
 

แผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพ 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 

คปสอ.บางปลาม้า 

“ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” 



ขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ 2566 
ของ คปสอ.บางปลามา้ จังหวัดสพุรรณบุร ี

 
 ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพ เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานตาม
นโยบาย และตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข โดยให้หน่วยงานแต่ละระดับมีการจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพ
ตั้งแต่แผนพัฒนาสุขภาพของเครือข่ายบริการ แผนพัฒนาสุขภาพจังหวัด และแผนพัฒนาสุขภาพอ าเภอ 
ตามล าดับ โดยใช้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากกระทรวงสาธารณสุข (งบ Non UC) งบ สปสช. และงบ
อ่ืนๆ ที่ได้รับการจัดสรรหรือสนับสนุน นั้น  
  คปสอ.บางปลาม้า ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ.256๖  เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอแผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๖ มา
เพ่ือโปรดลงนามอนุมัติ ที่แนบมาพร้อมนี้ 
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ค าน า 
 

คปสอ.บางปลาม้า ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี  ประจ าปีงบประมาณ 
256๖ เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติของหน่วยงานในสังกัด  เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมาย ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข โดยมีภารกิจน านโยบายของกระทรวงสาธารณสุขลงสู่การ
ปฏิบัติ ระดับพ้ืนที่จังหวัด ผ่านการพัฒนา การจัดท าแผนยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ มีการบริการ
สุขภาพที่มี คุณภาพ มีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ด าเนินการและประสานงาน ก ากับ ดูแล ประเมินผล 
และสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุข เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ
ของกระทรวงสาธารณสุขที่ตั้งไว้  

คปสอ.บางปลาม้า ขอขอบคุณผู้บริหาร หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ทั้งในโรงพยาบาล ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ที่มีส่วนร่วมในการทบทวน ปรับปรุง และจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการด้านสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ 256๖ ฉบับนี้ ให้มีความสมบูรณ์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็น
ประโยชน์ในการด าเนินงานนานโยบายสู่การปฏิบัติระดับพ้ืนที่ต่อไป 
 
 
 
                                                                      คปสอ.บางปลาม้า 
                                                                     พฤศจิกายน 256๖ 
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แผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ 256๖ 
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 
 ทั้งนี้ การจัดท าแผนปฏิบัติราชการตามปัญหาสาธารณสุขระดับพ้ืนที่ (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 และคุ้มครองผู้บริโภคเป็น
เ ลิ ศ  (Promotion Prevention and Protection : PP&P Excellence) ด้ า น บ ริ ก า ร เ ป็ น เ ลิ ศ  ( Service 
Excellence) ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) และด้านบริหารเป็นเลิศ (Governance Excellence) 
โดยมีนโยบายมุ่งเน้น 9 ด้าน ได้แก่ ระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง, เศรษฐกิจสุขภาพ, สมุนไพร กัญชา กัญชง, 
สุขภาพดีวิถีใหม่, COVID-19, ระบบบริการก้าวหน้า,ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม, ธรรมาภิบาล และองค์กรแห่ง
ความสุข ซึ่งสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ ฯลฯ 
เพ่ือขับเคลื่อนสู่การบรรลุเป้าหมาย ให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ  
 
 สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการตามปัญหาสาธารณสุขระดับพื้นที่ (Area Base) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.256๖ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางปลาม้า ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน์ (Vision)  

“เครือข่ายสุขภาพดี บริการเด่น เน้นชุมชน” 
 

พันธกิจ (Mission) 
          1. ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟ้ืนฟูสภาพ และสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพตนเองในชุมชน 
 2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 
 3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความสุขในการท างาน 
 5. เชื่อมโยงการท างานโดยมีภาคีเครือข่ายสุขภาพมีส่วนร่วม 
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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 สง่เสริมบุคลากรให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข 
 
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 เพ่ือให้เกิดการดูแลสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาวะที่ดี  
 
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 
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4.สุขภาพดีวิถีใหม่ 
5.COVID-19 
6.ระบบบริการก้าวหน้า 
7.ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 
8.ธรรมาภิบาล  
9.องค์กรแห่งความสุข 

 
นโยบายมุ่งเน้น 6 ด้าน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่ 
 1.พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพปฐมภูมิแบบไร้รอยต่อหลังการถ่ายโอนภารกิจ สอน.และ รพ.สต.ไปยัง อบจ. 
 2.ยกระดับและปรับโฉมระบบบริการสุขภาพก้าวหน้าด้วยเทคโนโลยีลดแออัด ลดรอคอย และอัตราการตายด้วย
โรคส าคัญ รวมถึงการให้บริการระบบ telemedicine เพ่ือเป็นโรงพยาบาลของประชาชนคนสุพรรณ 
 3.การบูรณาการระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบครบวงจรอย่างยั่งยืน 
 4.เพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสารที่เข้าถึงและทันสมัยเพ่ือยกระดับการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน 
 5.พัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สมุนไพรภูมิปัญญาท้องถิ่น กัญชาทางการแพทย์ และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพพ้ืนที่อ าเภออู่ทอง 
 6.พัฒนาและยกระดับหน่วยงานในสังกัดสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ให้มีสมรรถนะสูงด้วยแนวทาง 4T 
(Trust,Teamwork,Talent,Technology,และ Targest)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
  
  

 
 

ส่วนที่ 2 
นโยบายที่เกี่ยวข้อง 
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ส่วนที่ 3 

แผนปฏิบัติราชการ 
 



Non-UC Non UC PP กองทุน อ่ืนๆ

สป. กรม/กอง/

เบิกจ่ายแทนกัน

basic services สุขภาพต าบล เงินบ ารุง/อบจ,/

งบจังหวัด/PPA/

สสส.

1.Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ) 4 แผนงาน 7 โครงการ 10,000             -                 -               -                 398,227           398,227    100.00   

แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) (2 โครงการ) -                 -                 -               -                 114,727           114,727    28.81     

1.โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย 69,000             69,000      

2.โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากร 45,727             45,727      

10,000             -                 -               -                 -                 -           -        

1.โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 10,000             

แผนงานท่ี 3 :  การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ ( 3 โครงการ) -                 -                 -               -                 94,500             94,500      23.73     

1.โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ             -   

2.โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ              57,000       57,000

3.โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ              37,500       37,500

แผนงานท่ี 4 : การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม (2 โครงการ) -                 -                 -               -                 189,000           189,000    47.46     

1.โครงการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม            189,000     189,000

สรุปงบประมาณแผน Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)

แผนงานท่ี 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (1 โครงการ)

แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ

แผนงาน
งบประมาณ

รวมท้ังส้ิน
สัดส่วน



ส่วนท่ี 2 แผนปฏิบัติการและแผนสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2566 คปส.บางปลาม้า

Non-UC Non UC PP กองทุน อ่ืนๆ

สป. นอกสป. basic servicesสุขภาพต าบล(ระบุ PPA)

ยุทธศาศตร์4 Excellence ท่ี1.Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)

แผนงาน ตาม ยุทธศาสตร์ (4 Excellence) ท่ี 3.การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ

โครงการ (ตามโครงการหลักของกระทรวง)ท่ี 7.โครงการควบคุมโรคติดต่อ

ภาระกิจพ้ืนฐานท่ี 3.2) ควบคุมป้องกันโรค

1.โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ  เพ่ือใหสามารถจัดการ ศูนย์ EOC คณะกรรมการศูนย์ 

กิจกรรม 1 พัฒนาศูนย์บัญชาตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ ภาวะฉุกเฉิน ทุกโรคและภัย อ าเภอบางปลาม้า EOC

อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี สุขภาพไดอยางรวดเร็ว ห้อง SAT ทีม SAT

เป็นระบบ มีความเป็น

เอกภาพ มีประสิทธิภาพ 

และ ปลอดภัย

กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพ เพ่ือพัฒนาศักยภาพการ 1 รพ. 1 แห่ง จนท.ตามกล่อง

ระบบการตอบโต้ภาะวฉุกเฉินและภัยสุขภาพของอ าเภอบางปลาม้า ตอบโต้ภาะวฉุกเฉินของโรค 1 สสอ. 1 แห่ง ภารกิจต่างๆ

และภัยสุขภาพของ 17 รพ.สต. 1 แห่ง ในระดับอ าเภอ

เจ้าหน้าท่ีกลุ่มภารกิจต่างๆ และต าบล

ในระดับต าบล เพ่ือจัดท า

แนวปฏิบัติในระดับต าบล

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

2.โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เพ่ือพัฒนาศักยภาพทีม

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) 

แผนงาน/โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ

งบประมาณ

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



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

ติดตามการด าเนินงานของผู้รับผิดชอบงานฯในแต่ละรพ.สต.

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

3.โครงการควบคุมป้องกันวัณโรค ปี 2566

ระดับอ าเภอ

กิจกรรม1 นิเทศติดตามผลการด าเนินงานวัณโรคและ เพ่ือติดตามก ากับผลการ รพ.สต. 17 แห่ง เจ้าหน้าท่ีคลินิก

การติดตามเย่ียมผู้ป่วยในพ้ืนท่ี ด าเนินงานก ากับติดตาม วัณโรคและผู้รับ

ดูแลผู้ป่วยในพ้ืนท่ี ชอบงานวัณโรค

รพ./อ าเภอ /

กิจกรรม 2คัดกรองวัณโรค เพ่ือค้นหาคัดกรองผู้ป่วย อ าเภอบางปลาม้า ประชาชน

เชิงรุกในพ้ืนท่ี กลุ่มเส่ียง กลุ่มเส่ียง

  - บริการคัดกรอง x-ray 1,800 ราย ในพ้ืนท่ี

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

3. โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็กและผู้ใหญ่ ปี 2566

งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

กิจกรรม1 ให้บริการวัคซีนข้ันพ้ืนฐานแก่กลุ่มเป้าหมายตามก าหนดปกติ เพ่ือให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันโรครพ.  1แห่ง เด็ก 0-5 ปี

รวมท้ังติดตามเก็บตกในกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับวัคซีนไม่ครบถ้วน และลดป่วย ลดการเสียชีวิต รพ.สต.17แห่ง เด็กวัยเรียน

ผู้ใหญ่กลุ่มเส่ียง

กิจกรรม2 รณรงค์ให้วัคซีนเสริมในประชากรกลุ่มเส่ียง(FlU,Covid-19) เพ่ือลดการแพร่ระบาดของ รพ.  1แห่ง ผู้ใหญ่กลุ่มเส่ียง

โรคท่ีป้องกันได้ด้วยวัคซีน รพ.สต.17แห่ง

กิจกรรม3ติดตามประเมินผลความครอบคลุมการได้รับวัคซีน รพ.  1แห่ง คลินิก EPI

รพ.สต.17แห่ง



กิจกรรม4 เฝ้าระวังโรคติดต่อท่ีป้องกันได้ด้วยวัคซีน รวมท้ังอาการภายหลัง เพ่ือลดการแพร่ระบาดของ รพ.  1แห่ง คลินิก EPI

ได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (AEFI) โรคท่ีป้องกันได้ด้วยวัคซีน รพ.สต.17แห่ง

กิจกรรม5 สอบสวนโรคและควบคุมโรคในผู้ป่วยโรคติดต่อท่ีป้องกันได้ด้วยวัคซีน เพ่ือลดการแพร่ระบาดของ รพ.  1แห่ง ผู้ป่วยท่ีสงสัย

โรคท่ีป้องกันได้ด้วยวัคซีน รพ.สต.17แห่ง

กิจกรรม 6 จัดโครงการเพ่ือด าเนินการโรงเรียนปลอดโรคของรร.ในพ้ืนท่ี เพ่ือสนับสนุนโรงเรียนเป็น รร.ทุกแห่ง

แบบอย่างท่ีดี

กิจกรรม7 นิเทศงาน/ติดตามควบคุมโรคและผลการด าเนินงานฯ มาตรฐานวัคซีน เพ่ือให้ระบบริการมีมาตรฐาน รพ.สต.17แห่ง

รวมเป็นเงิน

4. โครงการค้นหาผู้ติดเช้ือ HIV รายใหม่ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อย่างย่ังยืน ปี 2566

กิจกรรม 1 ส ารวจและจัดเก็บข้อมูลในการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์โรคติด เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลปัญหา รร.มัธยม 4 แห่ง นักเรียนช้ันม.2

เอดส์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอดส์ และโรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์ให้พ้ืท่ีใช้ใน

การวางแผนแก้ไขปัญหา

กิจกรรม 2 วันเอดส์โลกให้ความรู้ทางFB สสอ.และรพ.สต.

รวมเป็นเงิน

5. โครงการควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงและสัตว์สู่คน จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2566

งานควบคุมโรคโดยแมลง

กิจกรรม 1 การเผยแพร่การ เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบงานฯ รพ. 1 แห่ง จนท.ผู้รับผิดชอบ

พยากรณ์โรคและการประเมินพ้ืนท่ี มีความรู้เร่ืองไข้เลือดออก สสอ. 1 แห่ง งานไข้เลือดออก

เส่ียง และโรคท่ีเก่ียวข้อง รพ.สต.17แห่ง ของรพ. / สสอ.  

กิจกรรม 2 อ าเภอติดตาม  /รพ.สต

วิเคราะห์สถานการณ์เพ่ือตรวจจับ

การระบาดตามนิยามการ

เฝ้าระวังโรค



กิจกรรม 3 อ าเภอจัดระบบ เพ่ือประเมินการก าจัด รพ. 1 แห่ง จนท.ผู้รับผิดชอบ

การเฝ้าระวังค่าดัชนีลูกน้ ายุงลาย แหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย สสอ. 1 แห่ง งานไข้เลือดออก

 (HI และ CI) ในชุมชน ในพ้ืนท่ี รพ.สต.17แห่ง ของรพ. / สสอ.

โรงเรียนโรงพยาบาล  /รพ.สต

และศาสนสถาน

กิจกรรม 4 อ าเภอด าเนิน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ รพ. 1 แห่ง จนท.ผู้รับผิดชอบ

การโครงการจิตอาสาควบคุม ป้องกันโรค ของภาคีเครือข่าย สสอ. 1 แห่ง งานไข้เลือดออก

ไข้เลือดออก ในการด าเนินการควบคุม รพ.สต.17แห่ง ของรพ. / สสอ.

  - ค่าอาหารกลางวัน 1000 คน*100 ป้องกันโรคไข้เลือดออก  /รพ.สต 15,450      15,450      15,450             

  - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ในพ้ืนท่ี 11,550      11,550      11,550             

   1000 คน*25บาท*2ม้ือ

6. โครงการป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนปี 2566

กิจกรรมท่ี 1 การเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าในคน เพ่ือลดอัตราการตายในคน รพ.  1แห่ง ประชาชนทุกราย

 -ค้นหาติดตามผู้ถูกสัตว์กัดให้มารับวัคซีนป้องกันโรคทุกราย ด้วยโรคพิษสุนัขบ้า รพ.สต.17แห่ง

กิจกรรมท่ี 2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเล้ียงสุนัขถูกวิธี การป้องกันไม่ให้ถูก เพ่ือให้ความรู้ประชาชน รพ.  1แห่ง ประชาชนทุกราย

สุนัขกัดและดูแลตัวเองเม่ือถูกกัด ในการป้องกันโรคพิษ รพ.สต.17แห่ง

สุนัขบ้า

รวมเป็นเงิน

7. โครงการป้องกันควบคุมโรคCOVID-19 ปี2566

กิจกรรมท่ี 1 การด าเนินการตามมาตรการควบคุมป้องกันโรค COVID-19 เพ่ือป้องกันการเกิดผู้ป่วย รพ.1แห่ง จนท.รพ.สต.

ในฃุมชน ได้แก่ การคัดกรองวัดอุณหภูมิ การสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะ รายใหม่ข้ึนในชุมชน รพ.สต.17แห่ง จนท.รพ.  

ห่างทางสังคม การติดตามกลุ่มเส่ียงในชุมชน หมู่บ้าน 127 หมู่ อสม.

ผู้น าชุมชน

กิจกรรมท่ี 2 ติดตามประเมินผล เพ่ือให้สถานบริการ รพ.1แห่ง จนท.ทุกคน

การด าเนินงาน New Normal ในสถานบริการ มีมาตรฐานในการด าเนิน รพ.สต.17แห่ง

การควบคุมป้องกันโรค

กิจกรรมท่ี 3 ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรการป้องกันและ เพ่ือให้สถานศึกษา รร.ทุกแห่ง จนท.ทุกคน

โรค COVID-19 ในสถานศึกษา มีมาตรฐานในการด าเนิน ในพ้ืนท่ีอ.บางปลาม้า

การควบคุมป้องกันโรค

กิจกรรมท่ี 4 การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าถึงการได้รับวัคซีน

ป้องกันโรคโควิด-19 รวมถึงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคฯให้ครอบคลุม

รวมแผน…............................................. -           -          -          -          -          -          -          -          27,000            



ส่วนท่ี 1 

1.สถานการณ์ปัญหา

1.1 Base line data

 - ประชากรเป้าหมายจากปี 2565   - สภาพปัญหาจากข้อมูลการวิเคราะห์เชิงลึกรายแผน

โรคท่ีสามารถป้องกันได้ ต้องช่วยกันควบคุมให้ลดลง หรือหมดไป สร้างความปลอดภัยให้กับคน อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี มากกว่าห้าหม่ืนคน และนักท่องเท่ียวท่ีมาจากจังหวัดอ่ืนและประเทศต่างๆ  

แต่วิวัฒนาการของโรคก็มีความพัฒนาเช่นกัน  จะมีโรคติดต่อท้ังอุบัติเก่าและอุบัติใหม่เกิดการระบาดข้ึน ปัจจัยเส่ียงต่อการระบาดมีความซับซ้อน และส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจ

อย่างรุนแรงถ้าเกิดโรคไข้หวัดนก พบว่าในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา มีโรคติดเช้ือเกิดข้ึนใหม่จ านวนมาก โรคติดต่ออุบัติใหม่ท่ีส าคัญในปัจจุบัน ได้แก่ โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง โรคไข้หวัดนก 

และโรคติดเช้ือไวรัสซิกาเป็นต้น จะเห็นได้ว่า โรคติดต่ออุบัติใหม่ในปัจจุบันมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึน ส่วนใหญ่เป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน  และมีปัจจัยเส่ียงต่อการเกิดโรค ได้แก่ การเคล่ือนย้าย

ของประชากรและนักท่องเท่ียว ความชุกชุมของสัตว์พาหะน าโรค เช่น ยุง ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในการป้องกัน ควบคุมโรค ปฏิบัติตนไม่ถูกต้องตามหลักสุขอนามัย อยู่

ร่วมกันอย่างหนาแน่น มีภูมิต้านทานโรคต่ า เช่น เด็กอายุต่ ากว่า 5 ปีควรได้รับวัคซีนครบถ้วน ในปีท่ีผ่านมาวัคซีนมีความครอบคลุมเฉล่ียอยู่ประมาณร้อยละ 90 การเกิดโรคไข้เลือดออกในปี 2565

มีอัตราการป่วยหน่ึงร้อยกว่าต่อประชากรแสนคน ซ่ึงสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง รวมท้ังการตายของผู้ป่วยวัณโรคก่อนท่ีจะรักษาครบคอร์ท อาจเน่ืองมาจากตรวจคัดกรองพบล่าช้าเกินไป

ปัญหาของโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีแนวโน้มสูงข้ึน โดยเฉพาะโรคซิฟิลิส และหนองใน ต้องมีการให้ความรู้และปรับเปล่ียนพฤติกรรมในกลุ่มเส่ียงต่างๆ 

การจัดต้ังคณะกรรมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจึงมีความจ าเป็นท่ีจะรองรับเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอย่างปัจจุบันทันด่วน ท้ังด้านโรคและภัยสุขภาพ จะเห็นได้จากมาตรการควบคุมป้องกันโรคโควิด-19 อย่างต่อเน่ือง

จนสถานการณ์ของอ าเภอบางปลาม้า อยู่ในเกณฑ์ดี ประชาชนได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จึงคาดหวังว่าความร่วมมือของประชาชนต้องร่วมมือกันจะท าให้โรคและภัยสุขภาพ สงบ ควบคุมสถานการณ์ได้อย่างต่อเน่ือง

การบูรณาการให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมด าเนินงาน จะช่วยรณรงค์ให้บุคลากรและประชาชนเป็นแบบอย่างในการรักสุขภาพ และช่วยกันป้องกันโรค สร้างวัฒนธรรมท่ีดีให้กับสังคมต่อไป

Base line ท่ีส าคัญ

TB อัตราการรักษาวัณโรคส าเร็จ สุพรรณบุรี ร้อยละ 92.13  เขตสุขภาพท่ี 78.92 อ าเภอท่ีผลงานปี 2565 ดี บางปลาม้า ศรีประจันต์ ดอนเจดีย์ 100% ต่ ากว่าเกณฑ์ สามชุก 

DHF อัตราการป่วย DHF อ.บางปลาม้า 105.89 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีเสียชีวิต  ต าบลท่ีมีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือต าบล  บ้านแหลม อัตราป่วยเท่ากับ 40.03  ต่อประชากรแสนคน

 รองลงมาคือ   ต าบล ตะค่า,  ต าบล บางปลาม้า,  ต าบล วัดดาว,  ต าบล ไผ่กองดิน,  ต าบล วังน้ าเย็น,  ต าบล องครักษ์,  ต าบล บางใหญ่,  ต าบล มะขามล้ม,  ต าบล โคกคราม,  ต าบล จรเข้ใหญ่,  ต าบล สาลี, 

 ต าบล วัดโบสถ์,  ต าบล กฤษณา, อัตราป่วยเท่ากับ  12.91 ,  11.62 ,  10.33 ,  9.04 ,  5.17 ,  3.87 ,  3.87 ,  2.58 ,  1.29 ,  1.29 ,  1.29 ,  0 ,  0 ,   ราย ตามล าดับ 

วัคซีน  MMR1  เป้าหมาย 95 %  อ.บางปลาม้า= 95.23 % - MMR2  เป้าหมาย 95 % อ.บางปลาม้า = 95.95 %  

ระบาดวิทยา ข้อมูล ณ 8 พฤศจิกายน 2565

Diarrhea 179.49 ต่อประชากรแสนคน  ไม่มีผู้เสียชีวิต

D.H.F 105.89 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีผู้เสียชีวิต

Pyrexia 89.10 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีผู้เสียชีวิต

Pneumonia73.60 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีผู้เสียชีวิต

Hand,foot and mouth disease38.74 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีผู้เสียชีวิต

แผนสุขภาพควบคุมโรคติดต่อ และแผนปฏิบัติการสุขภาพ อ.บางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2566



1.2 ปัญหาพ้ืนท่ีเชิงคุณภาพ (สาเหตุ/ปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง)

 - ทบทวนปัญหา จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส าคัญ ผู้ป่วย ผู้ท่ีเก่ียวข้อง/จากตัวช้ีวัด

  น าสภาพปัญหาท่ีได้มาปรับเปล่ียนมาตรการใหม่ๆ

ปํญหาโรคไข้เลือดออกและโรคไวรัสซิกา ท่ีมีอัตราการป่วยสูง มาตรการ เน้นการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ี อสม.และประชาชน

ปัญหาวัณโรค ท่ีมีการพบผู้ป่วยตายก่อนกินยาครบคอร์ท และการพบผู้ป่วยด้ือยา มาตรการจะค้นหาผู้ปวยให้เข้าสู่การรักษาให้ไว้ รักษาครบ

ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า วัคซีนไม่เพียงพอต่อการฉีดป้องกันโรค มาตรการ ร่วมมือกับปศุสัตว์ ท้องถ่ิน รณรงค์ให้สุนัขได้รับการฉีดวัคซีน คุมประชากรสุนัขจรจัด  

การได้รับวัคซีนในแด็ก 0-5 ปี ต้องให้บริการ และติดตามความครอบคลุมให้วัคซีนทุกตัวไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 

1.3 ข้อมูล  หรือปัญหาของกระบวนการท างาน

2.สรุปปัญหาท่ีส าคัญ

1.การควบคุมป้องกันวัณโรค

2.การควบคุมป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

3.การควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคซิกา

4.โรคท่ีป้องกันได้ด้วยวัคซีน

5.การควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

6.การควบคุมป้องกันโรคโควิด-19 และโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ า

7.จ านวนผู้ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในทุกกลุ่มเป้าหมาย

3.เป้าประสงค์ (ผลลัพธ์ท่ีต้องการ)

1.มีศูนย์ท่ีสามารถรองการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพในระดับอ าเภอ 

2.ลดอัตราการป่วยและอัตราการตายจากโรคติดต่ออุบัติใหม่ 

3.ลดอัตราป่วยและอัตราป่วยตาย ลดผู้ป่วยรายใหม่

4.เพ่ิมจ านวนประชากรในพ้ืนท่ีทุกกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

4.ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย

1.ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ท่ีสามารถปฏิบัติงานได้จริง ร้อยละ 100

2.ลดอัตราการป่วยไข้เลือดออกร้อยละ 20 ของค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง

3.จ านวนประชากรได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มากกว่าร้อยละ 80

4. ไม่พบผู้ป่วยโปลิโอรายใหม่, ไม่พบผู้ป่วยคอตีบและไอกรนรายใหม่

5.ลดเหตุการณ์การระบาดของโรคอาหารเป็นพิษ/โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ร้อยละ 50 ของค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี



6.ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า

7.อัตราป่วยตายด้วยโรคเลปโตสไปโรสีสลดลง ร้อยละ50 ของค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี

8.ร้อยละของเหตุการณ์โรคติดต่ออุบัติใหม่ท่ีสามารถควบคุมไม่ให้เกิด Generation ท่ี 2

9.อัตราป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ ไม่เกินค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง

10.อัตราป่วยโรคมือ เท้า ปาก ในเด็กอายุ 0 -5 ปี ลดลง เม่ือเทียบกับค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี

11.ไข้เลือดออกไม่ระบาด (ต่ากว่าค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง) ต่อเน่ืองกันไม่น้อยกว่า 3 ปี

12.หญิงต้ังครรภ์ติดเช้ือไวรัสซิกา ไม่เกิน 5 ราย/ปี

13.ร้อยละ 95 ของอ าเภอปลอดโรคมาเลเรีย

14.อัตราการติดเช้ือในการนอนรพ./สถานพักฟ้ืน <3 คร้ัง / 1,000 วันนอน

15.ร้อยละ 97.5 ของผู้ติดเช้ือเอชไอวีทราบสถานะการติดเช้ือฯตนเอง

16.ร้อยละ 92 ของผู้รับการวินิจฉัยว่าติดเช้ือเอชไอวีได้รับยาต้านไวรัสฯ

17.อัตราป่วยโรคซิฟิลิส ในกลุ่มอายุ 15-24 ปี ลดลงไม่เกิน 14.4 ต่อแสนประชากร จากปี 2566

18.อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับมาเป็นซ้ า ร้อยละ 88

19.มีจ านวนหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคท่ีสามารถสอบสวนควบคุมโรคติดต่ออันตรายและภัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนอ าเภอ

20.ไม่มีผู้ปฏิบัติงานได้รับอันตรายจากภัยหรือติดเช้ือโรคติดต่ออันตรายจาการปฏิบัติงาน

21.ผู้ติดเช้ือโควิด-19 ได้รับการรักษาตามข้ันตอนทุกราย



ตัวช้ีวัด

Non-UC Non UC PP กองทุน อ่ืนๆ

สป. กรม/กอง/

เบิกจ่าย

แทนกัน

basic servicesสุขภาพต าบล เงินบ ารุง/อบจ,/

งบจังหวัด/PPA/

สสส.

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

แผนงาน ตาม ยุทธศาสตร์ (4 Excellence) ท่ี _เติมเลข___

โครงการ (ตามโครงการหลักของกระทรวง)ท่ี_เติมเลข____

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

 (ระดับอ าเภอ)

1.ช่ือโครงการโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ สร้างวินัยรักษาความสะอาดชุมชน อ าเภอบางปลาม้า” ทต.และ อบต. ทุแห่ง รายงานกิจกรรม ทุกต าบล  -ทต และ อบต. 

กิจกรรมหลักท่ี 1 ประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม ของโครงการฯ1.เกิดการเรียนรู้และจัดสร้างกิจกรรมเก็บและคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชนท่ีต้นทาง การด าเนินงานฯ ทุกวันท่ี 20 ของเดือน ทุกแห่ง

กิจกรรมย่อยท่ี 1.1.องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่งด าเนินการจัดกิจกรรม Kick off เปิดโครงการฯ2.สร้างความตระหนักของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนของตนเอง 

     โดยใช้แนวคิด 4 R (Reduce   Reuse  Recycle  Restart ใช้น้อย/ใช้ซ้ า น าไปขาย/สลายท าปุ๋ย) 3.เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการด าเนินการฯ

     จัดการขยะในชุมชนภายในเดือนมกราคม 2566 4.เพ่ือสร้างกลไกความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย

กิจกรรมย่อยท่ี 1.2 จัดกิจกรรมคัดแยกและปลูกจิตส านึกให้ประชาชนในพ้ืนท่ีท้ิงขยะให้เป็นท่ี5.เพ่ือน าขยะท่ีคัดแยกแล้ว มาก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

     อย่างต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกเดือน 

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

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

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

ส่วนท่ี 2 แผนปฏิบัติการและแผนสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2566

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์

จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ

งบประมาณ
รวมท้ังส้ิน



ตัวช้ีวัด

Non-UC Non UC PP กองทุน อ่ืนๆ

สป. กรม/กอง/

เบิกจ่ายแทนกัน
basic services สุขภาพต าบล เงินบ ารุง/อบจ,/

งบจังหวัด/PPA/

สสส.

ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ท่ี.....1

แผนงาน ตาม ยุทธศาสตร์ (4 Excellence) ท่ี _4___

โครงการ (ตามโครงการหลักของกระทรวง)ท่ี_7____

ช่ือโครงการ บริหารจัดการส่ิงแวดล้อม

 (ระดับอ าเภอ)

1.โครงการ:ร่วมมือร่วมใจพัฒนาคน พัฒนางาน สู่งาน

อนามัยส่ิงแวดล้อมปี 2566 รพ.บางปลาม้า จนท.รพ. 25,000         25,000            

กิจกรรมหลักท่ี 1 พัฒนาฐานข้อมูลยกระดับสู่มาตรฐาน 20000 -                 

GREEN&CLEAN Hospital -                 

กิจกรรมท่ี 2 ส่งเสริม ร่วมมือ ใส่ใจด้านอนามัยความปลอดภัย 2500 -                 

และส่ิงแวดล้อม -                 

กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาความต่อเน่ืองอย่างเป็นระบบ 2,500        -                 

กิจกรรมท่ี 4 ยกระดับตลาดนัดสีเขียวปลอดสารพิษ -                 

2.โครงการ:เตรียมความพร้อมรับอัคคีภัยปี 2566 รพ.บางปลาม้า จนท.รพ. 30,000 30,000            

กิจกรรมท่ี1:ประชุมช้ีแจงซ้อมแผนระงับอัคคีภัย ไม่ใช้เงินงบประมาณ -                 

กิจกรรมท่ี 2:ซ้อมแผนอัคคีภัย 30,000    -                 

กิจกรรมท่ี 3:สรุปผลการด าเนินการ -                 

3.โครงการ:เตรียมความพร้อมรับภัยน้ าท่วมปี 2566 รพ.บางปลาม้า จนท.รพ. 4,000 4,000              

กิจกรรมท่ี 1:ประชุมช้ีแจงซ้อมแผนรับภัยน้ าท่วม 4,000     -                 

กิจกรรมท่ี 2:สรุปผลการด าเนินงาน ไม่ใช้เงินงบประมาณ -                 

ส่วนท่ี 2 แผนปฏิบัติการและแผนสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2566

จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์
เม.ย - มิ.ย

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

พ้ืนท่ีเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ต.ค. - ธ.ค. ม.ค. -  มี.ค ก.ค. - ก.ย.

แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ

งบประมาณ

รวมท้ังส้ิน



ตัวช้ีวัด

Non-UC Non UC PP กองทุน อ่ืนๆ

สป. กรม/กอง/

เบิกจ่ายแทนกัน
basic services สุขภาพต าบล เงินบ ารุง/อบจ,/

งบจังหวัด/PPA/

สสส.

ส่วนท่ี 2 แผนปฏิบัติการและแผนสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2566

จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์
เม.ย - มิ.ย

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

พ้ืนท่ีเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ต.ค. - ธ.ค. ม.ค. -  มี.ค ก.ค. - ก.ย.

แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ

งบประมาณ

รวมท้ังส้ิน

4.โครงการ:เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินลิฟท์ค้างปี 2566

กิจกรรมท่ี1:ประชุมช้ีแจงซ้อมแผนกรณีลิฟท์ค้าง

กิจกรรมท่ี 2:ซ้อมแผนกรณีลิฟท์ค้าง

กิจกรรมท่ี 3:สรุปผลการด าเนินการ

5.โครงการ:เสริมสร้างส่ิงแวดล้อม ด้วยพฤติกรรม 5 ส รพ.บางปลาม้า จนท.รพ. 70,000 70,000            

ประจ าปี 2566 -                 

กิจกรรมท่ี 1:จัดประชุมวางแผนช้ีแจงแนวทางการด าเนินโครงการ 2,000        -                 

กิจกรรมท่ี 2:จัดกิจกรรมรณรงค์ 5 ส หน้าบ้าน น่ามอง 20,000      48,000      -                 

กิจกรรมท่ี 3:ปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงพยาบาล

กิจกรรมท่ี 4:สรุปผลการด าเนินการ ไม่ใช้เงินงบประมาณ -                 

6.โครงการ:ตลาดนัดออนไลน์พ่ีพ้องน้องเพ่ือน รพ.บางปลาม้า จนท.รพ.

 -สร้างไลน์กลุ่มเพ่ือท าการซ้ือขายในโรงพยาบาล

7.โครงการ:สอบเทียบเคร่ืองมือแพทย์และการบ ารุงรักษา รพ.บางปลาม้า จนท.รพ. 50,000 50,000            

เชิงป้องกันเคร่ืองมือแพทย์ ประจ าปี 2566

กิจกรรมท่ี 1:ประชุมช้ีแจงวางแผนการด าเนินโครงการ

กิจกรรมท่ี 2:จัดกิจกรรม

กิจกรรมท่ี 3:สรุปผลการด าเนินการ

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

เคร่ืองมือแพทย์

รวมแผน…............................................. 34,000   20,000     5,000       -          -           -           -              189,000      189,000         

50,000                      

10,000                      



ตัวช้ีวัด

Non-UC Non UC PP กองทุน อ่ืนๆ

สป. กรม/กอง/

เบิกจ่ายแทนกัน
basic services สุขภาพต าบล เงินบ ารุง/อบจ,/

งบจังหวัด/PPA/

สสส.

กิจกรรมหลักท่ี 1 สร้างความรอบรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ

กิจกรรมท่ี 1.1 สร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพให้แก่ผู้บริโภค ค่าอาหาร 150คน *

150 บาท

 - ผู้บริโภคเลือกบริโภค

ผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีได้

มาตรฐาน
รพ./รพ.สต. 150 คน 22,500 22,500 22,500

กิจกรรมท่ี 1.2 สร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์ สุขภาพ

ปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพให้แก่ผู้ประกอบการ ค่าอาหาร 100

คน *150 บาท

 - ผู้ประกอบการผลิตสินค้า

ด้านสุขภาพให้มีมาตรฐาน ชมรม

ผู้ประกอบการ
100 คน 15,000 15,000 15,000

กิจกรรมหลักท่ี 2 ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์

กิจกรรมท่ี 2.1 สุ่มตรวจผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ี จ าหน่ายใน

อ าเภอบางปลาม้า

กิจกรรมท่ี 2.2 ส่งตัวอย่างสินค้าและผลิตภัณฑ์ตรวจสอบ

คุณภาพมาตรฐาน
รพ.สต.ทุกแห่ง 

 แห่งละ 5 ตย.
85 ตัวอย่าง

2.2.2 ร้านอาหาร (Clean Food Good Taste) รพ.สต.ทุกแห่ง

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน -            37,500   -          4,800 -              37,500        37,500       

ส่วนท่ี 2 แผนปฏิบัติการและแผนสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2566

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์

จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ

งบประมาณ

รวมท้ังส้ิน

ค่าเป้าหมาย

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

ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ท่ี. แผนงาน ตาม ยุทธศาสตร์  นโยบายมุ่งเน้น“ผลิตภัณฑ์สุขภาพปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ” โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ



ตัวช้ีวัด

Non-UC Non UC PP กองทุน อ่ืนๆ

สป. กรม/กอง/

เบิกจ่ายแทนกัน
basic services สุขภาพต าบล

เงินบ ารุง/อบจ

,/งบจังหวัด/

PPA/สสส.
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ท่ี 2

แผนงาน ตาม ยุทธศาสตร์ (4 Excellence) ท่ี 6

โครงการ (ตามโครงการหลักของกระทรวง)ท่ี 2

Hospital 

โครงการพัฒนาความรู้ในการป้องกันการติดเช้ือใน

โรงพยาบาล

กิจกรรม

จัดอบรมให้ความรู้ในการป้องกันการติดเช้ือและ

เพ่ิมทักษะในการดูแลผู้ป่วย

1.เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ในการดูแลผู้ป่วย

 และการป้องกันโรค
1.อัตราการติดเช้ือในบุคลากร เป็น 0 รพ.บางปลาม้า

จนท.รพ.บาง

ปลาม้า 200 คน
30,000

2.เพ่ือผู้ป่วยและบุคลากร ปลอดภัย
2.อัตราการติดเช้ือในรพ.น้อยกว่า 

2/1000 วันนอน

3.เพ่ือลดอัตราการสียชีวิตของโรค

รวมแผน…............................................. 0 0 30,000 0 0 0 0 0 0 0

ส่วนท่ี 2 แผนปฏิบัติการและแผนสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2566

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์

จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ

งบประมาณรวมท้ังส้ิน
ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

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



ตัวช้ีวัด

Non-UC Non UC PP กองทุน อ่ืนๆ

สป. กรม/กอง/

เบิกจ่ายแทนกัน
basic services สุขภาพต าบล เงินบ ารุง/อบจ,/

งบจังหวัด/PPA/

สสส.

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

แผนงาน ตาม ยุทธศาสตร์ (4 Excellence) ท่ี _2___

โครงการ (ตามโครงการหลักของกระทรวง)ท่ี_1____

ช่ือโครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) อ าเภอบางปลาม้า 2566

 (ระดับอ าเภอ)

     กิจกรรมหลักท่ี 1 ทบทวนค ำส่ังแต่งต้ังคณะ มีคณะกรรมกำรท่ีเป็นปัจจุบัน อ ำเภอบำงปลำม้ำ /

กรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ

     กิจกรรมหลักท่ี 2 ประชุมคณะกรรมกำร 8,000       8,000         8,000         

กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ 

     กิจกรรมหลักท่ี 3 ค้นหำปัญหำในพ้ืนท่ี มีประเด็นปัญหำอย่ำงน้อย 2 ประเด็น /

จัดท ำแผนพัฒนำ และด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ

โดยกำรมีส่วนร่วม

     กิจกรรมหลักท่ี 4 แต่งต้ังคณะอนุกรรมกำร / / 2,000       / 2,000         2,000         

คณะท ำงำน และประชุมเพ่ือแก้ไขปัญหำตำม

ประเด็นปัญหำ

     กิจกรรมหลักท่ี 5 ประเมินตนเองตำมเกณฑ์ / /

UCCARE

     กิจกรรมหลักท่ี 6 แลกเปล่ียนเรียนรู้ / /

ถอดบทเรียน / สรุปผลกำรด ำเนินงำน

รวมแผน…............................................. -        8,000       2,000       -          10,000       -            -               -              -             10,000      

ส่วนท่ี 2 แผนปฏิบัติการและแผนสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2566

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์

จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ

งบประมาณ

รวมท้ังส้ิน

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

พ้ืนท่ีเป้าหมาย 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/

เบิกจ่ายแทนกัน
basic services สุขภาพต าบล เงินบ ารุง/อบจ,/

งบจังหวัด/PPA/

สสส.

ยุทธศาสตร์4 Excellence ท่ี_

แผนงาน ตาม ยุทธศาสตร์ (4 Excellence) ท่ี ______

P&P excellence

แผนงานท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิต

คนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ

ของประชากร

Service  excellence

แผนงานท่ี 5 การพัฒนาระบบ

การแพทย์ปฐมภูมิ 

โครงการพัฒนาเครือข่ายก าลังคน

ด้านสุขภาพ และ อสม.

(ระดับอ าเภอ)

งานสุขภาพภาคประชาชน

ช่ือโครงการพัฒนาเครือข่ายก าลังคน

ด้านสุขภาพ (การสร้างขวัญและก าลังใจ 

แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน

อ าเภอบางปลาม้า ปีงบประมาณ 2566)

กิจกรรมหลักท่ี 1  คัดเลือก อสม. ดีเด่น

ระดับอ าเภอ จ านวน 12 สาขา

ปีงบประมาณ  2566

กิจกรรมย่อยท่ี 1.1 ประกวด อสม.ดีเด่น เพ่ือพัฒนาศักยภาพ อสม. อ าเภอบางปลาม้า อสม. /

ระดับอ าเภอ จ านวน 12 สาขา   14 ต าบล

ประจ าปีงบประมาณ  2566

ส่วนท่ี 2 แผนปฏิบัติการและแผนสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2566  (งานสุขศึกษาและสุขภาพภาคประชาชน)

แผนงาน/โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ

งบประมาณ

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



กิจกรรมย่อยท่ี 1.2 ประชุมช้ีแจง เพ่ือเป็นแนวทางในการ รพ.สต. จนท. ผู้รับผิดชอบงาน /

แนวทางการด าเนินงานสุขศึกษาและ ด าเนินงาน ของ รพ.สต

สุขภาพภาคประชาชน ปี 2566 18 คน

กิจกรรมหลักท่ี  2 เพ่ือ ทดแทน อสม. ท่ีเสียชีวิต อ าเภอบางปลาม้า จ านวน 14 ต าบล / /

อบรม อสม. ใหม่/ทดแทน จ านวน 100 คน

(สสอ.ด าเนินงาน)

กิจกรรมหลักท่ี 3

เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ 

อสม.และ อสค. ทุกระดับ

กิจกรรมย่อยท่ี 3.1 เสริมสร้างศักยภาพ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ อสม. อ าเภอบางปลาม้า อสม.จ านวน / /

อสม.หมอประจ าบ้าน ลดความแออัดและการรอคอย 130 คน

ท่ีหน่วยบริการ (หมู่บ้านละ 1 คน)

กิจกรรมย่อยท่ี 3.2 เสริมสร้างศักยภาพ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ อสม. อ าเภอบางปลาม้า อสม.จ านวน /

อสม. ในการเฝ้าระวังยาเสพติด และบูรณาการด าเนินงาน 28 คน /

โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กับเครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรม (ต าบลละ 2 คน)

กิจกรรมย่อยท่ี 3.3 เสริมสร้างศักยภาพ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ อสม. อ าเภอบางปลาม้า อสม.จ านวน /

อสม. ในการดูแลผู้สูงอายุ และบูรณาการด าเนินงาน 28 คน /

ในชุมชนแบบไร้รอยต่อ กับเครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรม (ต าบลละ 2 คน)

กิจกรรมย่อยท่ี 3.4 เสริมสร้าง เพ่ือดูแลผู้ป่วยกลุ่ม CKD, อสค.จ านวน / /

ศักยภาพตนเองระดับครอบครัว (อสค.) NCD ,  LTC 300 คน

กิจกรรมย่อยท่ี 3.5 พัฒนา ศสมช. เพ่ือสามารถให้บริการประชาชน จ านวน / /

ให้ได้มาตรฐาน ในพ้ืนท่ีได้ 14  แห่ง

สนับสนุนอุปกณ์



กิจกรรมย่อยท่ี 3.6 เพ่ือสร้างพ้ืนฐานการดูแลสุขภาพอ าเภอบางปลาม้า แกนน านักเรียน / /

พัฒนาศักยภาพเยาวชนต้นกล้า อสม. 100 คน

"อสม.รุ่นใหม่"

กิจกรรมย่อยท่ี 3.7 อ าเภอบางปลาม้า อสม. 300 คน / /

พัฒนาศักยภาพ อสม. สู่ อสม.4.0

กิจกรรมย่อยท่ี 3.8   ขับเคล่ือนและ อ าเภอบางปลาม้า อสม.ทุกคน / /

ประสานการสมัครเป็นสมาชิก

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านแห่งประเทศไทย

(ฌกส.อสม.)

กิจกรรมย่อยท่ี 3.9  ประชุม เพ่ือติดตามและขับเคล่ือน คณะกรรมการ ชมรมอสม.อ าเภอ / /

คณะกกรมการบริหารชมรม อสม. การด าเนินงานสาธารณสุข ชมรม อสม.อ าเภอ

จังหวัดสุพรรณบุรี มูลฐาน

กิจกรรมย่อยท่ี 3.10  อ าเภอบางปลาม้า อสม.130 คน / /

ด าเนินงานด้านกฏหมายท่ีเก่ียวข้อง

กับ อสม./กฏระเบียบชมรม อสม./และ

ระบบสุขภาพภาคประชาชน /

ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริง

กิจกรรมหลักท่ี 4

ด าเนินงานชุมชนสร้างสุข โดยกลไก เพ่ือสร้างความย่ังยืน ในการ อ าเภอบางปลาม้า จ านวน / /

ต าบลจัดการคุณภาพชีวิต ดูแลสุขภาพของประชาชน  1 ต าบล

กิจกรรมหลักท่ี 4.1 

ด าเนินงานต าบลจัดการคุณภาพชีวิต เพ่ือสร้างความย่ังยืน ในการ จ านวน / /

ดูแลสุขภาพของประชาชน  10 ต าบล

กิจกรรมหลักท่ี 4.2 



ด าเนินงานต าบลสร้างสุข "ชุมชนสร้างสุข" เพ่ือสร้างความย่ังยืน ในการ จ านวน / /

สุขกาย สุขใจ สุขเงิน สุขสามัคคี ดูแลสุขภาพของประชาชน  1 ต าบล

กิจกรรมหลักท่ี 4.3 เพ่ือสร้างความย่ังยืน ในการ จ านวน / /

ด าเนินงานต าบลจัดการ ดูแลสุขภาพของประชาชน 1 ต าบล

เบาหวาน - ความดัน 

กิจกรรมหลักท่ี 5

บริหารจัดการ ค่าป่วยการ อสม. เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน อ าเภอบางปลาม้า อสม.ทุกคน /

กิจกรรมย่อยท่ี 5.1 ของ อสม.

ระบบ e -Social Welfare  

และ Epament

กิจกรรมย่อยท่ี 5.2

 -ระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน /

thaiphc.net

 -การบริหารจัดการฐานข้อมูล 

สุขภาพภาคประชาชน 7 ฐานข้อมูล

กิจกรรมหลักท่ี 6

พัฒนาภาคีเครือข่ายสุขภาพทุกระดับ เพ่ือบูรณาการด าเนินงานกับ ภาคี/เครือข่าย / /

กิจกรรมย่อยท่ี 6.1 ภาคีเครือข่ายและหน่วยงาน

พัฒนาเครือข่าย 3 ล้าน 3 ปีเลิกบุหร่ีท่ัวไป ท่ีเก่ียวข้อง

โดย อสม. เป็นแกนน า

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน -        -        -        -       -           -           -           



ตัวช้ีวัด

Non-UC Non UC PP กองทุน อ่ืนๆ

สป. กรม/กอง/

เบิกจ่ายแทนกัน
basic services สุขภาพต าบล เงินบ ารุง/อบจ,/

งบจังหวัด/PPA/

สสส.

 (ระดับอ าเภอ)

1.โครงการเพ่ิมความรู้และทักษะในการปฎิบัติตัวของประชาชน 1.เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มเส่ียงเร้ือรังมี หมู่ 5 โคกคราม ประชาชนกลุ่มเส่ียง 9,250 9,250         

กลุ่มเส่ียงโรคเร้ือรัง ความรู้ความเข้าใจในการเกิดโรค จ านวน 50 คน

2.เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มเส่ียงมีทักษะใน

การปฎิบัติตัวเพ่ือป้องกันการเกิดโรค

กิจกรรม 1 จัดท าโครงการเสนอเทศบาลเพ่ือรับงบประมาณ

2.รวบรวมรายช่ือประชาชนกลุ่มเส่ียงท่ีได้รับจากการคัดกรองโรค

3.จัดอบรมให้ความรู้ และฝึกทักษะการปฎิบัติตัวเก่ียวกับการป้อง

กันโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง

4.ประเมินผล

5.สรุปผลการด าเนินงานส่งให้กองทุนเทศบาลต าบลโคกคราม

2.โครงการคัดกรองภาวะเส่ียงโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง เพ่ือคัดกรองภาวะเส่ียงโรคเบาหวาน หมู่ 5 โคกคราม ประชาชนกลุ่มเส่ียง

หลอดเลือดสมอง  ข้อเข่าเส่ือม ต้อกระจกและประเมิน ADL ดรคความดันโลหิตสูง หลอดเลือดสมอง จ านวน 300 คน 15,877 15,877       

สมองเส่ือม  ข้อเข่าเส่ือม ต้อกระจก  

ภาวะซึมเศร้า  สุขภาพช่องปาก และ

ประเมิน ADL

ส่วนท่ี 2 แผนปฏิบัติการและแผนสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2566

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์

จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ

งบประมาณ

รวมท้ังส้ิน

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

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



ตัวช้ีวัด

Non-UC Non UC PP กองทุน อ่ืนๆ

สป. กรม/กอง/

เบิกจ่ายแทนกัน
basic services สุขภาพต าบล เงินบ ารุง/อบจ,/

งบจังหวัด/PPA/

สสส.

ส่วนท่ี 2 แผนปฏิบัติการและแผนสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2566

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์

จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ

งบประมาณ

รวมท้ังส้ิน

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

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

กิจกรรม 1.จัดท าโครงการเสนอประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ

2.ส ารวจรายช่ือประชากรกลุ่มเป้าหมายอายุ 35 ปีข้ึนไป ท่ีอยู่จริง

3.จัดอบรมเชิงปฎิบัติการแก่อสม.ให้มีความรู้และทักษะในการใช้

เคร่ืองมือในการคัดกรอง

4.เจ้าหน้าท่ีออกคัดกรองร่วมกันอสม.

5.น าข้อมูลท่ีได้จากการคัดกรองมาบันทึกในฐานข้อมูลของโรงพยาบาล

6.วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการจัดกิจกรรมปรับเปล่ียนพฤติกรรม

3.โครงการเพ่ิมความรู้และทักษะในการปฎิบัติตัวของประชาชนกลุ่มเส่ียงโรคเร้ือรัง 1.เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มเส่ียงโรคเร้ือรังมีความรู้ หมู่1 -12 เทศบาล ประชาชนกลุ่มเส่ียง 20,600 20,600       

ความเข้าใจในการเกิดโรค ต้นคราม 150 คน

2.เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มเส่ียงมีทักาะในการปฎิบัติตัวเพ่ือป้องกัน

การเกิดโรค

กิจกรรม 1.จัดท าโครงการเสนอประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ

2.รวบรวมรายช่ือประชาชนกลุ่มเส่ียงท่ีได้จากการคัดกรองโรค

3.จัดอบรมให้ความรู้ และฝึกทักษะการปฎิบัติตัวเก่ียวกับการป้องกันตนเองจากโรคไม่ติดต่อ

เร้ือรัง

4.ประเมินผลการอบรม

5.สรุปผลการด าเนินงานส่งให้กองทุนเทศบาลต าบลต้นคราม

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



ตัวช้ีวัด

Non-UC Non UC PP กองทุน อ่ืนๆ

สป. กรม/กอง/

เบิกจ่ายแทนกัน
basic services สุขภาพต าบล เงินบ ารุง/อบจ,/

งบจังหวัด/PPA/

สสส.

ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ท่ี 1

แผนงาน ตาม ยุทธศาสตร์ (4 Excellence) ท่ี  1

โครงการ (ตามโครงการหลักของกระทรวง)ท่ี 1

 (ระดับอ าเภอ)

ช่ือโครงการ ส่งเสริมการเจริญเติบโต ในเด็กกลุ่มวัยเรียน

กิจกรรมท่ี 1 แจ้งภาคีเครือข่ายขอความร่วมมือ  - เพ่ือให้เด็ก 6-14 ปี มีภาวะสูงดี รพ.สต/โรงเรียน รร ในพ้ืนท่ี จ านวน /

ในการด าเนินกิจกรรม ในกลุ่มเด็ก 6- 14 ปี เพ่ือ สมส่วน และติดตามกลุ่มเป้าหมาย ในอ าเภอบางปลาม้า 51 แห่ง

เพ่ิมความสูง ลดความอ้วน และเพ่ิมน้ าหนัก

กิจกรรมท่ี 2 พ้ืนท่ีต้นแบบเด็กไทยเล่น เปล่ียนโลก - เพ่ือส่งเสริมการเจริญเติบโด  รพ.สต./โรงเรียน ต าบลละ 1 รร /

.............................................................. สูงดีสมส่วน ของเด็กปฐมวัย ในอ าเภอบางปลาม้า

กิจกรรมท่ี  วัยรุ่น

1มีการจัดอบรม เพ่ือให้ความรู้เร่ือง รร. มัธยม นักเรียนช้ัน / / /

อนามัยเจริญพันธ์ุ ใน สถานศึกษา รร. ขยายโอกาส มัธยมในเขต

และในครอบครัวของเด็ก และชุมชน ในเขตอ าเภอ อ. บางปลาม้า

2.มีการประชาสัมพันธ์ ว่า มีการให้บริการท่ี บางปลาม้า และนร. ขยาย / / /

ท่ีเป็นมิตรกับวัยรุ่น โดยมีการให้ค าปรึกษา 2+1 แห่ง โอกาส

แก่วัรุ่น  ท้ังเร่ือง การป้องกันตัวจากสภาวะ

คับขัน  การมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย

การท้องไม่พร้อม

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

ส่วนท่ี 2 แผนปฏิบัติการและแผนสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2566

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์

จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ

งบประมาณ

รวมท้ังส้ิน

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

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



ส่วนท่ี 2 แผนปฏิบัติการและแผนสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2566   

Non-UC Non UC PP กองทุน อ่ืนๆ

สป. กรม/กอง/

เบิกจ่ายแทนกัน
basic services สุขภาพต าบล เงินบ ารุง/อบจ,/

งบจังหวัด/PPA/

สสส.

ยุทธศาศตร์ 4 Excellence ท่ี 1

แผนงาน ตาม ยุทธศาสตร์ (4 Excellence) ท่ี 1

ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพและ

ป้องกันโรคเป็นเลิศ (P&P Excellence)

แผนงานท่ี 1

การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

โครงการ (ตามโครงการหลักของกระทรวง) ท่ี 1

ช่ือโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย

สิทธิประโยชน์ หญิงต้ังครรภ์

ทันตะ

ช่ือโครงการ พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพ

คนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

กิจกรรมท่ี 1 ตรวจสุขภาพช่องปาก ขัด และ หญิงต้ังครรภ์ได้รับการตรวจ อ.บางปลาม้า หญิงต้ังครรภ์ / / / 0 0

ท าความสะอาดฟัน สุขภาพช่องปาก ได้รับการ free schedual

แผนงาน/โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ

งบประมาณ

รวมท้ังส้ินพ้ืนท่ีเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ต.ค. - ธ.ค. ม.ค. -  มี.ค เม.ย - มิ.ย ก.ค. - ก.ย.
ท่ีสสจ.จัดสรร
ให้ (fix cost)
ท่ีสสจ.จัดสรร
ให้ (fix cost)
ท่ีสสจ.จัดสรร
ให้ (fix cost)



ส่วนท่ี 2 แผนปฏิบัติการและแผนสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2566   

Non-UC Non UC PP กองทุน อ่ืนๆ

สป. กรม/กอง/

เบิกจ่ายแทนกัน
basic services สุขภาพต าบล เงินบ ารุง/อบจ,/

งบจังหวัด/PPA/

สสส.

แผนงาน/โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ

งบประมาณ

รวมท้ังส้ินพ้ืนท่ีเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ต.ค. - ธ.ค. ม.ค. -  มี.ค เม.ย - มิ.ย ก.ค. - ก.ย.
ท่ีสสจ.จัดสรร
ให้ (fix cost)
ท่ีสสจ.จัดสรร
ให้ (fix cost)
ท่ีสสจ.จัดสรร
ให้ (fix cost)

กิจกรรมท่ี 2 หญิงต้ังครรภ์ได้รับการฝึกแปรง ส่งเสริมป้องกัน และการ หญิงต้ังครรภ์ / / / 0 0

ฟันแบบลงมือปฏิบัติ แล ะplaque control รักษาทางทันตกรรม

กิจกรรมท่ี 3 หญิงต้ังครรภ์ได้รับบริการ หญิงต้ังครรภ์

ทันตกรรม

กิจกรรมท่ี 4 จัดบริการเย่ียมบ้านหญิงหลังคลอด หญิงหลังคลอด / / /

กิจกรรมท่ี 5 ผู้ปกครองเด็ก 0-2  ปี ได้รับ ลดโรคฟันผุในเด็กปฐมวัย เด็ก 0-2 ปี / / / 0 0

การฝึกแบบลงมือปฏิบัติและท าความสะอาด (0-5 ปี) เด็กได้รับการตรวจ / / / 0 0

ช่องปากเด็ก สุขภาพช่องปาก ส่งเสริม

กิจกรรมท่ี 6  เด็ก 0-3 ปี ได้รับการตรวจ ป้องกัน และการรักษาทาง เด็ก 0-3 ปี / / / / PPA สปสช.

สุขภาพช่องปากและทาฟลูออไรด์วานิช ทันตกรรม

กิจกรรมท่ี 7 เด็ก 4-5 ปี ได้รับการตรวจ เด็ก 4-5 ปี / / / / free schedual

สุขภาพช่องปากและทาฟลูออไรด์วานิช

กิจกรรมท่ี 8 เด็ก 3-5 ปี ได้รับบริการ เด็ก 3-5 ปี

ทันตกรรม

กิจกรรมท่ี 9 ส ารวจสภาวะช่องปากเด็ก เพ่ือทราบปัญหาสภาวะ เด็ก 18 เดือน,

และปัจจัยเส่ียง เด็ก 18 เดือน, 3 ปี ทันตสุขภาพและปัจจัยเส่ียง

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



ตัวช้ีวัด

Non-UC Non UC PP กองทุน อ่ืนๆ

สป. กรม/กอง/

เบิกจ่ายแทนกัน
basic services สุขภาพต าบล เงินบ ารุง/อบจ,/

งบจังหวัด/

PPA/สสส.

ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ท่ี 1

แผนงาน ตาม ยุทธศาสตร์ (4 Excellence) ท่ี 1

โครงการ (ตามโครงการหลักของกระทรวง)ท่ี 1

 (ระดับอ าเภอ)

ช่ือโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กบางปลาม้าฟันดี

กิจกรรมหลักท่ี 1 หมอกจางท่ีบางปลาม้า

กิจกรรมย่อยท่ี 1.1  อบรมแกนน านักเรียน

1. เพ่ือให้นักเรียนรุ้จักปฏิเสธการสูบ

บุหร่ี                                      

    2. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักโทษของ

บุหร่ี รร.มัธยมศึกษา

ม. 1-3 จ านวน 80

 คน

14,000      14,000       14,000       

กิจกรรมย่อยท่ี 1.2  อบรมผู้น านักเรียน

1.เพ่ือให้นักเรียนสามารถดูแลตัวเอง

ได้                                        

    2. เพ่ือนักเรียนกลับไปช่วยครู

อนามัยในการจัดการดุแลสุขภาพ

ช่องปากในโรงเรียน รร.ประถมศึกษา

ป4-6 จ านวน 245

 คน  จนท. 10 

คน ครู 5 คน

40,000      40,000       40,000       

กิจกรรมย่อยท่ี 1.3 อบรมครูอนามัย

1. เพ่ือการด าเนินงานทันตสุขภาพ

ในทิศทางเดียวกัน                      

      2. เพ่ือทบทวนการด าเนินงาน

ทันตสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษา

ครู 49 คน จนท. 

11 คน

10,000      10,000       10,000       

รวมแผน…............................................. -       -         64,000     -         64,000      -           -              -             -            64,000      

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

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

ส่วนท่ี 2 แผนปฏิบัติการและแผนสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2565

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์

จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ

งบประมาณ

รวมท้ังส้ิน



ตัวช้ีวัด

Non-UC Non UC PP กองทุน อ่ืนๆ

สป. กรม/กอง/

เบิกจ่ายแทนกัน
basic services สุขภาพต าบล เงินบ ารุง/อบจ,/

งบจังหวัด/PPA/

สสส.

 (ระดับอ าเภอ)

กลุ่มแม่และเด็ก

ช่ือโครงการ 

กิจกรรมหลักท่ี 1 ประชุมคณะกรรมการ งานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อ ทุกต าบล ผู้รับผิดชอบงาน / /

MCH Board ระดับอ าเภอ ต่อการเกิดมีชีพแสนคนไม่เกิน 17

กิจกรรม 2.บูรณาการความร่วมมือกับ หญิงวัยเจริญพันธ์ุ อ าเภอบางปลาม้า

วัยรุ่น/วัยท างานในการส่งเสริมการคุมก าเนิดหญิง อายุ<20ปี

วัยเจริญพันธ์ุท่ีป่วยด้วยโรคเร้ือรัง

กิจกรรมท่ี3.อบรมฟ้ืนฟูหลักสูตรการเล้ียงลูกด้วยนมแม่  - เพ่ือฟ้ืนฟูความรู้เร่ืองการเล้ียงลูก ร.พ./สสอ/รพสต บุครากร

ด้วยนมแม่แก่บุคลากร

กิจกรรมท่ี4.ส่งเสริมการสร้างความรอบรู้  -ประชาชนทุกช่วงวัยมีความรอบรู้ รพ./ สสอ/รพ.สต.

ด้านสุขภาพแม่และเด็กแก่หญิงต้ังครรภ์จนถึง ด้านสุขภาวะ และสามารถดูแล

หลังคลอด ผ่าน Application 9 ย่างเพ่ือสร้างลูก/ สุขภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพ

Save Mom  /Pink book ท่ีพึงประสงค์

กิจกรรมท่ี5 ฟ้ืนฟูความรู้งานอนามัยม่และเด็ก เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีรพ/รพสต รพ./ สสอ/รพ.สต. บุคลากร รพ.=10 /

ให้กับเจ้าหน้าท่ี มีความรอบรู้ในการดูแลหญิงต้ังครรภ์

และเด็ก

ฟ้ืนฟูเวชปฏิบัติทารกแรกเกิด เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร รพ.บางปลาม้า พยาบาลวิชาชีพ / เงินบ ารุง

เด็กปฐมวัย

กิจกรรม 1 ด าเนินงานขับเคล่ือนร่วมกับ ส่งเสริมการเกิดและการเจริญ - เด็กอายุ 0-5 ปี พัฒนาการสมวัย 

คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย เติบโตอย่างมีคุณภาพ ร้อยละ 85 

ระดับอ าเภอ - เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน

ร้อยละ 66

ส่วนท่ี 2 แผนปฏิบัติการและแผนสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2566

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์

จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

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



ตัวช้ีวัด

Non-UC Non UC PP กองทุน อ่ืนๆ

สป. กรม/กอง/

เบิกจ่ายแทนกัน
basic services สุขภาพต าบล เงินบ ารุง/อบจ,/

งบจังหวัด/PPA/

สสส.

ส่วนท่ี 2 แผนปฏิบัติการและแผนสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2566

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์

จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

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

กิจกรรม2.ขับเคล่ือนการด าเนินงาน

ส่งเสริมโภชนาการ พัฒนาการและการเจริญ

เติบโต กับภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวข้อง

กิจกรรม3. พัฒนาศักยภาพ อสม. เพ่ือช่วยเหลือส่งเสริมพัฒนาการ เด็กปฐมวัย0-6ปีในต าบลบางปลาม้า ต าบลบางปลาม้า อสม. 50 คน /

เพ่ือสุขภาวะเด็กประฐมวัย เด็กจากครอบครัวเปราะบาง อาสาสมัครสาธารณสุขต าบลบางปลาม้า

1.อบรมเสริมสักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน เพ่ือพัฒนาการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิต

2.เย่ียมบ้านเพ่ือให้อาสาสมัครสาธารณสุขฝึกปฎิบัติการดูแลเด็กปฐมวัยและให้ค าแนะน าแก่ผู้ปกครองของเด็กปฐมวัยในครอบครัวเปราะบาง

3.สรุปรายงานสถานการณ์เด็กปฐมวัยในพ้ืนท่ี

กิจกรรมหลักท่ี 4.ติดตามประเมินต าบลมหัศจรรย์ ต าบลกฤษณา อปท,ศึกษาธิการต าบล /

1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน บูรณาการร่วมกับ

ภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวข้อง (อปท.,ศึกษาธิการ,ฯลฯ)

ผู้สูงอายุ

กิจกรรม 1.ยกระดับการดูแลสุขภาพ  -เพ่ือพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุ อ าเภอบางปลาม้า สสอ,อบจ,อปท / / / /

ผู้Œสูงอายุและผู้ท่ีมีภาวะพ่ึงพิงในชุมชน และผูมีภาวะพ่ึงพิงระยะยาว 

(Long Term Care)

กิจกรรม2.สนับสนุนการประเมินคัดกรอง/ ผู้สูงอายุ 60 ปีข้ึนไป

การเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพผูสูงอายุแบบ รพ./สสอ./รพ.สต.

บูรณาการ ผาน Digital Health Platform , อบจ./อปท.

Promgramท่ีเก่ียวข้อง (Blue Book Aplication)

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



 Non-UC  Non UC  PP  กองทุน  อ่ืนๆ

 สป.  กรม/กอง/เบิกจ่าย
แทนกัน

 basic 
services 

 สุขภาพ
ต าบล

 เงินบ ารุง/อบจ,/
งบจังหวัด/PPA/

สสส.

2. Service Excellence(บริการเป็นเลิศ) -        -                      -           -         885,700              885,700    100.00            

แผนงานท่ี 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (2 โครงการ) -        -                      -           -         -                     -           -                 

1.โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ             -   

2.โครงการพัฒนาเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพ และ อสม.             -   

แผนงานท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 17 โครงการ -        -                      -           -         690,700              690,700    77.98              

1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง             -   

2.โครงการพัฒนาระบบบริการโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และอุบัติซ้ า                 30,000       30,0003.โครงการป้องกันและควบคุมการด้ือยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผล             -   

4.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด               363,000     363,000

5.โครงการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับคองและการดูแลผู้ป่วยก่ึงเฉียบพลัน                 70,000       70,000

6.โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ             -   

7.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช                 17,700       17,700

8.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก               150,000     150,000

9.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ                 30,000       30,000

10.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง             -   

สรุบงบประมาณแผน Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)

แผนงาน

งบประมาณ

 สัดส่วน

 รวม



 Non-UC  Non UC  PP  กองทุน  อ่ืนๆ

 สป.  กรม/กอง/เบิกจ่าย
แทนกัน

 basic 
services 

 สุขภาพ
ต าบล

 เงินบ ารุง/อบจ,/
งบจังหวัด/PPA/

สสส.

สรุบงบประมาณแผน Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)

แผนงาน

งบประมาณ

 สัดส่วน

 รวม

11.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต                 30,000       30,000

12.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา             -   

13.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ             -   

14.โครงการพัฒนาระบบบริการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด             -   

15.โครงการการบริบาลฟ้ืนฟูสภาพระยะกลาง (Intermediate care: IMC)             -   

16. โครงการพัฒนาระบบบริการ One Day Surgery ODS

17.โครงการกัญชาทางการแพทย์             -   

แผนงานท่ี 7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ -        -                      -           -         195,000              195,000    22.02              

1.โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบส่งต่อ               195,000     195,000

-        -                      -           -         -                     -           -                 

1.โครงการพระราชด าริ  โครงการเฉลิมพระเกียรติและพ้ืนท่ีเฉพาะ             -   

-        -                      -           -         -                     -           -                 

1.โครงการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพและการแพทย์             -   

แผนงานท่ี 9 : อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร  การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ความ
งาม และแพทย์แผนไทย

แผนงานท่ี 8 : การพัฒนาตามโครงการพระราชด าริ  โครงการเฉลิมพระเกียรติและ
พ้ืนท่ีเฉพาะ



ตัวช้ีวัด

Non-UC Non UC PP กองทุน อ่ืนๆ

สป. กรม/กอง/

เบิกจ่ายแทนกัน
basic servicesสุขภาพต าบล เงินบ ารุง/อบจ,/

งบจังหวัด/PPA/

สสส.

ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ท่ี 2

แผนงาน ตาม ยุทธศาสตร์ (4 Excellence) ท่ี 6

โครงการ (ตามโครงการหลักของกระทรวง)ท่ี 2

Hospital 

โครงการพัฒนาความรู้ในการป้องกัน โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ ้า

กิจกรรม

จัดอบรมเพ่ิมทักษะในการดูแลผู้ป่วย  และการป้องกัน

โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ ้า

1.เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ในการดูแลผู้ป่วย

 และการป้องกันโรค
1.อัตราการเสียชีวิตน้อยกว่าร้อยละ 1.55 รพ.บางปลาม้า

จนท.รพ.บางปลา

ม้า 200 คน
30,000

30,000 30,000       

2.เพ่ือให้ผู้ป่วยและบุคลากร ปลอดภัย 2.บุคลากรติดเชื ออุบัติใหม่ อุบัติซ ้าเป็น 0

..............................................................
3.เพ่ือลดอัตราการสียชีวิตของผู้ป่วยจาก

โรค อุบัติใหม่ อุบัติซ ้า

รวมแผน…............................................. -       -       -       -       -         -           -           -           30,000        30,000      

ส่วนท่ี 2 แผนปฏิบัติการและแผนสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2566

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์

จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ

งบประมาณ

รวมท้ังส้ิน

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

พ้ืนท่ี

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



ตัวช้ีวัด

Non-UC Non UC PP กองทุน อ่ืนๆ

สป. กรม/กอง/

เบิกจ่ายแทนกัน
basic servicesสุขภาพต าบล เงินบ ารุง/อบจ,/

งบจังหวัด/PPA/

สสส.

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

แผนงาน ตาม ยุทธศาสตร์ (4 Excellence) ท่ี _เติมเลข___

โครงการ (ตามโครงการหลักของกระทรวง)ท่ี_เติมเลข____

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

 (ระดับอ าเภอ)

โครงการท่ี 1. พัฒนางานฝากครรภ์คุณภาพ ( ANC คุณภาพ ) ผ่านมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก หน่วยฝากครรภ์ หน่วยฝากครรภ์ หญิงต้ังครรภ์

กิจกรรมหลักท่ี 1  : พัฒนาระบบการค้นหาหญิงต้ังครรภ์ ( ANC คุณภาพ ) รพ.บางปลาม้า รพ.บางปลาม้า ทุกคน

   กิจกรรม 1.1  ค้นหาเป้าหมายหญิงต้ังครรภ์ในหมู่บ้าน ให้มาฝากครรภ์ทันทีท่ีรู้

กิจกรรมหลักท่ี 2 : พัฒนาระบบบริการ ANC

   กิจกรรม 2.1  จัดระบบบริการท่ีรพ.ในการดูสุขภาพหญิงต้ังครรภ์และทารกในครรภ์

ตามแนวทางระบบบริการ ANC คุณภาพของกระทรวงสาธารณสุข     

โครงการท่ี 2. พัฒนาห้องคลอดคุณภาพ ผ่านมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก ห้องคลอด รพ. ห้องคลอด รพ.

กิจกรรมหลักท่ี 1 : พัฒนาระบบบริการห้องคลอดคุณภาพ ( LR คุณภาพ ) บางปลาม้า บางปลาม้า

   กิจกรรม 1.1 จัดบริการตามเกณฑ์ของห้องคลอดคุณภาพ

กิจกรรมหลักท่ี 2 : พัฒนาระบบ Consult 

   กิจกรรม 2.1 จัดระบบ Consult ตลอด 24 ช่ัวโมงกับรพศ. เพ่ือให้มีการรักษาเบ้ืองต้น

อย่างถูกต้องเหมาะสมก่อนน าส่ง (มี Line ในการ Consult.)  

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

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

ส่วนท่ี 2 แผนปฏิบัติการและแผนสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2566

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์

จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ

งบประมาณ

รวมท้ังส้ิน



ตัวช้ีวัด

Non-UC Non UC PP กองทุน อ่ืนๆ

สป. กรม/กอง/

เบิกจ่ายแทนกัน
basic servicesสุขภาพต าบล เงินบ ารุง/อบจ,/

งบจังหวัด/PPA/

สสส.

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

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

ส่วนท่ี 2 แผนปฏิบัติการและแผนสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2566

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์

จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ

งบประมาณ

รวมท้ังส้ิน

โครงการท่ี 3. พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยท่ีมีภาวะตกเลือดหลังคลอด ลดอัตราตายและป้องกันการเกิดภาวะตกห้องคลอด รพ. ห้องคลอด รพ. หญิงต้ังครรภ์

กิจกรรมหลักท่ี 1 : พัฒนาระบบบริหารจัดการ เลือดหลังคลอด บางปลาม้า บางปลาม้า ท่ีมาคลอดทุกคน

   กิจกรรม 1.1 ปรับปรุงคณะกรรมการ MCH board ระดับอ าเภอ

   กิจกรรม 1.2 ประชุม ติดตาม ปรับปรุงพัฒนางานในคณะกรรมการ MCH board

 ระดับอ าเภอ 4 คร้ัง / ปี 

   กิจกรรม 1.3 ประชุม ติดตาม ปรับปรุงพัฒนางานในคณะกรรมการ MCH board ระดับจังหวัด

   กิจกรรม 1.4 ส ารวจส่วนขาดของเคร่ืองมือในห้องคลอด และจัดท าแผนครุภัณฑ์ประจ าปี 300,000

กิจกรรมหลักท่ี 2 : พัฒนาระบบบริการผู้ป่วยท่ีมีภาวะตกเลือดหลังคลอด

   กิจกรรม 2.1 จัดท าแนวทางการดูแลผู้ป่วยท่ีมีภาวะตกเลือดหลังคลอด

   กิจกรรม 2.2 ทบทวน case ท่ีมีภาวะตกเลือดหลังคลอดทุก case และปรับปรุงพัฒนางาน

   กิจกรรม 2.3 ทบทวนและพัฒนาแนวทางการส่งต่อผู้ป่วยท่ีมีภาวะตกเลือดหลังคลอด 

( ตามแนวทางรพศ. )

   กิจกรรม 2.3 ปรับปรุงระบบติดตามเย่ียมผู้ป่วยท่ีมีภาวะตกเลือดหลังคลอด

กิจกรรมหลักท่ี 3 : พัฒนาศักยภาพบุคลากร พยาบาลห้องคลอด

   กิจกรรม 3.1 ส่งพยาบาลอบรมหลักสูตรระยะส่ันเร่ืองการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 1คน  50000

   กิจกรรม 3.2 ส่งพยาบาลอบรมเร่ืองการดูแลภาวะแทรกซ้อนจากการคลอด 10คน 2000

   กิจกรรม 3.3 ฟ้ืนฟู CPR ทีม 1 คร้ัง/ปี และมีเคร่ืองมืออุปกรณ์พร้อมใช้ 10คน 2000

โครงการท่ี4.พัฒนางานอนามัยแม่และเด็กเพ่ือป้องกันการเจ็บครรภ์และคลอดก่อนก าหนดลดอัตราการคลอดก่อนก าหนด หน่วยฝากครรภ์ หน่วยฝากครรภ์ หญิงต้ังครรภ์

   กิจกรรม 4.1จัดระบบบริการท่ีรพ.ในการดูสุขภาพหญิงต้ังครรภ์และทารกในครรภ์ ห้องคลอด รพ. ห้องคลอด รพ. ท่ีมาฝากครรภ์และ

ตามแนวทางระบบบริการ ANC คุณภาพของกระทรวงสาธารณสุข คลอดทุกคน

   กิจกรรมท่ี 4.2 จัดหายา Progesterlone ให้มีพร้อมใช้

   กิจกรรมท่ี 4.3 จัดท า CPG ในการดูแลผู้คลอดก่อนก าหนด



ตัวช้ีวัด

Non-UC Non UC PP กองทุน อ่ืนๆ

สป. กรม/กอง/

เบิกจ่ายแทนกัน
basic servicesสุขภาพต าบล เงินบ ารุง/อบจ,/

งบจังหวัด/PPA/

สสส.

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

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

ส่วนท่ี 2 แผนปฏิบัติการและแผนสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2566

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์

จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ

งบประมาณ

รวมท้ังส้ิน

โครงการท่ี 5. การดูแลทารกคลอดก่อนก าหนดน้ าหนักตัวน้อย   ทารกแรกเกิดได้รับการดูแลตามคุณภาพ ห้องคลอด รพ. ทารกท่ีมาคลอด

(<37 สัปดาห์/น.น.2000 - 2,500  กรัม) มาตรฐานตามระดับหน่วยบริการ บางปลาม้า ทุกคน

กิจกรรมหลักท่ี 1  : พัฒนาระบบบริหารจัดการ ทารกแรกเกิดปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อน

   กิจกรรม 1.1 ปรับปรุงคณะกรรมการ MCH Board ระดับอ าเภอบางปลาม้า

   กิจกรรม 1.2 ส ารวจและวิเคราะห์ส่วนขาดของเคร่ืองมือ

   กิจกรรม 1.3 จัดท าแผนพัฒนาเร่ืองบุคลากร และเคร่ืองมือท่ีจ าเป็น เพ่ือให้มีเคร่ืองมือพร้อมใช้ ห้องคลอด รพ.     0

กิจกรรมหลักท่ี 2 : พัฒนาระบบบริการ บางปลาม้า

   กิจกรรม 2.1 จัดระบบการดูแลผู้มาคลอดท่ีเป็น high risk pregnancy

   กิจกรรม 2.2 พัฒนาระบบดูแลและคัดกรองความผิดปกติในทารกหลังคลอดอายุ 7 วัน

   กิจกรรม 2.3 พัฒนาระบบการดูแลรักษา neonatal sepsis

กิจกรรมหลักท่ี 3 : พัฒนาวิชาการ

   กิจกรรม 3.1 ก าหนดแนวทางมาตรฐานการดูทารกเกิดก่อนก าหนด

   กิจกรรม 3.2 ปรับปรุง CPG รายโรค

โครงการท่ี 6. การดูแลภาวะพร่องออกซิเจนในทารกแรกเกิด ห้องคลอด รพ. ทารกท่ีมาคลอด

กิจกรรมหลักท่ี 1  : พัฒนาระบบบริการ บางปลาม้า ทุกคน

   กิจกรรม 1.1 พัฒนาระบบการดูแล การช่วยฟ้ืนคืนชีพในทารกแรกเกิด NCPR

   กิจกรรม 1.2 พัฒนาระบบการดูแลภาวะ birth Asphyxia เช่น การ Detect , 

 การส่งต่อ (Keep Warm,IVFluid ,Airway)

กิจกรรมหลักท่ี 2 : พัฒนาบุคลากร

   กิจกรรม 2.1 พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าท่ีใน LR และ ER ในการช่วยกู้ชีพ พยาบาลห้องคลอด 12 4000

ทารกแรกเกิด (อบรมเชิงปฏิบัติการ NCPR) พยาบาลห้องฉุกเฉิน

   กิจกรรม 2.2 จัดส่งพยาบาล LR อบรมเฉพาะทางการฟ้ืนฟูเวชปฏิบัติทารกแรกเกิด พยาบาลห้องคลอด 1 5000

รวมแผน…............................................. -        -          -          -          -           -           -           -           -            363,000     



ตัวช้ีวัด

Non-UC Non UC PP กองทุน อ่ืนๆ

สป. กรม/กอง/

เบิกจ่ายแทนกัน
basic services สุขภาพต าบล เงินบ ารุง/อบจ,/

งบจังหวัด/PPA/

สสส.

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

แผนงาน ตาม ยุทธศาสตร์ (4 Excellence) ท่ี _เติมเลข___

โครงการ (ตามโครงการหลักของกระทรวง)ท่ี_เติมเลข____

ช่ือโครงการ........(จังหวัด).............................. เพ่ิมเติม เพ่ิมเติม จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน

 (ระดับอ าเภอ)

โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในรพ.ในงาน____

Palliative care

กิจกรรมหลัก                   

1.ส่งบุคลากรอบรม Care Managerด้าน Palliative(4เดือน)เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ในการดูแลผู้ป่วย ตุลาคม2565จนถึงกันยายน2566จ านวนเงิน50000บาท 50,000       

2.อบรมบุคลากรด้านBasic Palliative care บุคลากรเข้ารับการอบรม แพทย์ พยาบาลพยาบาลวิชาชีพ 1 ท่าน พยาบาลวิชาชีพ ตุลาคม2565จนถึงกันยายน2566จ านวนเงิน20000บาท 20,000       

รวมแผน…............................................. เภสัชกร แพทย์แผนไทย บุคลากรในรพ.บางปลาม้า -        -          -          -          -           -           -              -              -            70,000      

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

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

ส่วนท่ี 2 แผนปฏิบัติการและแผนสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2565

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์

จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ

งบประมาณ

รวมท้ังส้ิน



ตัวช้ีวัด

Non-UC Non UC PP กองทุน อ่ืนๆ

สป. กรม/กอง/

เบิกจ่ายแทนกัน
basic services สุขภาพต าบล เงินบ ารุง/อบจ,/

งบจังหวัด/PPA/

สสส.

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

แผนงาน ตาม ยุทธศาสตร์ (4 Excellence) ท่ี _เติมเลข___

โครงการ (ตามโครงการหลักของกระทรวง)ท่ี_เติมเลข____

ช่ือโครงการ........(จังหวัด).............................. เพ่ิมเติม เพ่ิมเติม จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน

 (ระดับอ าเภอ)

ช่ือโครงการ.การพัฒนาระบบการผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลักท่ี 1 ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ

2.อัตราการฆ่าตัวตาย

โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชอ าเภอบางปลาม้า

กิจกรรมหลักท่ี 1 การส่งเสริมการเข้าถึงการรักษาและติดตามดูแลต่อเน่ืองในผู้ป่วยซึมเศร้า

กิจกรรมย่อย 1.1 ส่งเสริมคัดกรองและเพ่ิมช่องทางการเข้าถึง ในกลุ่มโรคเร้ือรังและกลุ่มผู้สูงอายุ  กลุ่มเปราะบาง/ชุมชน 1000บาท(แบบคัดกรอง) 1000

                 1.2พัฒนาส่ือออนไลเช็คสุขภาพใจในกลุ่มวัยเรียน ร่วมกับครูในสถานศึกษา รร.สูงสุมารผดุงวิทย์ ต.โคกคราม 1500 ค่าส่ือ 1500

กิจกรรมหลักท่ี 2 เย่ียวยาจิตใจไกลบ้านใกล้ใจ ด้วย 3  หมอ 200บาทแบบติดตามเย่ียม 200

กิจกรรมย่อย  2.1 ติดตามเยียมบ้านผู้ป่วยจิตเภท ผู้ป่วยจิตเวชจากการใช้สารเสพติดท่ีมีประวัติเคยก่อความรุนแรง

กิจกรรมหลักท่ี 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรในรพ.และเครือข่าย บุคลากร/อสม 100 คน

                  3.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากร ในกลุ่ม เจ้าหน้าท่ี  อสม.ในเร่ืองการให้ค าปรึกษาแบบส้ัน BA /BI

                  3.2 พัฒนาระบบการส่งต่อเพ่ือการดูแลรักษาต่อเน่ือง 15000บาทค่าอบรม 15000

รวมแผน…............................................. -        -          -          -          -           -           -              -              -            17,700      

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

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

ส่วนท่ี 2 แผนปฏิบัติการและแผนสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2566

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์

จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ

งบประมาณ

รวมท้ังส้ิน



ตัวช้ีวัด

Non-UC Non UC PP กองทุน อ่ืนๆ

สป. กรม/กอง/

เบิกจ่ายแทนกัน
basic services สุขภาพต าบล เงินบ ารุง/อบจ,/

งบจังหวัด/PPA/

สสส.

ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ท่ี.2 เติมเลข

แผนงาน ตาม ยุทธศาสตร์ (4 Excellence) ท่ี 6 เติมเลข___

โครงการ (ตามโครงการหลักของกระทรวง)ท่ี8เติมเลข____

ช่ือโครงการ........(จังหวัด).............................. เพ่ิมเติม เพ่ิมเติม จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน

 (ระดับอ าเภอ)

ช่ือโครงการ.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก

กิจกรรมหลักท่ี 1 อบรม บุคลากรเร่ือง การดูแลรักษาผู้ป่วยท่ีมีภาวะ Sepsis ในอ าเภอบางปลาม้า1.เพือ่ให้บุคลากรมีความรู้ และทักษะในการดูแลผู้ป่วย Sepsisอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย โรงพยาบาลบางปลาม้า พยาบาลวิชาชีพ/60 คน 9,400        

....................................................... 2.เพ่ือลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย Sepsis รพ.สต. พยาบาลวิชาชีพ/34คน

กิจกรรมย่อยท่ี 1.1. Clinical Trecer Sepsis ในโรงพยาบาล

กิจกรรมหลักท่ี 2.จัดหา อุปกรณ์ เคร่ืองมือ 1.เพ่ือให้มีเคร่ืองมือในการดูแลผู้ป่วยท่ีเพียงพอ โรงพยาบาลบางปลาม้า ตึกผู้ป่วยในทุกหน่วยงาน -            150,000       150,000     

( Infusion pump)  ,ER

รวมแผน…............................................. -        -          9,400       -          -            -            -               -              150,000      150,000     

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

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

ส่วนท่ี 2 แผนปฏิบัติการและแผนสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2566

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์

จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ

งบประมาณ

รวมท้ังส้ิน



ตัวช้ีวัด

Non-UC Non UC PP กองทุน อ่ืนๆ

สป. กรม/กอง/

เบิกจ่ายแทนกัน
basic services สุขภาพต าบล เงินบ ารุง/อบจ,/

งบจังหวัด/PPA/

สสส.

ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ท่ี  2

แผนงาน ตาม ยุทธศาสตร์ (4 Excellence) ท่ี  6

โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  สาขาโรคหัวใจ

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

 (ระดับอ าเภอ)

โครงการ  พัฒนาศักยภาพบุคลากร

กิจกรรม  

1.ส่งอบรมเวชปฏิบัติฉุกเฉิน (ร่วมกับ ER) เพ่ือพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าท่ี 1  คน/ 1ปี รพ.บางปลาม้า พยาบาล ER

2.จัด-ส่งอบรมการคัดกรองผู้ป่วย  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วย ให้  SK  ได้ภายใน  30  นาทีหลัง รพ.บางปลาม้า พยาบาล ER 5,000       

  การอ่านคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ STEMI ให้ได้มาตรฐานตามเวลาท่ี แพทย์วินิจฉัย

และการเตรียมยาให้ยาละลายล่ิมเลือด ก าหนด

3.ส่งอบรมการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินและ ACLS  เพ่ือให้การรักษาผู้ป่วยได้รวดเร็วและ ผู้ป่วย STEMI เสียชีวิต < ร้อยละ 8 รพ.บางปลาม้า พยาบาล 13,000      

ปลอดภัย รพ.บางปลาม้า

พัฒนาการเข้าถึงบริการได้รวดเร็ว

กิจกรรม  

1.ประชาสัมพันธ์การใช้บริการ 1669  /สัญญาณ เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงบริการ ทีมสุขภาพชุมชน

เตือนโรคหัวใจ ได้รวดเร็ว อ.บางปลาม้า

เช่ือมโยงเครือข่าย 3 หมอ

2.สร้างเครือข่ายในระบบบริการสู่ชุมชน เพ่ือพัฒนาศักยภาพทีมสุขภาพ อ.บางปลาม้า อาสากู้ชีพ 10,000      

ในชุมชน อสม  20  คน

รวมแผน…............................................. -        10,000     13,000     5,000       -           -           -              -            -           

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

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

ส่วนท่ี 2 แผนปฏิบัติการและแผนสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2566

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์

จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ

งบประมาณ

รวมท้ังส้ิน



ตัวช้ีวัด

Non-UC Non UC PP กองทุน อ่ืนๆ

สป. กรม/กอง/

เบิกจ่ายแทนกัน
basic services สุขภาพต าบล เงินบ ารุง/อบจ,/

งบจังหวัด/PPA/

สสส.

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

แผนงาน ตาม ยุทธศาสตร์ (4 Excellence) ท่ี _เติมเลข___

โครงการ (ตามโครงการหลักของกระทรวง)ท่ี_เติมเลข____

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

 (ระดับอ าเภอ)

ช่ือโครงการชะลอไตเส่ือม ชะลอไตเส่ือม

กิจกรรมหลักท่ี 1 จัดอบรมจนท.รพ.และรพ.สต มีความรู้ P 10,000       

ประสานความรู้และความเข้าใจโรคไตเส่ือม วางแผนปฏิบัติงานร่วมกัน

กิจกรรมย่อยท่ี 1.1จัดอบรมปรับเปล่ืยนพฤติกรรม ชะลอไตเส่ือม ร้อยละของผู้ป่วย CKD ท่ีมีอัตราการลดลงของ

ผู้ป่วยไตเส่ือมระ3และ4  eGFR<5 ml/min/1.73m2/yr P P P 20,000       

รวมแผน…............................................. -        -          -          -          30,000      -           -              -              -            -           

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

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

ส่วนท่ี 2 แผนปฏิบัติการและแผนสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2566

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์

จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ

งบประมาณ

รวมท้ังส้ิน



ตัวช้ีวัด

Non-UC Non UC PP กองทุน อ่ืนๆ

สป. กรม/กอง/

เบิกจ่ายแทนกัน
basic services สุขภาพต าบล เงินบ ารุง/อบจ,/

งบจังหวัด/PPA/

สสส.

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

แผนงาน ตาม ยุทธศาสตร์ (4 Excellence) ท่ี _เติมเลข___

โครงการ (ตามโครงการหลักของกระทรวง)ท่ี_เติมเลข____

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

1แผนงานป้องกัน ปราบปรามและ 1.เพ่ือให้การบ าบัด -ทุกอ าเภอ

บ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ฟ้ืนฟูฯผู้ติดยาเสพติด รพ.ทุกแห่ง

 กิจกรรม 1. การบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ป่วย 2.เพือลดอันตราย

ยาเสพติด จากการใช้ยาเสพติด

1.1 เพ่ิมการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย 3.เพือส่งเสริมป้องกัน

ยาเสพติดในพ้ืนท่ี โดยการจัดต้ังศูนย์ ปัญหายาเสพติดใน

คัดกรองให้ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ด าเนิน ชุมชน

การคัดกรอง/ประเมิน/จ าแนก/ส่งต่อ 4.เพือให้ประชาชน

และให้ค าแนะน าปรึกษา กลุ่มเส่ียงสามารถเข้า

1.2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ถึงบริการสุขภาพได้

ด้านยาเสพติดตามเกณฑ์มาตรฐาน

-ประเมินตนเองเพ่ือรับรองคุณภาพ

ด้านยาเสพติดจาก สบยช. เป้าหมายตามท่ี สสจ.

-ให้การบ าบัดฟ้ืนฟูฯท้ังระบบสมัคร ก าหนด

ส่วนท่ี 2 แผนปฏิบัติการและแผนสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2566

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์

จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ

งบประมาณ

รวมท้ังส้ิน

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

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



ตัวช้ีวัด

Non-UC Non UC PP กองทุน อ่ืนๆ

สป. กรม/กอง/

เบิกจ่ายแทนกัน
basic services สุขภาพต าบล เงินบ ารุง/อบจ,/

งบจังหวัด/PPA/

สสส.

ส่วนท่ี 2 แผนปฏิบัติการและแผนสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2566

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์

จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ

งบประมาณ

รวมท้ังส้ิน

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

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

ใจและระบบศาลส่ัง 

 1.3 การลดอันตรายจากการใช้ยา เป้าหมายตามท่ี สสจ.

(Harrm reduction) ในกลุ่มใช้ยาเสพ ก าหนด

ติดท่ียังไม่สามารถเลิกยาได้ 

1.4 ติดตามช่วยเหลือดูแลผู้ผ่านการ เป้าหมายตามท่ี สสจ.

บ าบัดฯทุกระบบ เพ่ือป้องกันการ ก าหนด

เสพติดซ้ า พร้อมประสานศูนย์ฟ้ืนฟู

สภาพทางสังคมเพ่ือช่วยเหลือดูแล

กิจกรรมท่ี 2: ส่งเสริมป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

-ร่วมด าเนินงานตามโครงการทูบีฯ

ในพ้ืนท่ีอย่างต่อเน่ือง

-สนับสนุนการป้องกันปัญหายาเสพติด

ในสถานศึกษา สถานประกอบการและในชุมชน

โดยการร่วมเดิน"รณรงในวันยาเสพติดโลก" เพ่ือให้เห็นความส าคัญของโทษยาเสพติดอ.บางปลาม้า 150 คน อสม. / แกนน า ทูบี  / 12000 12000

ตามโครงการคนดีศรีสุพรรณ

กิจกรรมท่ี 3 :ร่วมบูรณาการในการ เพ่ือด าเนินการบ าบัด อ าเภอละ 1 แห่ง

บ าบัดฟ้ืนฟูในชุมชน (community โดยการมีส่วนร่วม

based treatment)โดย พชอ. ของชุมชน

-การมีส่วนร่วมในชุมชนเพ่ือแก้ไข

ปัญหายาเสพติด เช่น การช่วยดูแล

ติดตามพฤติกรรมผู้ผ่านการบ าบัดฯ



ตัวช้ีวัด

Non-UC Non UC PP กองทุน อ่ืนๆ

สป. กรม/กอง/

เบิกจ่ายแทนกัน
basic services สุขภาพต าบล เงินบ ารุง/อบจ,/

งบจังหวัด/PPA/

สสส.

ส่วนท่ี 2 แผนปฏิบัติการและแผนสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2566

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์

จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ

งบประมาณ

รวมท้ังส้ิน

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

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

ท้ังการตรวจปัสสาวะ ,การช่วยเหลือ

ด้านอาชีพฯลฯ

-บูรณาการร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

ได้แก่มหาดไทย /ต ารวจ/สาธารณสุข

ขับเคล่ือนตามเป้าหมายท่ีก าหนด

รวมแผน…............................................. -        -          -          -          -           -           -              -              12,000        12,000      



ตัวช้ีวัด

Non-UC Non UC PP กองทุน อ่ืนๆ

สป. กรม/กอง/

เบิกจ่ายแทนกัน
basic services สุขภาพต าบล เงินบ ารุง/อบจ,/

งบจังหวัด/PPA/

สสส.

ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ท่ี 2

แผนงาน ตาม ยุทธศาสตร์ (4 Excellence) ท่ี 7

โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 

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

 (ระดับอ าเภอ)

พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

กิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ให้ใช้ระบบ1669 เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงบริการ ร้อยละของประชากร ประชากร ผป.อุบัติเหตุ 

ระบบ1669 เข้าถึงบริการการแพทย์ อ.บางปลาม้า เจ็บป่วยฉุกเฉิน

สร้างเครือข่ายในระบบการแพทย์ เพ่ือให้มีคนท างานครอบคลุม ฉุกเฉิน ร้อยละ 26.5 อ.บางปลาม้า อาสากู้ชีพ , อปท 10,000      10,000 10,000

ฉุกเฉิน ทุกพ้ืนท่ี

อบรมเพ่ิมพูนทักษะการช่วยเหลือ เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ อัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยบาดเจ็บท่ี อ.บางปลาม้า จนท.รพ , 30,000      30,000 30,000

ผู้ป่วย ณ.จุดเกิดเหตุและการดูแล สมอง < ร้อยละ 25 จนท.รพสต. 

ผู้ป่วยฉุกเฉิน อาสากู้ชีพ,อปท

ซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ เพ่ือเตรียมความพร้อมรับอุบัติเหตุหมู่ อ.บางปลาม้า จนท.รพ.บางปลาม้า 100 คน 20,000      20,000         20,000       

จนท.รพสต. 20  คน

อาสากู้ชีพ  20  คน

พัฒนาบุคลากร

กิจกรรม

ส่งอบรมการพยาบาลเวชปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ 1คน/ปี รพ.บางปลาม้า จนท.งานอุบัติเหตุ 65,000    65,000 65,000

ฉุกเฉิน (ENP) เจ้าหน้าท่ี ฉุกเฉิน

ส่งอบรมการคัดแยกผู้ป่วย (Triage) ลดอัตราการเสียชีวิต 2คน/ปี รพ.บางปลาม้า จนท.งานอุบัติเหตุ 10,000      10,000 10,000

และภาวะทุพพลภาพ อุบัติการณ์ท่ีห้องฉุกเฉิน ฉุกเฉิน

ของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน คลาดเคล่ือน

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

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

ส่วนท่ี 2 แผนปฏิบัติการและแผนสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2566

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์

จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ

งบประมาณ

รวมท้ังส้ิน



ตัวช้ีวัด

Non-UC Non UC PP กองทุน อ่ืนๆ

สป. กรม/กอง/

เบิกจ่ายแทนกัน
basic services สุขภาพต าบล เงินบ ารุง/อบจ,/

งบจังหวัด/PPA/

สสส.

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

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

ส่วนท่ี 2 แผนปฏิบัติการและแผนสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2566

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์

จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ

งบประมาณ

รวมท้ังส้ิน

Under Triage/ระดับ E

<5%/0

Over Triage / ระดับ E

<15%/0

ร้อยละของการคัดกรอง

คลาดเคล่ือนท่ี ER <10%

ส่งอบรมการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน 2คน/ปี รพ.บางปลาม้า จนท.งานอุบัติเหตุ 10,000      10,000 10,000

วิกฤต ACLS  ATLS อัตราการรอดชีวิตหลัง ฉุกเฉิน

CPR >20%

พัฒนาระบบบริการท่ีมีมาตรฐาน

จัดบริการห้องฉุกเฉินตามเกณฑ์ เพ่ือให้ห้องฉุกเฉินมีมาตรฐาน รพ.บางปลาม้า ผู้รับบริการ

 ER Service Delivery ผู้รับบริการเข้าถึง สะดวก

ปลอดภัย

พัฒนาระบบสารสนเทศ

มีสารสนเทศท่ีแสดงคิวและสถานะ เพ่ือแสดงสถานะให้ผู้รับบริการ รพ.บางปลาม้า ผู้รับบริการ 50,000      50,000 50,000

รวมถึงข้ันตอนการรักษาของผู้ป่วย ทราบ (งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน)

แต่ละราย (Patient Tracking)

รวมแผน…............................................. 65,000    60,000      60,000      10,000      -            -            -               -               195,000       195,000     



Non-UC Non UC PP กองทุน อ่ืนๆ

สป. กรม/กอง/

เบิกจ่ายแทนกัน

basic services สุขภาพต าบล เงินบ ารุง/อบจ,/งบ

จังหวัด/PPA/สสส.

-              -              -           -           1,821,000          1,821,000    100.00 

-              -              -           -           1,821,000          1,821,000    

          1,575,000     1,575,000    86.49

            246,000        246,000    13.51

สัดส่วน

1.โครงการบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ

2.โครงการ Happy  MOPH กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงแห่งความสุข

สรุบงบประมาณแผน People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ) 

แผนงาน
งบประมาณ
รวมท้ังส้ิน

3. People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ) (1 แผนงาน 2 โครงการ)

แผนงานท่ี 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ (2 โครงการ)

แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ



ตัวช้ีวัด

Non-UC Non UC PP กองทุน อ่ืนๆ

สป. กรม/กอง/

เบิกจ่ายแทนกัน
basic services สุขภาพต าบล เงินบ ารุง/อบจ,/

งบจังหวัด/PPA/

สสส.

ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ท่ี........3.......

แผนงาน ตาม ยุทธศาสตร์ (4 Excellence) ท่ี _10___

โครงการ (ตามโครงการหลักของกระทรวง)ท่ี_1____

ช่ือโครงการ บริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ เพ่ือบริหาร และวางแผนก าลังคน

ให้พร้อมและมีศักยภาพอยู่เสมอ

 (ระดับอ าเภอ)

      กิจกรรมหลักท่ี 1 จัดอัตราก าลังลงตามกรอบ เพ่ือให้มีอัตราก าลังตามความเหมาะสม จนท.สสอ.17 คน /

โครงสร้างตามความเหมาะสม

      กิจกรรมหลักท่ี 2 มอบหมายงานและแบ่ง เพ่ือให้ทราบบทบาทหน้าท่ีของแต่ละบุคคล จนท.สสอ.17 คน /

หน้าท่ีความรับผิดชอบเป็นรายบุคคล

      กิจกรรมหลักท่ี 3 ส ารวจ วิเคราะห์เจ้าหน้าท่ี เพ่ือวางแผนทดแทนอัตราก าลังท่ีเกษียณ /

ท่ีเกษียณเป็นรายปี

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

ส่วนท่ี 2 แผนปฏิบัติการและแผนสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2566

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์

จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ

งบประมาณ

รวมท้ังส้ิน

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

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



ตัวช้ีวัด

Non-UC Non UC PP กองทุน อ่ืนๆ

สป. กรม/กอง/

เบิกจ่ายแทนกัน
basic services สุขภาพต าบล เงินบ ารุง/อบจ,/

งบจังหวัด/PPA/

สสส.

ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ท่ี 3

แผนงาน ตาม ยุทธศาสตร์ (4 Excellence) ท่ี 10

โครงการ (ตามโครงการหลักของกระทรวง)ท่ี 1

ช่ือโครงการ โครงการบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ เพ่ิมเติม เพ่ิมเติม จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน

 (ระดับอ าเภอ)

1.โครงการ คนคุณธรรม หน่วยงานคุณธรรม  ประจ าปี

2566

 -ยกย่อง เชิดชูและเห็นคุณค่าของการ

ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและ

จริยธรรม

รพ.บางปลาม้า จนท.ทุกระดับ

5,000       5,000 5,000         

กิจกรรมหลักท่ี 1 จัดประกวดคนคุณธรรม ประจ าหน่วยงาน ผลักดันค่านิยม MOPH /STRONG

กิจกรรมย่อยท่ี 1.1 การมอบเกียรติบัตรให้แก่บุคลากรท่ีท า

ช่ือเสียงให้กับหน่วยงาน

 -เพ่ือส่งเสริมให้บุคลกรในสังกัดประพฤคิ

ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม

และเชิดชูความดี

 -เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเน่ือง

 -เพ่ือให้บุคลากรน าความรู้ท่ีได้รับไปปรับ

ใช้ในการท างาน

 -เสริมสร้างความสามัคคีในองค์กร

ส่วนท่ี 2 แผนปฏิบัติการและแผนสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2566

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์

จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ

งบประมาณ

รวมท้ังส้ิน

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

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



ตัวช้ีวัด

Non-UC Non UC PP กองทุน อ่ืนๆ

สป. กรม/กอง/

เบิกจ่ายแทนกัน
basic services สุขภาพต าบล เงินบ ารุง/อบจ,/

งบจังหวัด/PPA/

สสส.

ส่วนท่ี 2 แผนปฏิบัติการและแผนสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2566

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์

จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ

งบประมาณ

รวมท้ังส้ิน

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

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

2.โครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากร  -เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเน่ือง รพ.บางปลาม้า จนท.ทุกระดับ 750,000    750,000    1,500,000 1,500,000   

 -เพ่ือให้บุคลากรน าความรู้ท่ีได้รับไปปรับ

ใช้ในการท างาน

 -เสริมสร้างความสามัคคีในองค์กร

3.โครงการสร้างสุข ธ ารงรักษา พัฒนางาน ประสานเครือข่าย รพ.บางปลาม้า จนท.ทุกระดับ 25,000      25,000 25,000       

ประจ าปี 2566

กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาฐานข้อมูลด้านก าลังคน

กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาคนให้เพียงพอและมีคุณภาพ

กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาคนแลเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานสร้างความต่อเน่ืองทางวิชาการ

กิจกรรมท่ี 4 บูรณาการเช่ือมโยงเครือข่าย ส่ือสาร สร้างสุข

4.โครงการ  ใจถึงใจ เพ่ือร่วมกันท าความดีเพ่ือผู้อ่ืน เช่น บริจาค

ผู้ยากไร้ ท าบุญให้วัด เล้ียงอาหารหรือเร่ือง

อ่ืนๆ

อ าเภอบางปลาม้า หน่วยงาน/

ประชาชน ผู้ยากไร้

5.โครงการปฏิบัติธรรม พัฒนาจิตประจ าปี 2566 วัดประสพสุข จนท.รพ. 45,000      45,000 45,000       

กิจกรรมท่ี 1ประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนินโครงการ

กิจกรรมท่ี 2จัดกิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม

กิจกรรมท่ี 3สรุปผลการด าเนินการ

รวมแผน…............................................. -        820,000   750,000   5,000       -           -           -              -              1,575,000    1,575,000  



ตัวช้ีวัด

Non-UC Non UC PP กองทุน อ่ืนๆ

สป. กรม/กอง/

เบิกจ่ายแทนกัน
basic services สุขภาพต าบล เงินบ ารุง/อบจ,/

งบจังหวัด/PPA/

สสส.

ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ท่ี 3

แผนงาน ตาม ยุทธศาสตร์ (4 Excellence) ท่ี 10

โครงการ (ตามโครงการหลักของกระทรวง)ท่ี 1

ช่ือโครงการ Happy  MOPH กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงแห่งความสุข เพ่ิมเติม เพ่ิมเติม 170000 170000 170000

 (ระดับอ าเภอ)

1. โครงการ Happy mopH เพ่ือคนบางปลาม้ามีความสุข   รพ.บางปลาม้า จนท.รพ.

กิจกรรมหลักท่ี 1  องค์กรแห่งความสุข

กิจกรรมย่อยท่ี 1.1 ประชุมเชิงปฎิบัติการพฤติกรรมบริการ

ใจบันดาลงาน งานบันดาลใจ

1. เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีมีพฤติกรรม

การบริการท่ีดี                        

    2. เพ่ือสร้างการท างานเป็นทีม

žกิจกรรมย่อยท่ี 1.2. Lunch symposiam 1.เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์การ

ท างานสู่บุคลากร                     

 2.เพ่ือสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

žกิจกรรมย่อยท่ี 1.3  รับน้อง ให้น้องรัก 1.เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจแก่

บุคลากรใหม่                          

   2. เพ่ือสร้างความสามัคคีใน

บุคลากรžกิจกรรมย่อยท่ี 1.4  สานสัมพันธ์ครอบครัว 1. เพ่ือสร้างความรักในครอบครัว 

 2. เพ่ือครอบครัวท่ีอบอุ่น

žกิจกรรมย่อยท่ี 1.5  ส่งเสริมการออม 1.เพ่ือเจ้าหน้าท่ีรู้จักการเก็บออมไว้

ใช้หลังเกษียณ                        

 2.เจ้าหน้าท่ีรู้จักการวางแผนการใช้

เงิน

žกิจกรรมย่อยท่ี 1.6  ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมสุขภาพ

1.เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีสามารถเลือก

การออกก าลังกายท่ีเหมาะสมกับ

วัย                                     

     2.เจ้าหน้าท่ีมีสุขภาพท่ีแข็งแรง

ส่วนท่ี 2 แผนปฏิบัติการและแผนสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2566

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์

จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ

งบประมาณ

รวมท้ังส้ิน

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

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



ตัวช้ีวัด

Non-UC Non UC PP กองทุน อ่ืนๆ

สป. กรม/กอง/

เบิกจ่ายแทนกัน
basic services สุขภาพต าบล เงินบ ารุง/อบจ,/

งบจังหวัด/PPA/

สสส.

ส่วนท่ี 2 แผนปฏิบัติการและแผนสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2566

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์

จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ

งบประมาณ

รวมท้ังส้ิน

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

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

žกิจกรรมย่อยท่ี 1.7 กีฬาสัมพันธ์ 1.เจ้าหน้าท่ีมีสุขภาพท่ีแข็งแรง     

 2.เช่ือมสัมพันธ์หน่วยงานใน

อ าเภอบางปลาม้า

žกิจกรรมย่อยท่ี 1.8 เกษียณสร้างสุข 1.เพ่ือให้เกียรติผู้เกษียณอายุ

ราชการ                               

   2.เพ่ือยกย่อง เชิดชูและเห็น

คุณค่าของผู้ปฏิบัติงาน

2.โครงการ  Like สาระ  เพ่ือให้มีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

เสริมก าลังใจ แนวทางการท างาน

เพ่ือมุ่งสู่นโยบายตามแนวทาง 4T 8,000     8,000       8,000       8,000       36,000 36,000       

3.โครงการเสริมสร้างความผูกพันของคนในองค์กร 

ประจ าปี 2566

เพ่ือเสริมสร้างความรัก ความ

ผูกพันของบุคลากรทุกระดับใน

โรงพยาบาลบางปลาม้า

รพ.บางปลาม้า จนท.รพ.

40,000      

40,000 40,000       

กิจกรรมย่อยท่ี 1 กิจกรรมท าบุญประจ าปีโรงพยาบาล -            

1.วางแผนการด าเนินกิจกรรม -            

2.จัดกิจกรรม -            

3.สรุปการด าเนินการ -            

กิจกรรมย่อยท่ี 2 รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุและผู้บริหารในองค์กร -            

1.วางแผนการด าเนินกิจกรรม -            

2.จัดกิจกรรม -            

3.สรุปการด าเนินการ -            

กิจกรรมย่อยท่ี 3 ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในวันส าคัญ -            

1.วางแผนการด าเนินกิจกรรม

2.จัดกิจกรรม -            

รวมแผน…............................................. 8,000     218,000   8,000       8,000       -           -           -               -              246,000      246,000     



Non-UC Non UC PP กองทุน อ่ืนๆ

สป. กรม/กอง/เบิกจ่าย

แทนกัน

basic services สุขภาพต าบล เงินบ ารุง/อบจ,/งบ

จังหวัด/PPA/สสส.

4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) (4 แผนงาน 6 โครงการ) 105,000            5,000                -                   -                   292,800            402,800      100.00   

แผนงานท่ี 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ (2 โครงการ) -                   5,000                -                   -                   285,300            290,300      72.07     

1.โครงการประเมินคุณธรรม  ความโปร่งใส -                   -                   -                   -                   35,300              35,300        -        

2.โครงการพัฒนาองคกรคุณภาพ -                   5,000                -                   -                   250,000            255,000      -        

แผนงานท่ี 12 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ (1 โครงการ) 105,000            -                   -                   -                   7,500                112,500      27.93     

1.โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ 105,000            -                   -                   -                   7,500                112,500      

แผนงานท่ี 13 : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ (2 โครงการ) -                   -                   -                   -                   -                   -            -        

1.โครงการลดความเหล่ือมล  าของ 3 กองทุน -                   -                   -                   -                   -                   -            

2.โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง -                   -                   -                   -                   -                   -            

แผนงานท่ี 14 : การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ (1 โครงการ) -                   -                   -                   -                   -                   -            -        

1.โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ -            

สรุบงบประมาณแผน Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล)

แผนงาน
งบประมาณ

รวมทั งสิ น
สัดส่วน

แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ



ตัวช้ีวัด

Non-UC Non UC PP กองทุน อ่ืนๆ

สป. กรม/กอง/

เบิกจ่ายแทนกัน
basic services สุขภาพต าบล เงินบ ารุง/อบจ,/

งบจังหวัด/PPA/

สสส.

ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ท่ี 4

แผนงาน ตาม ยุทธศาสตร์ (4 Excellence) ท่ี  11

โครงการ (ตามโครงการหลักของกระทรวง)ท่ี 1

ช่ือโครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส

 (ระดับอ าเภอ)

ช่ือโครงการ (ตามโครงการหลักของกระทรวง)

กิจกรรมหลักท่ี 1 จัดประชุมช้ีแจงการประเมิน เพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ สสอ.บางปลาม้า คณะกรรมการ

คุณธรรมและความโปร่งในในการด าเนินงานของ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต บริหาร/ เจ้าหน้าท่ี

หน่วยงานภาครัฐ (ITA ) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจพร้อม สสอ.บางปลาม้า

ปลูกและปลุกจิตสานึกแก่ผู้เข้าร่วม

ประชุมเก่ียวกับการป้องกันและปราบ

ปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กิจกรรมย่อยท่ี 1.1พัฒนาความรู้และปลุกจิตส านึก  เพ่ือให้บุคลากร สสอ.บางปลาม้า สสอ.บางปลาม้า คณะกรรมการ

ให้บุคลากรสาธารณสุขทกุระดับในการป้องกัน ได้พัฒนาความรู้ปลุกจิตส านึกในการ บริหาร/ เจ้าหน้าท่ี

และปราบปรามการทจุริต ป้องกันการและปราบปรามทุจริต สสอ.บางปลาม้า

ประกาศ เจตนารมณ์  “ คนไทยไม่ทนต่อการ


ทุจริต ) ประจ าปี 2566

ไม่ทนต่อการทุจริต คอร์รัปช่ัน   ปลูกและปลุก

จิตส านึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการ

ปรับเปล่ียนฐานความคิดของคนในองค์กรในการ

รักษาประโยชน์สาธารณะ

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

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

ส่วนท่ี 2 แผนปฏิบัติการและแผนสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2566

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์

จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ

งบประมาณ

รวมท้ังส้ิน



ตัวช้ีวัด

Non-UC Non UC PP กองทุน อ่ืนๆ

สป. กรม/กอง/

เบิกจ่ายแทนกัน
basic services สุขภาพต าบล เงินบ ารุง/อบจ,/

งบจังหวัด/PPA/

สสส.

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

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

ส่วนท่ี 2 แผนปฏิบัติการและแผนสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2566

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์

จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ

งบประมาณ

รวมท้ังส้ิน

1.2 โครงการทบทวนความรู้และการวิเคราะห์ผล เพ่ือให้การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน สสอ.บางปลาม้า คณะกรรมการ

การด าเนินงานการป้องกันและปราบปรามการ ITA เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ด าเนินงานส่งเสริม

ทุจริต ตามแบบการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์เพ่ือ เป็นแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการ และยกระดับการ

ประเมินผลและรวบรวมเอกสาร ITA รอบส้ินปี ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประเมินคุณธรรม

งบประมาณ 2566 ได้อย่างมีประสิทฺธิภาพ และความโปร่งใส

ของหน่วยงาน

ภาครัฐ (ITA )

1.3 โครงการฝึกอบรม/สัมมนาการพัฒนา

ศักยภาพ
เพ่ือให้คนในองค์กรมีความรู้ สสอ.บางปลาม้า หัวหน้ากลุ่มงาน/

 ความรูเก่ียวกับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ี ความเข้าใจด้านการป้องกัน ฝาย /งาน รอง

เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานราชการ (วินัย การทุจริตและมีความรู้เก่ียวกับ หัวหน้างาน  

ข้าราชการ )และการป้องกันการทุจริต กฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ี เจ้าหน้าท่ีพัสดุ

เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าท่ีการเงิน

วินัยข้าราชการ

1.4 โครงการผู้บริหารพบบุคลากร (การประชุม การงานดี(Happy Work Life)

เจ้าหน้าท่ีประจ าเดือน) ส่ือสารนโยบายลงสู่ผู้ปฏิบัติ     

และสะท้อนปัญหาให้ผู้บริหาร

รับทราบและร่วมหาแนวทาง

ปรับปรุงพัฒนา 

1.5โครงการคัดเลือกข้าราชการดีเด่น/คนดีศรี ยกย่อง เชิดชูและเห็นคุณค่า สสอ.บางปลาม้า จนท.ทุกระดับ

สาธารณสุข ท่ีมีความซ่ือสัตย์สุจริต ของการประพฤติปฏิบัติตน สสอ.บางปลาม้า

ตามหลักคุณธรรมและ

จริยธรรมผลักดันค่านิยม 



ตัวช้ีวัด

Non-UC Non UC PP กองทุน อ่ืนๆ

สป. กรม/กอง/

เบิกจ่ายแทนกัน
basic services สุขภาพต าบล เงินบ ารุง/อบจ,/

งบจังหวัด/PPA/

สสส.

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

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

ส่วนท่ี 2 แผนปฏิบัติการและแผนสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2566

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์

จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ

งบประมาณ

รวมท้ังส้ิน

MOPH /STRONG เชิดชูความ

ดีความซ่ือสัตย์สุจริตและ

รังเกียจการทุจริตเป็นค่านิยม

ร่วมกันของหน่วยงาน

 การด าเนินการ - จัดให้มีการ

ยกย่อง เชิดชูคนดีของ

หน่วยงาน โดยคัดเลือกและ

ประกาศเกียรติคุณ เผยแพร่

และประชาสัมพันธ์ ให้ทราบ

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

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



ตัวช้ีวัด

Non-UC Non UC PP กองทุน อ่ืนๆ

สป. กรม/กอง/

เบิกจ่ายแทนกัน
basic services สุขภาพต าบล เงินบ ารุง/อบจ,/

งบจังหวัด/PPA/

สสส.

ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ท่ี....4

แผนงาน ตาม ยุทธศาสตร์ (4 Excellence) ท่ี 11

โครงการ (ตามโครงการหลักของกระทรวง)ท่ี_1____

ช่ือโครงการ ปลูกและปลุกจิตส านึกในการต่อต้าน  -เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดรพ.บางปลาม้า

การทุจริตและประพฤติมิชอบประจ าปี 2566 ได้พัฒนาความรู้ ปลูกจิตส านึกในการป้องกัน

 (ระดับอ าเภอ) และปราบปรามการทุจริต

กิจกรรมหลักท่ี 1 .จัดประชุมช้ีแจงการประเมินคุณธรรม  -เพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการ 1000 3,000 3,000         

และความโปร่งใส ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ -            

กิจกรรมย่อยท่ี 1.1.ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต รพ.บางปลาม้า  -บุคลากรท้ังหมด 500 -            

ประจ าปี 2565 ของรพ.บางปลาม้า -            

กิจกรรมย่อยท่ี1.2.การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าท่ี  -เพ่ือให้บุคลากรภายในและภายนอกช่วย 1,000       -            

ร่วมท้ังผู้ป่วยและญาติแจ้งเบาะแสเก่ียวกับการทุจริต กันสอดส่องดูแลเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ -            

กิจกรรมย่อยท่ี1.3.การประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหา  -เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล 500          -            

การล่วงละเมิดทางเพศในการท างาน -            

2.โครงการ:ประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงาน รพ.บางปลาม้า จนท.รพ.บางปลาม้า 10,300 10,300       

ภาครัฐประจ าปี 2566 และคนในชุมชน -            

กิจกรรมท่ี 1: เลือกภาระกิจหลักในปีงบประมาณ 2566 -            

กิจกรรมท่ี 2:ด าเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 10,300      -            

3.โครงการให้ความรู้เร่ืองการเสริมสร้างและพัฒนาจริยธรรมและการมี -เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดได้รับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม รพ.บางปลาม้า  -บุคลากรท้ังหมด 3,000       3,000 3,000         

วินัยประจ าปีงบประมาณ 2566 สามารถน าหลักคุณธรรมไปใช้ในการด าเนินการในชีวิต ของรพ.บางปลาม้า -            

ประจ าวันได้ -            

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

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

ส่วนท่ี 2 แผนปฏิบัติการและแผนสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2566

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์

จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ

งบประมาณ

รวมท้ังส้ิน



ตัวช้ีวัด

Non-UC Non UC PP กองทุน อ่ืนๆ

สป. กรม/กอง/

เบิกจ่ายแทนกัน
basic services สุขภาพต าบล เงินบ ารุง/อบจ,/

งบจังหวัด/PPA/

สสส.

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

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

ส่วนท่ี 2 แผนปฏิบัติการและแผนสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2566

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์

จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ

งบประมาณ

รวมท้ังส้ิน

4.โครงการทบทวนความรู้และการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานการป้อง  -เพ่ือให้การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน ITA เป็นไปอย่าง  รพ.บางปลาม้า  -คณะกรรมการด าเนิน 2,000       2,000 2,000         

กันและปราบปรามการทุจริต ตามแบบการใช้หลักเกณฑ์เชิงประจักษ์ มีประสิทธิภาพและเป็นแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการ งานส่งเสริมและยก -            

เพ่ือประเมินผลและรวบรวมเอกสารรอบส้ินปีงบประมาณ 2566 ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับการประเมิน -            

คุณธรรมและความ -            

โปร่งใสของหน่วยงาน -            

ภาครัฐ -            

5.โครงการ:การบริหารจัดการองค์กรเพ่ือพัฒนาสู่องค์การโปร่งใสมี  รพ.บางปลาม้า  -คณะกรรมการควบคุม 17,000 17,000       

ธรรมาภิบาล ภายในและการบริหาร -            

กิจกรรมท่ี 1:ประชุมช้ีแจงการบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามระบบท่ีถูกต้อง ความเส่ียงและคณะกรรม -            

กิจกรรมท่ี 2:ให้ความรู้ความเข้าใจข้ันตอนปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ การบริหาร 3,000       -            

กิจกรรมท่ี 3:เฝ้าระวังการด าเนินการด้านบริหารจัดการองค์กรอย่างต่อเน่ือง -            

กิจกรรมท่ี 4:จัดกิจกรรมลดความเส่ียงด้านการบริหารจัดการองค์กรและ 5,000       -            

พัฒนาสู่องค์กรโปร่งใส มีธรรมาภิบาล -            

กิจกรรมท่ี 5:จัดกิจกรรมตรวจสอบภายในระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ 2,000       -            

ทุกหน่วยงาน -            

กิจกรรมท่ี 6:จัดกิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน 7,000       -            

การคลัง 5 มิติ -            

 -มิติด้านระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง -            

 -มิติด้านการเงิน -            

 -มิติด้านการจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล -            

 -มิติด้านงบการเงิน -            

 -มิติด้านบริหารพัสดุ

รวมแผน…............................................. 1,000     20,000     12,300     2,000       -           -           -               -              35,300        35,300      



ตัวช้ีวัด

Non-UC Non UC PP กองทุน อ่ืนๆ

สป. กรม/กอง/

เบิกจ่ายแทนกัน
basic servicesสุขภาพต าบล เงินบ ารุง/อบจ,/

งบจังหวัด/PPA/

สสส.

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

แผนงานตามยุทธศาสตร์ (4 Excellence) ท่ี ..

11..

โครงการ (ตามโครงการหลักของกระทรวง)ท่ี ...2....

ช่ือโครงการ.......โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ..............................

 (ระดับอ าเภอ)

ช่ือโครงการ........โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ....

      กิจกรรม 1  ประชุม คกกบริหาร/HA ในการ

สรุปแผนยุทธศาสตร์ และ แผนปฏิบัติการในปี 

2565

น าข้อมูลผลการด าเนินการมา

วิเคราะห์เชิงลึก  เพ่ือท่ีจะน าไปใช้

ประโยชน์ต่อไปได้อย่างเหมาะสม

รพ.บางปลาม้า คกก.บริหาร/ 

คกก.HA

      กิจกรรม 2  ประชุม คกก.บริหาร/ HA ใน

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระดับองค์กร ปี 2566

เพ่ือบูรณาการจัดท าแผนยุทธศาสตร์

 ฉบับใหม่ปี 2565-2568

ตามเล่มแผน

ยุทธศาสตร์ 2565-2568

รพ.บางปลาม้า คกก.บริหาร/ 

คกก.HA

       กิจกรรม 3  ผู้รับผืดชอบหลักจัดท า

แผนปฏิบัติการ ปี 2566

เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงาน

ในปีงบประมาณ2566 ตามกิจกรรม

ต่างๆ

รพ.บางปลาม้า  ผู้รับผืดชอบหลัก

แต่ละแผนงาน ปี 

2566

      กิจกรรม  4  เตรียมพร้อมรับการตรวจประมิน

เพ่ือเฝ้าระวัง เม่ือครบ 1 ปี  ( 1 Manday ใน

เดือนธค.65)

ผ่านการรับรอง รพ.บางปลาม้า ศูนย์คุณภาพ/  

ทุกทีมน า/       

ทุกหน่วยงาน 25,000   25,000       

      กิจกรรม 5  ทีม FAR จัดกิจกรรมกระตุ้นการ

พัฒนาคุณภาพ&มหกรรมคุณภาพ

ทุกทีม/หน่วยงาน ทีม FA

50,000      50,000       

      กิจกรรม 6  พัฒนาบุคลากร ในหัวข้อเร่ือง

เก่ียวกับงานพัฒนาองค์กรคุณภาพ

ทีมน าส าคัญ ศูนย์คุณภาพ

               ทีมน า ร่วมงาน HA Forum 6-8 คน 40,000      40,000       

                 ทีม PCT  : 4 คน 20000 20000

                 ทีม RM : 4 คน 20000 20000

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

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

ส่วนท่ี 2 แผนปฏิบัติการและแผนสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2566

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์

จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ

งบประมาณ

รวมท้ังส้ิน



ตัวช้ีวัด

Non-UC Non UC PP กองทุน อ่ืนๆ

สป. กรม/กอง/

เบิกจ่ายแทนกัน
basic servicesสุขภาพต าบล เงินบ ารุง/อบจ,/

งบจังหวัด/PPA/

สสส.

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

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

ส่วนท่ี 2 แผนปฏิบัติการและแผนสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2566

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์

จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ

งบประมาณ

รวมท้ังส้ิน

                 ทีม  IC  : 2 คน 10000 10000

     กิจกรรม 7   กระตุ้นทีมน า และ หน่วยงาน ใน

การพัฒนาหน้างานของตนเองให้เหมาะสมตาม

มาตรฐาน ปลอดภัยมากท่ีสุด

รพ.บางปลาม้า ศูนย์คุณภาพ

                 Quality Round

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

       กิจกรรม .8   จัดอบรมให้ความรู้ ภายในองค์กร

                 ทีม RM  วิทยากรภายนอก จนท.ทุกคน RM 30000 30000

                 ทีม  IC จนท.ทุกคน IC 20000 20000

                 ทีมน าส าคัญ เช่น ENV  MIS   PCT จนท.ทุกคน PCT/ENV/MIS 20000 20000

      กิจกรรม 9   ประชุมทีมน าทุก 1-2 เดือน 

หรือ ทุกไตรมาส

ทุกทีม/หน่วยงาน ทีมน า

      กิจกรรม 10   ทีมท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมประชุม 

หรือ อบรมในระดับจังหวัด  /เขต  /สรพ.

ทีมน าส าคัญ ศูนย์คุณภาพ

      กิจกรรม 12   QLN องค์กรร่วมประชุม หรือ 

ร่วมกิจกรรมกับทีม QLN ในระดับจังหวัด QLN 3 คน

                        -กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้

                        -นิเทศติดตาม

                        -สัญจร

      กิจกรรม 14.  ร่วมสมัครโครงการ Thip 2  

(ปีต่ออายุ)
เป็นการเทียบเคียงตัวช้ีวัดผลงาน

ของโรงพยาบาลกับคู่เทียบอ่ืนท่ีมี

ศักยภาพใกล้เคียงกัน  และเพ่ือเป็น

แรงผลักให้มีการพัฒนาคุณภาพท่ี

ก้าวหน้ามากข้ึน

รพ.บางปลาม้า ศูนย์คุณภาพ 5000

5000



ตัวช้ีวัด

Non-UC Non UC PP กองทุน อ่ืนๆ

สป. กรม/กอง/

เบิกจ่ายแทนกัน
basic servicesสุขภาพต าบล เงินบ ารุง/อบจ,/

งบจังหวัด/PPA/

สสส.

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

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

ส่วนท่ี 2 แผนปฏิบัติการและแผนสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2566

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์

จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ

งบประมาณ

รวมท้ังส้ิน

     กิจกรรม 15 เข้าร่วมโครงการ 2P 

Safety Hospital (ปีต่ออายุ)

เน้นความปลอดภัยท้ังผู้ป่วย 

และผู้รับบริการ

รพ.บางปลาม้า ศูนย์คุณภาพ ต่ออายุ

2566แล้ว
      กิจกรรม 16  ทบทวน รายช่ือ คกก./

นโยบาย/มาตรการและแนวทางป้องกันความเส่ียง

และความปลอดภัย ในแต่ละด้าน แต่ละทีมน า

รพ.บางปลาม้า ศูนย์คุณภาพ

            *ทบทวน แนวทางในการบริหารจัดการ

และด าเนินงานในเร่ืองความปลอดภัยและการ

บริหารความเส่ียงในโรงพยาบาลบางปลาม้า

เพ่ือป้องกันและแก้ไขการเกิด

เหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ท่ีอาจ

เกิดข้ึนได้ท้ังผู้รับบริการและ

บุคลากร  สร้างความเช่ือม่ันให้กับ

ผู้รับบริการ ลดปัญหาการฟ้องร้อง 

ร้องเรียน การบาดเจ็บ พิการ การ

สูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน  และ

สร้างขวัญและก าลังใจต่อบุคลากร

อีกด้วย

รพ.บางปลาม้า ศูนย์คุณภาพ/RM

            *  ทบทวน  มาตรการตรวจจับ

อุบัติการณ์ความรุนแรง ( Sentinel  Event)  

ต้ังแต่ในระยะแรก

รพ.บางปลาม้า ศูนย์คุณภาพ/RM

           *  ทบทวน  รายช่ือ คกก.เจรจาไกล่เกล่ีย 

 และ มาตรการไกล่เกล่ีย ตามท่ีวางแนวทางไว้

รพ.บางปลาม้า ศูนย์คุณภาพ/RM



ตัวช้ีวัด

Non-UC Non UC PP กองทุน อ่ืนๆ

สป. กรม/กอง/

เบิกจ่ายแทนกัน
basic servicesสุขภาพต าบล เงินบ ารุง/อบจ,/

งบจังหวัด/PPA/

สสส.

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

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

ส่วนท่ี 2 แผนปฏิบัติการและแผนสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2566

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์

จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ

งบประมาณ

รวมท้ังส้ิน

          *  เน้นนโยบาย  2P Safety  hospital  

ตามกระทรวงสธ.
ประชาชนในอ.

บางปลาม้า และ 

บุคลากร รพ.บาง

ปลาม้าปลอดภัย

ศูนย์คุณภาพ/RM

               -จัดท าป้ายต่างๆใหม่ 10,000   10,000       

....................-จัดกิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง รณรงค์ความปลอดภัย.......................................

รวมแผน…............................................. 40,000   130,000   80,000     -         -       -           -          -           -            250,000    



ตัวช้ีวัด

Non-UC Non UC PP กองทุน อ่ืนๆ

สป. กรม/กอง/

เบิกจ่ายแทนกัน
basic services สุขภาพต าบล เงินบ ารุง/อบจ,/

งบจังหวัด/PPA/

สสส.

ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ท่ี 4

แผนงาน ตาม ยุทธศาสตร์ (4 Excellence) ท่ี 11

โครงการ (ตามโครงการหลักของกระทรวง)ท่ี 2

ช่ือโครงการ พัฒนาองค์กรคุณภาพ

 (ระดับอ าเภอ)

ช่ือโครงการ พัฒนาองค์กรคุณภาพการบริหารภาครัฐ

ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางปลาม้า 

ปีงบประมาณ 2566

กิจกรรมหลักท่ี 1 พัฒนาหน่วยงานเป็นองค์กรคุณภาพ

กิจกรรมย่อยท่ี 1.1 ประชุมช้ีแจงติดตามงาน เพ่ือก าหนดปัญหาและแนวทาง

ตามยุทธศาสตร์ทุกเดือน 8 คร้ัง แก้ปัญหาร่วมกัน

 ค่าอ่าหารกลางวัน 100 บาท x 17 คน 2125x8=17000 17,000 17,000       

ค่าอาหารว่าง 25 บาท x 17 คน x 1 ม้ือ

กิจกรรมย่อยท่ี 1.2 บริหารจัดการพัฒนาองค์กร

คุณภาพและด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน

ค่าวัสดุส านักงาน/คอมพิวเตอร์ 30,000       30,000       

กิจกรรมหลักท่ี 2 พัฒนาบุคลากรให้เกิดความเป็นเลิศเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความ

กิจกรรมย่อยท่ี 2.1 บุคลากรเข้าร่วมอบรมพัฒนา เป็นเลิศ

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

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

ส่วนท่ี 2 แผนปฏิบัติการและแผนสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2566

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์

จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ

งบประมาณ

รวมท้ังส้ิน



ตัวช้ีวัด

Non-UC Non UC PP กองทุน อ่ืนๆ

สป. กรม/กอง/

เบิกจ่ายแทนกัน
basic services สุขภาพต าบล เงินบ ารุง/อบจ,/

งบจังหวัด/PPA/

สสส.

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

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

ส่วนท่ี 2 แผนปฏิบัติการและแผนสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2566

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์

จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ

งบประมาณ

รวมท้ังส้ิน

ศักยภาพบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

กิจกรรมย่อยท่ี 2.2อบรมฟ้ืนฟูความรู้ทางด้านเทคโน

โลยีและระบบสารสนเทศท่ีทันสมัย

กิจกรรมหลักท่ี 3 มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ทางด้านสุขภาพ

กิจกรรมย่อยท่ี 3.1 ผู้รับผิดชอบงานติดตาม นิเทศ 28,560 28,560       

งานด้านสาธารณสุขในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอบางปลาม้า

ท้ัง 17 รพ.สต. ๆ ละ 2 คร้ัง/ปี

ค่าเบ้ียเล้ียงจ านวน  17 คน คนละ 120บาท

รวมเป็นเงิน 17แห่งx120บาทx17คน 

   = 28,560 บาท

-        -          -          -          30,000      -           -              -              45,560        75,560      



ตัวช้ีวัด

Non-UC Non UC PP กองทุน อ่ืนๆ

สป. กรม/กอง/

เบิกจ่ายแทนกัน
basic services สุขภาพต าบล เงินบ ารุง/อบจ,/

งบจังหวัด/PPA/

สสส.

ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ท่ี 2

แผนงาน ตาม ยุทธศาสตร์ (4 Excellence) ท่ี 5

โครงการ (ตามโครงการหลักของกระทรวง)ท่ี 1

ช่ือโครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ

 (ระดับอ าเภอ)

กิจกรรมหลักท่ี 1 ทบทวนค ำส่ังทีมตรวจประเมิน มีคณะท ำงำนท่ีเป็นปัจจุบัน คปสอ.บำงปลำม้ำ /

NPCU ระดับอ ำเภอ และจัดต้ังคณะท ำงำน

ทีมพ่ีเล้ียง NPCU

กิจกรรมหลักท่ี 2 ประชุมทีม NPCU หลังกำรถ่ำย เพ่ือให้บุคลำกรทุกคนทรำบหลัก รพ.สต. 17 แห่ง 50 คน / /

โอนภำรกิจ รพ.สต.ไป อบจ เกณฑ์เหมือนกัน

กิจกรรมหลักท่ี 3 อบรมฟ้ืนฟูควำมรู้มำตรฐำน บุคลำกรมีควำมรู้ท่ีเป็นปัจจุบัน รพ.สต. 17 แห่ง 50 คน / 5,000         5,000        

ห้องปฏิบัติกำรชันสูตร IC และงำนเภสัชกรรม

จ ำนวน 2 วัน

กิจกรรมหลักท่ี 4 ยกระดับมำตรฐำนหน่วยบริกำร หน่วยบริกำรทุกแห่งมีคุณภำพด้ำนกำร รพ.สต. 17 แห่ง / /

ให้เป็นไปตำมแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพของ บริกำรตำมมำตรำฐำนของกระทรวง

กระทรวงสำธำรณสุข สำธำรณสุข

รวมแผน…............................................. -       -         -         -         5,000        -           -              -             -            5,000        

ส่วนท่ี 2 แผนปฏิบัติการและแผนสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2566

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์

จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ

งบประมาณ

รวมท้ังส้ินก.ค. - ก.ย.

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

พ้ืนท่ีเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ต.ค. - ธ.ค. ม.ค. -  มี.ค เม.ย - มิ.ย



ตัวช้ีวัด

Non-UC Non UC PP กองทุน อ่ืนๆ

สป. กรม/กอง/

เบิกจ่ายแทนกัน
basic services สุขภาพต าบล เงินบ ารุง/อบจ,/

งบจังหวัด/PPA/

สสส.

ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ท่ี 5

แผนงาน ตาม ยุทธศาสตร์ (4 Excellence) ท่ี 13

โครงการ (ตามโครงการหลักของกระทรวง)ท่ี 1

ช่ือโครงการลดความเล่ือมล้ าของ 3 กองทุน

 (ระดับอ าเภอ)

ช่ือโครงการการบริหารการเงินการคลัง
ปี งบประมาณ 2566

กิจกรรมหลักท่ี 1จัดท าแผนเงินบ ารุงประจ าปี2566 เพ่ือให้การจัดท าแผนในการปฎิบัติงาน ร้อยละ100% /

และแผนการใช้จ่ายเงินบ ารุงของ

หน่วยงานเป็นไปทิดทางดียวกัน

กิจกรรมย่อยท่ี 1.1 จัดประชุมวางแผนการ จัดท าแผนการปฎิบัติตามข้ันตอนการ /

ด าเนินงานใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2566 ประมาณการรายรับ-รายจ่าย

                  1.2 ติดตามประเมินผลงบประมาณ จัดท ารายงานในรายงานรายรับ-ราย /

ของหน่วยงานในการด าเนินงานตามภารกิจ จ่ายในทุกไตรมาสให้เป็นไปตามแผน

                  1.3 สรุปการวิเคราะห์ปัญหา จัดท ารายงานรายรับ-รายจ่ายและ /

และอุปสรรคการใช้งบฯของหน่วยงาน ปัญหาอุปสรรคต่างๆ

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

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

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

ส่วนท่ี 2 แผนปฏิบัติการและแผนสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2566

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์

จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ

งบประมาณ

รวมท้ังส้ิน



ส่วนท่ี 2 แผนปฏิบัติการและแผนสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2566

Non-UC Non UC PP กองทุน อ่ืนๆ

สป. กรม/กอง/

เบิกจ่ายแทนกัน
basic services สุขภาพต าบล เงินบ ารุง/อบจ,/

งบจังหวัด/PPA/

สสส.

ยุทธศาสตร์4 Excellence ท่ี_2

แผนงาน ตาม ยุทธศาสตร์ (4 Excellence) ท่ี _5_____ 1.เพ่ือให้ประชาชนทุกคนได้

โครงการ (ตามโครงการหลักของกระทรวง)ท่ี_1_____ บริการทุกท่ีท้ังในหน่วยบริการ

ช่ือโครงการ: พัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ และในชุมชน ตามพรบ.สุขภาพ

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมหลักท่ี 1 พัฒนารูปแบบการจัดบริการ 2.เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต

ปฐมภูมิให้มีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทพ้ืนท่ี ท่ีดี สามารถดูแลตนเองและ

กิจกรรมย่อยท่ี 1.1 ทบทวน ช้ีแจงแผนการจัดต้ัง ครอบครัวเบ้ืองต้นเม่ือเจ็บป่วย 

เครือข่ายหน่วยบริการปฐมถูมิในการประชุม คปสอ. ได้อย่างเหมาะสม

กิจกรรมย่อยท่ี 1.2 ข้ึนเทะเบียนหน่วยบริการ NPCU 2 แห่ง 

เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ 3.เพ่ือให้ประชาชนในอ าเภอ มีแพทย์

กิจกรรมย่อยท่ี 1.3 จัดบริการปฐมภูมิ เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ รพ.สต 17แห่ง 

อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน รพ.สต ติดดาว ท่ีผ่านการอบรมและคณะผู้ให้

กิจกรรมย่อยท่ี 1.4 พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยต่อเน่ือง บริการตามหลักเวชศาตร์ครอบ รพ.+รพสต. 18แห่ง 

กิจกรรมย่อยท่ี 1.5 พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย ครัวดูแล 18แห่ง 

NCD

กิจกรรมย่อยท่ี 1.6 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปล่ียน รพ.+รพสต. 30คน  750.00  750.00  1,500.00  1,500.00

เรียนรู้ 6 เดือนคร้ัง

ก.ค. - ก.ย.
แผนงาน/โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ

งบประมาณรวมท้ัง

ส้ินพ้ืนท่ีเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ต.ค. - ธ.ค. ม.ค. -  มี.ค เม.ย - มิ.ย
ท่ีสสจ.

จัดสรรให้ 
(fix cost)



ส่วนท่ี 2 แผนปฏิบัติการและแผนสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2566

Non-UC Non UC PP กองทุน อ่ืนๆ

สป. กรม/กอง/

เบิกจ่ายแทนกัน
basic services สุขภาพต าบล เงินบ ารุง/อบจ,/

งบจังหวัด/PPA/

สสส.

ก.ค. - ก.ย.
แผนงาน/โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ

งบประมาณรวมท้ัง

ส้ินพ้ืนท่ีเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ต.ค. - ธ.ค. ม.ค. -  มี.ค เม.ย - มิ.ย
ท่ีสสจ.

จัดสรรให้ 
(fix cost)

กิจกรรมหลักท่ี 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากร

เวชศาสร์ครอบครัวและพัฒนาทีมสหวิชาชีพ

กิจกรรมย่อยท่ี 2.1 สนับสนุนแพทย์อบรม แพทย์ 2 คน  100,000.00  100,000.00  100,000.00

แพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว

กิจกรรมย่อยท่ี 2.2.จัดอบรมฟ้ืนฟูความรู้การดูแลผู้ป่วย รพ.+รพสต. 70 คน  5,000.00  6,000.00  11,000.00

โรคเร้ือรังและการดูแลต่อเน่ือง

กิจกรรมหลักท่ี 3 ติดตามประเมินผล

กิจกรรมย่อยท่ี 3.1 นิเทศติดตาม ประเมินผล รพ.สต 17แห่ง  

การด าเนินงานเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ

 2 คร้ัง/ปี

(ตามตัวช้ีวัด และนโยบายมุ่งเน้น)

รวม  750.00  100,750.00  105,000  7,500.00  112,500.00



ส่วนท่ี 2 แผนปฏิบัติการและแผนสุขภาพอ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2566

Non-UC Non UC PP กองทุน อ่ืนๆ

สป. กรม/กอง/

เบิกจ่ายแทนกัน
basic services สุขภาพต าบล เงินบ ารุง/อบจ,/

งบจังหวัด/PPA/

สสส.

ยุทธศาศตร์ 4 Excellence ท่ี 4

แผนงาน ตาม ยุทธศาสตร์ (4 Excellence) ท่ี 4

แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

แผนงานท่ี 14

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ

โครงการ (ตามโครงการหลักของกระทรวง) ท่ี 41

ช่ือโครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม 


ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์

กิจกรรมหลัก

 (ระดับอ าเภอ)

กิจกรรมท่ี 1  พัฒนาบุคลากร

ระหว่างประจ าการ

2.1 พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพเพ่ือเพ่ิมขีด พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีขีด คปสอ เจ้าหน้าท่ี รพ/ ใช้งบร่วม -            

สมรรถนะตาม Service plan สมรรถนะตาม Service plan รพ.สต ก าลังคน 

 2.2 พัฒนาบุคลากรด้านการท าวิจัยจาก พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการ รพ -            

งานประจ า ( R2R )    ท าวิจัย 

2.3 จัดประกวด CQI/นวัตกรรม/R2R คปสอ -            

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ก.ค. - ก.ย.
แผนงาน/โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ

งบประมาณ

รวมท้ังส้ินพ้ืนท่ีเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ต.ค. - ธ.ค. ม.ค. -  มี.ค เม.ย - มิ.ย
ท่ีสสจ.จัดสรรให้ 

(fix cost)
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๑. ชื่อโครงการ............................................................................................................................. ........... 
๒. หน่วยงานรับผิดชอบ ...................................................................................................................................... 
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ...............................  กลุ่มงาน/งาน..........................โทร............................ 
๔. หลักการและเหตุผล  (ระบุ ข้อมูล สภาพของปัญหาที่เกิดขึ้นที่ผ่านมา ความจ าเป็นที่ต้องมีโครงการ /            
แนวทางการแก้ไขท่ีได้ท าไปแล้ว/แนวทางที่จะด าเนินการในโครงการนี้) 

....................................................................................................................................................... 
๕.วัตถุประสงค์ของโครงการ (ระบผุลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ วัตถุประสงค์ท่ีดีต้องชัดเจน 
ไม่คลุมเครือ และเขียนเป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เพ่ือให้สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม) 

๕.๑ ...................................................................... ......................................................................... 
๕.๒ ............................................................................................................................. .................. 

๖. กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (เช่น ผู้เข้าร่วมโครงการ) 
๖.๑............................................................................................................................. .................. 
๖.๒......................................................................... ...................................................................... 

๗.เป้าหมายของโครงการ (ระบุผลผลิตที่จะได้รับทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพหลังโครงการเสร็จ) 
เชิงปริมาณ......................................  ( เช่น ให้ใครเข้าร่วมโครงการ จ านวนกี่คน) 
เชิงคณุภาพ...................................... ( 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 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13                                                
               มิติที่...... :..........................................................................................................................                                           
               หมุดหมายที่......: .............................................................................................................. 
 ๘.๑.3 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่................................................................... 
      แผนงานย่อย  ข้อที่........................................................................................................... ..... 

๘.๒ นโยบายและยุทธศาสตร์ระดับกระทรวงสาธารณสุข 
 ๘.2.1 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2566  
               ประเด็นที่....... :................................................................................................................  
               ข้อที่ ......... :........................................................................................... .......................... 
 ๘.2.2 นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 256๖   
               ประเด็นที่....... :................................................................................................................  
               ข้อที่ ......... :.....................................................................................................................  
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      ๘.2.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ปี 2566 ด้านที่....... : ............................ Excellence  
         แผนงานที่...... : ……………………………………………………………………………………………………………  
         โครงการที่...... : …………………………………………………………………………………………………………… 

 

๘.๓ แผนพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี  (พ.ศ.2566-2570) 
ประเด็นการพัฒนาที่..................................................................................... ...................................... 

8.๔ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ จังหวัดสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ 256๖   
      ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ....... : ............................................................................................. ........  

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

กิจกรรมหลักที่ ๒ ............................................................................................................  
 กิจกรรมย่อยที่ ๒.๑ ....................................................................................................... 

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

๑๑. ระยะเวลาด าเนินโครงการ จุดเริ่มต้น...............................................จุดสิ้นสุด.................................... 

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

 หมายเหตุ  งวดที่ ๑ (ระยะเวลา ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)  
     ควรใช้งบประมาณให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 

           งวดที่ ๒ (ระยะเวลา ๑ เมษายน ๒๕๖๖  – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖)  
     ควรใช้งบประมาณให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 

 
 
๑๔.แผนกิจกรรมการด าเนินงาน  

กิจกรรมหลกั/กิจกรรมย่อย 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 

ต.ค.
๖๕ 

พ.ย.
๖๕ 

ธ.ค. 
๖๕ 

ม.ค. 
๖๖ 

ก.พ.
๖๖ 

มี.ค. 
๖๖ 

เม.ย.
๖๖ 

พ.ค.
๖๖ 

มิ.ย.
๖๖ 

ก.ค.
๖๖ 

ส.ค.
๖๖ 

ก.ย.
๖๖ 

กิจกรรมหลกัที่ ๑ 
................................ 

            

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

            

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

            

กิจกรรมหลกัที่ ๒ 
................................ 

            

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

            

กิจกรรมย่อยที่ ๒.๒ 
.............................. 
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๑๕. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (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 
................................................................. 

         

กิจกรรมหลกัที่ ๒ 
 ................................................................. 

         

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

         

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

         

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น          

 
หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการแต่ไม่เกินวงเงินงบประมาณโครงการ 
**รบกวนเช็คยอดรวมของตารางให้ตรงกับเงินงวดที่ได้รับตาม ข้อ ๑๐ ด้วยนะคะ 
**กิจกรรมข้อ 10, 14 และ 15 ชื่อกิจกรรมหลกัและกิจกรรมย่อยจะต้องตรงกัน 
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๑๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ระบผุลกระทบด้านบวก หรือผลประโยชน์ที่กลุ่มบุคคล พื้นที่ สังคมโดยรวมจะได้รับจาก
ความส าเร็จของโครงการ) 
      ๑๖.๑ ............................................................................................................................. ................... 
      ๑๖.๒ ............................................................................................................................. .......... 
๑๗.การติดตาม *ติดตามอย่างไรมีความถ่ีเท่าไร เช่นมีการนิเทศติดตามตัวชี้วัด ทุก ๖ เดือน  
หรือทุกรายไตรมาส 
      ๑๗.๑ ............................................................................................................................. ................... 
      ๑๗.๒ ................................................................................................... ............................................ 
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๑๘.ประเมินผล มีข้อความติดใบลงนาม(ที่ไม่เปลี่ยนแปลง) 
          

      ๑๘.๑....................................................................................... ................................................. 
      ๑๘.๒ ............................................................................................................................. .......... 
 
 
ผู้เขียนโครงการ          ผู้เสนอโครงการ 
 
 ...............................................................                      .............................................................. 
 (............................................................... )                    (...............................................................) 
 
ผู้เห็นชอบโครงการ (NON UC ผู้เห็นชอบโครงการคือ สาธารณสุขอ าเภอ / ส่วนงบบ ารุง ผู้เห็นชอบโครงการคือ 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาล ) 

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

 
 

ผู้อนุมัติโครงการ (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี) 
                                                   
                                                         

ส าหรับ อ าเภอ / รพ. 

เว้นว่าง 
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๑๘.ประเมินผล มีข้อความติดใบลงนาม(ที่ไม่เปลี่ยนแปลง) 

      ๑๘.๑............................................................................................................................. ........... 
      ๑๘.๒ ............................................................................................. .......................................... 
 
ผู้เขียนโครงการ 
 
 

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

ผู้เสนอโครงการ      
 

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

                                หวัหน้ากลุ่มงาน................................................................. 
 

ผ่านการตรวจสอบ 
 

   ⃝ สอดคล้องกับการแก้ปัญหาสขุภาพของพื้นที ่
         ลงชื่อ.............................................. 
           ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการระดับจังหวัด 

   ⃝ ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร ์
         ลงชื่อ.............................................. 
            กลุ่มงานพัฒนายทุธศาสตร์ฯ 

   ⃝ ความถูกต้องตามระเบียบการเงิน 
         ลงชื่อ.............................................. 
           งานการเงินกลุ่มงานบริหารทั่วไป 

ส าหรับ สสจ.สุพรรณบุรี 
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ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

 
 
 

 
ผู้อนุมัติโครงการ  
                                                
                                          
 

ผ่านการตรวจสอบ 

   ⃝ สอดคล้องกับการแก้ปัญหาสขุภาพของพื้นที่ 
         ลงชือ่.............................................. 
           ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการระดับจังหวัด 

   ⃝ ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร ์
         ลงชื่อ.............................................. 
            กลุ่มงานพัฒนายทุธศาสตร์ฯ 

   ⃝ ความถูกต้องตามระเบียบการเงิน 
         ลงชื่อ.............................................. 
           งานการเงินกลุ่มงานบริหารทั่วไป 

เว้นว่าง 

เว้นว่าง 
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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 นโยบายและยุทธศาสตร์ระดับประเทศ 
ข้อ ๘.๑.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์  

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

ข้อ ๘.๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 ประกอบด้วย 13 หมุดหมาย  
1. มิติภาคการผลิตและบริการ  
หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง  
หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน  
หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่ส าคัญของโลก  
หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง  
หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญ ของภูมิภาค  
หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรม ดิจิทัลของอาเซียน  
2. มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม  
หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และ สามารถแข่งขันได้  
หมุดหมายที ่8 ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน 1 ตัวเลขอันดับที่น้อย 

แสดงถึงระดับผลกระทบจากสภาพอากาศท่ีสูง  
หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทาง สังคมท่ีเพียงพอ  

เหมาะสม  
3. มิติความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า  
หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ 
4. มิติปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ  
หมุดหมายที่ 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต  
หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 

ข้อ ๘.๑.๓ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่เกี่ยวข้องกับ สธ.  
ประเด็นที่ 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
แผนงานย่อยที่ 1 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
แผนงานย่อยที่ 2 การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 
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แผนงานย่อยที่ 3 การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
แผนงานย่อยที่ 4 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 
แผนงานย่อยที่ 5 การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ 
ประเด็นที ่13 สร้างเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
แผนงานย่อยที่ 1 การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคาม 
                      สุขภาวะ 
แผนงานย่อยที่ 2 การใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
แผนงานย่อยที่ 3 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี 
แผนงานย่อยที่ 4 การกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
แผนงานย่อยที่ 5 การพัฒนาและสร้างระบบรับมือและปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ าที่เกิดจาก 
                     การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ประเด็นที่ 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน 
แผนงานย่อยที่ 4 แผนย่อยการจัดการมลพิษท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้ง
ระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนงานย่อยที่ 2 แผนย่อยการบริหารจัดการการเงินการคลัง 
แผนงานย่อยที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แผนงานย่อยที่ 1 การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แผนงานย่อยที่ 2 การปราบปรามการทุจริต 
ประเด็นที่ 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
แผนงานย่อยที่ 2 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสังคม 
 

ข้อ ๘.๒ นโยบายและยุทธศาสตร์ระดับกระทรวงสาธารณสุข 
ข้อ ๘.๒.๑ นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2566 ประกอบด้วย 5 ประเด็น 

1. ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพได้มากขึ้น 
 1.1 เพ่ิมความครอบคลุมการดูแลสุขภาพปฐมภูมิที่บ้านและชุมชน โดย 3 หมอ และการแพทย์ทางไกล
(Telemedicine) 

1.2  สร้างโอกาสเข้าถึงบริการสุขภาพของรัฐ อย่างเป็นธรรม สะดวก และรวดเร็ว 
- โรงพยาบาลของประชาชน บริการสุขภาพไร้รอยต่อดูแลองค์รวมทั้งกายและจิต 
- เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังเพื่อพัฒนาโรงพยาบาล 

2. ยกระดับการเสริมสร้างสุขภาพเพื่อคนไทยแข็งแรง 
- ปรับเปลี่ยนการสื่อสารสุขภาพให้ประชาชนสามารถเข้าถึง ได้ง่าย ถูกต้อง ปลอดภัย ทันสมัย 
- ชุมชนเข้มแข็งรวมพลังสร้างสุขภาพดี 
- สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว ทั้งกายและใจ 
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3. ผู้สูงอายุต้องได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบและท่ัวถึง 
- โรงพยาบาลของประชาชน บริการสุขภาพไร้รอยต่อดูแลองค์รวมทั้งกายและจิต 
- บูรณาการดูแลผู้สูงอายุทั้งร่างกาย จิตใจ ภาวะสมองเสื่อม 
- สนับสนุนโรงพยาบาลทุกระดับให้มีคลินิกผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงบริการได้สะดวกยิ่งขึ้น 

4. น าสุขภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
- ส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ สมุนไพรและภูมิปัญญาไทยการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก 
- ขยายสู่การเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของภูมิภาคและประชาคมโลก 

5. ข้อมูลสุขภาพเป็นของประชาชน และเพื่อประชาชน 
 - พัฒนาข้อมูลดิจิทัลสุขภาพของประชาชน ที่มีมาตรฐานและธรรมาภิบาล เชื่อมโยงเป็นฐานข้อมูลขนาด 

ใหญ่ของประเทศให้ประชาชนได้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพตนเอง สามารถใช้บริการสาะรณสุขได้ทุกที่อย่างต่อเนื่อง 

ข้อ ๘.๒.๒ นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 256๖  ประกอบด้วย 6 ประเด็น  
 1. เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร ยกระดับการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในทุกมิติ เชิงรุก ทันสมัย 
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ได้อย่างถูกต้องเป็นปัจจุบัน สะดวกรวดเร็ว โดยร่วมมือกับเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน 
องค์กร ชุมชน เพ่ือให้เกิดความไว้วางใจต่อ “กระทรวงสาธารณสุข” และพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกช่วงวัย ให้
สามารถดูแลสุขภาพกาย ใจ ของตนเอง ครอบครัวและชุมชนให้แข็งแรง 

2. ยกระดับระบบบริการรองรับสังคมสูงวัย และลดอัตราตายโรคส าคัญ 
2.1 สร้างเสริมความเข้มแข็งของระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ เพ่ิมศักยภาพสามหมอ โดยพัฒนาศักยภาพ

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ให้เป็นผู้น าด้านสุขภาพในชุมชน เพ่ิมศักยภาพโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลให้ เป็นจุดเชื่ อมต่อส าคัญของการดูแลสุขภาพชุมชนสู่ โรงพยาบาลใช้การแพทย์ทางไกล 
(Telemedicine) เพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยง ให้ประชาชนได้รับการดูแลแบบ “ใกล้ตัว 
ใกล้บ้าน ใกล้ใจ” ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

2.2 ปรับโฉมโรงพยาบาลทุกแห่งให้เป็น “โรงพยาบาลของประชาชน” มีสถานที่สิ่งแวดล้อม สะอาด สวยงาม 
ประชาชนเข้ารับบริการได้อย่างสะดวก เข้าถึงง่าย ลดการแออัด ลดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็น ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ทันสมัย 
บริการมีคุณภาพ ใส่ใจดุจญาติ และบริหารการเงิน การคลัง อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด 

2.3 เพิ่มขีดความสามารถระบบบริการและเครือข่าย ไร้รอยต่อโดย “ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง” บูรณาการ
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการใช้ และแบ่งปันทรัพยากร เพ่ือลดการเสียชีวิตจากโรคส าคัญ เร่งด าเนินในกลุ่ม
ผู้สูงอายุ อุบัติเหตุ โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ โรคไต มะเร็ง สุขภาพจิต  

3. ผลักดันการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขสู่ยุคดิจิทัล 
3.1 โรงพยาบาลทุกแห่งใช้การแพทย์ทางไกล (Telemedicine) เพ่ิมการเข้าถึงบริการ ลดภาระค่าใช้จ่าย

ของประชาชน ปรับปรุงให้โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งมีหน่วยรับผิ ดชอบ เพ่ือขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีทาง
การแพทย์และสาธารณสุข ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม 

3.2 พัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพให้เอ้ือต่อการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างไร้รอยต่อ และการ
พัฒนาระบบสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.3 เร่งพัฒนานวัตกรรมการแพทย์โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) เพ่ือการแพทย์ระดับอณู 
(Molecular medicine) เพ่ือการวินิจฉัยโรคที่แม่นย าการดูและรักษา การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค ตาม
ลักษณะเฉพาะทางพันธุกรรมอย่างครบวงจร (Precision medicine) รวมถึงการใช้ยาเฉพาะบุคคลตามลักษณะทาง
พันธุกรรม (Personalized medicine)  
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4. ยกระดับความม่ันคงทางสุขภาพ เตรียมพร้อมรับภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุขของ
ประเทศในอนาคต ผลักดันกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง ระบบและกลไกบัญชาเหตุการณ์ในสถานการณ์ฉุกเฉิน การ
บริการจัดการทรัพยากร การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ระบบข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสาร อย่าง
บูรณาการทุกภาคส่วน 

5. ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพนานาชาติ ด้านบริการทางการแพทย์ 
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ บริการวิชาการและงานวิจัย การส่งเสริมสุขภาพ สนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก สมุนไพร ภูมิปัญญาไทย และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

 
6. พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง และบุคลากรมีคุณภาพชีวิตในการท างานที่ดีขึ้น 
6.1 เสริมสร้างสมรรถนะองค์กร ด้วยแนวทาง 4T ได้แก่ Trust สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกับประชาชน ฝ่าย

นโยบายฝ่ายต่างประเทศ บุคลากรและเครือข่าย Teamwork & Talent ท างานเป็นทีม และสนับสนุนคนเก่งที่สร้าง
ความเปลี่ยนแปลงการท างานที่ดี Technology ใช้เทคโนโลยีให้เกิดผลิตภาพ และบริการที่มีคุณค่า เพิ่มประสิทธิภาพ
การท างาน การสื่อสารภายในองค์กรรวดเร็วแม่นย า Targets ท างานแบบมุ่งเป้าหมายสามารถจัดการทรัพยากร 

6.2 บุคลากรมีคุณภาพชีวิตในการท างานที่ดีขึ้น มีความสมดุลชีวิตกับการท างาน มีความสามารถในการ
ปรับตัวยืดหยุ่นได้ในภาวะวิกฤติท างานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างมีพลัง โดยมีเป้าหมายและค่านิยมร่วมกัน เรียนรู้ 
พัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

ข้อ ๘.๒.๓ แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ปี 2566  
1. Promotion Prevention & Protection Excellence (ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ)  

แผนงานที่ ๑ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย   
 ๑.โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย        

      ๒. โครงการพัฒนารอบรู้ด้านสุขภาพของประชากร 
แผนงานที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ  
      ๓.โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 
แผนงานที่ ๓ การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
      ๔.โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ 
      ๕. โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
      ๖. โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ 
แผนงานที่ ๔ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม  
      ๗. โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม  

๒. Service excellence (บริการเป็นเลิศ)        
แผนงานที่ ๕ การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (PCC) 
     ๘.โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ  
     ๙. โครงการพัฒนาเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพและอสม. 
แผนงานที่ ๖ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
     ๑๐.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
    ๑๑.โครงการพัฒนาระบบบริการโรคติดต่อ/โรคอุบัติใหม่/โรคอุบัติซ้ า 
     ๑๒.โครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 
     ๑๓.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาทารกแรกเกิด 
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     ๑๔.โครงการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองและการดูแลผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลัน    
     ๑๕.โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ 
     ๑๖.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาสุขภาพจิตและจิตเวช 
     ๑๗.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ๕ สาขาหลัก  
     ๑๘.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคหัวใจ 
     ๑๙. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง 
     ๒๐.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคไต 
     ๒๑.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา 
     ๒๒.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาปลูกถ่ายอวัยวะ 
      ๒๓. โครงการพัฒนาระบบบริการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด 
      ๒๔.โครงการการบริบาลฟื้นฟูระดับกลาง (Intermediate Care) 
      ๒๕. โครงการพัฒนาระบบบริการ One Day Surgery (ODS) 
      ๒๖.โครงการกัญชาทางการแพทย์ 

แผนงานที่ ๗ การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 
      ๒๗. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 

แผนงานที่ ๘ การพัฒนาตามโครงการพระราชด าริ โครงการเฉลิมพระเกียรติและพื้นที่เฉพาะ 
      ๒๘.โครงการพระราชด าริ  โครงการเฉลิมพระเกียรติ และพ้ืนที่เฉพาะ 

          แผนงานที่ ๙ อุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจร การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  ความงามและแพทย์แผนไทย 
      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 

แผนงานที่ ๑๒ การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 
     ๓๔.โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ 

        แผนงานที่ ๑๓ การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ 
    ๓๕. โครงการลดความเหลื่อมล้ าของ ๓ กองทุน 
    ๓๖. โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง 

        แผนงานที่ ๑๔ การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ 
    ๓๗.โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ 

ข้อ 8.3 แผนพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี  (พ.ศ.2566-2570) ประกอบด้วย 4 ประเด็น  
      ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การเพ่ิมศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน เพื่อการ  

แข่งขันทางการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ของจังหวัดสุพรรณบุรี 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การอนุรักษแ์ละพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมสู่ความยั่งยืน 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข้อ 8.๔ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ จังหวัดสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ 256๖   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 : พัฒนาระบบบริหารและบริการสุขภาพที่ทันสมัย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 : การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบครบวงจรและยั่งยืน (EMS-age)  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 : การพัฒนาระบบสุขภาพหลังการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. ไป อบจ.  

  (งาน งบ ระบบ คน) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 : การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในการดูแล 

  สุขภาพของประชาชน 



 

“ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” 


