป็นCKD 
3-4 ชะลอการลดลงของeGFRได้
ตามเป้าหมาย ≥ ร้อยละ50                         

3.ผู้ป่วยเบาหวานความดันได้รับการตรวจสุขภาพปีละครั้ง   

ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานความ
ดันที่ข้ึนทะเบียนได้รับการประเมิน
โอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอด
เลือด( CVD risk)≥ร้อยละ90                         

4.ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางไต ตา 
เท้าปีละ1ครั้ง   

ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานและ
หรือความดันที่มีCVD Risk ≥20% 
.นช่วงไตรมาส1 ,2และมีผลCVD 
Risk ลดลงเป็น<20%ในไตรมาส
3,4 ≥ร้อยละ40                         

5.จัดท าทะเบียนจ าแนกกลุ่มตามระยะของโรค                             

6..ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันที่ควบคุมโรคได้ดีส่งกลับรพสต.. ้                             

7.จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรายบุคลและรายกลุ่มโดย
ทีมสหสาขาวิชาชีพ       

ผู้ป่วย
เบาหวานที่
ควบคุมระดับ
น้ าตาลไม่ได้
และญาติ                     

8.ให้ความรู้และฝึกทักษะที่จ าเป็นในการดูแลตนเองและ
ครอบครัว                             
9.การจัดการรายกรณีผุ้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมน้ าตาลไม่ได้                             

10.KM/case conference แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ
เครือข่ายสุขภาพในชุมชน       

อ.บางปลาม้า  
120 คน 
แบ่งเป็น ครั้ง
ละ30คน 750 750 750 750  -     -     -      3000 3000 

รวมแผน….............................................         2,000  750  750  750       -            -             -            -       4,250    4,250  
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ 

ตัวช้ีวัด จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ 

งบประมาณ
รวมท้ังสิ้น 

ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

พื้นท่ี
เป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย 
ต.ค. - 
ธ.ค. 

ม.ค. -  
มี.ค 

เม.ย - 
มิ.ย 

ก.ค. - 
ก.ย. 

Non-
UC 

Non UC PP กองทุน อื่นๆ 

สป. กรม/
กอง/

เบิกจ่าย
แทนกัน 

basic 
services 

สุขภาพ
ต าบล 

เงินบ ารุง/
อบจ,/งบ
จังหวัด/
PPA/
สสส. 

ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ท่ี........2                             

แผนงาน ตาม ยุทธศาสตร์ (4 Excellence) ท่ี _6___                             

โครงการ (ตามโครงการหลักของกระทรวง)ท่ี_4____                             

โครงการที่ 1.พัฒนาระบบการดูแลทารกแรกเกิด     
รพ.บางปลา
ม้า                       

กิจกรรมหลักที่ 1.ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการ
ค้นหาคัดกรองหญิงต้ังครรภ์ ครรภ์เสี่ยงและทารกกลุ่มเสี่ยง  

ทารกแรกเกิดมี
สุขภาพแข็งแรง 
ปลอดภัย ไม่มี
ภาวะแทรกซ้อน 

อัตราการตาย
ปริก าเนิด
ลดลง                         

กิจกรรมย่อยที่ 1.1รณรงค์ให้ความรู้ในการส่งเสริมป้องกันภาวะ
ผิดปกติที่ต้องได้รับการดูแล.................................................                             
.........................1.2ลงข้อมูลในโปรแกรม new born indicator 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดของจังหวัด เชื่อมโยงข้อมูลจาก 
HDC                             

1.3ติดตามการลงข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน                             

โครงการที่ 2.พัฒนาศักยภาพบุคลากรการดูแลทารกแรกเกิด                             

กิจกรรมหลัก1.อมรมฟ้ืนฟู NCPR ทีม 1ครั้ง/ปีและมีเครื่องมือ
อุปกรณ์พร้อมใช้ 

เพื่อให้บุคลากรมี
ประสิทธิภาพในการ 
NCPR ลดอัตราการ
ตายของทารกแรก
เกิด 100%   

พยาบาลห้อง
คลอด 10 คน     15,000           15,000 

       
15,000  

รวมแผน….............................................         
          
-    

            
-    

      
15,000  

            
-    

              
-    

              
-    

                 
-    

                
-    

         
15,000  

       
15,000  
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ 

ตัวช้ีวัด จ านวนหน่วยนับ 
ระยะเวลาด าเนินการ/

งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ 

งบประมาณ
รวมท้ังสิ้น 

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด 

พื้นท่ี
เป้าหมาย 

กลุ่มเป้า
หมาย 

ต.ค. 
- 

ธ.ค. 

ม.ค. 
-  

มี.ค 

เม.ย 
- 

มิ.ย 

ก.ค. 
- 

ก.ย. 

Non-
UC 

Non UC PP กองทุน อื่นๆ 

สป. กรม/กอง/
เบิกจ่าย
แทนกัน 

basic 
services 

สุขภาพ
ต าบล 

เงินบ ารุง/
อบจ,/งบ
จังหวัด/

PPA/สสส. 

ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ท่ี........2                             

แผนงาน ตาม ยุทธศาสตร์ (4 Excellence) ท่ี _6___                             

โครงการ (ตามโครงการหลักของกระทรวง)ท่ี_6____                             
ชื่อโครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2565                             
1. อบรมพัฒนาองค์ความรู้การคีย์ข้อมูลรายงานแพทย์แผน
ไทย   ผ่านโปรแกรม       

ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วม
อบรม                         

  (   HDC / Seamless For  DMIS  )                              

2. อบรมพัฒนาระบบบริการตาม  service plan  2 ครั้ง    
ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วม
อบรม     /   /               

3. ประเมินมาตรฐานและติดตามการด าเนินงานในพื้นที่                              

3.1 นิเทศติดตามการด าเนินงานในพื้นที่    ร่วมรับการประเมิน        /     /              

3.2 . ประเมินมาตรฐาน รพ.สส.พท.                              

รวมแผน….............................................         
          
-    

            
-    

            
-    

            
-    

              
-    

              
-    

                 
-    

                
-    

               
-                 -    
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ 

ตัวช้ีวัด จ านวนหน่วยนับ 
ระยะเวลาด าเนินการ/

งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ 

งบประมาณ
รวมท้ังสิ้น 

ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

พื้นท่ี
เป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย 
ต.ค. 

- 
ธ.ค. 

ม.ค. 
-  

มี.ค 

เม.ย - 
มิ.ย 

ก.ค. 
- 

ก.ย. 

Non-
UC 

Non UC PP กองทุน อื่นๆ 

สป. กรม/
กอง/

เบิกจ่าย
แทนกัน 

basic 
services 

สุขภาพ
ต าบล 

เงินบ ารุง/
อบจ,/งบ
จังหวัด/

PPA/สสส. 

ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ท่ี........2                             

แผนงาน ตาม ยุทธศาสตร์ (4 Excellence) ท่ี _6___                             

โครงการ (ตามโครงการหลักของกระทรวง)ท่ี_7____                             

ชื่อโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน 1. อัตราการเข้าถึงโรคจิตเพิ่มข้ึน   อ.บางปลาม้า 

จนท รพบาง
ปลาม้าและ
จนท รพสต.     30000           30000 30000 

  

2. เพื่อให้สถานบริการสามารถ
ดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินตาม
มาตรฐาน     60คน                     

 

3. อัตราผู้ป่วยจิตเวชกลับเป็นซ้ า
ลดลง                           

      กิจกรรม 1.1 ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่และแกนน า
เครือข่าย                             
      กิจกรรม 1.2พัฒนาแนวทางช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะ
วิกฤตและฉุกเฉินทางจิตเวช                              

      กิจกรรม 1.3 อบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่รพช. และรพสต.                             
      กิจกรรม 1.4 อบรมเชิงปฏิบัติการการจ ากัดพฤติกรรม
ผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน                             

      กิจกรรม 1.5ซ้อมแผนการด าเนินการ                             
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ 

ตัวช้ีวัด จ านวนหน่วยนับ 
ระยะเวลาด าเนินการ/

งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ 

งบประมาณ
รวมท้ังสิ้น 

ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

พื้นท่ี
เป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย 
ต.ค. 

- 
ธ.ค. 

ม.ค. 
-  

มี.ค 

เม.ย - 
มิ.ย 

ก.ค. 
- 

ก.ย. 

Non-
UC 

Non UC PP กองทุน อื่นๆ 

สป. กรม/
กอง/

เบิกจ่าย
แทนกัน 

basic 
services 

สุขภาพ
ต าบล 

เงินบ ารุง/
อบจ,/งบ
จังหวัด/

PPA/สสส. 

โครงการ (ตามโครงการหลักของกระทรวง)ที่2 
1.ลดอัตราการฆ่าตัวตายในอ าเภอ
บางปลาม้า                           

ชื่อโครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการฆ่าตัวตาย 
2.ผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับไป
ท าร้ายตนเองซ้ าภายใน 1 ป ี   อ.บางปลาม้า 

จนท รพบาง
ปลาม้าและ
จนท รพสต.     12,000           12,000 12000 

        60คน                     

กิจกรรมหลัก                             

 (ระดับอ าเภอ)                             
      กิจกรรม 1.1 ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่และแกนน า
เครือข่าย                             
      กิจกรรม 1.2พัฒนาแนวทางคัดกรองผู้ป่วยซึมเศร้าและ
ฆ่าตัวตาย                             
      กิจกรรม 1.3 อบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่รพช. และรพสต.
และอสม.                             

      กิจกรรม 1.4 อบรมเชิงปฏิบัติการ                             

      กิจกรรม 1.5ซ้อมแผนการด าเนินการ                             

                              

รวมแผน….............................................         
          
-    

            
-    

      
42,000  

            
-    

              
-    

              
-    

                 
-    

                
-    

         
42,000  

       
42,000  
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ 

ตัวช้ีวัด จ านวนหน่วยนับ 
ระยะเวลาด าเนินการ/

งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ 

งบประมาณ
รวมท้ังสิ้น 

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด 

พื้นท่ี
เป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย 
ต.ค. 

- 
ธ.ค. 

ม.ค. 
-  

มี.ค 

เม.ย 
- 

มิ.ย 

ก.ค. 
- 

ก.ย. 

Non-
UC 

Non UC PP กองทุน อื่นๆ 

สป. กรม/กอง/
เบิกจ่าย
แทนกัน 

basic 
services 

สุขภาพ
ต าบล 

เงินบ ารุง/
อบจ,/งบ

จังหวัด/PPA/
สสส. 

ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ท่ี........2                             

แผนงาน ตาม ยุทธศาสตร์ (4 Excellence) ท่ี _6                             

โครงการ (ตามโครงการหลักของกระทรวง)ท่ี_10                             

สาขามะเร็ง                             

1. จัดบริการให้ความรู้เรื่องการคัดกรองมะเร็งเต้านม
ด้วยการตรวจคล าเต้านมด้วยตนเองในสตรีอายุ 30-
70 ปี 

1. เพื่อให้สตรีกลุ่มเป้าหมายและกลุ่ม
เสี่ยงได้รับความรู้ ความเข้าใจและ
เห็นความส าคัญของการตรวจคัด
กรองโรคมะเร็งเต้านม    อ.บางปลาม้า  

 สตรีอายุ  30-
70 ปี                     

  

2. เพื่อให้สตรีกลุ่มเป้าหมายและกลุ่ม
เสี่ยงได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็ง
เต้านม                           

 

3. เพื่อให้สตรีกลุ่มเป้าหมายและกลุ่ม
เสี่ยงได้รับการวินิจฉัยโรคและได้รับ
ค าแนะน าทางการแพทย์อย่าง
เหมาะสม                           

2. การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
สตรีกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจคัด
กรองด้วยวิธี Pap smear    อ.บางปลาม้า  

สตรีอายุ30 - 
60 ปี                     

3. การตรวจคัดกรองและตรวจค้นหามะเร็งล าไส้ 
1. ประชากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งล าไส้    อ.บางปลาม้า  ประชากรเพศ                     

 

2. ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีผล
ตรวจเป็นบวก ได้รับการส่องกล้องดู
ล าไส้     

ชายหญิง อายุ
50 - 70 ป ี                     

รวมแผน….............................................         
          
-    

            
-    

            
-    

            
-    

              
-    

              
-    

                 
-    

                
-                   -                 -    
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ 

ตัวช้ีวัด จ านวนหน่วยนับ 
ระยะเวลาด าเนินการ/

งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ 

งบประมาณ
รวมท้ังสิ้น 

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด 

พื้นท่ี
เป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย 
ต.ค. 

- 
ธ.ค. 

ม.ค. -  
มี.ค 

เม.ย 
- 

มิ.ย 

ก.ค. 
- 

ก.ย. 

Non-
UC 

Non UC PP กองทุน อื่นๆ 

สป. กรม/
กอง/

เบิกจ่าย
แทนกัน 

basic 
services 

สุขภาพ
ต าบล 

เงินบ ารุง/
อบจ,/งบ
จังหวัด/

PPA/สสส. 

ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ท่ี.......2                             

แผนงาน ตาม ยุทธศาสตร์ (4 Excellence) ท่ี _6___                             

โครงการ (ตามโครงการหลักของกระทรวง)ท่ี_11____                             

ชื่อโครงการ......ชะลอไตเสื่อม..... 
ชะลอไต
เสื่อม 

ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่
มีอัตราการลดลงของ 
eGFR<5 
ml/min/1.73m2/yr 66 

อ าเภอบาง
ปลาม้า 

ไตเสื่อม ระยะ
3-4   30,000             30000 30000 

กิจกรรมหลักที่ 1 ....อบรมความรู้การดูแลตนเองเรื่องโรค
ไต                             

กิจกรรมย่อยที่ 1.1.ปรับพฤติกรรมผู้ป่วยไตเสื่อม ระยะ3-4                             

รวมแผน….............................................         0 30000 0 0 0 0 0 0 30000 30000 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรม
ย่อย 

วัตถุประสงค์ 

ตัวช้ีวัด จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ 

งบประมาณ
รวมท้ังสิ้น 

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด 

พื้นท่ี
เป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย 
ต.ค. - 
ธ.ค. 

ม.ค. -  
มี.ค 

เม.ย - 
มิ.ย 

ก.ค. - 
ก.ย. 

Non-
UC 

Non 
UC 

PP กองทุน อื่นๆ 

สป. กรม/
กอง/

เบิกจ่าย
แทนกัน 

basic 
services 

สุขภาพ
ต าบล 

เงินบ ารุง/
อบจ,/งบ
จังหวัด/

PPA/สสส. 

ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ท่ี 2                             
แผนงาน ตาม ยุทธศาสตร์ (4 Excellence) 
ท่ี 6                             
โครงการท่ี 12 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
สาขาจักษุ                             
โครงการคัดกรองต้อกระจก/ต้อหินในผู้สูงอายุ                             

1.ออกหน่วยคัดกรองสายตาค้นหาBlinding 
cataract ในชุมชน เพื่อลดอัตราตาบอดในผู้สูงอายุ 

ร้อยละของผู้สูงอายุ
60ปีข้ึนไปได้รับการ
คัดกรองสายตา ร้อย
ละ 75  ต.โคกคราม ผู้สูงอายุ 1560                     

2. อบรมอสม.วัดสายตาอย่างง่าย เพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการด้านจักษุ                           

3. สายตาผิดปกติส่งคัดกรองที่คลินิกตา ลดอัตราการรอคอยผ่าตัดต้อกระจก                           

4.Blinding cataract ส่งต่อรพศ.เพื่อพบจักษุพ. 
เพื่อลดอัตราตาบอดในผู้สูงอายุเพื่อให้
ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการด้านจักษุ 

ร้อยละของผู้ป่วย
Blinding cataract 
ได้รับการส่งต่อ ร้อย
ละ 100                         

โครงการคัดกรองจอประสาทในผู้ป่วย
เบาหวาน ลดอัตราการรอคอยผ่าตัดต้อกระจก                           

1.คัดกรองจอประสาทตาคลินิกเบาหวาน อังคาร 
และพุธ 

ลดภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวานข้ึนจอ
ตา 

ร้อยละของผู้ป่วย
เบาหวานได้รับการ
คัดกรองDR  ≥ ร้อย
ละ 60 อ.บางปลาม้า 

ผู้ป่วย
เบาหวานที่รับ                     

2.ผิดปกติเล็กน้อยรอพบจักษุพ.จากรพศ.ทุก3
เดือน 

ผุ้ป่วยได้รับการส่งต่อในรายที่เบาหวาน
ข้ึนจอตารุนแรง     

บริการ รพ.
บางปลาม้า                     

3.สงสัยจอประสาทจาผิดปกติใกล้จุดรับภาพส่ง
ต่อรพศ.ทันที       

และรพสต.อ.
บางปลาม้า                     

4.ออกหน่วยตัดกรองจอประสาทตา ต้อหินและ
ต้อกระจกในรพสต                             
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรม
ย่อย 

วัตถุประสงค์ 

ตัวช้ีวัด จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ 

งบประมาณ
รวมท้ังสิ้น 

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด 

พื้นท่ี
เป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย 
ต.ค. - 
ธ.ค. 

ม.ค. -  
มี.ค 

เม.ย - 
มิ.ย 

ก.ค. - 
ก.ย. 

Non-
UC 

Non 
UC 

PP กองทุน อื่นๆ 

สป. กรม/
กอง/

เบิกจ่าย
แทนกัน 

basic 
services 

สุขภาพ
ต าบล 

เงินบ ารุง/
อบจ,/งบ
จังหวัด/

PPA/สสส. 

โครงการโรงพยาบาลพี่โรงพยาบาลน้อง                             

1.จัดต้ังหน่วยตรวจตาร่วมกับหน่วยแพทย์รพศ.
ทุก3ด. 

ผุ้ป่วยสามารถเข้าถึงการ
บริการด้านจักษุ 

ร้อยละผุ้ป่วยที่คัด
กรองสายตาพบ
สายตาผิดปกติส่ง
พบจักษุพ  ร้อยละ 
100 อ.บางปลาม้า 

ผุ้ป่วยที่คัด
กรองสายตา 2500 2500 2500 2500         

         
10,000         10,000  

2.ผู้ป่วยที่ค้นหาในชุมชนที่พบผิดปกติส่งเข้า
คลินิกตาเพื่อพบจักษุพ. ทั้งส่งเสริมรักษาและฟื้นฟู     

พบความ
ผิดปกติ                     

3.ผู้ป่วยรพสต.ที่พบผิดปกติส่งพบจักษุพ.คลิ
นิกตาในรพ.                             

                              

รวมแผน….............................................         
     
2,500  

       
2,500  

       
2,500  

       
2,500  

              
-    

              
-    

                 
-    

                
-    

         
10,000         10,000  
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แผนปฏิบัติการสุขภาพด้านยาเสพติด จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2564 

ส่วนที่ 1  
1.สถานการณ์ปัญหา 
 สถานการณ์ภายในประเทศไทย พบว่า ยาบ้า ยังเป็นตัวยาหลักท่ีมีการแพร่ระบาดมากที่สุด ส่วนยาเสพติด
ที่ต้องมีการเฝ้าระวังมากข้ึน ได้แก่ เฮโรอีนและคีตามีน เนื่องจากมีการแพร่ระบาดเพ่ิมสูงขึ้น อย่างต่อเนื่องในช่วง 
2 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน รวมถึงอาจส่งผลให้เกิดผู้เสพรายใหม่ และในปี 2562 ศูนย์การศึกษา
ปัญหาการเสพติดร่วมกับ สสส.รายงานผลการส ารวจสถานการณ์ด้านยาเสพติดในประเทศไทยพบว่าเด็กและ
เยาวชนไทยช่วงอายุ  12-19 ปี มีการใช้สารเสพติดมากขึ้นถึงร้อยละ 3.72 โดยครึ่งหนึ่งก าลังเรียนอยู่ในชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น นอกจากนี้ในกลุ่มเยาวชนที่ติดยาบ้า นอกจากนี้ยัง พบว่ามีความชุกของการติดเชื้อโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์สูงกว่าร้อยละ 20  มีภาวะติดสุราร่วมด้วยและมีภาวะซึมเศร้าสูงถึงหนึ่งในสาม  ในจังหวัด
สุพรรณบุรี พบว่าผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการบ าบัดในสถานพยาบาลเป็นกลุ่มวัยท างานที่มีอายุช่วง 20-34ปี มาก
ที่สุด  รองลงคือกลุ่มเยาวชนที่มีอายุระหว่าง ๑๕-๑๙ ปี ลกัษณะการแพร่ระบาดของยาเสพติดส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม
สารกระตุ้นที่มีผลต่อระบบประสาทสมอง ได้แก่ ยาบ้า ยาไอซ์ รองลงมาคือ กัญชา รวมถึงสารเสพติด ที่ไม่ผิด
กฎหมาย เช่น สุรา บุหรี่ แต่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ และความรุนแรงในสังคม จากข้อมูลคดีอาชญากรรม และ
ความรุนแรงที่เกิดข้ึนในสังคมมักมีความ เกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติดทั้งสิ้น  ดังนั้น จึงนับเป็นอีกหนึ่งปัญหาส าคัญ
ทางด้านสาธารณสุขที่ต้องด าเนินการพัฒนาระบบบริการด้านการบ าบัดรักษาและ การติดตาม เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพโดยถือ "ผู้เสพยาเสพติดเป็นผู้ป่วย" ต้องเข้าถึงบริการด้านสุขภาพตั้งแต่การป้องกัน จูงใจ ให้เข้ารับ
การบ าบัดรักษาฯ รวมทั้งได้รับการติดตามดูแลช่วยเหลือต่อเนื่องป้องกันการกลับไปเสพติดซ้ าและมีคุณภาพชีวิตที่
ดี อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ไม่สร้างปัญหาหรือความเดือดร้อนต่อสังคม 
 ในส่วนสถานการณ์ด้านการบ าบัดรักษาฯยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี ปี๒๕๖3 (ต.ค.62-ก.ย.๖3) พบว่า 
ผลการด าเนินงานบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดทั้งหมด 2,069  ราย แบ่งเป็นจากโรงพยาบาล ๑๐ แห่ง จ านวน 1,387 
คน (สมัครใจ 496 รายและบังคับบ าบัดแบบไม่ควบคุมตัว 891ราย) และระบบสมัครใจรูปแบบค่ายบ าบัดในชุมชน
จาก ๑๐ อ าเภอ 7 รุ่น จ านวน 682 ราย  นอกจากนี้ ยังพบว่าอัตราการติดตามดูแลผู้ผ่านการบ าบัดฯครบ
โปรแกรมอย่างต่อเนื่องครบ 1 ปี (Retention rate) คิดเป็นร้อยละ 56.62 และผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อความ
รุนแรงได้รับการประเมินบ าบัดรักษา และติดตามดูแลช่วยเหลือตามระดับความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง 1 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 62.79 
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ตัวช้ีวัด: ร้อยละ50ของผู้ป่วยยาเสพติดเขา้รับการบ าบัดรักษาและติดตามดูแลต่อเนื่อง 1 ปี(Retention Rate) 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ ์

ปีงบประมาณ 2563 ข้อมูล ณ 10 ก.ย. 63 
2561 2562 2563 อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ 50 เมือง 1082 631 58.32 
41.3 40.71 41.16 เดิมบางฯ 121 70 57.85 

เขต 5 ดอนเจดีย ์ 40 28 70 
38.81 36.92 52.41 ด่านช้าง 167 45 26.95 

จังหวัดสุพรรณบรุ ี บางปลาม้า 40 20 50 
29.34 39.97 56.62 ศรีประจันต ์ 48 22 45.83 

ปีงบประมาณ 2563 สองพี่น้อง 148 21 14.19 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 สามชุก 35 12 34.29 

41.28 42.97 56.62 

หนองหญ้าไซ 55 25 45.45 
อู่ทอง 742 529 71.29 
รวม 2478 1403 56.62 

 
ตัวช้ีวัด: ร้อยละ60ของผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรงไดร้ับการประเมินบ าบัดรักษาและตติตามดูแล 

ช่วยเหลือตามระดับความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง 1 ปี(SMIV) 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

เกณฑ ์
ปีงบประมาณ 2563 ข้อมูล ณ 10 ก.ย. 63 

2561 2562 2563 อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ 50 เมือง 18 13 72.22 

36.13 41.2 58.9 เดิมบางฯ 11 8 72.73 
เขต 5 ดอนเจดีย ์ 1 0 0 

28 34.65 51.6 ด่านช้าง 1 1 100 
จังหวัดสุพรรณบรุ ี บางปลาม้า 1 1 100 

16.67 33.33 62.79 ศรีประจันต ์ 1 0 0 
ปีงบประมาณ 2563 สองพีน่้อง 4 1 25 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 สามชุก 3 1 33.33 

41.28 42.97 62.79 

หนองหญ้าไซ 3 1 33.33 
อู่ทอง 1 1 100 
รวม 43 27 62.79 

 
1.1 Base line data 

1.เป้าหมายการบ าบัดในระบบสมัครใจ  จ านวน  393 คน 
2.เป้าหมายการบ าบัดในระบบบังคับบ าบัดแบบไม่ควบคุมตัว  จ านวน  650 คน 
3.เป้าหมายการลดอันตรายจากการใช้ยา (Harm reduction) จ านวน 1,638 คน 
4.เป้าหมายสถานพยาบาลของรัฐผ่านการรับรองมาตรฐานบ าบัดยาเสพติดครบทุกแห่ง (10 แห่ง) 
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1.2 ปัญหาพื้นที่เชิงคุณภาพ (สาเหตุ/ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง) 
ปัญหาส าคัญของการบ าบัดฟ้ืนฟูฯผู้ติดยาเสพติดหลายปีที่ผ่านมาคือ ผู้ป่วยยาเสพติดที่ผ่าน 

กระบวนการบ าบัดรักษาฯ ได้รับการติดตามไม่ครบตามเกณฑ์ก าหนด  เนื่องจากผู้ป่วยฯดังกล่าวไม่อยู่ในพ้ืนที่ และ
ติดตามตัวไม่พบ  และบางส่วนกลับไปเสพยาเสพติดซ้ าเพราะกลับไปอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมหาซื้อยาเสพติด ได้
ง่าย สภาพครอบครัวที่ยังมีปัญหา ประกอบกับสภาพจิตใจที่ไม่เข้มแข็งพอท่ีจะเลิกยาได้ และจากนโยบายการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ  UNGASS 2016 ได้ปรับแนวคิดด้านการบ าบัดรักษามิติใหม่ที่ว่า "ผู้เสพคือ
ผู้ป่วย"ด้วยโรคสมองติดยาซึ่งถือเป็นโรคเรื้อรังโรคหนึ่ง ดังนั้นการที่จะให้ผู้ติดยาเสพติดสามารถเลิกยาได้อย่างถาวร
นั้นเป็นเรื่องยาก แต่การช่วยเหลือดูแลให้ผู้ติดยาเสพติดสามารถอยู่ในสังคมโดยไม่ส่งผลกระทบต่อผู้อ่ืนเป็นสิ่ง
ส าคัญมากกว่า  ดังนั้นการปรับทัศนคติของคนในสังคมที่เปิดโอกาสให้ผู้เสพ/ผู้ติดได้รับการบ าบัดฯเน้นมุมมองด้าน
สุขภาพแทนการลงโทษหรือตีตราความผิด  และการลดอันตรายจากการใช้ยาเพ่ือป้องกันอันตรายหรือความเสี่ยงที่
อาจเกิดทั้งตัวผู้ป่วยเอง  ชุมชนและสังคม  พร้อมทั้งการขยายฐานหรือรูปแบบการบ าบัดลงสู่ชุมชนจาก Medical  
model สู่ Social model เช่น การบ าบัดในชุมชน(community base treatment/CBT) โดยชุมชนด าเนินการ
เอง ภาครัฐช่วยสนับสนุนหรือการจัดตั้ง Droup in center ในพ้ืนที่เสี่ยงต่อปัญหายาเสพติด    ซึ่งเป็นการป้องกัน
แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน  จังหวัดสุพรรณบุรีได้มีพ้ืนที่ชุมชนเดิมบางนางบวช ของผู้ใหญ่ธีร์น าร่องการ
แก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนด้วยการท าการบ าบัดในชุมชน มีอาสาสมัครในการช่วยสอดส่อง ควบคุม ติดตาม
ช่วยเหลือผู้ที่มีพฤติกรรม ใช้ยาเสพติดในชุมชนให้สามารถเลิกยาได้ และจะขยายโมเดลนี้ให้ชุมชนอ่ืนๆในจังหวัด
สุพรรณบุรี ด าเนินการต่อไปจนครบทุกอ าเภอทุกต าบลในที่สุด  
1.3 ข้อมูล  หรือปัญหาของกระบวนการท างาน 

1. ผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาอยู่ไม่ครบโปรแกรมฯ(Drop out)เพ่ิมข้ึน ทั้งในระบบสมัครใจและระบบบังคับ
บ าบัด 

2. การติดตามผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูฯด าเนินการได้ไม่ครบตามก าหนด(4 ครั้งใน1 ปี)เนื่องจากย้ายที่อยู่ 
ติดตามตัวไม่พบ ไปประกอบอาชีพต่างจังหวัด 

3. สถานพยาบาลบางแห่งยังไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานการบ าบัดรักษายาเสพติด (HA) 
4. สถานพยาบาลทุกแห่งยังมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ได้อย่าง

ครบถ้วน 
5. กระบวนการด าเนินงานบ าบัดในชุมชนยังเห็นภาพไม่ชัดเจน ขาดการบูรณาร่วมกันกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
 

2.สรุปปัญหาที่ส าคัญ 
 ผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดฟื้นฟูไม่ครบโปรแกรมเพ่ิมขึ้น 
 ผู้ป่วยยาเสพติดที่ผ่านการบ าบัดรักษาฯ ได้รับการติดตามไม่ครบตามเกณฑ์มาตรฐาน และผู้ป่วยยาเสพติด
ที่ผ่านการบ าบัดรักษาฯ กลับไปเสพยาเสพติดซ้ า 
 สถานพยาบาลผ่านการรับรองมาตรฐานการบ าบัดรักษายาเสพติด (HA) ไม่ครบทุกแห่ง 
 การด าเนินงาน CBTx ในพ้ืนที่ยังขาดการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
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3.เป้าประสงค์ (ผลลัพธ์ที่ต้องการ) 
เพ่ือให้ผู้เสพผู้ติดได้รับการบ าบัด รักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพและสดอันตรายจากยาเสพติดสามารถกลับไปใช้

ชีวิตในสังคมได้ตามปกติ โดยมีกลไกติดตามการช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดรักษาอย่างเป็นระบบ 
 
4.ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

จ านวนผู้เสพผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการบ าบัด รักษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพและลดอันตรายจากยาเสพติด 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษา และติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate) 
ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรงได้รับการประเมินบ าบัดรักษา และติดตามดูแล

ช่วยเหลือตามระดับความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง 1 ปี 
ตัวชี้วัดกิจกรรม 

1.ผู้ป่วยยาเสพติดได้รับการบ าบัด รักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ และลดอันตรายจากยาเสพติด 
2.สถานบริการได้รับการพัฒนาด้านการบ าบัด รักษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพและลดอันตรายจากยาเสพติด 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ 

ตัวช้ีวัด จ านวนหน่วยนับ 
ระยะเวลาด าเนินการ/

งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ 

งบประมาณ
รวมท้ังสิ้น 

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด 

พื้นท่ี
เป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย 
ต.ค. 

- 
ธ.ค. 

ม.ค. 
-  

มี.ค 

เม.ย 
- 

มิ.ย 

ก.ค. 
- 

ก.ย. 

Non-
UC 

Non UC PP กองทุน อื่นๆ 

สป. กรม/กอง/
เบิกจ่าย
แทนกัน 

basic 
services 

สุขภาพ
ต าบล 

เงินบ ารุง/
อบจ,/งบ
จังหวัด/

PPA/สสส. 

ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ท่ี........2                             

แผนงาน ตาม ยุทธศาสตร์ (4 Excellence) ท่ี _6                             

โครงการ (ตามโครงการหลักของกระทรวง)ท่ี_14                             

ช่ือโครงการ.......ป้องกันยาเสพติด........................                             
1แผนงานป้องกัน ปราบปรามและบ าบัดรักษาผู้ติดยา
เสพติด 

1.เพื่อให้การบ าบัด
ฟื้นฟูฯผู้ติดยาเสพติด                           

 กิจกรรม 1. การบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ป่วยยาเสพติด 
2.เพือลดอันตรายจาก
การใช้ยาเสพติด       / / / /             

1.1 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านยาเสพ
ติดตามเกณฑ์มาตรฐาน 

3.เพื่อส่งเสริมป้องกัน
ปัญหายาเสพติดใน
ชุมชน                           

-ประเมินตนเองเพื่อรับรองคุณภาพด้านยาเสพติดจาก 
สบยช.(Reaccredit) ป6ี5 3 แห่ง โดยมีรพ.บางปลา
ม้า Reaccredit 

4.เพือให้ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงสามารถเข้าถึง
บริการสุขภาพได้                           

-ค้นหา/คัดกรองผู้เสพผู้ติดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ด้วย
แบบ V2                             
-ให้การบ าบัดฟื้นฟูฯทั้งระบบสมัครใจ,บังคับรักษาฯ 
และค่ายบ าบัดในชุมชน ตามมาตรฐานการบ าบัดฯ 

เป้าหมายตามที่ สสจ.
ก าหนด                           

-ติดตามช่วยเหลือดูแลผู้ผ่านการบ าบัดฯทุกระบบ 
เพื่อป้องกันการเสพติดซ้ า พร้อมส่งเสริมเรื่องอาชีพ 

เป้าหมายจากการ
บ าบัดระบบสมัครใจ
โดยแผนบูรณาการกับ
สาธารสุขอ าเภอโดยอ
สม BUDDY                           

 1.2 การลดอันตรายจากการใช้ยา(Harrm 
reduction)                             
- จัดต้ัง Harrm reduction unitพร้อมด าเนินการ
ตามเกณฑ์ก าหนด                             
- จัดต้ังคณะกรรมการ Harrm reduction ระดับ
จังหวัด                             
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ 

ตัวช้ีวัด จ านวนหน่วยนับ 
ระยะเวลาด าเนินการ/

งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ 

งบประมาณ
รวมท้ังสิ้น 

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด 

พื้นท่ี
เป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย 
ต.ค. 

- 
ธ.ค. 

ม.ค. 
-  

มี.ค 

เม.ย 
- 

มิ.ย 

ก.ค. 
- 

ก.ย. 

Non-
UC 

Non UC PP กองทุน อื่นๆ 

สป. กรม/กอง/
เบิกจ่าย
แทนกัน 

basic 
services 

สุขภาพ
ต าบล 

เงินบ ารุง/
อบจ,/งบ
จังหวัด/

PPA/สสส. 
กิจกรรมท่ี 2: ส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในชุมชน         / / / /             
-ร่วมด าเนินงานตามโครงการทูบีฯในพื้นที่อย่าง
ต่อเนื่อง                             
-สนับสนุนการป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
สถานประกอบการและในชุมชน                             

กิจกรรมท่ี 3 :พัฒนารูปแบบการบ าบัดฟ้ืนฟูในชุมชน 
(community based treatment)โดย พชอ. 

เพื่อด าเนินการบ าบัด
โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน       / / / /             

-การมีส่วนร่วมในชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด 
เช่น การช่วยดูแลติดตามพฤติกรรมผู้ผ่านการบ าบัดฯ
ทั้งการตรวจปัสสาวะ ,การช่วยเหลือด้านอาชีพฯลฯ                             
-บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการบ าบัดใน
ชุมชนโดยชุมชนด าเนินการเอง ภาครัฐเข้าส่งเสริมทาง
วิชาการที่เกี่ยวข้อง                             

รวมแผน….............................................         
          
-    

            
-    

            
-    

            
-    

              
-    

              
-    

                 
-    

                
-    

               
-                 -    
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ 

ตัวช้ีวัด จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ 

งบประมาณ
รวมท้ังสิ้น 

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด 

พื้นท่ี
เป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย 
ต.ค. - 
ธ.ค. 

ม.ค. -  
มี.ค 

เม.ย - 
มิ.ย 

ก.ค. - 
ก.ย. 

Non-
UC 

Non UC PP กองทุน อื่นๆ 

สป. กรม/กอง/
เบิกจ่าย
แทนกัน 

basic 
services 

สุขภาพ
ต าบล 

เงินบ ารุง/
อบจ,/งบ

จังหวัด/PPA/
สสส. 

ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ท่ี.......2                             

แผนงาน ตาม ยุทธศาสตร์ (4 Excellence) ท่ี _7                             

โครงการ (ตามโครงการหลักของกระทรวง)ท่ี_1                             

Prevention                             
โครงการรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนน ในเขต
อ าเภอบางปลาม้า 

เพื่อป้องกันและลดการ
เกิดอุบัติเหตุจราจร 

อัตราตายจากอุบัติเหตุ
ทางถนนไม่เกิน                         

กิจกรรม 1.ให้ความรู้แก่นักเรียน ในเรื่องการขับข่ี
ปลอดภัย และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น   16 ต่อแสนประชากร ทุกต าบล 1 ต าบล 1 รร.     10,000           10000 10000 
2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจราจร 
เช่น ขนส่ง  ต ารวจ Pre - hospital     

อ.บางปลา
ม้า ปชช. ทั่วไป                     

โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

เพื่อพัฒนาระบบ
บริการการแพทย์
ฉุกเฉิน   ทุก รพสต.                       

ผู้รับบริการใช้ระบบ 1669  มากข้ึน 
เพื่อให้ประชาชนเข้าถึง
ระบบ 1669 

ร้อยละของประชากร
เข้าถึงบริการ 

ปชก.อ.บาง
ปลาม้า ผป.อุบัติเหตุ +                     

กิจกรรม   
การแพทย์ฉุกเฉิน 
(Level 1) > 80%   

ผป.เจ็บป่วย
ฉุกเฉิน                     

1.ประชาสัมพันธ์ให้ใช้ระบบ 1669 
เพื่อให้ประชาชนทราบ
ระบบ 1669   

อ.บางปลา
ม้า                       

2.สร้างเครือข่ายในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
เพื่อให้มีคนท างาน
ครอบคลุมทุกพื้นที ่   

อ.บางปลา
ม้า 

อาสากู้ชีพ
อปท. 20  คน   10,000             10000 10000 

3.อบรมเพิ่มทักษะการช่วยเหลือผู้ป่วย ณ.จุดเกิเหตุ
และการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน 

เพื่อให้บุคลากรมี
ความรู้   

อ.บางปลา
ม้า 

จนท.รพ.บาง
ปลาม้า 200 
คน/จนท.รพ
สต. 50  คน     30,000           30000 30000 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ 

ตัวช้ีวัด จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ 

งบประมาณ
รวมท้ังสิ้น 

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด 

พื้นท่ี
เป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย 
ต.ค. - 
ธ.ค. 

ม.ค. -  
มี.ค 

เม.ย - 
มิ.ย 

ก.ค. - 
ก.ย. 

Non-
UC 

Non UC PP กองทุน อื่นๆ 

สป. กรม/กอง/
เบิกจ่าย
แทนกัน 

basic 
services 

สุขภาพ
ต าบล 

เงินบ ารุง/
อบจ,/งบ

จังหวัด/PPA/
สสส. 

4.ซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ 
เพื่อเตรียมความพร้อม
รับอุบัติเหตุหมู่   

อ.บางปลา
ม้า 

จนท.รพ.บาง
ปลาม้า 100 
คน/จนท.รพ
สต. 20  คน/
อาสากู้ชีพ  20  
คน       15,000         15000 15000 

5.จัดรถพยาบาลระดับ Advance มีคนพร้อม 
อุปกรณ์พร้อม ER คุณภาพ 

เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการรับ-ส่งผป. 

อัตราความพร้อมใช้ 
100 % 

รพช.บาง
ปลาม้า 

รถพยาบาลส่ง
ต่อ 3  คัน                     

โครงการพัฒนาระบบบริการ                             
1.พัฒนาอาคารสถานที่โดยปรับปรุงสถานที่ให้พร้อม
รับงานบริการ 

เพื่อให้ห้องฉุกเฉินมี
มาตรฐาน    

รพ.บางปลา
ม้า                       

  
 ผู้รับบริการเข้าถึง 
สะดวก ปลอดภัย                           

2.พัฒนาและธ ารงรักษาก าลังคนโดยส่งอบรมเวช
ปฏิบัติฉุกเฉิน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของเจ้าหน้าที่ 1 คน / ปี 

รพ.บางปลา
ม้า จนท.ER   65,000             65000 65000 

3.พัฒนาระบบคัดกรองโดยส่งอบรมการคัดแยกผู้ป่วย
ฉุกเฉิน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของเจ้าหน้าที่ 2 คน/ ปี 

รพ.บางปลา
ม้า จนท.ER 10,000                   

    

อุบัติการณ์การคัดกรอง
ที่ห้องฉุกเฉิน
คลาดเคลื่อน                         

    
-Under triage/ระดับ 
E <5% / 0                         

    
-Over  triage/ระดับ 
E <15% / 0                         

    

ร้อยละของการคัด
กรองคลาดเคลื่อนที่ 
ER < 10%                         
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ 

ตัวช้ีวัด จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ 

งบประมาณ
รวมท้ังสิ้น 

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด 

พื้นท่ี
เป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย 
ต.ค. - 
ธ.ค. 

ม.ค. -  
มี.ค 

เม.ย - 
มิ.ย 

ก.ค. - 
ก.ย. 

Non-
UC 

Non UC PP กองทุน อื่นๆ 

สป. กรม/กอง/
เบิกจ่าย
แทนกัน 

basic 
services 

สุขภาพ
ต าบล 

เงินบ ารุง/
อบจ,/งบ

จังหวัด/PPA/
สสส. 

4.ซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ 
เพื่อเตรียมความพร้อม
รับอุบัติเหตุหมู่   

อ.บางปลา
ม้า 

จนท.รพ.บาง
ปลาม้า 100 
คน/จนท.รพ
สต. 20  คน/
อาสากู้ชีพ  20  
คน       15,000         15000 15000 

5.จัดรถพยาบาลระดับ Advance มีคนพร้อม 
อุปกรณ์พร้อม ER คุณภาพ 

เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการรับ-ส่งผป. 

อัตราความพร้อมใช้ 
100 % 

รพช.บาง
ปลาม้า 

รถพยาบาลส่ง
ต่อ 3  คัน                     

โครงการพัฒนาระบบบริการ                             
1.พัฒนาอาคารสถานที่โดยปรับปรุงสถานที่ให้พร้อม
รับงานบริการ 

เพื่อให้ห้องฉุกเฉินมี
มาตรฐาน    

รพ.บางปลา
ม้า                       

  
 ผู้รับบริการเข้าถึง 
สะดวก ปลอดภัย                           

2.พัฒนาและธ ารงรักษาก าลังคนโดยส่งอบรมเวช
ปฏิบัติฉุกเฉิน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของเจ้าหน้าที่ 1 คน / ปี 

รพ.บางปลา
ม้า จนท.ER   65,000             65000 65000 

3.พัฒนาระบบคัดกรองโดยส่งอบรมการคัดแยกผู้ป่วย
ฉุกเฉิน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของเจ้าหน้าที่ 2 คน/ ปี 

รพ.บางปลา
ม้า จนท.ER 10,000                   

    

อุบัติการณ์การคัดกรอง
ที่ห้องฉุกเฉิน
คลาดเคลื่อน                         

    
-Under triage/ระดับ 
E <5% / 0                         

    
-Over  triage/ระดับ 
E <15% / 0                         

    

ร้อยละของการคัด
กรองคลาดเคลื่อนที่ 
ER < 10%                         
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ 

ตัวช้ีวัด จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ 

งบประมาณ
รวมท้ังสิ้น 

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด 

พื้นท่ี
เป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย 
ต.ค. - 
ธ.ค. 

ม.ค. -  
มี.ค 

เม.ย - 
มิ.ย 

ก.ค. - 
ก.ย. 

Non-
UC 

Non UC PP กองทุน อื่นๆ 

สป. กรม/กอง/
เบิกจ่าย
แทนกัน 

basic 
services 

สุขภาพ
ต าบล 

เงินบ ารุง/
อบจ,/งบ

จังหวัด/PPA/
สสส. 

 ATLS 
ลดอัตราการเสียชีวิต
และภาวะทุพพลภาพ 

อัตราการรอดชีวิตหลัง 
CPR > 20 %                         

  ของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน                           

5พัฒนาระบบสารสนเทศ 
เพื่อรวบรวมข้อมูลและ
การสื่อสาร                           

โครงการพัฒนาระบบส่งต่อ                             

1.พัฒนาระบบ Thai  Refer 
เพื่อความพร้อมของ
เครื่องมือ  อุปกรณ์   

รพ.บางปลา
ม้า                       

จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (sever แยก)           30,000             30000 30000 

2.จัดต้ังศูนย์ส่งต่อ 
เพื่อความสะดวกใน
การติดต่อสื่อสารและ                           

  ส่งข้อมูล ณ.จุดเดียว                           

รวมแผน….............................................         10,000 105,000 53,000 15,000 0 0 0 0 173,000 173,000 
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People Excellence 
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สรุบงบประมาณแผน People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ)   

แผนงาน 

แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น 

สัดส่วน 
Non-UC Non UC PP กองทุน อ่ืนๆ 

สป. กรม/กอง/เบิกจา่ย
แทนกัน 

basic services สุขภาพต าบล 
เงินบ ารุง/อบจ,/งบ
จังหวัด/PPA/สสส. 

3. People Excellence (บุคลากรเปน็เลิศ) (1 แผนงาน 2 โครงการ) 
                
-                     -                  -                 -               2,190,000       2,190,000   100.00  

แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสขุภาพ (2 โครงการ) 
                
-                     -                  -                 -               2,190,000       2,190,000    

1.โครงการบริหารจดัการก าลังคนด้านสุขภาพ                    2,030,000       2,030,000          -    

2.โครงการ Happy  MOPH กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงแห่งความสขุ                      160,000         160,000          -    
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ 

ตัวช้ีวัด จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ 

งบประมาณ
รวมท้ังสิ้น 

ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

พื้นท่ี
เป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย 
ต.ค. 

- 
ธ.ค. 

ม.ค. -  
มี.ค 

เม.ย - 
มิ.ย 

ก.ค. 
- 

ก.ย. 

Non-
UC 

Non 
UC 

PP กองทุน อื่นๆ 

สป. กรม/
กอง/

เบิกจ่าย
แทนกัน 

basic 
services 

สุขภาพ
ต าบล 

เงินบ ารุง/
อบจ,/งบ
จังหวัด/

PPA/สสส. 
ยุทธศาสตร์4 Excellence ท่ี 3 ด้านบุคลากรเป็นเลิศ 
(People Excellence) 

                            

แผนงาน ตาม ยุทธศาสตร์ (4 Excellence) ที่ 10 การ
พัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ                             
โครงการ ที่ 1 โครงการบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ                             
ชื่อโครงการบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 
ปีงบประมาณ 2565                             

กิจกรรมหลักที่ 1 การบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการก าลังคนด้าน
สุขภาพ เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งของระบบสุขภาพ                           

กิจกรรมย่อยที่ 1.1 การประชุมคณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการคณะท างานบริหารและพัฒนาก าลังคน
ด้านสุขภาพระดับอ าเภอ 

2.เพื่อให้มีบุคลากรเพียงพอ
ต่อการกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานบริการสุขภาพ   สสอ. 

คณะกรรมการ
12 คน /                   

1.โครงการ:คนคุณธรรม หน่วยงานคุณธรรม  
 -ยกย่อง เชิดชูและเห็น
คุณค่าของการประพฤติ   

คปสอ.บาง
ปลาม้า จนท.ทุกระดับ       5000         5000 5000 

ประจ าปี2565 
ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม
และจริยธรรม                          - 

  
ผลักดันค่านิยม MOPH 
/STRONG                           - 

กิจกรรมที่ 1: จัดประกวดคนคุณธรรม ประจ าหน่วยงาน 
 -เพื่อส่งเสริมให้บุคลกรใน
สังกัดประพฤคิ                          - 

กิจกรรมที่ 2.การมอบเกียรติบัตรให้แก่บุคลากรที่ท า 
ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม
และจริยธรรม                          - 

ชื่อเสียงให้กับหน่วยงาน 
และเชิดชูความดี  

                         - 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ 

ตัวช้ีวัด จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ 

งบประมาณ
รวมท้ังสิ้น 

ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

พื้นท่ี
เป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย 
ต.ค. 

- 
ธ.ค. 

ม.ค. -  
มี.ค 

เม.ย - 
มิ.ย 

ก.ค. 
- 

ก.ย. 

Non-
UC 

Non 
UC 

PP กองทุน อื่นๆ 

สป. กรม/
กอง/

เบิกจ่าย
แทนกัน 

basic 
services 

สุขภาพ
ต าบล 

เงินบ ารุง/
อบจ,/งบ
จังหวัด/

PPA/สสส. 

2.โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ 
 -เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง   รพ.บางปลาม้า 

จนท.รพ.บาง
ปลาม้า   750000 750000           1,500,000 1500000 

  
 -เพื่อให้บุคลากรน าความรู้ที่
ได้รับไปปรับ                          - 

  ใช้ในการท างาน                          - 

  
 -เสริมสร้างความสามัคคีใน
องค์กร                          - 

3.โครงการ:สร้างสุข ธ ารงรักษา พัฒนางาน ประสาน
เครือข่ายประจ าปี2565     รพ.บางปลาม้า 

จนท.รพ.บาง
ปลาม้า     525000           525,000 525000 

กิจกรรมที่1:พัฒนาฐานข้อมูลด้านก าลังคน                            - 

กิจกรรมที่ 2:พัฒนาคนให้เพียงพอและมีคุณภาพ                            - 
กิจกรรมที่ 3:พัฒนาคนแลเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน                            - 

สร้างความต่อเนื่องทางวิชาการ                            - 

กิจกรรมที่ 4:บูรณาการเชื่อมโยงเครือข่าย สื่อสาร สร้างสุข                            - 

รวมแผน….............................................         0 750000 1275000 5000 0 0 0 0 2030000 2030000 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ 

ตัวช้ีวัด จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ 

งบประมาณ
รวมท้ังสิ้น 

ค่า
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด พื้นท่ี

เป้าหมาย 
กลุ่มเป้า
หมาย 

ต.ค. 
- 

ธ.ค. 

ม.ค. -  
มี.ค 

เม.ย - 
มิ.ย 

ก.ค. - 
ก.ย. 

Non-
UC 

Non UC PP กองทุน อื่นๆ 

สป. กรม/
กอง/

เบิกจ่าย
แทนกัน 

basic 
services 

สุขภาพ
ต าบล 

เงินบ ารุง/
อบจ,/งบ
จังหวัด/

PPA/สสส. 
ยุทธศาสตร์4 Excellence ท่ี 3 ด้านบุคลากรเป็นเลิศ 
(People Excellence) 

                            

แผนงาน ตาม ยุทธศาสตร์ (4 Excellence) ที่ 10 การ
พัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ                             
โครงการ ที่ 2 โครงการ Happy MOPH กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข                              
ชื่อโครงการ การพัฒนาบุคลากรเพื่อองค์กรแห่งความสุข                             

กิจกรรมหลักท่ี 1 พัฒนาบุคลากรให้เก่ง ดี มีสุข                             

 (กาย ใจ)                             

กิจกรรมย่อยท่ี 1.2 พัฒนาบุคลากระหว่างประจ าการ                             

กิจกรรมย่อยที่ 1.2.1. การประชุมชี้แจงการประเมิน เพื่อให้บุคลากรมีความพร้อม   
สสอ./รพ.

สต. บุคลากร /                   

บุคคลและผลงาน 
ในการปฏิบัติงานด้านการ
ประเมินผลงานทางวิชาการ                           

กิจกรรมย่อยที่ 1.2.2 การพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการให้บริการตาม   
สสอ./รพ.

สต. บุคลากร / / / /             

ตามความต้องการของหน่วยงาน 
Service Plan และนโนบาย
มุ่งเน้นของหน่วยบริการ                           

กิจกรรมย่อยที่ 1.2.3 ส่งเสริมขวัญก าลังใจ 
เพื่อก่อให้เกิดองค์กรและบุคคล
ต้นแบบ   

สสอ./รพ.
สต. บุคลากร / / / /             

กิจกรรมย่อยที่ 1.2.4 ขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
เพื่อให้บุคลากรส านึกในพระมหา   

สสอ./รพ.
สต. บุคลากร       /             

ให้กับบุคลากรที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ 

กรุณาธิคุณ แสดงความจงลักษณ์
ภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
และมีความภูมิใจในอาชีพ
ข้าราชการ                           
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ 

ตัวช้ีวัด จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ 

งบประมาณ
รวมท้ังสิ้น 

ค่า
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด พื้นท่ี

เป้าหมาย 
กลุ่มเป้า
หมาย 

ต.ค. 
- 

ธ.ค. 

ม.ค. -  
มี.ค 

เม.ย - 
มิ.ย 

ก.ค. - 
ก.ย. 

Non-
UC 

Non UC PP กองทุน อื่นๆ 

สป. กรม/
กอง/

เบิกจ่าย
แทนกัน 

basic 
services 

สุขภาพ
ต าบล 

เงินบ ารุง/
อบจ,/งบ
จังหวัด/

PPA/สสส. 
กิจกรรมหลักท่ี 2 Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงแห่งความสุข                             

กิจกรรมที่ 2.1 การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนองค์กรแห่ง
ความสุขและแนวทางการด าเนินงานตามตัวชี้วัดส าคัญด้าน
บุคคล ปีงบประมาณ 2564 

เพื่อให้ รพ.สต.ทุกแห่งด าเนินการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมการสร้างสุข
ของหน่วยงานผ่านเกณฑ์ที่ สป.
ก าหนด   

สสอ./รพ.
สต. 

บุคลากร
ผู้รับผิดช
อบงาน   /                 

กิจกรรมย่อยที่ 2.2 การส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
ไทย 

เพื่อให้บุคลากรส่งเสริมประเพณี
และวัฒนธรรมไทย   

สสอ./รพ.
สต. บุคลากร / / / /             

กิจกรรมย่อยที่ 2.3 การจัดสวัสดิการที่เหมาะสมให้บุคลากร 
เพื่อให้บุคลากรได้รับการจัด
สวัสดิการที่เหมาะสม   

สสอ./รพ.
สต. บุคลากร  /   /   /   /              

กิจกรรมย่อย 2.4 ส่งเสริมให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร 
เพื่อส่งเสริมความผูกพันของ
บุคลากรในองค์กร   

สสอ./รพ.
สต. บุคลากร  /   /   /   /              

ชื่อโครงการ HAPPY MOPH เพื่อคนบางปลาม้ามีความสุข                             

กิจกรรมหลักที่ 1 องค์กรแห่งความสุข                             

กิจกรรมย่อยที่ 1.1.ประชุมเชิงปฎิบัติการพฤติกรรมบริการ
ใจบันดาลงาน งานบันดาลใจ 

1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรม
การบริการที่ดี                                   
2. เพื่อสร้างการท างานเป็นทีม     225     60,000           60000 60,000 

กิจกรรมย่อยที่ 1.2. Lunch symposiam 

1. เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์การ
ท างานสู่บุคลากร                         
2. เพื่อสร้างความสามัคคีในหมุ่
คณะ     225     6,000 6,000         12000 12,000 

กิจกรรมย่อยที่ 1.3  รับน้อง ให้น้องรัก 

1. เพื่อสร้างขวัญก าลังใจแก่
บุคลากรใหม่                                        
2. เพื่อสร้างความสามัคคีใน
บุคลากร     30   5,000             5,000 5,000 

กิจกรรมย่อยที่ 1.4  สานสัมพันธ์ครอบครัว 
1. เพื่อสร้างความรักในครอบครัว      
2. เพื่อครอบครัวที่อบอุ่น     225                    -    
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ 

ตัวช้ีวัด จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ 

งบประมาณ
รวมท้ังสิ้น 

ค่า
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด พื้นท่ี

เป้าหมาย 
กลุ่มเป้า
หมาย 

ต.ค. 
- 

ธ.ค. 

ม.ค. -  
มี.ค 

เม.ย - 
มิ.ย 

ก.ค. - 
ก.ย. 

Non-
UC 

Non UC PP กองทุน อื่นๆ 

สป. กรม/
กอง/

เบิกจ่าย
แทนกัน 

basic 
services 

สุขภาพ
ต าบล 

เงินบ ารุง/
อบจ,/งบ
จังหวัด/

PPA/สสส. 
กิจกรรมย่อยที่ 1.5  ส่งเสริมการออม 1. เพื่อเจ้าหน้าที่รู้จักการเก็บออม

ไว้ใช้หลังเกษียน                            
2. เจ้าหน้าที่รู้จักการวางแผนการ
ใช้เงิน                           

กิจกรรมย่อยที่ 1.6  ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ 

1.เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเลือก
การออกก าลังกายที่เหมาะสมกับ
วัย        2. เจ้าหน้าที่มีสุขภาพที่
แข็งแรง     225   50,000             50000 50,000 

กิจกรรมย่อยที่ 1.7 กีฬาสัมพันธ์ 1.เจ้าหน้าที่มีสุขภาพที่แข็งแรง        
2. เชื่อมสัมพันธ์หน่วยงานใน
อ าเภอบางปลาม้า     225                     

กิจกรรมย่อยที่ 1.7 เหลือขอ 1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้แบ่งปัน
สิ่งของเพื่อคนอื่น                                 
2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่รู้จักการเป็น
ผู้ให้     225                     

กิจกรรมย่อยที่ 1.7 รวมพลคนสุขภาพดีวิถีบางปลาม้า เดิน 
วิ่ง เก็บขยะ 

1. เพื่อสร้างการมีส่วนรวมใน
ชุมชน   2. เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง     225   1,000 1,000 1,000         3,000 3,000 

กิจกรรมย่อยที่ 1.7 เกษียณสร้างสุข 
1. เพื่อให้เกียรติผู้เกษียณอายุ
ราชการ 2. เพื่อยกย่อง เชิดชูและ
เห็นคุณค่าของผู้ปฏิบัติงาน     225       30,000         30,000 30,000 

รวมแผน….............................................         0 56000 67000 37000 0 0 0 0 160000 160000 
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สรุบงบประมาณแผน Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภบิาล)  

แผนงาน 

แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น 

สัดส่วน 
Non-UC Non UC PP กองทุน อ่ืนๆ 

สป. กรม/กอง/
เบิกจ่ายแทน

กัน 

basic 
services 

สุขภาพ
ต าบล 

เงินบ ารุง/อบจ,/
งบจังหวดั/
PPA/สสส. 

4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภบิาล) (4 แผนงาน 7 โครงการ) 
  

              
50,000  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

            
427,747        477,747     100.00  

แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ (2 โครงการ) 
  

              
50,000  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

            
348,297        398,297       83.37  

  1.โครงการประเมินคุณธรรม  ความโปร่งใส  
        

              
44,300  

        44,300    

  2.โครงการพัฒนาองคกรคุณภาพ 
              
50,000        

            
303,997  

      353,997    

แผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบข้อมลูสารสนเทศด้านสขุภาพ (2 โครงการ) 
                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-                 -             -    

  1.โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ                        -      

  2.โครงการ Smart  Hospital                        -      

แผนงานที่ 13 : การบริหารจดัการด้านการเงินการคลังสุขภาพ (2 โครงการ) 
                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

               
2,000           2,000        0.42  

  1.โครงการลดความเหลื่อมล้ าของ 3 กองทุน                        -      

  2.โครงการบริหารจดัการด้านการเงินการคลัง 
        

               
2,000  

         2,000    

แผนงานที่ 14 : การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมดา้นสุขภาพ (1 โครงการ) 
  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

              
77,450          77,450       16.21  

  
1.โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์         

              
77,450          77,450    
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ 

ตัวช้ีวัด จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ 

งบประมาณ
รวมท้ังสิ้น 

ค่า
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด พื้นท่ี

เป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย 

ต.ค. - 
ธ.ค. 

ม.ค. -  
มี.ค 

เม.ย - 
มิ.ย 

ก.ค. - 
ก.ย. 

Non-
UC 

Non UC PP กองทุน อื่นๆ 

สป. กรม/กอง/
เบิกจ่าย
แทนกัน 

basic 
services 

สุขภาพ
ต าบล 

เงินบ ารุง/
อบจ,/งบ
จังหวัด/

PPA/สสส. 

ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ท่ี.......4                             

แผนงาน ตาม ยุทธศาสตร์ (4 Excellence) ท่ี 11                             

โครงการ (ตามโครงการหลักของกระทรวง)ท่ี_1____                             

ช่ือโครงการ ปลูกและปลุกจิตส านึกในการต่อต้าน 
 -เพื่อให้บุคลากรในสังกัดรพ.
บางปลาม้า                           

การทุจริตและประพฤติมิชอบประจ าปี 2565 

ได้พัฒนาความรู้ ปลูก
จิตส านึกในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต                           

กิจกรรมหลักที่ 1 .จัดประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 

 -เพื่อพัฒนาความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ       1000               1,000 1,000 

กิจกรรมย่อยที่ 1.1.ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
ประจ าปี 2565     

รพ.บางปลา
ม้า 

 -บุคลากร
ทั้งหมดของ
รพ.บางปลาม้า   500             500 500 

กิจกรรมย่อยที่1.2.การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ 
 -เพื่อให้บุคลากรภายในและ
ภายนอกช่วย         1,000             1000 1000 

ร่วมทั้งผู้ป่วยและญาติแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต 
กันสอดส่องดูแลเกี่ยวกับการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ                          -    

กิจกรรมย่อยที่1.3.การประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในการท างาน 

 -เพื่อส่งเสริมให้เกิดความ
เท่าเทียมกันระหว่างบุคคล         500             500 500 

2.โครงการ:ประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการด าเนินการ
ของหน่วยงานภาครัฐประจ าปี 2565     

รพ.บางปลา
ม้า 

จนท.รพ.บาง
ปลาม้าและคน
ในชุมชน                     

กิจกรรมที่ 1: เลือกภาระกิจหลักในปีงบประมาณ 2565                            -    

กิจกรรมที่ 2:ด าเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส             10,300           10300 10300 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ 

ตัวช้ีวัด จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ 

งบประมาณ
รวมท้ังสิ้น 

ค่า
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด พื้นท่ี

เป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย 

ต.ค. - 
ธ.ค. 

ม.ค. -  
มี.ค 

เม.ย - 
มิ.ย 

ก.ค. - 
ก.ย. 

Non-
UC 

Non UC PP กองทุน อื่นๆ 

สป. กรม/กอง/
เบิกจ่าย
แทนกัน 

basic 
services 

สุขภาพ
ต าบล 

เงินบ ารุง/
อบจ,/งบ
จังหวัด/

PPA/สสส. 

3.โครงการให้ความรู้เร่ืองการเสริมสร้างและพัฒนา
จริยธรรมและการมี 

 -เพื่อให้บุคลากรในสังกัด
ได้รับการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม   

รพ.บางปลา
ม้า 

 -บุคลากร
ทั้งหมด   3,000             3,000 3,000 

วินัยประจ าปีงบประมาณ 2565 

สามารถน าหลักคุณธรรมไป
ใช้ในการด าเนินการใน
ชีวิตประจ าวันได้     

ของรพ.บาง
ปลาม้า                    -    

4.โครงการทบทวนความรู้และการวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามแบบ
การใช้หลักเกณฑ์เชิงประจักษ์ 

 -เพื่อให้การวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงาน ITA เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและเป็นแนว
ทางการปรับปรุงพัฒนาการ   

 รพ.บาง
ปลาม้า 

 -
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน
ส่งเสริมและยก       3,000         3,000 3,000 

เพื่อประเมินผลและรวบรวมเอกสารรอบสิ้นปีงบประมาณ 
2565 

ป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ     

ระดับการ
ประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส
ของหน่วยงาน
ภาครัฐ                    -    

5.โครงการ:การบริหารจัดการองค์กรเพื่อพัฒนาสู่องค์การ
โปร่งใสมีธรรมาภิบาล     

 รพ.บาง
ปลาม้า 

คณะกรรมการ
ควบคุมภายใน
และการ
บริหาร                     

กิจกรรมที่ 1:ประชุมชี้แจงการบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามระบบ
ที่ถูกต้อง       

ความเสี่ยงและ
คณะกรรม                    -    

กิจกรรมที่ 2:ให้ความรู้ความเข้าใจข้ันตอนปฏิบัติตามระเบียบ
พัสดุ       การบริหาร   3,000             3000 3000 
กิจกรรมที่ 3:เฝ้าระวังการด าเนินการด้านบริหารจัดการองค์กร
อย่างต่อเนื่อง                            -    
กิจกรรมที่ 4:จัดกิจกรรมลดความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ
องค์กรและพัฒนาสู่องค์กรโปร่งใส มีธรรมาภิบาล           5,000             5000 5000 
กิจกรรมที่ 5:จัดกิจกรรมตรวจสอบภายในระดับจังหวัดและ
ระดับอ าเภอทุกหน่วยงาน             3,000           3000 3000 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ 

ตัวช้ีวัด จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ 

งบประมาณ
รวมท้ังสิ้น 

ค่า
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด พื้นท่ี

เป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย 

ต.ค. - 
ธ.ค. 

ม.ค. -  
มี.ค 

เม.ย - 
มิ.ย 

ก.ค. - 
ก.ย. 

Non-
UC 

Non UC PP กองทุน อื่นๆ 

สป. กรม/กอง/
เบิกจ่าย
แทนกัน 

basic 
services 

สุขภาพ
ต าบล 

เงินบ ารุง/
อบจ,/งบ
จังหวัด/

PPA/สสส. 
กิจกรรมที่ 6:จัดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ด้านการเงินการคลัง 5 มิติ           14,000             14000 14000 

 -มิติด้านระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง                            -    

 -มิติด้านการเงิน                            -    

 -มิติด้านการจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล                            -    

 -มิติด้านงบการเงิน                            -    

 -มิติด้านบริหารพัสดุ                             

รวมแผน….............................................         1,000 27,000 13,300 3,000 0 0 0 0 44,300 44,300 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ 

ตัวช้ีวัด จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ 

งบประมาณ
รวมท้ังสิ้น 

ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

พื้นท่ี
เป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย 
ต.ค. 

- 
ธ.ค. 

ม.ค. -  
มี.ค 

เม.ย - 
มิ.ย 

ก.ค. - 
ก.ย. 

Non-
UC 

Non UC PP กองทุน อื่นๆ 

สป. กรม/
กอง/

เบิกจ่าย
แทนกัน 

basic 
services 

สุขภาพ
ต าบล 

เงินบ ารุง/
อบจ,/งบ
จังหวัด/

PPA/สสส. 

ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ท่ี 4                             

แผนงาน ตาม ยุทธศาสตร์ (4 Excellence) ท่ี 11                             

โครงการ (ตามโครงการหลักของกระทรวง)ท่ี 2                             

ช่ือโครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ                             
 (ระดับอ าเภอ)                             

กิจกรรมหลักที่ 1 ทบทวนค าสั่งทีมตรวจประเมิน  มีคณะท างานที่เป็นปัจจุบัน   
คปสอ.บาง
ปลาม้า    /                    

รพ.สต.ติดดาว ระดับอ าเภอ และจัดต้ังคณะท างาน                             
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)                             

กิจกรรมหลักที่ 2 อบรมฟ้ืนฟูความรู้มาตรฐาน 
บุคลากรมีความรู้ที่เป็น
ปัจจุบัน   

รพ.สต. 17 
แห่ง 50 คน   

      
15,000              15,000        15,000  

ห้องปฏิบัติการชันสูตร IC และงานเภสัชกรรม                             

จ านวน 2 วัน                             

กิจกรรมหลักที่ 3 ชี้แจงเกณฑ์การบริหารจัดการ 
เพื่อให้บุคลากรทุกคนทราบ
หลัก   

สสอ.บาง
ปลาม้า 10 คน    /                  

ภาครัฐ (PMQA)  เกณฑ์เหมือนกัน                           

กิจกรรมหลักที่ 4 ประชุมทีมพี่เลี้ยง รพ.สต.ติดดาว       
ทีมพ่ีเลี้ยง 10 
คน    /                  

กิจกรรมหลักที่ 5 รพ.สต.ประเมินตนเองตามเกณฑ์     
สสอ.บาง
ปลาม้า      /                  

รพ.สต.ติดดาว และ สสอ.ประเมินตนเองตามเกณฑ์     
รพ.สต. 17 
แห่ง                       

การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)                             
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ 

ตัวช้ีวัด จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ 

งบประมาณ
รวมท้ังสิ้น 

ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

พื้นท่ีเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 
ต.ค. 

- 
ธ.ค. 

ม.ค. -  
มี.ค 

เม.ย - 
มิ.ย 

ก.ค. - 
ก.ย. 

Non-
UC 

Non UC PP กองทุน อื่นๆ 

สป. กรม/
กอง/

เบิกจ่าย
แทนกัน 

basic 
services 

สุขภาพ
ต าบล 

เงินบ ารุง/
อบจ,/งบ
จังหวัด/

PPA/สสส. 

กิจกรรมหลักที่ 6 ประชุมชี้แจงติดตามงาน 
เพื่อประชุม ชี้แจง
การด าเนินงาน   รพ.สต. 17 แห่ง 50 คน    /   /   /              

ตามยุทธศาสตร์ทุกเดือน 8 ครั้ง                             
     -ค่าอาหารกลางวัน                             
     -ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม                             
กิจกรรมหลักที่ 7 นิเทศติดตาม นโยบายส าคัญ                             

นโยบายมุ่งเน้น ตามยุทธศาสตร์ต่างๆ                             

     -ค่าเบี้ยเลี้ยง       10 คน   10,800  10,800  10,800          32,400        32,400  

กิจกรรมหลักที่ 8 บริหารจัดการและพัฒนา     สสอ.บางปลาม้า                       
องค์กรคุณภาพ                             

     -วัสดุส านักงาน             10000   10000         10000 
     -วัสดุคอมพิวเตอร์             30000   30000         30000 
     -น้ ามันเชื้อเพลิง             6000           6,000 6000 
     -ค่าสาธารณูปโภค             3000           3,000 3000 

     -ค่าซ่อมบ ารุงรักษาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง               10000 10000         10000 

กิจกรรมหลักที่ 9 บุคลากรเข้าร่วมอบรมพัฒนา                             
ศักยภาพบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน                             

     -ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าเดินทางไปราชการ,ค่าที่พัก,     สสอ.บางปลาม้า 10 คน     6,600  10,000  15,997          32,597        32,597  
และค่าลงทะเบียน                             

กิจกรรมหลักที่ 10 ประกวด CQI นวัตกรรม R2R     คปสอ.บางปลาม้า 60 คน                     
งานวิจัย ระดับอ าเภอ จ านวน 2 วัน                             
     -ค่าอาหารกลางวัน                             
     -ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม                             
กิจกรรมหลักที่ 11 รพ.สต.ส ารวจความพึงพอใจ     รพ.สต. 17 แห่ง      /                  
ผู้รับบริการ แห่งละ 100 ชุด ปีละ 1 ครั้ง                             

รวมแผน….............................................             -    32,400  69,800  36,797  50,000           -                 -             -        88,997      138,997  
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ 

ตัวช้ีวัด จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ 

งบประมาณ
รวมท้ังสิ้น 

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด 

พื้นท่ี
เป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย 
ต.ค. - 
ธ.ค. 

ม.ค. -  
มี.ค 

เม.ย - 
มิ.ย 

ก.ค. 
- 

ก.ย. 

Non-
UC 

Non 
UC 

PP กองทุน อื่นๆ 

สป. กรม/
กอง/

เบิกจ่าย
แทนกัน 

basic 
services 

สุขภาพ
ต าบล 

เงินบ ารุง/
อบจ,/งบ
จังหวัด/

PPA/สสส. 

ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ท่ี 4                             

แผนงาน ตาม ยุทธศาสตร์ (4 Excellence) ท่ี 11                             

โครงการ (ตามโครงการหลักของกระทรวง)ท่ี 2                             

ช่ือโครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ                             
 (ระดับอ าเภอ)                             

ช่ือโครงการ........โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ.                             
      กิจกรรม 1  ประชุม คกกบริหาร/HA ในการสรุป
แผนยุทธศาสตร์ และ แผนปฏิบัติการในปี 2564  

น าข้อมูลผลการ
ด าเนินการมาวิเคราะห์
เชิงลึก  เพื่อที่จะ
น าไปใช้ประโยชน์ต่อไป
ได้อย่างเหมาะสม   

รพ.บางปลาม้า คกก.บริหาร/ 
คกก.HA 

                    
      กิจกรรม 2  ประชุม คกก.บริหาร/ HA ในการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ ระดับองค์กร ปี 2565 

เพื่อบูรณาการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ ฉบับ
ใหม่ปี 2565-2568   

ตามเล่มแผน
ยุทธศาสตร์ 2565-
2568 

รพ.บางปลาม้า คกก.บริหาร/ 
คกก.HA 

                    
       กิจกรรม 3  ผู้รับผืดชอบหลักจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ปี 2565 

เพื่อเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ2565 
ตามกิจกรรมต่างๆ  

  

รพ.บางปลาม้า  ผู้รับผืดชอบ
หลักแต่ละ
แผนงาน ปี 
2565 

                    
      กิจกรรม  4  เตรียมพร้อมรับการตรวจประมินเพื่อ
ต่ออายุการรับรอง (Reac2) แบบลดรูป 

  ผ่านการรับรอง รพ.บางปลาม้า ศูนย์คุณภาพ/  
ทุกทีมน า/       
ทุกหน่วยงาน 

30,000 

  

            30000 30,000 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ 

ตัวช้ีวัด จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ 

งบประมาณ
รวมท้ังสิ้น 

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด 

พื้นท่ี
เป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย 
ต.ค. - 
ธ.ค. 

ม.ค. -  
มี.ค 

เม.ย - 
มิ.ย 

ก.ค. 
- 

ก.ย. 

Non-
UC 

Non 
UC 

PP กองทุน อื่นๆ 

สป. กรม/
กอง/

เบิกจ่าย
แทนกัน 

basic 
services 

สุขภาพ
ต าบล 

เงินบ ารุง/
อบจ,/งบ
จังหวัด/

PPA/สสส. 
              *เตรียมเอกสารเพิ่ม 3 รายการ        ENV /IC / RM 

  
  

                
             *เตรียมสถานที่ ห้องประชุม และอุปกรณ์ IT       IT                     
      กิจกรรม 5  ทีม FAR จัดกิจกรรมกระตุ้นการพัฒนา
คุณภาพ&มหกรรมคุณภาพ     

ทุกทีม/
หน่วยงาน 

ทีม FA 
  50,000             50000 50,000 

      กิจกรรม 6  พัฒนาบุคลากร ในหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับ
งานพัฒนาองค์กรคุณภาพ     

ทีมน าส าคัญ ศูนย์คุณภาพ 
                    

               ทีมน า       6-8 คน   40,000             40000 40,000 
                 ทีม PCT  :       4 คน   20000             20000 20000 
                 ทีม RM :       4 คน   20000             20000 20000 

                 ทีม  IC  :       2 คน   10000             10000 10000 
     กิจกรรม 7   กระตุ้นทีมน า และ หน่วยงาน ในการ
พัฒนาหน้างานของตนเองให้เหมาะสมตามมาตรฐาน 
ปลอดภัยมากที่สุด     

รพ.บางปลาม้า ศูนย์คุณภาพ 

                    

                 Quality Round                             

                 RM./IC/PCT /MIS/ ENV แยก Round                             

       กิจกรรม .8   จัดอบรมให้ความรู้ ภายในองค์กร                             
                 ทีม RM     จนท.ทุกคน RM     20000           20000 20000 

                 ทีม  IC     จนท.ทุกคน IC     10000           10000 10000 

                 ทีมน าส าคัญ เช่น ENV  MIS   PCT     จนท.ทุกคน PCT/ENV/MIS     10000           10000 10000 
      กิจกรรม 9   ประชุมทีมน าทุก 1-2 เดือน หรือ ทุก
ไตรมาส     

ทุกทีม/
หน่วยงาน 

ทีมน า 
                    

      กิจกรรม 10   ทีมที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม หรือ 
อบรมในระดับจังหวัด  /เขต  /สรพ.     

ทีมน าส าคัญ ศูนย์คุณภาพ 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรม
ย่อย 

วัตถุประสงค์ 

ตัวช้ีวัด จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ 

งบประมาณ
รวมท้ังสิ้น 

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด 

พื้นท่ี
เป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย 
ต.ค. - 
ธ.ค. 

ม.ค. -  
มี.ค 

เม.ย - 
มิ.ย 

ก.ค. 
- 

ก.ย. 

Non-
UC 

Non 
UC 

PP กองทุน อื่นๆ 

สป. กรม/
กอง/

เบิกจ่าย
แทนกัน 

basic 
services 

สุขภาพ
ต าบล 

เงินบ ารุง/
อบจ,/งบ
จังหวัด/

PPA/สสส. 
      กิจกรรม 12   QLN องค์กรร่วมประชุม 
หรือ ร่วมกิจกรรมกับทีม QLN ในระดับจังหวัด        QLN 3 คน                     
                        -กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้                             

                        -นิเทศติดตาม                             

                        -สัญจร                             
      กิจกรรม 14.  ร่วมสมัครโครงการ Thip 2  
(ปีต่ออายุ) 

เป็นการเทียบเคียงตัวชี้วัด
ผลงานของโรงพยาบาลกับคู่
เทียบอื่นที่มีศักยภาพ
ใกล้เคียงกัน  และเพื่อเป็น
แรงผลักให้มีการพัฒนา
คุณภาพที่ก้าวหน้ามากข้ึน   

รพ.บางปลาม้า ศูนย์คุณภาพ 

5000               5000 5000 
     กิจกรรม 15 เข้าร่วมโครงการ 2P Safety 
Hospital (ปีต่ออายุ) 

เน้นความปลอดภัยทั้งผู้ป่วย 
และผู้รับบริการ   

รพ.บางปลาม้า ศูนย์คุณภาพ 
                    

      กิจกรรม 16  ทบทวน รายชื่อ คกก./
นโยบาย/มาตรการและแนวทางป้องกันความ
เสี่ยงและความปลอดภัย ในแต่ละด้าน แต่ละทีม
น า                                                                                                                                                                           

รพ.บางปลาม้า ศูนย์คุณภาพ 

                    
            *ทบทวน แนวทางในการบริหาร
จัดการและด าเนินงานในเรื่องความปลอดภัย
และการบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลบาง
ปลาม้า 

เพื่อป้องกันและแก้ไขการ
เกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึง
ประสงค์ที่อาจเกิดข้ึนได้ทั้ง
ผู้รับบริการและบคุลากร  
สร้างความเชื่อม่ันให้กับ
ผู้รับบริการ ลดปัญหาการ
ฟ้องร้อง ร้องเรียน การ
บาดเจ็บ พิการ การสูญเสีย
ชีวิตและทรัพย์สิน  และ
สร้างขวัญและก าลังใจต่อ
บุคลากรอีกด้วย   

รพ.บางปลาม้า ศูนย์คุณภาพ/RM 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรม
ย่อย 

วัตถุประสงค์ 

ตัวช้ีวัด จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ 

งบประมาณ
รวมท้ังสิ้น 

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด 

พื้นท่ี
เป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย 
ต.ค. - 
ธ.ค. 

ม.ค. -  
มี.ค 

เม.ย - 
มิ.ย 

ก.ค. 
- 

ก.ย. 

Non-
UC 

Non 
UC 

PP กองทุน อื่นๆ 

สป. กรม/
กอง/

เบิกจ่าย
แทนกัน 

basic 
services 

สุขภาพ
ต าบล 

เงินบ ารุง/
อบจ,/งบ
จังหวัด/

PPA/สสส. 
            *  ทบทวน  มาตรการตรวจจับ
อุบัติการณ์ความรุนแรง ( Sentinel  Event)  
ต้ังแต่ในระยะแรก      

รพ.บางปลาม้า ศูนย์คุณภาพ/RM 

                    
           *  ทบทวน  รายชื่อ คกก.เจรจาไกล่
เกลี่ย  และ มาตรการไกล่เกลี่ย ตามที่วาง
แนวทางไว้     

รพ.บางปลาม้า ศูนย์คุณภาพ/RM 

                    
          *  เน้นนโยบาย  2P Safety  hospital  
ตามกระทรวงสธ. 

    

ประชาชนในอ.
บางปลาม้า 
และ บุคลากร 
รพ.บางปลาม้า
ปลอดภัย 

ศูนย์คุณภาพ/RM 

                    

รวมแผน….............................................         35,000 140,000 40,000 0 0 0 0 0 215,000 215,000 
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แผนสุขภาพ งานข้อมูลสารสนเทศ และแผนปฏิบัติการสุขภาพ  ปี 2565 
ส่วนที่ 1            
  
1.สถานการณ์ปัญหา          
  
1.1 Base line data          
  
-   ปัจจุบัน ระบบข้อมูลสารสนเทศ มีความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ท าให้เกิดการพัฒนาแต่ระบบ จึงจ าเป็นต้องพัฒนา
บุคลากรให้สอดคล้องกับ ระบบข้อมูล     
1.2 ปัญหาพื้นที่เชิงคุณภาพ (สาเหตุ/ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง)       
- โปรแกรม ข้อมูล ระบบ มีการพัฒนา และเพ่ิมข้อมูลใหม่ๆ  รวมถึงความช านาญ ในการใช้งานระบบ ท าให้
บุคลากรไม่มีความพร้อมในการด าเนินงาน       
1.3 ข้อมูล หรือปัญหาของกระบวนการท างาน 
-  ระบบข้อมูลมีการพัฒนาใหม่ๆ จึงจ าเป็นต้อง พัฒนาบุคลากร     
  
2.สรุปปัญหาที่ส าคัญ           
- ระบบข้อมูลสารสนเทศ มีความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ท าให้เกิดการพัฒนาแต่ระบบ ข้อมูล โปรแกรม  
  
3.เป้าประสงค์ (ผลลัพธ์ที่ต้องการ)  
- อบรมพัฒนาเพ่ิมศักยภาพ แก่บุคลากร ให้สอดคล้องกับการท างานใหม่ๆ ของระบบข้อมูล โปรแกรม เพ่ือให้ 
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ          
4.เป้าหมายและตัวชี้วัด   
- บุคลากร ใน รพ.สต.ได้รับการอบรม พัฒนาเพ่ิมศักยภาพ อย่างน้อย รพ.สต.ละ 1 คน  
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ 

ตัวช้ีวัด จ านวนหน่วยนับ 
ระยะเวลาด าเนินการ/

งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ 

งบประมาณ
รวมท้ังสิ้น 

ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

พื้นท่ี
เป้าหมาย 

กลุ่มเป้า
หมาย 

ต.ค
. - 
ธ.ค
. 

ม.ค
. -  
มี.ค 

เม.
ย - 
มิ.ย 

ก.ค
. - 
ก.ย
. 

Non-
UC 

Non UC PP กองทุน อื่นๆ 

สป. กรม/กอง/
เบิกจ่าย
แทนกัน 

basic 
services 

สุขภาพต าบล เงินบ ารุง/
อบจ,/งบ

จังหวัด/PPA/
สสส. 

ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ท่ี........4                             

แผนงาน ตาม ยุทธศาสตร์ (4 Excellence) ท่ี 
_12___                             
โครงการ (ตามโครงการหลักของกระทรวง)
ท่ี_1____                             

ช่ือโครงการ........(จังหวัด)..............................                             

(ระดับอ าเภอ)                             
กิจกรรมหลักที่ 1 อบรมฟ้ืนฟูความรู้การใช้งาน
โปรแกรม Hosxp Pcu   

เพื่อฟื้นฟูความรู้ แนว
ทางการปฏิบัติการบันทึก
ข้อมูล ที่ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน 

 บุคลากรใน รพ.
สต.แห่งละ 1 คน 

ทุก รพ.สต. 18 

  /                 
กิจกรรมย่อยที่ 2 พัฒนาตามเกณฑ์ควบคุมภายใน 

เพื่อให้การด าเนินงานเป็น
อย่างมีคุณภาพ ถูกต้อง 
ครบถ้วนสมบูรณ์ และเกิด
ประโยชน์ กับประชาชน 

ข้อมูล 43 แฟ้ม 
ครบถ้วน สมบูรณ์ 

ทุก รพ.สต. 18 

/ / / /             
กิจกรรมย่อยที่ 3 อบรมพัฒนาศักยภาพ บุคลากร/ 
ผู้รับผิดชอบ IT ให้มีความรู้ ความช านาญในการใช้
งานระบบข้อมูล 

เพื่อพัฒนาความรู้ แก่
บุคลากร 

  ทุก รพ.สต. 18 

  /                 

รวมแผน….............................................         
          
-    

            
-    

            
-    

            
-    

              
-    

              
-    

                 
-                    -                   -                 -    
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรม
ย่อย 

วัตถุประสงค์ 

ตัวช้ีวัด จ านวนหน่วยนับ 
ระยะเวลาด าเนินการ/

งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ 

งบประมาณ
รวมท้ังสิ้น 

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด 

พื้นท่ี
เป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย 
ต.ค. 

- 
ธ.ค. 

ม.ค. -  
มี.ค 

เม.ย 
- 

มิ.ย 

ก.ค. 
- 

ก.ย. 

Non-
UC 

Non UC PP กองทุน อื่นๆ 

สป. กรม/กอง/
เบิกจ่าย
แทนกัน 

basic 
services 

สุขภาพ
ต าบล 

เงินบ ารุง/
อบจ,/งบ

จังหวัด/PPA/
สสส. 

ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ท่ี........4                             

แผนงาน ตาม ยุทธศาสตร์ (4 Excellence) 
ท่ี _13___                             
โครงการ (ตามโครงการหลักของกระทรวง)
ท่ี_2____                             

ช่ือโครงการ.แผนงานตรวจสอบภายในระดับ
อ าเภอประจ าปี 2565 

เพื่อตรวจติดตามการ
ปฏิบัติงาน 

 ลูกข่ายในสังกัดมี
ความเข้าใจด้าน
การเงิน 

อ าเภอบาง
ปลาม้า 

ผู้รับผิดชอบ
จัดท าข้อมูล  - 2000  -   -         2000 2000 

(ระดับจังหวัด) 

ด้านการเงินการคลังและ
ให้ข้อเสนอแนะของลูก
ข่าย 

การคลังและจัดท า
รายงานด้านการเงิน

การคลังเป็นไป   ด้านการเงิน                     

กิจกรรมหลักที่ 1 ออกตรวจสอบภายในลูกข่าย 
ของลูกข่ายในสังกัด ให้
เป็นไปตามมาตร 

มาตรฐานการบัญชีของ
ส านักงาน
ปลัดกระทรวง                         

ในสังกัด 
ฐานการบัญชี ของ
ส านักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข                         

  กระทรวงสาธารณสุข                           

รวมแผน….............................................         
          
-    

       
2,000  

            
-    

            
-    

              
-    

              
-    

                 
-    

                
-    

          
2,000           2,000  
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ 

ตัวช้ีวัด จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ 

งบประมาณ
รวมท้ังสิ้น 

ค่า
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด พื้นท่ี

เป้าหมาย 
กลุ่มเป้า
หมาย 

ต.ค
. - 
ธ.ค
. 

ม.ค. -  
มี.ค 

เม.ย - 
มิ.ย 

ก.ค
. - 
ก.ย
. 

Non-
UC 

Non UC PP กองทุน อื่นๆ 

สป. กรม/
กอง/

เบิกจ่าย
แทนกัน 

basic 
services 

สุขภาพ
ต าบล 

เงินบ ารุง/
อบจ,/งบ

จังหวัด/PPA/
สสส. 

ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ท่ี........4                             

แผนงาน ตาม ยุทธศาสตร์ (4 Excellence) ท่ี 
_14___                             

โครงการ (ตามโครงการหลักของกระทรวง)ท่ี_1____                             

ช่ือโครงการ........(จังหวัด)..............................                             

(ระดับจังหวัด)                             

ชื่อโครงการการพัฒนางานวิจัย นวตกรรมผลิตภัณฑ์ด้าน
สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์                             

กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการท าวิจัย
จากหน้างาน (R2R) 

1. บุคลากรที่เข้าร่วมโคงการ
ได้รับองค์ความรู้เรื่อง R2R 
เพิ่มข้ึน   

จนท.รพ.
บางปลา
ม้า 35   27,450           27,450 27,450   

กิจกรรมย่อยที่ 1.1.ประกวดผลงานวิชาการ 

2. ส่งเสริม สนับสนุนให้
บุคลากรมีการพัฒนา
ศักยภาพด้านการวิจัย   บุคลากร 220     50,000         50,000 50,000   

.............................................................. 
3. เกิดนักวิจัยเพิ่มข้ึนใน
หน่วยงาน                           

รวมแผน….............................................         
          
-    

      
27,450  

      
50,000  

            
-    

              
-    

              
-    

                 
-    

          
77,450  

         
77,450               -    

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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๑. ชื่อโครงการ............................................................................................................................. ........... 

๒. หน่วยงานรับผิดชอบ ...................................................................................................................................... 

๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ...............................  กลุ่มงาน/งาน..........................โทร............................ 

๔. หลักการและเหตุผล  (ระบุ ข้อมูล สภาพของปัญหาที่เกิดขึ้นที่ผ่านมา ความจ าเป็นที่ต้องมีโครงการ /            
แนวทางการแก้ไขท่ีไดท้ าไปแล้ว/แนวทางที่จะด าเนินการในโครงการนี้) 

....................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

๕.วัตถุประสงค์ของโครงการ (ระบุผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมือ่เสร็จสิ้นโครงการ วัตถุประสงค์ท่ีดีต้องชัดเจน 
ไม่คลุมเครือ และเขียนเป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เพ่ือให้สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม) 

๕.๑ ................................................................................................................................ ............... 

๕.๒ ................................................................................................................................... ............ 

๖. กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (เช่น ผู้เข้าร่วมโครงการ) 

๖.๑............................................................................................................................................... 

๖.๒............................................................................................................................................... 

๗.เป้าหมายของโครงการ (ระบุผลผลิตทีจ่ะได้รับทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพหลังโครงการเสร็จ) 

เชิงปริมาณ......................................  ( เช่น ให้ใครเข้าร่วมโครงการ จ านวนกี่คน) 

เชิงคุณภาพ...................................... ( เช่น ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถท าอะไรได้ หรือมีความรู้เรื่องใด) 

๘. สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับประเทศ ระดับกระทรวงสาธารณสุข และระดับจังหวัด  : 
กรุณาท าเครื่อง √ ลงในช่อง      โดยเลือกหัวข้อที่สอดคล้องกับโครงการมากกว่าที่สุด (ตาม
เอกสารแนบท้าย) 

     ๘.๑ นโยบายและยุทธศาสตร์ระดับประเทศ   

      ๘.๑.๑ ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี ข้อที่ .................................................................................... .......... 

 ๘.๑.๒ ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที ่12 ข้อที่ ............................... 

................................................................................................................................................ .............. 

 ๘.๑.3 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที.่.................................................................. 

      แผนงานย่อย  ข้อที่............................................................................................................. 
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๘.๒ นโยบายและยุทธศาสตร์ระดับกระทรวงสาธารณสุข 

 ๘.2.1 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ข้อที่ .......................................................... 

 ๘.2.2 นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ข้อที่............................................................. 

      ๘.2.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ด้านที่....... : ............................................. Excellence  

         แผนงานที่...... : ……………………………………………………………………………………………………………  

         โครงการที่...... : …………………………………………………………………………………………………………… 
 

๘.๓ แผนพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี  

ประเด็นการพัฒนาที.่................................................................................................... ....................... 
๘.๔ แผนยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ 2565  

      ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ....... : .................................................................................................................   

          เป้าประสงค์ที่ ....... : ..................................................................... ........................................................ 

๙. ตัวช้ีวัดที่ตอบสนอง 

      ๑.กระทรวงสาธารณสุข ชื่อตัวชี้วัด.……………................................................................................ 

                 ๒.เขต ชื่อตัวชีว้ัด.……………………………………..………………………………………………………................. 

                 ๓.ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ชื่อตัวชี้วัด………………………………………………………………………... 

๑๐. ขั้นตอน/กลวิธีการด าเนินงาน/กิจกรรม (ระบุวิธีการด าเนินงานของโครงการอย่างเป็นระบบและมี
ขั้นตอนของรายละเอียด และกิจกรรมย่อยที่ชัดเจน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ) 

กิจกรรมหลักที ่๑ ............................................................................................................ 

 กิจกรรมย่อยที ่๑.๑ ....................................................................................................... 

 กิจกรรมย่อยที ่๑.๒ ....................................................................................................... 

กิจกรรมหลักที ่๒ ............................................................................................................ 

 กิจกรรมย่อยที ่๒.๑ ....................................................................................................... 

 กิจกรรมย่อยที ่๒.๒ ....................................................................................................... 

๑๑. ระยะเวลาด าเนินโครงการ จดุเริ่มตน้...............................................จุดสิ้นสุด.................................... 
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๑๒. สถานที่ด าเนินการ: ……………………………………………………………………………………………………............. 

๑๓. เงินงบประมาณโครงการ:  ...........................................  บาท  (...................................................) 

     จากแหล่งงบประมาณ  : 

      ๑๓.๑  งวดที่ ๑ งบด าเนินงาน จ านวนเงิน .........................บาท (............................................................)              

           แผนงาน...............................................................................                     

          ผลผลิต.................................................... (รหัสผลผลิต....................................................)      

              กิจกรรม.....................................................(รหัสกิจกรรม.............................................)  

    งวดที่ ๒ งบด าเนินงาน จ านวนเงิน .........................บาท (............................................................)   

           แผนงาน...............................................................................                     

          ผลผลิต.................................................... (รหัสผลผลิต....................................................)      

              กิจกรรม.....................................................(รหัสกิจกรรม.............................................)  

     ๑๓.๒  อ่ืน ๆ ระบุ.......................จ านวนเงิน.............................บาท(ตัวอักษร)            

 หมายเหตุ  งวดที่ ๑ (ระยะเวลา ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)  

     ควรใช้งบประมาณให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 

           งวดที่ ๒ (ระยะเวลา ๑ เมษายน ๒๕๖๕  – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕)  

     ควรใช้งบประมาณให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 
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๑๔.แผนกิจกรรมการด าเนินงาน (Action plan)  

กิจกรรมหลกั/กิจกรรมยอ่ย 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

ต.ค.
๖๔ 

พ.ย.
๖๔ 

ธ.ค. 
๖๔ 

ม.ค. 
๖๕ 

ก.พ.
๖๕ 

มี.ค. 
๖๕ 

เม.ย.
๖๕ 

พ.ค.
๖๕ 

มิ.ย.
๖๕ 

ก.ค.
๖๕ 

ส.ค.
๖๕ 

ก.ย.
๖๕ 

กิจกรรมหลกัที ่๑ 
................................ 

            

กิจกรรมย่อยที่ ๑.๑ 
............................. 

            

กิจกรรมย่อยที่ ๑.๒ 

.............................. 

            

กิจกรรมหลกัที ่๒ 
................................ 

            

กิจกรรมย่อยที ่๒.๑ 
............................. 

            

กิจกรรมย่อยที่ ๒.๒ 

.............................. 

            

 

 

 

 



๑๕. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (Resource plan) (ระบุเฉพาะกิจกรรมที่มีการใช้จ่ายงบประมาณ) 

กิจกรรมหลกั/กิจกรรมย่อย 
หน่วยนับงบประมาณ 

ตัวคูณ 
รวมท้ังสิ้น

(บาท) 

งบประมาณ(บาท) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) แหล่งงบประมาณ/ 
รหัสผลผลิต 

/รหัสกิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

กิจกรรมหลกัที ่๑  

................................................................. 

         งบประมาณจาก
แหล่งงบประมาณ/
รหัสผลผลติ/รหัส
กิจกรรม
..............................
..............................
..............................
..............................
.............................. 

กิจกรรมย่อยที่ ๑.๑ 
................................................................. 

         

กิจกรรมย่อยที่ ๑.๒ 
................................................................. 

         

กิจกรรมหลกัที ่๒ 

 ................................................................. 

         

กิจกรรมย่อยที่ ๒.๑ 
.................................................................. 

         

กิจกรรมย่อยที่ ๒.๒ 
.................................................................. 

         

รวมเปน็เงินทั้งสิ้น          

หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการแต่ไม่เกินวงเงินงบประมาณโครงการ 

**รบกวนเช็คยอดรวมของตารางให้ตรงกับเงินงวดที่ได้รับตาม ข้อ ๑๐ ด้วยนะคะ 

**กิจกรรมข้อ 10, 14 และ 15 ชื่อกิจกรรมหลกัและกิจกรรมย่อยจะต้องตรงกัน 

 



๑๖. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ (ระบผุลกระทบด้านบวก หรือผลประโยชน์ที่กลุ่มบุคคล พ้ืนที่ สังคมโดยรวมจะได้รับจาก
ความส าเร็จของโครงการ) 

      ๑๖.๑ ................................................................................................................................................ 

      ๑๖.๒ ....................................................................................................................................... 

๑๗.การติดตาม (Monitoring) *ติดตามอย่างไรมีความถี่เท่าไร เช่นมีการนิเทศติดตามตัวชี้วัด ทุก ๖ เดอืน  

หรือทุกรายไตรมาส 

      ๑๗.๑ ................................................................................................................................................ 

      ๑๗.๒ ............................................................................................................................................... 
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๑๘.ประเมินผล (Evaluation)   มีข้อความติดใบลงนาม(ที่ไม่เปล่ียนแปลง) 

      ๑๘.๑........................................................................................................................................ 

      ๑๘.๒ ....................................................................................................................................... 

 
 
ผู้เขียนโครงการ          ผู้เสนอโครงการ 
 
 ...............................................................                      .............................................................. 
 (...............................................................)                    (...............................................................) 
 
ผู้เห็นชอบโครงการ (NON UC ผู้เห็นชอบโครงการคือ สาธารณสุขอ าเภอ / ส่วนงบบ ารุง ผู้เห็นชอบโครงการคือ 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาล ) 

 
.......................................................                                                              
(.....................................................) 

 
 

                         ผู้อนุมัติโครงการ (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี) 
                                                   

                                                         

 

 

 

ส าหรับ อ าเภอ / รพ. 

ผ่านการตรวจสอบ 
 
   ⃝ สอดคล้องกับการแก้ปัญหาสุขภาพของพื้นที่ 
         ลงชื่อ.............................................. 
           ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการระดับจังหวัด 
   ⃝ ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ 
         ลงชื่อ.............................................. 
            กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 
   ⃝ ความถกูต้องตามระเบียบการเงิน 
         ลงชื่อ.............................................. 
           งานการเงินกลุ่มงานบริหารทัว่ไป 

เว้นว่าง 
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๑๘.ประเมินผล (Evaluation)   มีข้อความติดใบลงนาม(ที่ไม่เปลี่ยนแปลง) 

      ๑๘.๑........................................................................................................................................ 

      ๑๘.๒ ....................................................................................................................................... 

 
ผู้เขียนโครงการ 
 
 

............................................................... 
(...............................................................) 

ผู้เสนอโครงการ      
 

.......................................................                                                                    
(.......................................................) 

                                หวัหน้ากลุ่มงาน................................................................. 
 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 

 
 
 

 
ผู้อนุมัติโครงการ  
                                                
                                          
 

ผ่านการตรวจสอบ 
   ⃝ สอดคล้องกับการแก้ปัญหาสุขภาพของพื้นที่ 
         ลงชื่อ.............................................. 
           ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการระดับจังหวัด 
   ⃝ ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ 
         ลงชื่อ.............................................. 
            กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 
   ⃝ ความถกูต้องตามระเบียบการเงิน 
         ลงชื่อ.............................................. 
           งานการเงินกลุ่มงานบริหารทัว่ไป 

เวน้ว่าง 

ส าหรับ สสจ.สุพรรณบุรี 

เว้นว่าง 



๑๙. การบริหารความเสี่ยงโครงการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น  

(เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ) (โครงการมากกว่าเท่ากับ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ต้องมี) 

  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์                    ความเสี่ยงด้านการเงิน/การรายงาน  

  ความเสี่ยงด้านการด าเนินการ           ความเสี่ยงด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ  

 

ด้านความเสี่ยง 
ความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้อง 

สาเหตุ ผลกระทบ 

ระดับความเสี่ยง 

(ความเป็นไปได้  X 
ระดับผลกระทบ) 

แนวทาง
จัดการ 

วิธีการ
จัดการ 

แผนรองรับ
เมื่อเกิดขึ้น 
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เอกสารแนบท้าย 
ข้อ ๘.๑.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์  

1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั 

ข้อ ๘.๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
           ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
           ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
           ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
           ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ังคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมัง่คั่งและยั่งยืน 
           ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน 

                    สังคมไทย 
           ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
           ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
         ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพฒันาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกจิ 
           ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

ข้อ ๘.๑.๓ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่เกี่ยวข้องกับ สธ.  

ประเด็นที่ 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

แผนงานย่อยที่ 1 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

แผนงานย่อยที่ 2 การพัฒนาเด็กตัง้แต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 

แผนงานย่อยที่ 3 การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 

แผนงานย่อยที่ 4 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 

แผนงานย่อยที่ 5 การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ 
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ประเด็นที่ 13 สร้างเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 

แผนงานย่อยที่ 1 การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคาม 

                      สุขภาวะ 

แผนงานย่อยที่ 2 การใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 

แผนงานย่อยที่ 3 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี 

แผนงานย่อยที่ 4 การกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 

แผนงานย่อยที่ 5 การพัฒนาและสร้างระบบรับมือและปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ าที่เกิดจาก 

                     การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ 

ประเด็นที่ 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน 

แผนงานย่อยที่ 4 แผนย่อยการจัดการมลพิษท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้ง
ระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

แผนงานย่อยที่ 2 แผนย่อยการบริหารจัดการการเงินการคลัง 

แผนงานย่อยที ่4 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 

ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แผนงานย่อยที่ 1 การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แผนงานย่อยที่ 2 การปราบปรามการทุจริต 

ประเด็นที่ 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

แผนงานย่อยที่ 2 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสังคม 
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ข้อ ๘.๒.๑ นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  

๑) การใช้มาตรการสาธารณสุขขับเคลื่อนและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทยทุกมิติ  
2) พัฒนาศักยภาพสถานพยาบาลของรัฐให้รองรับสถานการณ์วิกฤตโรคระบาด โรคอุบัติใหม่และการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ  
3) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการแพทย์ปฐมภูมิทั้งเขตชุมชนและเขตเมือง ตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิ
และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ 3,000 ทีม จังหวัดละ 1 อ าเภอ สนับสนุนให้คนไทยทุกครอบครัว มี
หมอประจ าตัวครบ 3 คน 30 ล้านคน  
4) พัฒนาและเสริมศักยภาพ รพ.สต.เป็นศูนย์การสาธารณสุขประจ าต าบล ให้บริการส่งเสริม ป้องกัน 
รักษา ฟ้ืนฟูและคุ้มครองผู้บริโภค  
5) พัฒนาและบูรณาการส าหรับผู้ป่วยสูงอาย ุดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวมครบด้าน ทั้งสมอง จิตใจ 
ฟัน ตา หู และหัวใจ  
6) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพงานบริการ ด้วยการต่อยอด 30 บาทรักษาทุกที่ เขา้รับบริการโดยไม่
ต้องมีใบส่งตัว  
7) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการรักษามะเร็งทุกที่  
8) พัฒนาพืชสมุนไพร กัญชา กัญชง กระท่อม และภูมิปัญญาไทย เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์และสร้างงาน  
9) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เป็นศูนย์กลางข้อมูลสุขภาพประชาชน เพ่ือเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขส่วนบุคคลอย่างรวดเร็ว 

ข้อ ๘.๒.๒ นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565  ประกอบด้วย 9 ประเด็น  
          ๑.ระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง : - ประชาชนคนไทย มีหมอประจ าตัว 3 คน 

                                          - พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ รพ.สต. 

 ๒.เศรษฐกิจสุขภาพ : - เพ่ิมมูลค่านวัตกรรมผลิตภัณฑ์/บริการทางสุขภาพ  มุ่งสู่การเปน็ศูนย์กลาง
สุขภาพนานาชาติ (Medical & Wellness Hub) 

 ๓.สมุนไพร  กัญชา  กัญชง : พัฒนาพืชสมุนไพร กัญชา กัญชง กระท่อม และภูมิปัญญาไทย 

 ๔.สุขภาพดีวิถใีหม่ :  Living with COVID-19 

 ๕.COVID-19 : - Smart Control   

                              - Vaccine Coverage 

 ๖.หน่วยบรกิารก้าวหน้า :  - ผลักดัน ๓๐ บาทรักษาทุกท่ี  ให้ผู้ป่วยมะเร็ง รักษาได้ทุกที่ 

  - พัฒนาศักยภาพรองรับผู้ป่วยโควิด และโรคทางเดินหายใจ 

  - Innovative  Healthcare Management : EMS (Environment              

    modernize Smart Service) 

 ๗.ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม : - บูรณาการดแูลสุขภาพผู้สูงอายุครบด้าน BMTEC 

          - พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิต  
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 ๘.ธรรมาภิบาล  : - ยึดหลักธรรมาภิบาล สุจริต โปร่งใส ประโยชน์ของประชาชน 

                                 - พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เป็นศูนย์ข้อมูลกลางสุขภาพประชาชน 

 ๙.องค์กรแหง่ความสุข : พัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ งานได้ผล คนเป็นสุข ปลอดภัย  สร้าง
ผู้น ารุ่นใหม่  

ข้อ ๘.๒.๓ แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ปี 2565  

Promotion Prevention & Protection Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)  

แผนงานที ่๑ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย   

     ๑.โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย        

     ๒. โครงการพัฒนารอบรู้ด้านสุขภาพของประชากร 

แผนงานที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ  

     ๓.โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 

แผนงานที่ ๓ การปอ้งกนัควบคุมโรคและลดปจัจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 

     ๔.โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ 

     ๕. โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

     ๖. โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ 

แผนงานที่ ๔ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม  

     ๗. โครงการบรหิารจัดการสิ่งแวดล้อม  

๒. Service excellence (บริการเป็นเลิศ)        

แผนงานที่ ๕ การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (PCC) 

    ๘.โครงการพฒันาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ  

    ๙. โครงการพฒันาเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพและอสม. 

แผนงานที่ ๖ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 

    ๑๐.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

    ๑๑.โครงการพัฒนาระบบบริการโรคติดต่อ/โรคอุบัติใหม่/โรคอุบัติซ้ า 

    ๑๒.โครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 

    ๑๓.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาทารกแรกเกิด 

    ๑๔.โครงการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองและการดูแลผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลัน    
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    ๑๕.โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ 

    ๑๖.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาสุขภาพจิตและจิตเวช 

    ๑๗.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ๕ สาขาหลัก  

    ๑๘.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคหัวใจ 

    ๑๙. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง 

    ๒๐.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคไต 

    ๒๑.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา 

    ๒๒.โครงการพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพสาขาปลูกถ่ายอวัยวะ 

     ๒๓. โครงการพัฒนาระบบบริการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด 

     ๒๔.โครงการการบริบาลฟ้ืนฟรูะดับกลาง (Intermediate Care) 

     ๒๕. โครงการพัฒนาระบบบริการ One Day Surgery (ODS) 

     ๒๖.โครงการกัญชาทางการแพทย์ 

แผนงานที่ ๗ การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 

     ๒๗. โครงการพัฒนาระบบบรกิารการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 

แผนงานที่ ๘ การพัฒนาตามโครงการพระราชด าริ โครงการเฉลิมพระเกียรติและพื้นที่เฉพาะ 

     ๒๘.โครงการพระราชด าริ  โครงการเฉลิมพระเกียรติ และพ้ืนที่เฉพาะ 

          แผนงานที่ ๙ อุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจร การท่องเที่ยวเชิงสขุภาพ  ความงามและแพทยแ์ผนไทย 

     ๒๙.โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ 

๓. People excellence (บุคลากรเป็นเลิศ)        

แผนงานที่ ๑๐ การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 

     ๓๐.โครงการบริหารจัดการก าลังด้านสุขภาพ 

     ๓๑. โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข 

๔. Governance excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล)     

แผนงานที่ ๑๑ การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 

     ๓๒.โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

     ๓๓. โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ 
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แผนงานที่ ๑๒ การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 

    ๓๔.โครงการพฒันาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ 

    ๓๕.โครงการ Smart Hospital 

        แผนงานที ่๑๓ การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ 

   ๓๖. โครงการลดความเหลื่อมล้ าของ ๓ กองทุน 

   ๓๗. โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง 

        แผนงานที่ ๑๔ การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ 

   ๓๘.โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ 

ข้อ 8.3 แผนพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี  (พ.ศ.2561-2565) ประกอบด้วย 4 ประเด็น  
     ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การเพ่ิมศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน เพ่ือการ  

แข่งขันทางการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกจิ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสู่ความยั่งยนื 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข้อ 8.4  แผนยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ 2565  

๑.ประเด็นยุทธศาสตร ์: ยกระดับการบริหารจัดการ ระบบบริหารและบริการด้านสุขภาพสู่ความเป็นเลิศ 

          เป้าประสงค์ท่ี ๑.๑ ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล และเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 

          เป้าประสงค์ท่ี ๑.๒ ระบบบริการมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ครอบคลุมและเข้าถึงได้ 

เปา้ประสงค์ที่ ๑.๓ ประชาชนมีสุขภาพด ีเหมาะสมตามวัย 

๒.ประเด็นยุทธศาสตร ์: เสริมสร้างความเข้มแข็งและความเป็นเลิศของภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ 

          เป้าประสงค์ที่ ๒.๑ ภาคีเครือข่ายมีประสิทธิภาพและผลงานสูง 

 ๓.ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาบุคลากรและระบบข้อมูลให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 

          เป้าประสงค์ท่ี ๓.๑ ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศด้านสุขภาพมีประสิทธิภาพ (ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย  

                                  ทันเวลา เชื่อมโยง เข้าถึงง่าย) 

          เป้าประสงค์ท่ี ๓.๒  บุคลากรมีความรู้ มีคุณค่า มีความก้าวหน้า มีความสุข 

 

 



 

แผนปฏิบตัิราชการดา้นสขุภาพ คปสอ.บางปลามา้ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 
 


