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ค ำน ำ 

เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอศรีสัชนาลัย ได้จัดท าแผนปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 2565 ฉบับนี้ เพ่ือเป็นกลไกในการขับเค ลื่อนการ
ด าเนินงาน โดยรวบรวมแผนปฏิบัติงานของแต่ละแผนงานในทุกระดับของเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอศรีสัชนาลัย ภายใต้กรอบนโยบายระดับชาติ กระทรวง จังหวัด 
และปัญหาของพ้ืนที่ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่ได้วางแผนไว้และติดตามงานให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ที่ก าหนดไว้ในแผนและเป็นเค รื่องมือประสานแผนกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานในระดับพ้ืนที่ และส่วนราชการอ่ืน 

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่าน รวมทั้งเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือ ในการจัดท าแผนปฏิบัติ งานด้านสาธารณสุข 
ประจ าปี 2565 จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะเป็นประโยชน์กับทุกหน่วยบริการในเครือข่ายที่จะน าไปใช้ เป็นกรอบแผนท างานเพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป  
      

       เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอศรีสัชนาลัย 

 

 

 

 

 

 



ข 

 

สำรบัญ 

 หน้ำ 
ค าน า ก 

สารบัญ ข 

สารบัญภาพ ค 

สารบัญตาราง ง 

1.ข้อมูลทั่วไป 1 

2.ข้อมูลด้านทรัพยากร 4 

 2.1 ประชากรอ าเภอศรีสัชนาลัย 4 

 2.2 ด้านบุคลากร 6 

3. วิเคราะห์สถานการณ์องค์กรและศักยภาพในการพัฒนาองค์กร 14 

4. สรุปปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญในพ้ืนที่ 10 ล าดับ ปี 2565 27 

5. แผนยุทธศาสตร์ เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 - 2569) 31 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  2565  เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีสัชนาลัย 36 

กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ 140 

สรุปงบประมาณรายแผน ของ คปสอ. ศรีสัชนาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 144 

สรุปงบประมาณรายแผน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 152 

สรุปโครงการตาม 4 C 156 



ค 

 

สำรบัญภำพ 

 หน้ำ 
แผนภาพที่ 1 แผนที่แสดงพ้ืนที่อ าเภอศรีสัชนาลัย 1 

แผนภาพที่ 2 ปิรามิดประชากร 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ง 
 

สำรบัญตำรำง 

 หน้ำ 
ตารางที่ 1 : แสดงจ านวนประชากร จ าแนกตามอายุอ าเภอศรีสัชนาลัย ปี 2564 4 

ตารางที่ 2 : บุคลากรสายวิชาชีพหลักในโรงพยาบาล 6 

ตารางที่ 3 : บุคลากรสายวิชาชีพหลักในรพ.สต. 7 

ตารางที่ 4 : บุคลากรอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 12 

ตารางที่ 5 : การวิเคราะห์สถานการณ์องค์กร SWOT Analysis ปัจจัยภายใน 14 

ตารางที่ 6 : การวิเคราะห์สถานการณ์องค์กร SWOT Analysis ปัจจัยภายนอก 18 

ตารางที่ 7 : การจัดท า TOWS MATRIX 21 

ตารางที่ 8 : การพัฒนาศักยภาพองค์กร 25 

ตารางที่ 9 : การคิดคะแนนเพื่อจัดล าดับความส าคัญของปัญหา 30 

 



1 
 

ข้อมูลส าคัญของหน่วยงาน 
1.ข้อมูลท่ัวไป 
ลักษณะภูมิประเทศ 

อ าเภอศรีสัชนาลัยตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของจังหวัดสุโขทัย ห่างจากจังหวัดสุโขทัย 66 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ 1,496 ตารางกิโลเมตรหน่วยบริการปฐมภูมิที่ไกลที่สุดห่าง
จากโรงพยาบาลระยะทาง 51 กิโลเมตรลักษณะภูมิประเทศพ้ืนที่ทิศเหนือและทิศตะวันตกมีภูเขาสูง ต่ าสลับกันไปมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์แม่น้ ายมไหลผ่านจากทางเหนือถึงใต้
รวมความยาวของแม่น้ าที่ผ่านอ าเภอศรีสัชนาลัย 80 กิโลเมตร มีถนนสาย 101 , 102  เป็นถนนสายหลักในการคมนาคม  

พ้ืนที่มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้ 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ าเภอวังชิ้นและอ าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ าเภอลับแลและอ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ทิศใต ้  ติดต่อกับ อ าเภอศรีนคร อ าเภอสวรรคโลกและอ าเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย  
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง 
 

 

 

 

แผนภาพที่ 1 แผนที่แสดงพ้ืนที่อ าเภอศรีสัชนาลัย 
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ลักษณะการปกครอง 
อ าเภอศรีสัชนาลัย มีทั้งหมด 11 ต าบล 134 หมู่บ้าน 30,371 หลังคาเรือน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่บริหารการปกครอง คือ เทศบาล 2 แห่ง องค์การ

บริหารส่วนต าบล 8 แห่ง ได้แก่  
1. เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย   ปกครองต าบลท่าชัยและต าบลศรีสัชนาลัย 
2. เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว   ปกครองต าบลหาดเสี้ยวและบางส่วนของต าบลหนองอ้อ 
3. องค์การบริหารส่วนต าบลป่างิ้ว  ปกครองต าบลป่างิ้ว 
4. องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ส า  ปกครองต าบลแม่ส า 
5. องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สิน  ปกครองต าบลแม่สิน 
6. องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตึก  ปกครองต าบลบ้านตึก 
7. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ  ปกครองต าบลหนองอ้อ  
8. องค์การบริหารส่วนต าบลดงคู่   ปกครองต าบลดงคู ่
9. องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก่ง  ปกครองต าบลบ้านแก่ง 
10. องค์การบริหารส่วนต าบลสารจิตร  ปกครองต าบลสารจิตร 

สถานศึกษา 
โรงเรียนมัธยมศึกษาจ านวน 4 แห่ง   
โรงเรียนประถมศึกษาจ านวน 61 แห่ง  
โรงเรียนมัธยมขยายโอกาส จ านวน 14 แห่ง  
วิทยาลัยการอาชีพ 1 แห่ง และโรงเรียนอนุบาลเอกชน 1 แห่ง  

ศาสนา 
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดจ านวน 58 แห่งส านักสงฆ์ 29 แห่ง 
ประชาชนบางส่วน ซึ่งได้แก่ ขาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ นับถือศาสนาคริสต์ มีโบสถ์คริสต์ 2 แห่ง 

ลักษณะประชากร 
ประกอบด้วยชาวพ้ืนเมือง ชาวไทยพวน ชาวไทยภูเขา ซึ่งได้แก่ เผ่าปกาเกอะญอ ลีซอ ม้ง เย้า  
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วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี 
จากลักษณะประชากรที่มีความหลากหลาย ท าให้เกิดวัฒนธรรมประเพณีตลอดจนส าเนียงการพูด  ที่หลากหลาย ได้แก่ส าเนียงภาษาเหนือ ภาษาไทยพวน ภาษา

ชาวไทยภูเขา ประเพณีท่ีส าคัญคือ ประเพณีบวชนาคแห่ช้าง   สรงน้ าโอยทาน กฐินทางน้ า เป็นต้น 
สถานที่ท่องเที่ยว ได้แก่ 

1. ต าบลศรีสัชนาลัย: อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย เป็นมรดกโลกตั้งแต่ปี 2543 ห่างจากตัวอ าเภอ ประมาณ 16 กิโลเมตร วัดชมชื่น วัดนางพญา วัดพระศรี
รัตนมหาธาตุวรวิหารหรือวัดพระปรางค์ และอนุสาวรีย์พญาลิไท เป็นต้น 

2. ต าบลหาดเสี้ยว: สาทรพิพิธภัณฑ์ผ้าทองค า ชุมชนไทยพวน  
3. ต าบลบ้านตึก: จุดชมวิวห้วยต้นไฮ จุดชมวิวดอยเขามุ้ง อนุสาวรีย์เจ้าพ่อเมืองด้ง ชุมชนโฮมสเตย์  บ้านนาต้นจั่น ศูนย์อนุรักษ์ช้างชราบ้านภูนก สวนทุเรียน สวน
ลางสาด และลองกอง  เป็นต้น 
4. ต าบลบ้านแก่ง: อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย ได้ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2542 มีเนื้อที่ทั้งหมด 133,520 ไร่  
5. ต าบลดงคู่: จุดชมวิวดอยโจ้โก้ 
6. ต าบลแม่สิน: สวนส้มสีทอง สกายวอล์ค สวนสตรอว์เบอร์รีแม่สิน สุราลัยโฮมสเตย์ 
7. ต าบลแม่ส า: ศูนย์ทอผ้าพื้นเมืองของชาวปกาเกอะญอ บ้านแม่สาน 
8. ต าบลท่าชัย และต าบลศรีสัชนาลัย: งานศิลปหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงด้านเครื่องประดับทองเงินลายโบราณ 
9. ต าบลหนองอ้อ: ชุมชนไทครั่ง (ลาวครั่ง) บ้านเกาะน้อย 
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2.ข้อมูลด้านทรัพยากร 
2.1 ประชากรอ าเภอศรีสัชนาลัย 
ตารางท่ี 1 : แสดงจ านวนประชากร จ าแนกตามอายุอ าเภอศรีสัชนาลัย ปี 2564 

กลุ่มอายุ ชาย ร้อยละ หญิง ร้อยละ รวม 
0 - 4 ปี 1,738 3.91 1,669 3.56 3,407 
5 - 9 ปี 2,148 4.83 2,036 4.35 4,184 

10 - 14 ปี 2,436 5.47 2,238 4.78 4,674 
15 - 19 ปี 2,547 5.78 2,252 4.81 4,799 
20 - 24 ปี 2,801 6.30 2,828 6.04 5,629 
25 - 29 ปี 3,173 7.13 2,964 6.33 6,137 
30 - 34 ปี 2,791 6.27 2,752 5.88 5,543 
35 - 39 ปี 3,116 7.01 3,018 6.44 6,134 
40 - 44 ปี 3,469 7.80 3,505 7.48 6,974 
45 - 49 ปี 3,832 8.61 3,892 8.32 7,724 
50 - 54 ปี 3,850 8.66 4,099 8.76 7,949 
55 – 59 ปี 3,689 8.30 4,339 9.26 8028 
60 - 64 ปี 3,139 7.06 3,546 7.57 6,685 
65 - 69 ปี 2,277 5.12 2,691 5.74 4,968 
70 - 74 ปี 1,638 3.68 2,056 4.40 3,694 
75 - 79 ปี 852 1.92 1,186 2.53 2,038 
80 - 84 ปี 526 1.18 882 1.88 1,408 
85 - 89 ปี 304 0.68 596 1.27 900 
90 - 94 ปี 97 0.21 222 0.47 319 
95 - 99 ปี 33 0.07 51 0.10 84 

100 ปี 1 0.002 5 0.01 6 
> 100 ปี 4 0.008 10 0.02 14 

รวม 44,461 100.00 46,837 100.00 91,298 
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ลักษณะประชากร 

 

แผนภาพที่ 2 ปิรามิดประชากร 

 
จ านวนประชากรจากประชากลางปี (ทะเบียนราษฎร) ปี 2564 มีจ านวนประชากรทั้งหมด 91,298 คน  โดยมีประชากรเพศหญิงมากกว่าเพศชายเล็กน้อยคือ เพศ

ชาย 44,461 คน เพศหญิง 46,837 คน คิดเป็นสัดส่วน เพศชาย:เพศหญิง 1:1.05  มีประชากรผู้สูงอายุ 20,116 คน (ร้อยละ 22.03) เพศชาย 8,871 คน ซึ่งน้อยกว่าเพศ
หญิง โดยเพศหญิงมีจ านวน 11,245 คน คิดเป็นสัดส่วน 1:1.26 สอดคล้องกับลักษณะโครงสร้างของประชากรระดับประเทศที่มีเพศหญิงมากกว่าเพศชาย และนับว่าอ าเภอ
ศรีสัชนาลัย เป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged society) และมีแนวโน้มจะเพ่ิมมากข้ึน โดยสังเกตจากกลุ่มประชากรอายุ 50 ปีขึ้นไป  
 โดยมีอัตราเกิด 5.42 ต่อพันประชากร (494 คน)  และอัตราตาย 5.56 ต่อพันประชากร (507 คน)  แสดงให้เห็นว่า อัตราเกิดและอัตราตาย มีสัดส่วนที่ใกล้เคียง
กันโดยมีอัตราการเกิดน้อยกว่าอัตราการตายเล็กน้อย (ทะเบียนราษฎร อ าเภอศรีสัชนาลัย) 
 
 



6 
 

2.2 ด้านบุคลากร 
ตารางท่ี 2 : บุคลากรสายวิชาชีพหลักในโรงพยาบาล 

สายงานวิชาชีพหลัก FTE(100%) จ านวน (คน) ขาด / เกิน ตาม FTE สัดส่วนประชากร-ต่อบุคลากร
(ประชากร 91,298 

แพทย์ 21* 14 ขาด  7 1/6,521 

ทันตแพทย์ 6** 5 ขาด  2 1/18,260 

เภสัชกร 9 8 ขาด 1 1/11,412 

พยาบาลวิชาชีพ 75 64 ขาด  4 1/1,427 

นักรังสีการแพทย์ 2 1  ขาด  1 1/91,298 

นักเทคนิคการแพทย์ 6 4 ขาด 2 1/22,825 

นักกายภาพบ าบัด 8 4 ขาด  4 1/22,825 

นักวิชาการสาธารณสุข 12 7 ขาด  5 1/13,043 

นักโภชนาการ 2 2 พอดี 1/45,649 

แพทย์แผนไทย 3 2 ขาด  1 1/45,649 

นักจิตวิทยา 1 1 พอดี 1/91,298 
หมายเหตุ: **มีทันตแพทย์เฉพาะทาง  (ทันตกรรมศัลยกรรมช่องปาก)  
              * มีแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัว 1, อายุรกรรม 1 และ กุมารเวช 1 
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ตารางท่ี 3 : บุคลากรสายวิชาชีพหลักในรพ.สต. 
ล าดับ จ านวน 

ประชากร 
รายชื่อ รพ.สต. วิชาชีพหลัก จ านวนวิชาชีพหลักท่ี

ควรมี 100% 
อัตราก าลังมีจริง (คน) ขาด / เกิน ตาม FTE 

100 % 
 

1 5,502 รพ.สต.แม่สิน พยาบาลวิชาชีพ 2 2 พอดี 

   นวก.สาธารณสุข/จพ.สาธารณสุข 4 0 ขาด 4 

   แพทย์แผนไทย/จพ.แพทย์แผนไทย     กรอบไม่มี 

   จพ.ทันตสาธารณสุข 1 1 ขาด 1 

2 7,862 รพ.สต. บ้านตึก พยาบาลวิชาชีพ 3 3 พอดี 

      นวก.สาธารณสุข/จพ.สาธารณสุข 6 2 ขาด 4 

      แพทย์แผนไทย/จพ.แพทย์แผนไทย 1 1 พอดี 

      จพ.ทันตสาธารณสุข 1 1 พอดี 

3 6,273 รพ.สต. สารจิตร พยาบาลวิชาชีพ 2 2 พอดี 

      นวก.สาธารณสุข/จพ.สาธารณสุข 5 3 ขาด 2 

      แพทย์แผนไทย/จพ.แพทย์แผนไทย   กรอบไม่มี 

   จพ.ทันตสาธารณสุข 1 1 พอดี 

4 3,888 รพ.สต. แม่ส า พยาบาลวิชาชีพ 1 1 พอดี 

      นวก.สาธารณสุข/จพ.สาธารณสุข 3 2 ขาด 1 

      แพทย์แผนไทย/จพ.แพทย์แผนไทย 1  0 ขาด 1 
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ล าดับ จ านวน 
ประชากร 

รายชื่อ รพ.สต. วิชาชีพหลัก จ านวนวิชาชีพหลักท่ี
ควรมี 100% 

อัตราก าลังมีจริง (คน) ขาด / เกิน ตาม FTE 
100 % 

 
   จพ.ทันตสาธารณสุข   กรอบไม่มี 

5 5,951 รพ.สต. ดงคู่ พยาบาลวิชาชีพ 2 2 พอดี 

      นวก.สาธารณสุข/จพ.สาธารณสุข 5 3 ขาด 2 

      แพทย์แผนไทย/จพ.แพทย์แผนไทย     กรอบไม่มี 

      จพ.ทันตสาธารณสุข 1 0 ขาด 1 

6 3,028 รพ.สต. ป่าคา พยาบาลวิชาชีพ 1 0 ขาด 1 

      นวก.สาธารณสุข/จพ.สาธารณสุข 3 1 ขาด 2 

      แพทย์แผนไทย/จพ.แพทย์แผนไทย     กรอบไม่มี 

      จพ.ทันตสาธารณสุข   กรอบไม่มี 

7 2,661 รพ.สต. ดงย่าปา พยาบาลวิชาชีพ 1 1 พอดี 

      นวก.สาธารณสุข/จพ.สาธารณสุข 2 1 ขาด  1 

      แพทย์แผนไทย/จพ.แพทย์แผนไทย     กรอบไม่มี 

      จพ.ทันตสาธารณสุข   กรอบไม่มี 

8 4,720 รพ.สต. สะท้อ พยาบาลวิชาชีพ 2 2 พอดี 

      นวก.สาธารณสุข/จพ.สาธารณสุข 4 2 ขาด 2 

      แพทย์แผนไทย/จพ.แพทย์แผนไทย     กรอบไม่มี 

      จพ.ทันตสาธารณสุข(นวก.) 1 1 พอดี 
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ล าดับ จ านวน 
ประชากร 

รายชื่อ รพ.สต. วิชาชีพหลัก จ านวนวิชาชีพหลักท่ี
ควรมี 100% 

อัตราก าลังมีจริง (คน) ขาด / เกิน ตาม FTE 
100 % 

 
9 4,619 รพ.สต. ปากคะยาง พยาบาลวิชาชีพ 2 2 พอดี 

      นวก.สาธารณสุข/จพ.สาธารณสุข 4 3 ขาด 1 

      แพทย์แผนไทย/จพ.แพทย์แผนไทย     กรอบไม่มี 

      จพ.ทันตสาธารณสุข 1 1 พอดี 

10 4,203 รพ.สต. แสนตอ พยาบาลวิชาชีพ 2 2 พอดี 

      นวก.สาธารณสุข/จพ.สาธารณสุข 3 0 ขาด 1 

      แพทย์แผนไทย/จพ.แพทย์แผนไทย     กรอบไม่มี 

      จพ.ทันตสาธารณสุข 1 0 ขาด 1 

11 3,031 รพ.สต. บ้านแก่ง พยาบาลวิชาชีพ 1 1 พอดี 

      นวก.สาธารณสุข/จพ.สาธารณสุข 3 2 ขาด 1 

      แพทย์แผนไทย/จพ.แพทย์แผนไทย     กรอบไม่มี 

      จพ.ทันตสาธารณสุข 0 0 กรอบไม่มี 

12 4,789 รพ.สต.หนองอ้อ พยาบาลวิชาชีพ 2 1 ขาด 1 

      นวก.สาธารณสุข/จพ.สาธารณสุข 4 3 ขาด 1 

      แพทย์แผนไทย/จพ.แพทย์แผนไทย     กรอบไม่มี 

      จพ.ทันตสาธารณสุข   กรอบไม่มี 

13 4,417 รพ.สต. ห้วยโป ้ พยาบาลวิชาชีพ 2 0 ขาด 2 
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ล าดับ จ านวน 
ประชากร 

รายชื่อ รพ.สต. วิชาชีพหลัก จ านวนวิชาชีพหลักท่ี
ควรมี 100% 

อัตราก าลังมีจริง (คน) ขาด / เกิน ตาม FTE 
100 % 

 
      นวก.สาธารณสุข/จพ.สาธารณสุข 3 3 พอดี 

      แพทย์แผนไทย/จพ.แพทย์แผนไทย     กรอบไม่มี 

      จพ.ทันตสาธารณสุข   กรอบไม่มี 

14 2,644 รพ.สต. ป่างิ้ว พยาบาลวิชาชีพ 1 1 พอดี 

      นวก.สาธารณสุข/จพ.สาธารณสุข 2 2 พอดี 

      แพทย์แผนไทย/จพ.แพทย์แผนไทย     กรอบไม่มี 

      จพ.ทันตสาธารณสุข   กรอบไม่มี 

15 11,458 รพ.สต. ท่าชัย พยาบาลวิชาชีพ 5 3 ขาด 2 

      นวก.สาธารณสุข/จพ.สาธารณสุข 9 3 ขาด 6 

      แพทย์แผนไทย/จพ.แพทย์แผนไทย  1 1 พอดี 

      จพ.ทันตสาธารณสุข 1 1 พอดี 

16 5,248 รพ.สต. ศรีสัชนาลัย พยาบาลวิชาชีพ 2 1 ขาด 

      นวก.สาธารณสุข/จพ.สาธารณสุข 4 2 ขาด 2 

      แพทย์แผนไทย/จพ.แพทย์แผนไทย     กรอบไม่มี 

      จพ.ทันตสาธารณสุข 1 1 พอดี 

17 2,371 รพ.สต. สะพานยาว พยาบาลวิชาชีพ 1 1 พอดี 

      นวก.สาธารณสุข/จพ.สาธารณสุข 2 2 พอดี 
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ล าดับ จ านวน 
ประชากร 

รายชื่อ รพ.สต. วิชาชีพหลัก จ านวนวิชาชีพหลักท่ี
ควรมี 100% 

อัตราก าลังมีจริง (คน) ขาด / เกิน ตาม FTE 
100 % 

 
      แพทย์แผนไทย/จพ.แพทย์แผนไทย     กรอบไม่มี 

      จพ.ทันตสาธารณสุข   กรอบไม่มี 

18 4,500 รพ.สต.แม่ราก พยาบาลวิชาชีพ 2 2 พอดี 

      นวก.สาธารณสุข/จพ.สาธารณสุข 4 2 ขาด 3 

      แพทย์แผนไทย/จพ.แพทย์แผนไทย 1 0  ขาด 1 

      จพ.ทันตสาธารณสุข   กรอบไม่มี 

19 1,876 รพ.สต.ท่าโพธิ์ พยาบาลวิชาชีพ 1 1 พอดี 

      นวก.สาธารณสุข/จพ.สาธารณสุข 2 2 พอดี 

      แพทย์แผนไทย/จพ.แพทย์แผนไทย     กรอบไม่มี 

      จพ.ทันตสาธารณสุข 0 0 กรอบไม่มี 

20 1,496 รพ.สต.ปางสา พยาบาลวิชาชีพ 1 1 กรอบไม่มี 

      นวก.สาธารณสุข/จพ.สาธารณสุข 1 2 เกิน 1 

   แพทย์แผนไทย/จพ.แพทย์แผนไทย 1 0 ขาด 1 

   จพ.ทันตสาธารณสุข   กรอบไม่มี 
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ตารางท่ี 4 : บุคลากรอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
เครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพ จ านวน (คน) 

โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 203 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่สิน 104 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านตึก 185 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสารจิตร 171 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่ส า 77 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดงคู่ 185 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านป่าคา 68 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดงย่าปา 62 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสะท้อ 98 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านปากคะยาง 84 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านแสนตอ 87 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านแก่ง 66 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองอ้อ 105 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านห้วยโป้ 76 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลป่างิ้ว 76 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าชัย 193 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลศรีสัชนาลัย 100 
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เครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพ จ านวน (คน) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสะพานยาว 45 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านแม่ราก 101 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านท่าโพธิ์ 52 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านปางสา 43 

รวม 2,181 
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3. วิเคราะห์สถานการณ์องค์กรและศักยภาพในการพัฒนาองค์กร 
จากการด าเนินงานการสาธารณสุข ในช่วงปี 2560-2564 คปสอ.ศรีสัชนาลัย จึงได้วิเคราะห์ สถานการณ์องค์กร เพ่ือน าไปสู่การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ปี 2565 -

2569 และน าไปสู่ทิศทางการพัฒนาศักยภาพองค์กร คปสอ.ศรีสัชนาลัย ให้ครอบคลุมทุกมิติทั้งด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้อ งกันโรค และการฟ้ืนฟู
สภาพ แก่ประชาชน  ใช้เทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) ดังนี้ 

ตารางท่ี 5 : การวิเคราะห์สถานการณ์องค์กร SWOT Analysis ปัจจัยภายใน 

ประเด็นการวิเคราะห์ 
ปัจจัยภายใน 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
1. Structure (โครงสร้าง)* 1.ค าสั่ง และโครงสร้างการบริหารงาน ชัดเจนตามกรอบ

กระทรวง 
1. มีค าสั่ง แต่ขาดการทบทวนบทบาทหน้าที่รับผิดชอบอย่าง
ต่อเนื่อง 

  2. การถ่ายทอด/สื่อสาร ภารกิจต่างๆ ขององค์กร จากทีมน า 
หรือหัวหน้าหน่วยงานไม่ครอบคลุม/ ไม่ชัดเจน 

2. Systems (ระบบ)* 1. โรงพยาบาลศรีสัชนาลัยผ่านการรับรองมาตรฐาน HA, LA, 
HA ยาเสพติด 

1. มีแนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยแต่ยังไม่ชัดเจน ขาดการ
ทบทวนต่อเนื่อง และเชื่อมโยงกับเครือข่ายส าคัญ 

 2. เครือข่ายสุขภาพอ าเภอ 
ศรีสัชนาลัยผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบสุขภาพอ าเภอ (DHSA) 
จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 
3. รพ.สต.ทุกแห่งผ่านเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว (5 ดี 5 ดาว) ครบ
ทุกแห่ง 
4. มีแนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง และระบบส่งต่อ ใน
ทุกโรคที่เป็นปัญหาระดับอ าเภอ และระดับพ้ืนที่ ตั้งแต่ในชุมชน 
รพ.สต. โรงพยาบาลชุมชน และการส่งต่อสู่โรงพยาบาลทุติยภูมิ 

2. มีข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะด้านพฤติกรรมบริการของ
บุคลากร 
3. ขาดการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบงานส าคัญต่างๆ 
ของ โรงพยาบาล, รพ.สต. และภาพรวมการด าเนินงานใน
ลักษณะเครือข่ายระบบสุขภาพ ได้แก่ ระบบบุคลากรใน
เครือข่าย โครงสร้างสิ่งแวดล้อม ระบบบริหารความเสี่ยง ระบบ
การควบคุมการป้องกันการติดเชื้อ ระบบยา ระบบสารสนเทศ 
และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

  
3. Style (รูปแบบ)* 1. การท างานเป็นทีมของ 

บุคลากร  
 

 2. ตรงต่อเวลา รู้หน้าที่ มีวินัย  
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ประเด็นการวิเคราะห์ 
ปัจจัยภายใน 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
4. Staff (Specialist) 
(ผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา)* 

1. มีแพทย์เฉพาะทางสาขา 
อายุรศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์, และแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 
2. มีพยาบาลจบปริญญาโทหลักสูตร พยาบาลชุมชน 

1. ขาดแพทย์เฉพาะทางในการจัดบริการตาม Service Plan ใน
สาขาที่ส าคัญ ได้แก่ สาขาสูติศาสตร์, ศัลยศาสตร์ และกระดูก
และข้อ ตามมาตรฐานโรงพยาบาลระดับ F1 เนื่องจากมีการส่ง
ต่อมากข้ึน 

  3. มีทันตแพทย์เฉพาะทางด้านสาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก
และแม็กซิลโลเฟเชียล (oral and maxillofacial surgery) 
 

2. ขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพเฉพาะทางในสาขาที่ตอบสนอง
ความต้องการในพ้ืนที่ ได้แก่ พยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป, พยาบาล
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง,พยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ
เนื่องจากโครงสร้างประชากรกลุ่มเป็นสังคมผู้สูงอายุ 

   3. การจัดบุคลากรทางการพยาบาลให้ปฏิบัติงานไม่ตรงกับสาย
งานที่เรียนเฉพาะทางมา  

5. Skill (ความเชี่ยวชาญ/ฝีมือ)* 1. แพทย์มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางตามสาขา/
ศักยภาพ Service Plan 2 สาขา คือ อายุรศาสตร์ 
และ กุมารเวชศาสตร์ 

1. มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากร การดูแลผู้ป่วยที่ส าคัญ  
มีบางสาขา 
2. ขาดการจัดท าแผนพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของ
บุคลากรตาม Service ที่เพ่ิมขึ้นในสาขาที่จ าเป็น   

6. Strategy* 1. มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ ที่
สอดคล้องกับนโยบายกระทรวง  

1. การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ จากทีมน า และหัวหน้าหน่วยงาน
ไปสู่ผู้ปฏิบัติไม่ชัดเจน/ไม่ทั่วถึง 

 2. มีการชี้น าขับเคลื่อนองค์กรร่วมกับเครือข่ายสุขภาพ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ เดิม 

2. ขาดการก ากับติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ของเครือข่าย, 
องค์กรโรงพยาบาล และหน่วยงานในส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอในบริบทพ้ืนที่ ที่เปลี่ยนแปลงไป 

7. Shared values  
(ค่านิยมร่วม)* 
 
 
 

1. บุคลากรมีความมุ่งม่ันพัฒนา 1. ขาดการถ่ายทอดนโยบายองค์กร และค่านิยมร่วม 
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ประเด็นการวิเคราะห์ 
ปัจจัยภายใน 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
8. Man (คน)** 1. มีทีมบุคลากรที่มีศักยภาพในการรักษาพยาบาล

ผู้ป่วยแบบองค์รวม 
1. เกิดข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะด้านพฤติกรรมบริการของ
บุคลากร 

 2. บุคลากรมีการท างานเป็นทีม และมีทีมสหวิชาชีพที่
เข้มแข็ง ดูแลประชาชนทุกกลุ่มวัยแบบองค์รวม และ
เป็นเครือข่าย 

2. การขาดแคลนบุคลากรบางสาขา ได้แก่ แพทย์สาขาสาขาสูติ
ศาสตร์, ศัลยศาสตร์ และกระดูกและข้อ พยาบาลวิชาชีพ และ
นักรังสีการแพทย์ 

9. Money (การเงิน)** 1. การใช้จ่ายเงินตามระเบียบเงินบ ารุงของโรงพยาบาล 1. แนวโน้มค่าใช้จ่ายด้านการเงินที่เพ่ิมข้ึนตามการยกระดับ
ศักยภาพการบริการ และ Service Plan 

 2. การวางแผน และการจัดการงบประมาณท่ีมี
ประสิทธิภาพ (ตามแผนงาน/ แผนการใช้จ่ายเงินบ ารุง) 
ภายใต้ข้อมูลการน าเข้าท่ีถูกต้องเพ่ือการวางแผนการใช้
เงินบ ารุง 

2. ยังขาดสภาพคล่องทางการเงิน อยู่ แต่ยังมีเงินทุนหมุนเวียนที่
ดีขึ้น  

 3. มีโครงสร้างและคณะกรรมการจัดเก็บรายได้ที่มี
บทบาทหน้าที่ และการด าเนินงานจัดเก็บรายได้ที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ EIA (มิติจัดเก็บรายได้) ที่
ชัดเจน ได้คะแนน เต็ม 100 3 ปีซ้อน 

3. ขาดการตัดค่าเสื่อม ค่าตัดจ าหน่ายครุภัณฑ์ ที่เป็นปัจจุบัน 
ส่งผลต่อการวางแผนสถานการณ์การเงินการคลัง เนื่องจากยังมี
สินทรัพย์หมุนเวียน 

10. Material (วัสดุ สิ่งของ)** 1. มียา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุ
ทันตกรรมท่ีเพียงพอ 

 

 2. เครื่องมืออุปกรณ์เพียงพอ มีเครื่องมือทางการแพทย์
ที่ทันสมัยตามนโยบาย Smart Hospital 

 

11. Management (การ
จัดการ)** 

1. โรงพยาบาลศรีสัชนาลัยผ่านการรับรองมาตรฐาน 
HA, LA, HA ยาเสพติด 

 
 

1. ขาดการจัดล าดับความส าคัญของแผนด้านโครงสร้าง และ
ครุภัณฑ์ที่สนับสนุนการบริการที่มีคุณภาพ 
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ประเด็นการวิเคราะห์ 
ปัจจัยภายใน 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
 2. เครือข่ายสุขภาพอ าเภอ 

ศรีสัชนาลัยผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบสุขภาพอ าเภอ (DHSA) 
จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 

2. ขาดการประเมิน ติดตามผล จากการประชุม อบรมสัมมนา 
เพ่ือน ามาปรับ และพัฒนาองค์กร 

 3. รพ.สต.ทุกแห่งผ่านเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว (5 ดี 5 ดาว) ครบ
ทุกแห่ง 

3. ระบบการสนับสนุนข้อมูล และระบบสารสนเทศของ
หน่วยงานยังไม่สมบูรณ์ 

หมายเหตุ: * ตาม 7S’s Model  
    **ตาม 4 M (Man, Money, Material, Management) 
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ตารางท่ี 6 : การวิเคราะห์สถานการณ์องค์กร SWOT Analysis ปัจจัยภายนอก 

ประเด็นการวิเคราะห์ 
ปัจจัยภายนอก  

โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threat) 
P: Policy (นโยบาย) 1. โรงพยาบาลได้รับการยกระดับบริการจาก F2 เป็น F1 1. นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยมีภาวะพ่ึงพิง  
 2. นโยบายการขับเคลื่อนของกระทรวงสาธารณสุข  
 3. นโยบายการมีส่วนร่วมการขับเคลื่อน ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.)  
 

 4. การให้ความส าคัญกับโครงการพระราชด าริ  
E: Economic (เศรษฐกิจ) 1. มีโรงงานน้ าตาลตั้งในพ้ืนที่ สร้างรายได้ให้ประชาชนในพ้ืนที่ 1. มีการจัดตลาดนัดชุมชนระดับอ าเภอ (พ่อค้าแม่ค้าจากต่าง

อ าเภอ) ท าให้เกิดการหมุนเวียนเงินออกนอกพ้ืนที่ 
 2. มีแหล่งท่องเที่ยว และ แหล่งโฮมสเตย์ ส่งเสริมรายได้จาก

แหล่งท่องเที่ยว 
2. กลุ่มอาชีพ สร้างรายได้ต่างๆ มีเพียงกลุ่มเล็ก หรือชุมชนเล็ก 
ประชาชนส่วนใหญ่ ยังประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

 3. มีกลุ่มสร้างอาชีพในชุมชน ได้แก่ ร้านทอง-เงินโบราณ, กลุ่ม
เกษตรกรสวนส้ม สวนทุเรียน ลองกอง 
4. มีวิสาหกิจชุมชน ปลูกพืชเศรษฐกิจที่มีคุณค่าทางการแพทย์ 
(กระท่อม) 
5. อาชีพหลักในอ าเภอศรีสัชนาลัย ได้แก่ ท านา และ
เกษตรกรรม 

3. กรณีภาวะเศรษฐกิจในประเทศขาดสภาพคล่อง ท าให้เกิด
ภาวะคุกคามต่อการด ารงชีวิตของประชาชนทั้งที่ออกไปท างาน
ต่างจังหวัด และที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ 

  
  

   
S: Social (สังคม) 1. ประชาชนเข้าถึงบริการได้สะดวก รวดเร็ว 

2. มีโรงพยาบาล ระดับ ทุติยภูมิ เพียง แห่งเดียว ในอ าเภอ ท า
ให้ประชาชนมารับบริการ และสนับสนุนช่วยเหลือ ด้านการ
บริจาคเงิน และสิ่งของ ในการด าเนินงาน 

1. เขตรอยกับต่างจังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัด
แพร่ ท าให้การติดต่อสื่อสาร ทั้งด้านการค้า และเสี่ยงต่อการ
แพร่เชื้อโรคโควิด-19 จากการติดต่อสื่อสาร 
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ประเด็นการวิเคราะห์ 
ปัจจัยภายนอก  

โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threat) 
 3. มีเครือข่ายสุขภาพที่หลากหลาย และเข้มแข็ง พร้อมให้ความ

ร่วมมือทุกด้าน 
2. ประชาชนมีวิถีชีวิต แบบเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ 
การล้อมวงดื่มสุราหลังเลิกงาน, การดื่มสุรางานศพ งานบุญ
ต่างๆ ท าให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อ เช่น โควิด-19, วัณโรค ที่
เป็นปัญหาส าคัญของพ้ืนที่ 
3. ความแตกต่างของกลุ่มคน และความหลากหลายของชาติ
พันธุ์ในพ้ืนที่อ าเภอ เช่น 
ชนเผ่าปกาเกอะญอ ลีซอ ม้ง เย้า ไทยพวน ไทยพ้ืนเมือง 
4. เป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ 
5. ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่พึงประสงค์ เช่น การดื่ม
สุราโดยใช้แก้วร่วมกัน, การรับประทานอาหารที่มีรสเค็ม 
6. วัยท างานส่วนใหญ่ ท างานต่างจังหวัด และให้ลูกหลาน อยู่
บ้านกับผู้สูงอายุ  
7. เป็นสังคมที่มีความใกล้ชิดภายในชุมชน ท าให้ข่าวสารต่างๆ 
ทั้งด้านดีและไม่ดีเกดิขึ้นอย่างรวดเร็ว บางเรื่องมีผลกระทบต่อ
จิตใจ 

  
  
  
  
  
  
  

T: Technology (เทคโนโลยี) 1. มีเครือข่าย Internet ที่ครอบคลุมเข้าถึงระบบข้อมูลข่าวสาร
ได้สะดวก 

1. ขาดการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารความรู้ที่ได้รับจากสื่อ
เทคโนโลยีต่างๆ 

 2. เครือข่าย EMS สื่อสารโดยใช้วิทยุสื่อสาร 2. ภัยสุขภาพจากการโฆษณา ผ่านสื่อต่างๆ เช่น Social media 
วิทยุชุมชน 

 3. อสม. มีทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีด้าน Social media 3. รถ EMS ของเครือข่ายสุขภาพ ยังไม่ได้มาตรฐาน 
  

 
 
 

4. การเข้าถึงสื่อ แหล่งความรู้ ที่เชื่อถือได้ 
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ประเด็นการวิเคราะห์ 
ปัจจัยภายนอก  

โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threat) 
E: Environment (สิ่งแวดล้อม) 1. การคมนาคมสะดวก 

2. ลักษณะภูมิประเทศ และภูมิอากาศ เอ้ือต่อการมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี ไม่มีมลพิษ ถึงแม้จะมีโรงงานน้ าตาลตั้งอยู่ แต่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และมีการท า HIA และ EIA ก่อนการตั้งโรงงาน 

1. อ าเภอศรีสัชนาลัยตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดสุโขทัย รพ.
สต.ที่ตั้งอยู่ไกลที่สุดห่างจากโรงพยาบาลระยะทาง 51 กม. 

 2. เผาอ้อยในช่วงฤดูแล้ง เสี่ยงต่อภัยสุขภาพ เช่น ทางเดิน
หายใจ หรืออัคคีภัย  

  3. มีการใช้สารเคมีในการเกษตร กรณี ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม
เกษตรกรปลอดสาร เพ่ือต้องการผลผลิตที่มาก 

   
   
L: Legal (กฎหมาย) 1. ว 299 ท าให้การจัดหาครุภัณฑ์สะดวกข้ึน 1. การใช้เงินบริจาคกรณีระบุวัตถุประสงค์ เกิดข้อติดขัดใน

ระเบียบการใช้เงินบริจาค 
 2. การมี ราชกิจจา ทั้ง ม.41 และการเรียกร้องค่าเสียหายจาก

การรับวัคซีน ท าให้ลดผลกระทบจากการฟ้องร้องของ
ผู้รับบริการได้ดียิ่งขึ้น 

2. ไม่สามารถใช้กฎหมายบังคับได้อย่างเต็มที่ เช่น การสูบบุหรี่
ภายในโรงพยาบาล หรือ สถานพยาบาล 

 3. การประเมินการด าเนินงานตาม ITA ท าให้เกิดความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เจ้าหน้าที่กล้าที่จะเรียกร้องการปฏิบัติงานให้
ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อ การจัดจ้าง การต่อต้าน
การทุจริต คอรัปชั่น 

 

หมายเหตุ: ประเด็นการวิเคราะห์ ตาม PESTEL 
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ตารางท่ี 7 : การจัดท า TOWS MATRIX 
   S 

- โรงพยาบาลศรีสัชนาลัยผ่านการรับรอง
มาตรฐาน HA, LA, HA ยาเสพติด 

- เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีสัชนาลัยผ่านเกณฑ์
มาตรฐานระบบสุขภาพอ าเภอ (DHSA) จาก
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 

- รพ.สต.ทุกแห่งผ่านเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว (5 ดี 
5 ดาว) ครบทุกแห่ง 

- มีแนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง และ
ระบบส่งต่อ ในทุกโรคที่เป็นปัญหาระดับ
อ าเภอ และระดับพ้ืนที่ ตั้งแต่ในชุมชน รพ.สต. 
โรงพยาบาลชุมชน และการส่งต่อสู่
โรงพยาบาลทุติยภูมิ 

- การท างานเป็นทีมของบุคลากร 
- แพทย์มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางตามสาขา/

ศักยภาพ Service Plan 2 สาขา คือ 
อายุรศาสตร์ และ กุมารเวชศาสตร์ 

- มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและ
ยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้องกับนโยบายกระทรวง 

- บุคลากรมีความมุ่งมั่นพัฒนา และมีศักยภาพ
ในการดูแลรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวม 
 
 
 
 

W 
- ขาดการทบทวนบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ

อย่างต่อเนื่อง 
- การถ่ายทอด/สื่อสาร ภารกิจต่างๆ ของ

องค์กร จากทีมน า หรือหัวหน้าหน่วยงานไม่
ครอบคลุม/ ไม่ชัดเจน 

- มีแนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยแต่ยังไม่ชัดเจน 
ขาดการทบทวนต่อเนื่อง และเชื่อมโยงกับ
เครือข่ายส าคัญ 

- มีข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะด้านพฤติกรรม
บริการของบุคลากร 

- ขาดการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบงาน
ส าคัญต่างๆ ของ โรงพยาบาล, รพ.สต. และ
ภาพรวมการด าเนินงานในลักษณะเครือข่าย
ระบบสุขภาพ ได้แก่ ระบบบุคลากรใน
เครือข่าย โครงสร้างสิ่งแวดล้อม ระบบบริหาร
ความเสี่ยง ระบบการควบคุมการป้องกันการ
ติดเชื้อ ระบบยา ระบบสารสนเทศ และปัจจัย
ที่เก่ียวข้อง 

- ขาดการจัดท าแผนพัฒนาศักยภาพและ
สมรรถนะของบุคลากรตาม Service ที่เพ่ิมขึ้น
ในสาขาที่จ าเป็น 

- ขาดการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ การก ากับ
ติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ของเครือข่าย, 
องค์กรโรงพยาบาล และหน่วยงานใน

IN 

OUT 
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- การวางแผน และการจัดการงบประมาณท่ีมี
ประสิทธิภาพ (ตามแผนงาน/ แผนการใช้
จ่ายเงินบ ารุง) ภายใต้ข้อมูลการน าเข้าที่ 
ถูกต้องเพ่ือการวางแผนการใช้เงินบ ารุง 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอในบริบทพ้ืนที่ ที่
เปลี่ยนแปลงไป 

- แนวโน้มค่าใช้จ่ายด้านการเงินที่เพ่ิมขึ้นตาม
การยกระดับศักยภาพการบริการ และ 
Service Plan 

- ขาดการตัดค่าเสื่อม ค่าตัดจ าหน่ายครุภัณฑ์ ที่
เป็นปัจจุบัน ส่งผลต่อการวางแผนสถานการณ์
การเงินการคลัง เนื่องจากยังมีสินทรัพย์
หมุนเวียน 

- รถ EMS ของเครือข่ายสุขภาพ ยังไม่ได้
มาตรฐาน 

O 
- โรงพยาบาลได้รับการยกระดับบริการจาก F2 

เป็น F1 
- นโยบายการมีส่วนร่วมการขับเคลื่อน ศูนย์

พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 
- นโยบายการขับเคลื่อนของกระทรวง

สาธารณสุข (Smart Hospital) 
- มีโรงงานน้ าตาลตั้งในพ้ืนที่ สร้างรายได้ให้

ประชาชนในพื้นท่ี 
- กลุ่มสร้างอาชีพในชุมชน ได้แก่ ร้านทอง-เงิน

โบราณ, กลุ่มเกษตรกร 
- มีโรงพยาบาล ระดับ ทุติยภูมิ เพียง แห่งเดียว 

ในอ าเภอ ท าให้ประชาชนมารับบริการ และ
สนับสนุนช่วยเหลือ ด้านการบริจาคเงิน และ
สิ่งของ ในการด าเนินงาน 

SO 
- พัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
- พัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ 
- เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง

อย่างต่อเนื่อง 

WO 
- พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและระบบส่งต่อ 
- เพ่ิมสรรถนะบุคลากร 
- พัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้าน

สุขภาพ 
- เสริมสร้างความสุข ก าลังใจ ให้บุคลากร 
- พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 
- พัฒนาระบบธรรมาภิบาล และองค์กรคุณภาพ 

 

IN 

OUT 
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- มีเครือข่ายสุขภาพที่หลากหลาย และเข้มแข็ง 
พร้อมให้ความร่วมมือทุกด้าน 

- การประเมินการด าเนินงานตาม ITA ท าให้เกิด
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เจ้าหน้าที่กล้าที่จะ
เรียกร้องการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง เป็นไปตาม
ระเบียบการจัดซื้อ การจัดจ้าง การต่อต้านการ
ทุจริต คอรัปชั่น 

T 
- กลุ่มอาชีพ สร้างรายได้ต่างๆ มีเพียงกลุ่มเล็ก 

หรือชุมชนเล็ก ประชาชนส่วนใหญ่ ยัง
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

- เขตรอยกับต่างจังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
และจังหวัดแพร่ ท าให้การติดต่อสื่อสาร ทั้ง
ด้านการค้า และเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคโค
วิด-19 จากการติดต่อสื่อสาร 

- ประชาชนมีวิถีชีวิต แบบเดิม ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง ได้แก่ การล้อมวงดื่มสุราหลังเลิก
งาน, การดื่มสุรางานศพ งานบุญต่างๆ ท าให้
เสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อ เช่น โควิด-19, วัณ
โรค ที่เป็นปัญหาส าคัญของพ้ืนที่ 

- เป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ 
- เป็นสังคมที่มีความใกล้ชิดภายในชุมชน ท าให้

ข่าวสารต่างๆ ทั้งด้านดีและไม่ดีเกิดข้ึนอย่าง
รวดเร็ว บางเรื่องมีผลกระทบต่อจิตใจ 

- ขาดการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ที่
ได้รับจากสื่อเทคโนโลยีต่างๆ 

ST 
- ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
- เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย 
- ส่งเสริมสุขภาพดี วิถีใหม่ 
- สร้างการจัดการความรู้ในองค์กร 
- พัฒนาคุณภาพชีวิตคนศรีสัชนาลัยทุกกลุ่มวัย 

 
 

WT 
- 
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- รถ EMS ของเครือข่ายสุขภาพ ยังไม่ได้
มาตรฐาน 
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ศักยภาพในการพัฒนา 
จากการวิเคราะห์องค์กร ตามภารกิจการให้บริการสาธารณสุขแบบองค์รวม ของเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอศรีสัชนาลัย โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis ซึ่งได้

มีการจัดล าดับความส าคัญ ความเร่งด่วน ในการพัฒนาศักยภาพองค์กร ดังนี้ 

ตารางท่ี 8 : การพัฒนาศักยภาพองค์กร 
ล าดับ การพัฒนาศักยภาพองค์กร ข้อมูลสนับสนุนอ้างอิง 
1 ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ (ST) จากการส ารวจพฤติกรรมสุขภาพ โดยประเมิน KAP และแหล่งข้อมูล ความรู้ที่ได้รับ พบว่า 

ประชาชน ขาดการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากสื่อ และค าบอกเล่าต่อกันมา มีผลต่อการป้องกัน และ
ดูแลสุขภาพของตนเองรวมถึงบุคคลในครอบครัวและคนรอบข้าง 

2 พัฒนาคุณภาพชีวิตคนศรีสัชนาลัยทุกกลุ่มวัย (ST) จากโครงสร้างประชากรพบว่า ประชากรผู้สูงอายุ มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกปี ณ ปัจจุบัน ปี 2564 เป็น
สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (ร้อยละ 22.01) ส่วนประชากรกลุ่มอายุอ่ืน ต้องเตรียมความพร้อมเพ่ือ
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันการเกิดโรคเรื้อรัง ในอายุที่เพ่ิมขึ้น   

3 ส่งเสริมสุขภาพดีวิถีใหม่ (ST) 1. จากการเกิดโรคติดต่อที่เป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ในพ้ืนที่ ต้องเตรียมความพร้อมประชาชนเพื่อ
รองรับการเกิดโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ า  
2. พัฒนาคุณภาพการจัดบริการตามนโยบาย สธ. 
3. พัฒนาคุณภาพการจัดบริการตาม Service Plan 
4. พัฒนาขีดความสามารถการให้บริการตามระดับ Service Plan F1 

4 พัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ (SO) 
5 พัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ (SO) 
6 พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน และระบบส่งต่อ (WO) 

7 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ (WO) เพ่ือน าข้อมูลที่ผ่านการสังเคราะห์ มาวางแผน และแก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง โดยใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย และภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่ 

8 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังอย่าง
ต่อเนื่อง (SO) 

1. เพ่ือให้องค์กรเกิดสภาพคล่องทางการเงิน และระบบบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. อัตราส่วนเงินสด (Cash ratio) = 0.78 ณ สิ้นปีงบประมาณ 2564 น้อยกว่า 0.8  
3. มีแนวโน้มค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการได้รับงบประมาณ ในการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก รวมถึง 
หาก อาคารผู้ป่วยนอกก่อสร้างเสร็จ จะมีสินทรัพย์เพ่ิมขึ้น ท าให้ สถานการณ์ Risk Score ดีขึ้น 
NWC ดีขึ้น แต่เงินสดหมุนเวียนลดลง จ าเป็นต้องพัฒนาศักยภาพด้านนี้ 
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ล าดับ การพัฒนาศักยภาพองค์กร ข้อมูลสนับสนุนอ้างอิง 
9 สร้างการจัดการความรู้ในองค์กร (ST) 1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการสื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพ  และการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆอยู่

เสมอ รวมถึงการส่งต่อข้อมูลข่าวสารด้านอื่นๆ 
2. ตอบสนองเป้าประสงค์องค์กร 

10 เสริมสร้างความสุข ก าลังใจ ให้บุคลากร (WO) 

11 พัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ  (WO) 1. พัฒนาคุณภาพการจัดบริการตาม  Service Plan  
2. จัดอัตราก าลังบุคลากรให้เหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพตามหลักสูตรที่ได้รับการอบรม 12 เพ่ิมสมรรถนะบุคลากร (WO) 

13 พัฒนาระบบธรรมาภิบาล และองค์กรคุณภาพ (WO) ตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงสาธรณสุข และยุทธศาสตร์ชาติ 
14 เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย  (ST) นโยบายการมีส่วนร่วมการขับเคลื่อน ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 
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4. สรุปปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคัญในพื้นที่ 10 ล าดับ ปี 2565 

การจัดล าดับปัญหาสาธารณสุขของอ าเภอศรีสัชนาลัย ปีงบประมาณ 2565 ใช้กระบวนการวิเคราะห์และจัดอันดับปัญหา โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสุขภาพ
อ าเภอศรีสัชนาลัย โดยจากการประชุมเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2565 ร่วมกันโดยมีข้อมูลน าเข้าสรุปผลการด าเนินการสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 
2564 และการให้คะแนนโดยพิจารณาใน 4 ประเด็น คือ ขนาดของปัญหา ความรุนแรงของปัญหา ความยากง่ายในการแก้ไขปัญหา และความสนใจหรือความตระหนักที่มี
ต่อปัญหานั้น มีข้ันตอนด าเนินการดังนี้ 

1. ขนาดของปัญหา (Size of Problem or Prevalence) หมายถึงโรคที่เกิดในชุมชนว่า โรคนั้น ๆ เมื่อเกิดขึ้นมีผู้ป่วยเท่าไร และถ้าเป็นโรค ติดต่อ สามารถ
ติดต่อหรือแพร่กระจายง่ายหรือไม่ มีแนวโน้มของโรคเป็นอย่างไร จากนัน้น ามาพิจารณาให้ คะแนนตามเกณฑ์คือ  

ไม่มีเลย  =  0  คะแนน 
มากกว่า 0-25%=  1  คะแนน 
26-50%  =  2  คะแนน 
51-75%  =  3 คะแนน 
76-100%  =  4  คะแนน 

 

2. ความรุนแรงของปัญหา (Severity of Problem) หมายถึงโรคหรือปัญหานั้นเกิดข้ึนจะมี อัตราตายหรือความทุพพลภาพมากน้อยเพียงไร โรคหรือปัญหานั้น
ถ้าปล่อยทิ้งไว้แล้วจะก่อให้เกิด ความเสียหายเป็นอันตรายถึงแก่ความตายหรือไม่ ท าให้ เกิดผลเสียแก่ ครอบครัวชุมชนและประเทศชาติ ในด้านเศรษฐกิจอย่างไรบ้าง 
น ามาคิดเป็นร้อยละ ของประชากรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหานั้นๆและ ให้คะแนนดังนี้ 

ไม่มีเลย  =  0  คะแนน 
มากกว่า 0-25%=  1  คะแนน 
26-50%  =  2  คะแนน 
51-75%  =  3 คะแนน 
76-100%  =  4  คะแนน 
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3. ความยากง่ายในการแก้ปัญหา (Ease of management) หมายถึง การด าเนินงาน แก้ปัญหาดังกล่าวจะท าได้หรือไม่ ซึ่งต้องพิจารณา องค์ประกอบต่างๆ
ดังนี้คือ 

   3.1 ด้านวิชาการ มีความรู้ด้าน วิชาการในการน ามาใช้แก้ปัญหาได้หรือไม่ ถ้ามีมาก เท่าใดเช่น การฉีดวัคซีนป้องกันโรค ยารักษาโรค โดยตรง เป็นต้น ถ้าหากผู้
ปฏิบัติมีความรู้ไม่เพียงพอ ก็สามารถพิจารณาแหล่งความรู้หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่สามารถให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนได้ 

   3.2 ด้านบริหาร ต้องค านึงถึงทรัพยากร และปัจจัยต่างๆที่จะน ามาใช้ในการสนับสนุนได้แก่ บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการ บริหารจัดการ 
รวมทั้งนโยบายของผู้บริหารในระดับ สูงขึ้นไป 

   3.3 ด้านระยะเวลา มีเพียงพอที่จะ แก้ไขปญัหานั้น ๆ หรือไม ่
   3.4 ด้านกฎหมาย ควรพิจารณาว่า การด าเนินการแก้ปัญหานั้นขัดแย้งต่อข้อกฎหมายที่มีอยู่หรือไม่ 
   3.5 ด้านศีลธรรม ต้องพิจารณาว่า การด าเนินการแก้ปัญหานั้นขัดกับศีลธรรมหรือ ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือไม่ เช่น ปัญหาการ ตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์

จะแก้ไขโดยการท าแท้งได้ หรือไม ่จากนั้นน าองค์ประกอบทั้งหมดมาพิจารณา ให้คะแนนดังนี้ 
ไม่มีทางท าได้เลย    =    0 คะแนน 
ยากมาก     =    1     คะแนน 
ยาก     =    2 คะแนน 
ง่าย     =    3 คะแนน 
ง่ายมาก     =    4 คะแนน 

 

4. ความสนใจหรือความตระหนักของ ชุมชนที่มีต่อปัญหานั้น (Community Concern) หมายถึงพิจารณาว่าประชาชนในชุมชนเห็นว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น มี
ความส าคัญหรือไม่ มีความ วิตกกังวล สนใจหรือต้องการแก้ไขหรือไม่ การ ประเมินความสนใจของชุมชนอาจได้จากการสังเกต หลังจากที่ได้ปัญหาแล้วน ามาเสนอกับ
ชุมชนได้รับ ทราบซึ่งต้องใช้วิธีกระบวนการกลุ่มซึ่งอาจจะเป็น กลุ่มผู้น าชาวบ้านหรือผู้น าหมู่บ้านร่วมกับประชาชน ซึ่งการให้คะแนนมีเกณฑ์ดังนี้ 
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ไม่มีเลย  =  0  คะแนน 
มากกว่า 0-25%=  1  คะแนน 
26-50%  =  2  คะแนน 
51-75%  =  3 คะแนน 
76-100%  =  4  คะแนน 

 

หรือพิจารณาข้อบ่งชี้จากความสนใจของ ชุมชนแล้วสรุปตัดสินใจจากความสนใจมากน้อย และให้คะแนนดังนี้ 

ไม่สนใจเลย =   0 คะแนน 
สนใจน้อย =   1 คะแนน 
สนใจปานกลาง =   2 คะแนน 
สนใจมาก =   3 คะแนน 
สนใจมากที่สุด =   4 คะแนน 

เมื่อได้คะแนนของทั้ง 4 องค์ประกอบแล้ว น าคะแนนมารวมกัน การรวมคะแนนท าได้ 2 วิธีคือ 
1) วิธีบวก น าคะแนนแต่ละหัวข้อมาบวก กัน แต่ผลที่ได้จากการน าคะแนนมาบวกกันวิธีนี้จะ มองเห็นความแตกต่างของแต่ละปัญหาได้น้อย เนื่องจากความกว้าง

ของคะแนนแคบ 
2) วิธีคูณ น าคะแนนแต่ละหัวข้อมาคูณกัน วิธีนี้จะท าให้เห็นความกว้างของปัญหาได้ชัดเจนขึ้น แต่ละคะแนนที่ให้ในแต่ละหัวข้อนั้น คะแนนต่ าสุด ควรเป็น       

1 เพราะถ้าให้ คะแนน 0 แล้วเมื่อน าคะแนน มาคูณกันจะได้คะแนนรวมเท่ากับ 0 ซึ่งค่า 0 ไม่ได้ หมายความว่าปัญหานั้นไม่ได้เป็นปัญหาของชุมชน แต่หมายความว่า
ปัญหานั้นไม่อาจแก้ไขได้ในเวลา อันรวดเร็วหรือปัญหานั้นแก้ไขได้ยากมากดังนั้นการ ให้คะแนนองค์ประกอบใดเป็น 0 ควรพิจารณาให้ รอบคอบ ในกรณีที่คะแนนรวม
เท่ากันต้องน าปัญหาที่ ได้คะแนนเท่ากันนั้นมาพิจารณาในรายละเอียดอีก ครั้งแล้วจึงน ามาตัดสินใจ 
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ตารางท่ี 9 : การคิดคะแนนเพื่อจัดล าดับความส าคัญของปัญหา 

ปัญหา 
คะแนนขององค์ประกอบ คะแนนรวม 

ล าดับปัญหา ขนาดของ
ปัญหา 

ความรุนแรง ความยากง่าย ความสนใจ วิธีบวก วิธีคูณ 

1. ไข้เลือดออก 1 1 1 2 5 2 10 

2. ผู้สูงอายุ 3 2 3 4 12 72 3 

3. โควิด-19  4 4 3 4 15 192 1 

4. การฆ่าตัวตาย  4 4 2 4 14 128 2 

5. NCD กลุ่มป่วย 3 3 2 3 12 54 4 

6. วัณโรค 3 2 2 3 10 36 5 

7. อุบัติเหตุจราจร 2 4 2 2 10 32 6 

8. การเข้าถึงบริการ STEMI,STROKE 1 1 3 1 6 3 9 

9. ข้อมูลสารสนเทศ 1 3 3 2 9 18 7 

10.หญิงตั้งครรภ์ 1 1 2 2 6 4 8 

 

จากตารางพบว่าปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนที่ อันดับที่ 1 คือ โควิด-19 อันดับที่ 2 คือ การฆ่าตัวตาย อันดับที่ 3 คือ ผู้สูงอายุ อันดับที่ 4,5,6,7,8,9,10 คือ NCD กลุ่ม
ป่วย,วัณโรค,อุบัติเหตุจราจร,ข้อมูลสารสนเทศ,หญิงตั้งครรภ์,การเข้าถึงบริการ STEMI,STROKE และไข้เลือดออก ตามล าดับ 
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5. แผนยุทธศาสตร์ เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 - 2569) 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
พัฒนามาตรฐาน บริการด้านสุขภาพ  ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม ประชาชนมีสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุขภายในปี 2569 

พันธกิจ (Mission) 
1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี 
2. สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วม 
3. พัฒนามาตรฐานบริการสุขภาพ 
4. บริหารทรัพยากรให้องค์กรมีประสิทธิภาพ 

ค่านิยมองค์กร (Core Values)  
Mastery: เป็นนายตนเอง   
Originality: เร่งสร้างสิ่งใหม่  
People centered approach: ใส่ใจประชาชน  
Humility: ถ่อมตนอ่อนน้อม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP &P Excellence) 
2. พัฒนาด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
3. พัฒนาด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
4. พัฒนาด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

เป้าประสงค์  
ประชาชนอ าเภอศรีสัชนาลัย สุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน 
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กลยุทธ์ 

ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP &P Excellence) 
1. ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตคนศรีสัชนาลัยทุกกลุ่มวัย 
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย 
4. ส่งเสริมสุขภาพดีวิถีใหม่ 

บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
1. พัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
2. พัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ 
3. พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและระบบส่งต่อ 

บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
 1. เพ่ิมสมรรถนะบุคลากร 

2. พัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 
3. เสริมสร้างความสุข ก าลังใจ ให้บุคลากร 

บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
1. พัฒนาระบบธรรมาภิบาล และองค์กรคุณภาพ 
2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 
3. สร้างการจัดการความรู้ในองค์กร 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังอย่างต่อเนื่อง 
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ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและ
คุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ             
(PP&P Excellence) 

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย   
(ด้านสุขภาพ) 

1) โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย 
2) โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากร 

แผนงานที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 1) โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 
แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยง
ด้านสุขภาพ 

1) โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัย
สุขภาพ 
2) โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
3) โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการ
สุขภาพ 

แผนงานที่ 4 : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 1) โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
ด้านบริการเป็นเลิศ  
(Service  Excellence) 

แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 1) โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 
2) โครงการพัฒนาเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพและอสม. 

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service 
Plan) 

1) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง 
2) โครงการพัฒนาระบบบริการโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่และโรค
อุบัติซ้ า 
3) โครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้
ยาอย่างสมเหตุสมผล 
4) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ทารกแรกเกิด 
5) โครงการการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองและ
การดูแลผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลัน 
6) โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ 
7) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและ
จิตเวช 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
  8) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก 

9) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ 
10) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง 
11) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต  
12) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา 
13) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ 
14) โครงการพัฒนาระบบบริการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด 
15) โครงการการบริบาลฟ้ืนสภาพระยะกลาง(Intermediate 
Care : IMC) 
16) โครงการพัฒนาระบบบริการ One Day Surgery: ODS 
17) โครงการกัญชาทางการแพทย์ 

แผนงานที่ 7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ครบวงจรและระบบส่งต่อ 

1) โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและ
ระบบการส่งต่อ 

แผนงานที่ 8 : การพัฒนาตามโครงการพระราชด าริ
โครงการเฉลิมพระเกียรติ และพ้ืนที่เฉพาะ 

1) โครงการพระราชด าริ โครงการเฉลิมพระเกียรติและ
โครงการพื้นที่เฉพาะ 

แผนงานที่ 9 : อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร การ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 

1) โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ 

ด้านบุคลากรเป็นเลิศ  
(People Excellence) 

แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคน
ด้านสุขภาพ 

1) โครงการบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 
2) โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุขกระทรวง
แห่งความสุข 
 

ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล 
(Governance Excellence) 

แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กร
คุณภาพ 

1) โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส 
2) โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ 

 แผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้าน 1) โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพ
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
สุขภาพ แห่งชาติ 

2) โครงการ Smart Hospital 
แผนงานที่ 13 : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
สุขภาพ 

1) โครงการลดความเลื่อมล้ าของ 3 กองทุน 
2) โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง 

แผนงานที่ 14 : การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้าน
สุขภาพ 

1) โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพและ
เทคโนโลยีทางการแพทย์ 

 

 

 

 



แผนงานที่ 1 การพัฒนาและสรา้ง
ศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย
(ด้านพัฒนาการเด็ก)

1 โครงการพัฒนาการศักยภาพ
บคุลากร

-จัดอบรมให้ความรู้ฟืน้ฟแูละฝึกทักษะ -เจ้าหน้าที่มีความรู้ เจ้าหน้าที่เครือข่าย เงินงบประมาณ PPA -ค่าอาหารกลางวนั อาหารวา่งและ 17,000 ก.พ.65 - ม.ีค.65 กลุ่มงานปฐมภูมิและ
พัฒนาการเด็กเครอืข่ายสุขภาพ
อ าเภอ

การใช้เคร่ืองมือและคู่มือเฝ้าระวงัและ และทักษะในการใช้ สุขภาพอ าเภอศรีสัชนาลัย ปี 2564 เคร่ืองด่ืม จ านวน 1 วนั × 100 บาท องค์รวม
ศรสีัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั คู่มือเฝ้าระวงัและ จ านวน 50 คน ×  50 คน เป็นเงิน 5,000 บาท เปมิกา วงศ์กัทลีคาม
ปงีบประมาณ 2565 (Developmental Surveillance ส่งเสริมพฒันาการ -ค่าวทิยากรกลุ่มจ านวน 5 คน ×4 ชม.

 and Promotion Manual : DSPM) เด็กปฐมวยั DSPM  × 600 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท
แก่เจ้าหน้าที่ เครือข่ายสุขภาพอ าเภอ สามารถให้ความรู้ใน
ศรีสัชนาลัย การอบรมเล้ียงดูเด็ก
-ติดตาม ประเมินผลและสรุปผลการ แก่ผู้ปกครอง อสม.
ด าเนินงานตามโครงการฯ และชุมชนเพือ่ส่ง

เสริมให้เด็กมีพฒันา

การสมวยั
17,000 หน่ึงหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน

ผลลัพธ/์ผลผลิต : 1. รอ้ยละของเด็กอาย ุ0-5 ปี สูงดีสมส่วนและส่วนสูงเฉลี่ยที่อาย ุ5 ปี เด็กชาย 113 (เซนติเมตร) ,เด็กหญงิ 112 (เซนติเมตร)

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  2565  เครอืข่ายสุขภาพอ าเภอศรสีัชนาลัย

ยทุธศ์าสตรก์ระทรวงที่ 1 :สอดคล้องกับประเด็นยทุธศาสตร ์ด้านส่งเสรมิสุขภาพ ป้องกันโรคและค้มุครองผู้บรโิภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)

สอดคล้องกับนโยบายปลัดกระทรวง : นโยบายที่ 7. ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

ตอบตัวชี้วัด KPI ของกระทรวงสาธารณสุข : ตัวที่ 2 : เด็กไทยมีการเจรญิเติบโตและพัฒนาการสมวัย

กลยทุธ ์: พัฒนาคุณภาพชีวิตคนศรสีัชนาลัยทุกกลุ่มวัย

                        2. รอ้ยละเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย รอ้ยละ 85

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมตามโครงการ
ตัวชี้วัด

ความส าเรจ็
โครงการ

เป้าหมาย/จ านวน
(ระบุพ้ืนที/่กลุ่มคน)

แหล่ง
งบประมาณ

รายละเอียดการใช้
งบประมาณ(บาท)

รวม
งบประมาณทั้ง

โครงการ

การก าหนด
ระยะเวลาใน

การด าเนินการ
หน่วยงานรบัผิดชอบ

รวมงบประมาณหน้าน้ี



ผลลัพธ/์ผลผลิต : 1. รอ้ยละของเด็กอาย ุ0-5 ปี สูงดีสมส่วนและส่วนสูงเฉลี่ยที่อาย ุ5 ปี เด็กชาย 113 (เซนติเมตร) ,เด็กหญงิ 112 (เซนติเมตร)

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  2565  เครอืข่ายสุขภาพอ าเภอศรสีัชนาลัย

ยทุธศ์าสตรก์ระทรวงที่ 1 :สอดคล้องกับประเด็นยทุธศาสตร ์ด้านส่งเสรมิสุขภาพ ป้องกันโรคและค้มุครองผู้บรโิภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)

สอดคล้องกับนโยบายปลัดกระทรวง : นโยบายที่ 7. ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

ตอบตัวชี้วัด KPI ของกระทรวงสาธารณสุข : ตัวที่ 2 : เด็กไทยมีการเจรญิเติบโตและพัฒนาการสมวัย

กลยทุธ ์: พัฒนาคุณภาพชีวิตคนศรสีัชนาลัยทุกกลุ่มวัย

                        2. รอ้ยละเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย รอ้ยละ 85

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมตามโครงการ
ตัวชี้วัด

ความส าเรจ็
โครงการ

เป้าหมาย/จ านวน
(ระบุพ้ืนที/่กลุ่มคน)

แหล่ง
งบประมาณ

รายละเอียดการใช้
งบประมาณ(บาท)

รวม
งบประมาณทั้ง

โครงการ

การก าหนด
ระยะเวลาใน

การด าเนินการ
หน่วยงานรบัผิดชอบ

2 โครงการหนูน้อยนมแม่ พัฒนาการ 1. ผู้ปกครอง / ผู้ดูแล เงินงบประมาณ PPA 5,525 เม.ย - พ.ค 65 กลุ่มงานปฐมภูมิและ
สมวัย ป ี2564 เด็ก ตระหนักในการ ปี 2564 องค์รวม
2.1 ประชุมชี้แจงคณะท างาน เล้ียงลูกด้วยนมแม่ -เจ้าหน้าที่รพ.สต.และ -ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมมื้อละ เปมิกา วงศ์กัทลีคาม
โครงการหนูน้อยนมแม่ พฒันาการ อย่างน้อย 6 เดือน รพ.จ านวน 25 คน 25 บาท × 25 คน เป็นเงิน 625 บาท 

ดีสมวยั 2.เด็กอายุ 0-1 ปีได้
รับการประเมินพฒันา

2.2 กิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง -จัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ในการด าเนิน การที่ถูกต้องและมี -เด็ก 0-1 ปีและผู้ปกครอง -ค่าอาหารกลางวนั อาหารวา่งและ
-รพ.สต.แต่ละแห่งคัดเลือกเด็ก0–1 การตามโครงการ ประกอบด้วย ส่ือ พฒันาการสมวยั หรือผู้ดูแลเด็กอายุ  เคร่ืองด่ืมผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 1  
ปีที่ด่ืมนมแม่ และมีพฒันาการสมวยั ประโยชน์ของนมแม่, การส่งเสริม 3.ผู้ปกครอง / ผู้ดูแล 0 - 1 ปี จ านวน 21 คู่  วนั × 100 บาท × 45 คน 
รพ.สต.ละ 1 คน เพือ่เข้าร่วมการ พฒันาการ, วธิกีารประเมินพฒันาการ เด็กมีความรู้ความ   เป็นเงิน  4,500 บาท 
ประกวด หนูน้อยนมแม่ พฒันาการ ชุดตรวจพฒันาการ เข้าใจที่ถูกต้องในการ -ค่าป้ายไวนิล 1×3 เมตร
ดีสมวยั -จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง/ ประเมินพฒันาการ เป็นเงิน 400 บาท

ผู้ดูแลเด็ก เร่ืองการประเมินพฒันาการ และกระตุ้นพฒันาการ รวมเงิน 4,900 บาท
เด็ก ด้วยคู่มือ DSPM เด็กให้สมวยั
-คัดเลือกหนูน้อยนมแม่ พฒันาการดี
สมวยั โดยประเมินจากการด่ืมนม
แม่อย่างน้อย 6 เดือน, การเจริญเติบ
โตของเด็กตามวยั (ดูจากสมุดบันทึก
สุขภาพแม่และเด็ก) และตรวจ
พฒันาการ

3. สรุปผลการด าเนินงาน
5,525

22,525
รวมงบประมาณหน้าน้ี

รวมงบประมาณพันยอด (งบประมาณรวมหน้าก่อน + งบประมาณหน้าน้ี)
ห้าพันห้ารอ้ยยี่สิบห้าบาทถ้วน

สองหมื่นสองพันห้ารอ้ยยี่สิบห้าบาทถ้วน



ผลลัพธ/์ผลผลิต : 1. รอ้ยละของเด็กอาย ุ0-5 ปี สูงดีสมส่วนและส่วนสูงเฉลี่ยที่อาย ุ5 ปี เด็กชาย 113 (เซนติเมตร) ,เด็กหญงิ 112 (เซนติเมตร)

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  2565  เครอืข่ายสุขภาพอ าเภอศรสีัชนาลัย

ยทุธศ์าสตรก์ระทรวงที่ 1 :สอดคล้องกับประเด็นยทุธศาสตร ์ด้านส่งเสรมิสุขภาพ ป้องกันโรคและค้มุครองผู้บรโิภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)

สอดคล้องกับนโยบายปลัดกระทรวง : นโยบายที่ 7. ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

ตอบตัวชี้วัด KPI ของกระทรวงสาธารณสุข : ตัวที่ 2 : เด็กไทยมีการเจรญิเติบโตและพัฒนาการสมวัย

กลยทุธ ์: พัฒนาคุณภาพชีวิตคนศรสีัชนาลัยทุกกลุ่มวัย

                        2. รอ้ยละเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย รอ้ยละ 85

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมตามโครงการ
ตัวชี้วัด

ความส าเรจ็
โครงการ

เป้าหมาย/จ านวน
(ระบุพ้ืนที/่กลุ่มคน)

แหล่ง
งบประมาณ

รายละเอียดการใช้
งบประมาณ(บาท)

รวม
งบประมาณทั้ง

โครงการ

การก าหนด
ระยะเวลาใน

การด าเนินการ
หน่วยงานรบัผิดชอบ

ด้านโภชนาการวัยเรยีน 1.ส ารวจภาวะโภชนาการนักเรียน 1. ร้อยละ 90 ของ นักเรียนที่มีปัญหาภาวะ กองทุนหลักประกัน -ค่าป้ายไวนิล ขนาด 1x3 เมตร 20,050.00          ม.ค. 65 -ก.ย.65 รพ.สต.สารจิตร
3 โครงการเด็กสารจิตรส่งเสรมิ 2.จัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย โภชนาการ(อ้วน, ผอม, เต้ีย) สุขภาพต าบลสารจิตร เป็นเงิน 450 บาท

 นงนุช  เอี่ยมสอาด

โภชนาการดี สูงดีสมส่วน แบบมีส่วนร่วมในนักเรียนที่มีภาวะอ้วน มีความรู้ ทักษะและ และผู้ปกครองของโรงเรียน -ค่าอาหารกลางวนั อาหารวา่งและ
3.จัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้แบบมี เกิดความตระหนัก ในเขตต าบลสารจิตร เคร่ืองด่ืม จ านวน 1 วนั x 100 บาท
ส่วนร่วมในนักเรียนที่มีภาวะผอม และ ในการปรับเปล่ียน จ านวน 80 คน  x 80 คน เป็นเงิน 8,000 บาท 
เต้ีย พฤติกรรมสุขภาพ -ค่าวทิยากรบรรยายให้ความรู้   2 ชั่วโมง 
4.ติดตามภาวะโภชนาการนักเรียน 2. ร้อยละ 10 ของ x 600 บาท เป็นเงิน 1,200 บาท 
กลุ่มเป้าหมาย เป็นระยะเวลา 3 เดือน นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย -ค่าวทิยากรฐานการเรียนรู้ จ านวน 6 
5.สรุปและประเมินผลภาวะโภชนาการ มีภาวะโภชนาการดีขึ้น ชั่วโมง x 600 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท

-ค่าเอกสารประกอบการอบรม 
ประกอบด้วย คู่มือแบบทดสอบความรู้ 
ปากกา ถุงผ้า ชุดละ 60 บาท x 80 ชุด
เป็นเงิน 4,800 บาท 

-ค่าวสัดุอุปกรณ์ 2,000 บาท

20,050.00          

42,575.00          

รวมงบประมาณหน้าน้ี สองหมื่นหา้สิบบาทถ้วน

รวมงบประมาณพันยอด (งบประมาณรวมหน้าก่อน + งบประมาณหน้าน้ี) สี่หมื่นสองพันหา้ร้อยเจ็ดสิบหา้บาทถ้วน



แผนงานที ่1 การพัฒนาและสร้าง

ศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย
(แมแ่ละเดก็)

4 โครงการวัยเรียนวัยใสห่างไกล 1.ประชุมชี้แจงคณะท างานโครงการ 1.  เยาวชนมีความรู้ นกัเรียนมัธยมต้นโรงเรียน เงินงบประมาณ PPB -ค่าปา้ยไวนลิ 1×3 เมตร 8,950 ม.ค.-ก.ย.65 กลุ่มงานปฐมภมูิและ
การตัง้ครรภก่์อนวัยอันควร 2.จัดท าทะเบยีนกลุ่มเปา้หมาย ความเข้าใจเร่ืองเพศ เมืองเชลียงจ านวน เปน็เงิน 400 บาท องค์รวม

เด็กมัธยมโรงเรียนเมืองเชลียง และพัฒนาการของ  100 คน -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมมื้อละ สุนสิา ภขูมัง
3.จัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ในการ วัยรุ่น เจ้าหนา้ทีร่พ. จ านวน  25 บาท × 110 คน

ด าเนนิการตามโครงการ 2.  เยาวชนมีความรู้ 10 คน (ผู้เข้าร่วมโครงการ 100 คน +  

4.ประเมินความรู้/ความเข้าใจผู้เข้าอบรม และมีทกัษะ ในการจัด รวมจ านวน 110 คน เจ้าหนา้ที ่10 คน) เปน็เงิน 2,750 บาท

กอ่น-หลังเข้าอบรม (google forms ) การกบัสถานการณ์ที่ -ค่าวิทยากรชั่วโมงละ 600 บาท ×

5.อบรมใหค้วามรู้ ความเข้าใจ เกีย่วข้องกบัเพศศึกษา 3 ชม. เปน็เงิน 1,800 บาท

-เพศศึกษาและพัฒนาการของตนเองเมื่อ 3. เยาวชนตระหนกั -ค่าจัดท าชุดเอกสารประกอบ

เข้าสู่วัยรุ่น ถึงความส าคัญของ 8, การอบรม ประกอบด้วย ปากกา สมุด 

-ผลกระทบของการต้ังครรภก์อ่นวัย การเรียนรู้คุณค่าของ แบบประเมินความพึงพอใจ แฟ้ม

อันควร ตนเอง จ านวน 100 ชุด X 40 บาท เปน็เงิน  

-โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 4,000บาท 

-การคุมก าเนดิ
-ทกัษะในการจัดการกบัสถานการณ์ที่

เกีย่วข้องกบัเร่ืองเพศ
8,950.00            

51,525.00          
รวมงบประมาณหน้าน้ี

รวมงบประมาณพันยอด (งบประมาณรวมหน้าก่อน + งบประมาณหน้าน้ี)
แปดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน

ห้าหมืน่หน่ึงพันห้าร้อยยีส่ิบห้าบาทถ้วน

กลยทุธ์ : พัฒนาคุณภาพชวีิตคนศรีสชันาลยัทกุกลุ่มวัย

แผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ  2565  เครือขา่ยสขุภาพอ าเภอศรีสชันาลยั
ยทุธ์ศาสตร์กระทรวงที่ 1 : สอดคลอ้งกับประเดน็ยทุธศาสตร์ ดา้นสง่เสริมสขุภาพ ปอ้งกันโรคและค้มคุรองผู้บริโภคเปน็เลศิ (Promotion Prevention & Protection Excellence)
สอดคลอ้งกับนโยบายปลดักระทรวง : นโยบายที่ 7. ดแูลสขุภาพแบบองค์รวม
ตอบตวัชี้วัด KPI ของกระทรวงสาธารณสขุ : ตวัที่ 1 : อัตราสว่นการตายมารดาไทยตอ่การเกิดมชีพีแสนคน
                                                  ตวัที่ 4 : อัตราการคลอดมชีพีในหญิงอาย ุ15-19 ป ีตอ่จ านวนประชากรหญิงอาย ุ15-19 ป ี1,000 คน

ผลลพัธ์/ผลผลติ : 1. อัตราสว่นการตายมารดาไทยตอ่การเกิดมชีพีแสนคน ไมเ่กิน 17 ตอ่การเกิดมชีพีแสนคน
                       2. อัตราการคลอดมชีพีในหญิงอาย ุ15-19 ป ีตอ่จ านวนประชากรหญิงอาย ุ15-19 ป ีไมเ่กิน 25 ตอ่พัน

ล า 
ดบั

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมตามโครงการ
ตวัชี้วัด

ความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/
จ านวน(ระบุ

พ้ืนที/่กลุ่มคน)

แหลง่
งบประมาณ

รายละเอียดการใช้
งบประมาณ(บาท)

รวม
งบประมาณทั้ง

โครงการ

การก าหนด
ระยะเวลาใน

การด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ



กลยทุธ์ : พัฒนาคุณภาพชวีิตคนศรีสชันาลยัทกุกลุ่มวัย

แผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ  2565  เครือขา่ยสขุภาพอ าเภอศรีสชันาลยั
ยทุธ์ศาสตร์กระทรวงที่ 1 : สอดคลอ้งกับประเดน็ยทุธศาสตร์ ดา้นสง่เสริมสขุภาพ ปอ้งกันโรคและค้มคุรองผู้บริโภคเปน็เลศิ (Promotion Prevention & Protection Excellence)
สอดคลอ้งกับนโยบายปลดักระทรวง : นโยบายที่ 7. ดแูลสขุภาพแบบองค์รวม
ตอบตวัชี้วัด KPI ของกระทรวงสาธารณสขุ : ตวัที่ 1 : อัตราสว่นการตายมารดาไทยตอ่การเกิดมชีพีแสนคน
                                                  ตวัที่ 4 : อัตราการคลอดมชีพีในหญิงอาย ุ15-19 ป ีตอ่จ านวนประชากรหญิงอาย ุ15-19 ป ี1,000 คน

ผลลพัธ์/ผลผลติ : 1. อัตราสว่นการตายมารดาไทยตอ่การเกิดมชีพีแสนคน ไมเ่กิน 17 ตอ่การเกิดมชีพีแสนคน
                       2. อัตราการคลอดมชีพีในหญิงอาย ุ15-19 ป ีตอ่จ านวนประชากรหญิงอาย ุ15-19 ป ีไมเ่กิน 25 ตอ่พัน

ล า 
ดบั

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมตามโครงการ
ตวัชี้วัด

ความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/
จ านวน(ระบุ

พ้ืนที/่กลุ่มคน)

แหลง่
งบประมาณ

รายละเอียดการใช้
งบประมาณ(บาท)

รวม
งบประมาณทั้ง

โครงการ

การก าหนด
ระยะเวลาใน

การด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

5 โครงการส่งสริมสุขภาพชอ่งปาก กลุ่มหญิงมีครรภ์ หญิงมีครรภไ์ด้รับการ หญิงมีครรภ ์จ านวน - -ไม่ใช้งบประมาณ -                    1 ต.ค. 64- กลุ่มงานทนัตกรรม
หญงิมคีรรภแ์ละเดก็0-12ปี 1.ตรวจสุขภาพช่องปากแกห่ญิงมี ตรวจสุขภาพช่องปาก 315 คน 30-ก.ย.-65

ครรภ์ ร้อยละ 75
2.หญิงมีครรภไ์ด้รับบริการทนัตกรรม
ในช่วงอายคุรรภ ์4-6เดือน
กลุ่มเด็ก0-5ปี
1.ตรวจสุขภาพช่องปากในเด็ก0-5ปี เด็ก 3 ป ีปราศจาก เด็ก 0-5 ป ีจ านวน
ในคลินกิ WBC ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กและ ฟันผุเพิม่มากขึ้นจาก 3,626 คน
ชั้นอนบุาลในโรงเรียนประถมศึกษา ป ี2564 ไม่นอ้ยกว่า 
2.ฝึกทกัษะการแปรงฟันใหผู้้ปกครอง ร้อยละ1
ในคลินกิWBC
3.ทาฟลูออไรด์วานชิในกลุ่มเส่ียงทกุ
3 เดือน
4.ส่งเสริมใหม้ีการจัดกจิกรรม
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กฟันดีคุณภาพ
กลุ่มประถมศึกษา
1.ตรวจสุขภาพช่องปากพร้อมลง เด็ก 12 ป ีปราศจาก เด็ก 6-12 ป ีจ านวน
บนัทกึข้อมูลของเด็กชั้นประถมศึกษา ฟันผุเพิม่มากขึ้นจาก 5,295 คน
ปทีี ่1-6 โดยทนัตบคุลากร ป ี2564 ไม่นอ้ยกว่า 
2.ออกหนว่ยบริการเคลือบหลุมร่องฟัน ร้อยละ1
ใหแ้กเ้ด็กชั้นประถมศึกษาปทีี ่1-6
3.ใหบ้ริการทางทนัตกรรมตามความ
จ าเปน็ใหแ้กเ่ด็กชั้นประถมศึกษา
ปทีี ่1-6

-                   
51,525.00          

รวมงบประมาณหน้าน้ี
รวมงบประมาณพันยอด (งบประมาณรวมหน้าก่อน + งบประมาณหน้าน้ี) ห้าหมืน่หน่ึงพันห้าร้อยยีส่ิบห้าบาทถ้วน



แผนงานที่ 1 การพัฒนาและสร้าง
ศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวยั
(ผู้สงูอาย)ุ

6 โครงการขับเคลื่อนและพัฒนา 1. เจา้หน้าที่ผู้รับผิด เงินบ ารุงโรงพยาบาล 88,500 กลุ่มงานปฐมภมูแิละ
ระบบการดแูลผู้สงูอายรุะยะยาว ชอบงานผู้สูงอาย ุ/
 ศรีสัชนาลัย (LTC) องค์รวม
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะท างาน 1. CM คัดกรองประเมนิ ADL/TAI อผส./อสม./ CM/CG 1. ผู้สูงอายทุี่มอีาย ุ60 ปี -แบบคัดกรอง ADL/TAI ชดุละ 0.5 บาท ธ.ค.64-ม.ค.65
พัฒนาการจดัระบบการดแูล และส ารวจพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ มคีวามรู้ และศักยภาพ ขึ้นไป จ านวน 18,500 คน ×18,500 คน เป็นเงิน 9,250 บาท
ระยะยาวส าหรับผู้สงูอายทุี่มีภาวะ ประจ าปี บันทึกขอ้มลูในโปรแกรม การดูแลผู้สูงอายุ 2. เจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบ
พ่ึงพิงร่วมกับทีมสหชาชีพและ และคัดเลือกผู้สูงอายทุี่ม ีADL 0-11 ที่ดีขึ้น งานผู้สูงอายุ

Care Manager คะแนนมาจดัท า Care Plan 2. มรีะบบการส่งเสริม 3. กรรมการ LTC

เสนอรายชื่อให้เทศบาล/อบต. สุขภาพผู้สูงอายุ 4. กรรมการศูนยดู์แลผู้สูง
รับทราบคียร์ายชื่อในโปรแกรม ( LTC ) ชมุชนทุกแห่ง อายทุุกต าบล
สปสช.และโปรแกรม 3C ของ มกีารด าเนินงานต่อ รวมทั้งส้ิน 80 คน
กรมอนามยั เนื่องมผีลงานดีเด่น
2.ประชมุ CM ก าหนดแนวทาง เป็นที่ยอมรับและเป็น -ค่าอาหารกลางวนั อาหารวา่งและ พ.ย.64-ธ.ค.64
การด าเนินงาน ติดตามงานการดูแล แหล่งศึกษาดูงานได้ เคร่ืองด่ืม จ านวน 1 วนั x 100 บาท 
ผู้สูงอายรุวบรวม  Care Plan  3. ชมรมผู้สูงอายมุกีาร x 16 คน เป็นเงิน 1,600 บาท
ส่งทีมสหวชิาชพี และสรุปผลการ จดักจิกรรมส่งเสริม
ด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา สุขภาพผู้สูงอายอุยา่ง ศูนยบ์าทถว้น

10,850.00          

62,375.00          

                                                       ตัวที ่ 7: ร้อยละของผู้สูงอายุทีผ่่านการคัดกรองและพบว่าเปน็ Geriatric Syndromes ได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ

แผนปฏบิตัิการ ประจ าปงีบประมาณ  2565  เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีสัชนาลัย
ยุทธ์ศาสตร์กระทรวงที ่1 : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลิศ (Promotion Prevention&Protection Excellence)
สอดคล้องกับนโยบายปลัดกระทรวง :  1) นโยบายที ่3. สมุนไพร กัญชา กัญชง                                              2) นโยบายที ่7. ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
ตอบตัวชีว้ัด KPI ของกระทรวงสาธารณสุข : ตัวที ่5: ร้อยละของผู้สูงอายุทีม่ีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan
                                                       ตัวที ่ 6: ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพทีพึ่งประสงค์ได้รับการดูแลทัง้ในสถานบริการและในชุมชน

กลยุทธ์ : 1)  พัฒนาคุณภาพชีวิตคนศรีสัชนาลัยทกุกลุม่วัย (ผู้สูงอายุและผู้พิการ)
ผลลัพธ/์ผลผลิต :1)ร้อยละของผู้สูงอายุทีม่ีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan ร้อยละ 90  2) ร้อยละของประชากรสูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพทีพึ่งประสงค์ ร้อยละ 50
                      3) ร้อยละของต าบลทีม่ีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care : LTC) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 98

รวมงบประมาณหน้าน้ี
รวมงบประมาณพันยอด (งบประมาณรวมหน้าก่อน + งบประมาณหน้าน้ี)

แหล่ง
งบประมาณ

รายละเอียดการใช้
งบประมาณ(บาท)

รวม
งบประมาณทัง้

โครงการ

การก าหนด
ระยะเวลาใน

การด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมตามโครงการ
ตัวชีว้ัด

ความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที่/กลุม่

คน)

หน่ึงหมื่นแปดร้อยห้าสบิบาทถ้วน

หกหมื่นสองพันสามร้อยเจด็สบิห้าบาทถ้วน



                                                       ตัวที ่ 7: ร้อยละของผู้สูงอายุทีผ่่านการคัดกรองและพบว่าเปน็ Geriatric Syndromes ได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ

แผนปฏบิตัิการ ประจ าปงีบประมาณ  2565  เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีสัชนาลัย
ยุทธ์ศาสตร์กระทรวงที ่1 : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลิศ (Promotion Prevention&Protection Excellence)
สอดคล้องกับนโยบายปลัดกระทรวง :  1) นโยบายที ่3. สมุนไพร กัญชา กัญชง                                              2) นโยบายที ่7. ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
ตอบตัวชีว้ัด KPI ของกระทรวงสาธารณสุข : ตัวที ่5: ร้อยละของผู้สูงอายุทีม่ีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan
                                                       ตัวที ่ 6: ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพทีพึ่งประสงค์ได้รับการดูแลทัง้ในสถานบริการและในชุมชน

กลยุทธ์ : 1)  พัฒนาคุณภาพชีวิตคนศรีสัชนาลัยทกุกลุม่วัย (ผู้สูงอายุและผู้พิการ)
ผลลัพธ/์ผลผลิต :1)ร้อยละของผู้สูงอายุทีม่ีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan ร้อยละ 90  2) ร้อยละของประชากรสูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพทีพึ่งประสงค์ ร้อยละ 50
                      3) ร้อยละของต าบลทีม่ีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care : LTC) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 98

แหล่ง
งบประมาณ

รายละเอียดการใช้
งบประมาณ(บาท)

รวม
งบประมาณทัง้

โครงการ

การก าหนด
ระยะเวลาใน

การด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมตามโครงการ
ตัวชีว้ัด

ความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที่/กลุม่

คน)
3.ประชมุทีมสหวชิาชพี พิจารณา ต่อเนื่องและผ่าน -ค่าอาหารกลางวนั อาหารวา่งและ พ.ย.64-ธ.ค.64

Care Plan ทั้งหมด 10 ต าบล เกณฑ์ชมรมคุณภาพ เคร่ืองด่ืม จ านวน 1 วนั x 100 บาท 
4. ผู้สูงอายสุามารถ x 24 คน เป็นเงิน 2,400 บาท

4. ประชมุทีมสหวชิาชพีและ CM เขา้ถงึบริการ การดูแล -ค่าอาหารกลางวนั อาหารวา่งและ พ.ย.64-ธ.ค.64

เพื่อท า Care Conference ระยะยาวเพิ่มมากขึ้น เคร่ืองด่ืมวนัละ 100 บาท × 40 คน 
ครอบคลุมทุกสิทธิ เป็นเงิน 4,000 บาท

-ค่าวสัดุอปุกรณ์ 700 บาท

กิจกรรมที่  2 1.ประชมุคณะท างานพัฒนาการ ศูนย ์LTC อปท.10 แห่ง -ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมมื้อละ ธ.ค.-64
อบรมพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบ จดัระบบการดูแลระยะยาวส าหรับ ในเขตอ าเภอศรีสัชนาลัย 25 บาท × 15 คน เป็นเงิน 375 บาท
งานผู้สงูอายอุ าเภอศรีสชันาลยั ผู้สูงอายทุี่มภีาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่น โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย
(ประชุมเชิงปฏบิัตกิารแลก ที่มภีาวะพึ่งพิงอ าเภอสรีสัชนาลัย ส านักงานสาธารณสุข
เปลี่ยนเรียนรู)้ ก าหนดแนวทางการด าเนินงานเชื่อม อ าเภอศรีสัชนาลัย

โยงการท างานกบัต าบลจดัการสุขภาพ 1. เจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบ
จดัท าโครงการ ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย/ งานผู้สูงอาย ุ(CM)
มอบหมายภารกจิ จดัการอบรม 2. กรรมการ LTC
2. ท าหนังสือเชญิวทิยากร เชญิกลุ่ม 3. กรรมการศูนยดู์แลผู้สูง

เป้าหมายเขา้อบรม อายทุุกต าบล
รวมทั้งส้ิน 80 คน

7,475.00           
69,850.00          

เจด็พันสี่ร้อยเจด็สบิห้าบาทถ้วน
หกหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสบิบาทถ้วน

รวมงบประมาณหน้าน้ี
รวมงบประมาณพันยอด (งบประมาณรวมหน้าก่อน + งบประมาณหน้าน้ี)



                                                       ตัวที ่ 7: ร้อยละของผู้สูงอายุทีผ่่านการคัดกรองและพบว่าเปน็ Geriatric Syndromes ได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ

แผนปฏบิตัิการ ประจ าปงีบประมาณ  2565  เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีสัชนาลัย
ยุทธ์ศาสตร์กระทรวงที ่1 : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลิศ (Promotion Prevention&Protection Excellence)
สอดคล้องกับนโยบายปลัดกระทรวง :  1) นโยบายที ่3. สมุนไพร กัญชา กัญชง                                              2) นโยบายที ่7. ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
ตอบตัวชีว้ัด KPI ของกระทรวงสาธารณสุข : ตัวที ่5: ร้อยละของผู้สูงอายุทีม่ีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan
                                                       ตัวที ่ 6: ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพทีพึ่งประสงค์ได้รับการดูแลทัง้ในสถานบริการและในชุมชน

กลยุทธ์ : 1)  พัฒนาคุณภาพชีวิตคนศรีสัชนาลัยทกุกลุม่วัย (ผู้สูงอายุและผู้พิการ)
ผลลัพธ/์ผลผลิต :1)ร้อยละของผู้สูงอายุทีม่ีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan ร้อยละ 90  2) ร้อยละของประชากรสูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพทีพึ่งประสงค์ ร้อยละ 50
                      3) ร้อยละของต าบลทีม่ีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care : LTC) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 98

แหล่ง
งบประมาณ

รายละเอียดการใช้
งบประมาณ(บาท)

รวม
งบประมาณทัง้

โครงการ

การก าหนด
ระยะเวลาใน

การด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมตามโครงการ
ตัวชีว้ัด

ความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที่/กลุม่

คน)
3. จดัการอบรม และประเมนิผลการ -ค่าอาหารกลางวนั อาหารวา่งและ ก.พ.-65
ประชมุแลกเปล่ียนเรียนรู้ CM  สรุปเป็น เคร่ืองด่ืม จ านวน 1 วนั x 100 บาท  
แนวทางปฏบิัติ ร่วม แกไ้ขปัญหา x 80 คน เป็นเงิน 8,000 บาท

-ค่าวสัดุอปุกรณ์ 1,000 บาท
-ค่าตอบแทนวทิยากรชม.ละ 600 บาท×

3.5 ชม. × 1 คน เป็นเงิน 2,100 บาท
-ค่าตอบแทนวทิยากรกลุ่ม ชม.ละ 

600 บาท × 3.5 ชม. × 4 คน 
เป็นเงิน 8,400 บาท
รวมเป็นเงิน 19,500 บาท

4. ติดตามการด าเนินงานต่อเนื่อง 
ในวาระลงเยี่ยมเสริมพลัง

กิจกรรมที่ 3 1. ประชมุคณะท างานพัฒนาการ ศูนย ์LTC อปท.10 แห่ง -ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมมื้อละ ม.ค.-65
กิจกรรม เยี่ยมเสริมพลงัการด าเนิน จดัระบบการดูแลระยะยาวฯ ในเขตอ าเภอศรีสัชนาลัย 25 บาท × 15 คน เป็นเงิน 375 บาท
งานต าบล LTC อ าเภอศรีสชันาลยั จดัตารางการออกเยี่ยมและมอบหมาย 1.คณะท างานระดับ 

ทีมลงเยี่ยม/ก าหนดประเด็นการ อ าเภอจ านวน 20 คน

ติดตามประเมนิต าบล LTC/ ประเมนิ 2.คณะกรรมการกองทุน/

ชมรมผู้สูงอายแุละการด าเนินงาน อนุกรรมการLTC/
ศูนยดู์แลผู้สูงอาย/ุกระตุ้นการจดั กรรมการศูนย ์LTC /CM
กจิกรรม การสร้างนวตักรรม /CG ทุกแห่งต าบลละ  
2. กระตุ้น ส่งเสริม การด าเนินงาน 15 คน
ต าบล LTC

19,875.00          

89,725.00          

รวมงบประมาณหน้าน้ี หน่ึงหมื่นเก้าพันแปดร้อยเจด็สบิห้าบาทถ้วน

แปดหมื่นเก้าพันเจด็ร้อยยี่สบิห้าบาทถ้วนรวมงบประมาณพันยอด (งบประมาณรวมหน้าก่อน + งบประมาณหน้าน้ี)



                                                       ตัวที ่ 7: ร้อยละของผู้สูงอายุทีผ่่านการคัดกรองและพบว่าเปน็ Geriatric Syndromes ได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ

แผนปฏบิตัิการ ประจ าปงีบประมาณ  2565  เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีสัชนาลัย
ยุทธ์ศาสตร์กระทรวงที ่1 : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลิศ (Promotion Prevention&Protection Excellence)
สอดคล้องกับนโยบายปลัดกระทรวง :  1) นโยบายที ่3. สมุนไพร กัญชา กัญชง                                              2) นโยบายที ่7. ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
ตอบตัวชีว้ัด KPI ของกระทรวงสาธารณสุข : ตัวที ่5: ร้อยละของผู้สูงอายุทีม่ีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan
                                                       ตัวที ่ 6: ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพทีพึ่งประสงค์ได้รับการดูแลทัง้ในสถานบริการและในชุมชน

กลยุทธ์ : 1)  พัฒนาคุณภาพชีวิตคนศรีสัชนาลัยทกุกลุม่วัย (ผู้สูงอายุและผู้พิการ)
ผลลัพธ/์ผลผลิต :1)ร้อยละของผู้สูงอายุทีม่ีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan ร้อยละ 90  2) ร้อยละของประชากรสูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพทีพึ่งประสงค์ ร้อยละ 50
                      3) ร้อยละของต าบลทีม่ีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care : LTC) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 98

แหล่ง
งบประมาณ

รายละเอียดการใช้
งบประมาณ(บาท)

รวม
งบประมาณทัง้

โครงการ

การก าหนด
ระยะเวลาใน

การด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมตามโครงการ
ตัวชีว้ัด

ความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที่/กลุม่

คน)
3. คัดเลือกต าบลที่มผีลงานเด่นในด้าน -ค่าเบี้ยเล้ียงเดินทางคนละ 120 บาท × ก.พ.-65
ต่างๆเป็นตัวแทนน าเสนอผลงาน  8 คน × 5 วนั 1 คร้ังเป็นเงิน 4,800 บาท
ในระดับจงัหวดั 
4. มอบเกยีรติบัตรในเวทีแลกเปล่ียน
เรียนรู้และมหกรรมผู้สูงอายุ

กิจกรรมที่ 4 1. ประชมุคณะท างานพัฒนาการ ศูนย ์LTC อปท.10 แห่ง -ค่าอาหารกลางวนั อาหารวา่งและ ก.ค.-65
จดัเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละ จดัระบบการดูแลระยะยาวส าหรับผู้ ในเขตอ าเภอศรีสัชนาลัย เคร่ืองด่ืม จ านวน 1 วนั x 100 บาท  
มหกรรมวยัผู้สงูอายอุ าเภอ สูงอายทุี่มภีาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มี 1. คณะท างานการจดัเวที x 25 คน เป็นเงิน 2,500 บาท
ศรีสชันาลยั ภาวะพึ่งพิงอ าเภอสรีสัชนาลัยก าหนด แลกเปล่ียนเรียนรู้และ

แนวทางการด าเนินงานมอบหมาย มหกรรมวยัผู้สูงอาย ุ25 คน
ภารกจิแต่ละคน จดัท าโครงการ/ 2. ผู้เขา้ร่วมงานและจดับูท 

ท าหนังสือเชญิวทิยากร/ที่ปรึกษา/ 10 อปท.ๆละ 15 คน
แขกผู้เกี่ยวขอ้งและเชญิกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 150 คน
เขา้ร่วมงาน

7,300.00           
97,025.00          

รวมงบประมาณหน้าน้ี
รวมงบประมาณพันยอด (งบประมาณรวมหน้าก่อน + งบประมาณหน้าน้ี)

เจด็พันสามร้อยบาทถ้วน
เก้าหมื่นเจด็พันยี่สบิห้าบาทถ้วน



                                                       ตัวที ่ 7: ร้อยละของผู้สูงอายุทีผ่่านการคัดกรองและพบว่าเปน็ Geriatric Syndromes ได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ

แผนปฏบิตัิการ ประจ าปงีบประมาณ  2565  เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีสัชนาลัย
ยุทธ์ศาสตร์กระทรวงที ่1 : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลิศ (Promotion Prevention&Protection Excellence)
สอดคล้องกับนโยบายปลัดกระทรวง :  1) นโยบายที ่3. สมุนไพร กัญชา กัญชง                                              2) นโยบายที ่7. ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
ตอบตัวชีว้ัด KPI ของกระทรวงสาธารณสุข : ตัวที ่5: ร้อยละของผู้สูงอายุทีม่ีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan
                                                       ตัวที ่ 6: ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพทีพึ่งประสงค์ได้รับการดูแลทัง้ในสถานบริการและในชุมชน

กลยุทธ์ : 1)  พัฒนาคุณภาพชีวิตคนศรีสัชนาลัยทกุกลุม่วัย (ผู้สูงอายุและผู้พิการ)
ผลลัพธ/์ผลผลิต :1)ร้อยละของผู้สูงอายุทีม่ีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan ร้อยละ 90  2) ร้อยละของประชากรสูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพทีพึ่งประสงค์ ร้อยละ 50
                      3) ร้อยละของต าบลทีม่ีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care : LTC) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 98

แหล่ง
งบประมาณ

รายละเอียดการใช้
งบประมาณ(บาท)

รวม
งบประมาณทัง้

โครงการ

การก าหนด
ระยะเวลาใน

การด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมตามโครงการ
ตัวชีว้ัด

ความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที่/กลุม่

คน)
2. จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้เยี่ยมชม 3.ประชากรกลุ่มผู้สูงอายุ -ค่าอาหารกลางวนั อาหารวา่งและ ส.ค.-65
คัดเลือกต าบลที่มผีลงานเด่นเป็นตัว อ าเภอศรีสัชนาลัย เคร่ืองด่ืม จ านวน 1 วนั x 100 บาท  
แทนส่งน าเสนอผลงานในระดับจงัหวดั 17,942  คน x 150 คน เป็นเงิน 15,000 บาท
3. สรุปผลการเรียนรู้ ถอดบทเรียน -ค่าจดับูทแห่งละ 2,200 × 10 แห่ง

ส่งเสริมการด าเนินงานมอบเกยีรติบัตร เป็นเงิน 22,000 บาท

เชดิชเูกยีรติ -ค่าวสัดุอปุกรณ์ในการแลกเปล่ียนเรียน
รู้ จ านวน 1,000 บาท
-ค่าสถานที่ 2,000 บาท
-ค่าวทิยากรชม.ละ 600 บาท × 5 ชม.
เป็นเงิน 3,000 บาท
รวมเป็นเงิน 43,000 บาท

กิจกรรมที่ 5 บริการทันตกรรมในผู้ 1.ให้บริการดูแลสุขภาพชอ่งปากใน ผู้สูงอายติุดบ้าน ติด ผู้สูงอายติุดบ้าน - -ไมใ่ชง้บประมาณ -                    1 ต.ค. 64- กลุ่มงานทันตกรรม
อายตุดิบ้าน/ตดิเตยีง กลุ่มผู้สูงอาย ุติดบ้าน ติดเตียง เตียงได้รับการดูแล ติดเตียงจ านวน 151 คน 30-ก.ย.-65

ร่วมกบัทีมสหวชิาชพี สุขภาพชอ่งปาก
ร้อยละ 50

43,000.00          
140,025.00        

รวมงบประมาณหน้าน้ี
รวมงบประมาณพันยอด (งบประมาณรวมหน้าก่อน + งบประมาณหน้าน้ี)

สี่หมื่นสามพันบาทถ้วน
หน่ึงแสนสี่หมื่นยี่สบิห้าบาทถ้วน



                                                       ตัวที ่ 7: ร้อยละของผู้สูงอายุทีผ่่านการคัดกรองและพบว่าเปน็ Geriatric Syndromes ได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ

แผนปฏบิตัิการ ประจ าปงีบประมาณ  2565  เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีสัชนาลัย
ยุทธ์ศาสตร์กระทรวงที ่1 : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลิศ (Promotion Prevention&Protection Excellence)
สอดคล้องกับนโยบายปลัดกระทรวง :  1) นโยบายที ่3. สมุนไพร กัญชา กัญชง                                              2) นโยบายที ่7. ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
ตอบตัวชีว้ัด KPI ของกระทรวงสาธารณสุข : ตัวที ่5: ร้อยละของผู้สูงอายุทีม่ีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan
                                                       ตัวที ่ 6: ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพทีพึ่งประสงค์ได้รับการดูแลทัง้ในสถานบริการและในชุมชน

กลยุทธ์ : 1)  พัฒนาคุณภาพชีวิตคนศรีสัชนาลัยทกุกลุม่วัย (ผู้สูงอายุและผู้พิการ)
ผลลัพธ/์ผลผลิต :1)ร้อยละของผู้สูงอายุทีม่ีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan ร้อยละ 90  2) ร้อยละของประชากรสูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพทีพึ่งประสงค์ ร้อยละ 50
                      3) ร้อยละของต าบลทีม่ีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care : LTC) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 98

แหล่ง
งบประมาณ

รายละเอียดการใช้
งบประมาณ(บาท)

รวม
งบประมาณทัง้

โครงการ

การก าหนด
ระยะเวลาใน

การด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมตามโครงการ
ตัวชีว้ัด

ความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที่/กลุม่

คน)
7 โครงการดแูลข้อเข่าเสื่อมในผู้สงุอาย ุ 1.ประชมุชี้แจงแนวทางการจดัท า -ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ เงินบ ารุงโรงพยาบาล -ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมมื้อละ 17,125.00           ม.ค.65-ก.ย.65 กลุ่มงานแพทยแ์ผนไทย

ดว้ยศาสตร์การแพทยแ์ผนไทย โครงการแกผู้่รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ ของแต่ละหน่วยบริการ  25 บาท × 25 คน เป็นเงิน 625 บาท และแพทยท์างเลือก
อ าเภอศรีสชันาลยั ในหน่วยปฐมภมูิ 21 แห่ง จ านวน 21 คน

แพทยแ์ผนไทยใ์น คปสอ.
ศรีสัชนาลัยจ านวน 4 คน
รวมจ านวน 25 คน

2.จดัท าโครงการให้ความรู้การใชย้า -ผู้สูงอายทุี่มคีะแนน -ค่าอาหารกลางวนั อาหารวา่งและ 
สมนุไพรรักษ์เขา่เพื่อดูแลตัวเอง ที่บ้าน ประเมนิ oxford knee เคร่ืองด่ืม จ านวน 1 วนั x 100 บาท  

score ต่ ากวา่40 คะแนน x 50 คน เป็นเงิน 5,000 บาท
หรือผู้ดูแลผู้สูงอายทุี่มี -ค่ายาสมนุไพรที่ใชเ้ป็นเงิน  5,000 บาท
คะแนนประเมนิ oxford -ค่าวสัดุอปุกรณ์เป็นเงิน 2,000 บาท
 knee scor ต่ ากวา่ 40 -ค่าป้ายไวนิล 1×3 เมตร

เป็นเงิน 400 บาท
-ค่าเอกสารประกอบการให้ความรู้
จ านวน 50 ชดุ × 10 บาท 
เป็นเงิน 500 บาท
-ค่าวทิยากรชม.ละ 600 บาท × 6 ชม.
× 1 คน เป็นเงิน 3,600 บาท

17,125.00          

157,150.00        

รวมงบประมาณหน้าน้ี
รวมงบประมาณพันยอด (งบประมาณรวมหน้าก่อน + งบประมาณหน้าน้ี)

หน่ึงหมื่นเจด็พันหน่ึงร้อยยี่สบิห้าบาทถ้วน

หน่ึงแสนห้าหมื่นเจด็พันหน่ึงร้อยห้าสิบบาทถ้วน



                                                       ตัวที ่ 7: ร้อยละของผู้สูงอายุทีผ่่านการคัดกรองและพบว่าเปน็ Geriatric Syndromes ได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ

แผนปฏบิตัิการ ประจ าปงีบประมาณ  2565  เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีสัชนาลัย
ยุทธ์ศาสตร์กระทรวงที ่1 : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลิศ (Promotion Prevention&Protection Excellence)
สอดคล้องกับนโยบายปลัดกระทรวง :  1) นโยบายที ่3. สมุนไพร กัญชา กัญชง                                              2) นโยบายที ่7. ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
ตอบตัวชีว้ัด KPI ของกระทรวงสาธารณสุข : ตัวที ่5: ร้อยละของผู้สูงอายุทีม่ีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan
                                                       ตัวที ่ 6: ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพทีพึ่งประสงค์ได้รับการดูแลทัง้ในสถานบริการและในชุมชน

กลยุทธ์ : 1)  พัฒนาคุณภาพชีวิตคนศรีสัชนาลัยทกุกลุม่วัย (ผู้สูงอายุและผู้พิการ)
ผลลัพธ/์ผลผลิต :1)ร้อยละของผู้สูงอายุทีม่ีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan ร้อยละ 90  2) ร้อยละของประชากรสูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพทีพึ่งประสงค์ ร้อยละ 50
                      3) ร้อยละของต าบลทีม่ีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care : LTC) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 98

แหล่ง
งบประมาณ

รายละเอียดการใช้
งบประมาณ(บาท)

รวม
งบประมาณทัง้

โครงการ

การก าหนด
ระยะเวลาใน

การด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมตามโครงการ
ตัวชีว้ัด

ความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที่/กลุม่

คน)
8 โครงการสร้างความรอบรูด้า้นสขุภาพ ให้ความรู้เกี่ยวกบัการดูแลสุขภาพ ผู้เขา้ร่วมโครงการ -CG จ านวน 10 คน กองทุนหลักประกนั -ค่าป้ายไวนิล 1×3 เมตร 21,150.00           ม.ค.-65 รพ.สต.ดงคู่

(health literacy) การดแูลผู้สงูอายุ กลุ่มผู้สูงอาย ุและ CG เขา้ร่วมร้อยละ 100 อาสาสมคัรดูแล สุขภาพต าบลดงคู่ เป็นเงิน 450 บาท กญัญานัฐ บ ารุง
ตดิบ้านตดิเตยีง ต าบลดงคู่ -ผู้สูงอายจุ านวน 40 คน -ค่าอาหารกลางวนั อาหารวา่งและ 
 รวม 50 คน เคร่ืองด่ืม จ านวน 1 วนั x 100 บาท  

x 50 คน เป็นเงิน 5,000 บาท
-ค่าวทิยากรชม.ละ 600 บาท × 4 ชม.
× 1 คน เป็นเงิน 2,400 บาท
-ค่าถา่ยเอกสารแบบประเมนิความรู้
จ านวน 50 ชดุ × 10 บาท 
เป็นเงิน 500 บาท
-ค่าอปุกรณ์ปฐมพยาบาล
เป็นเงิน  12,000 บาท
-ค่าวสัดุอปุกรณ์ เป็นเงิน 800 บาท

21,150.00          
178,300.00        รวมงบประมาณพันยอด (งบประมาณรวมหน้าก่อน + งบประมาณหน้าน้ี) หน่ึงแสนเจด็หมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน

รวมงบประมาณหน้าน้ี สองหมื่นหน่ึงพันหน่ึงร้อยห้าสิบบาทถ้วน



                                                       ตัวที ่ 7: ร้อยละของผู้สูงอายุทีผ่่านการคัดกรองและพบว่าเปน็ Geriatric Syndromes ได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ

แผนปฏบิตัิการ ประจ าปงีบประมาณ  2565  เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีสัชนาลัย
ยุทธ์ศาสตร์กระทรวงที ่1 : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลิศ (Promotion Prevention&Protection Excellence)
สอดคล้องกับนโยบายปลัดกระทรวง :  1) นโยบายที ่3. สมุนไพร กัญชา กัญชง                                              2) นโยบายที ่7. ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
ตอบตัวชีว้ัด KPI ของกระทรวงสาธารณสุข : ตัวที ่5: ร้อยละของผู้สูงอายุทีม่ีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan
                                                       ตัวที ่ 6: ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพทีพึ่งประสงค์ได้รับการดูแลทัง้ในสถานบริการและในชุมชน

กลยุทธ์ : 1)  พัฒนาคุณภาพชีวิตคนศรีสัชนาลัยทกุกลุม่วัย (ผู้สูงอายุและผู้พิการ)
ผลลัพธ/์ผลผลิต :1)ร้อยละของผู้สูงอายุทีม่ีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan ร้อยละ 90  2) ร้อยละของประชากรสูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพทีพึ่งประสงค์ ร้อยละ 50
                      3) ร้อยละของต าบลทีม่ีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care : LTC) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 98

แหล่ง
งบประมาณ

รายละเอียดการใช้
งบประมาณ(บาท)

รวม
งบประมาณทัง้

โครงการ

การก าหนด
ระยะเวลาใน

การด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมตามโครงการ
ตัวชีว้ัด

ความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที่/กลุม่

คน)
9 โครงการสง่เสริมสขุภาพช่องปาก 1.ตรวจสุขภาพชอ่งปากผู้สูงอายทุี่เขา้ ผู้สูงอายทุี่เขา้ร่วม ผู้สูงอายุ กองทุนประกนัสุขภาพ -ค่าอาหารกลางวนั อาหารวา่งและ 19,290.00           ม.ค.65-ม.ีค.65 รพ.สต.บ้านตึก

ผู้สงูอายตุ าบลบ้านตกึ ร่วมโครงการ โครงการดูแลชอ่ง จ านวน 120 คน ระดับท้องถิ่น ต.บ้านตึก เคร่ืองด่ืม จ านวน 1 วนั x 100 บาท  วรรณนิภา  นราภยั
2.ให้ความรู้เกี่ยวกบัโรคในชอ่งปาก ได้อยา่งถกูวธิี x 120 คน เป็นเงิน 12,000 บาท
3.ให้ความรู้เกี่ยวกบัอาหารที่ส่งผลต่อ -ค่าป้ายโครงการไวนิล 1×3 เมตร 
โรคในชอ่งปาก เป็นเงิน 390 บาท
4.สาธติการแปรงฟันที่ถกูวธิี -ค่าวสัดุอปุกรณ์เป็นเงิน 3,000 บาท
5.สาธติการท าน้ ายาบ้านปากสมนุไพร -ค่าวทิยากรชม.ละ 600 บาท × 2 ชม.  

× 2 คน เป็นเงิน 2,400 บาท
-ค่าสถานที่และเคร่ืองเสียง
เป็นเงิน 1,500 บาท

19,290

197,590.00        

รวมงบประมาณหน้าน้ี
รวมงบประมาณพันยอด (งบประมาณรวมหน้าก่อน + งบประมาณหน้าน้ี)

หน่ึงหมื่นเก้าพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน

หน่ึงแสนเก้าหมื่นเจด็พันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน



                                                       ตัวที ่ 7: ร้อยละของผู้สูงอายุทีผ่่านการคัดกรองและพบว่าเปน็ Geriatric Syndromes ได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ

แผนปฏบิตัิการ ประจ าปงีบประมาณ  2565  เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีสัชนาลัย
ยุทธ์ศาสตร์กระทรวงที ่1 : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลิศ (Promotion Prevention&Protection Excellence)
สอดคล้องกับนโยบายปลัดกระทรวง :  1) นโยบายที ่3. สมุนไพร กัญชา กัญชง                                              2) นโยบายที ่7. ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
ตอบตัวชีว้ัด KPI ของกระทรวงสาธารณสุข : ตัวที ่5: ร้อยละของผู้สูงอายุทีม่ีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan
                                                       ตัวที ่ 6: ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพทีพึ่งประสงค์ได้รับการดูแลทัง้ในสถานบริการและในชุมชน

กลยุทธ์ : 1)  พัฒนาคุณภาพชีวิตคนศรีสัชนาลัยทกุกลุม่วัย (ผู้สูงอายุและผู้พิการ)
ผลลัพธ/์ผลผลิต :1)ร้อยละของผู้สูงอายุทีม่ีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan ร้อยละ 90  2) ร้อยละของประชากรสูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพทีพึ่งประสงค์ ร้อยละ 50
                      3) ร้อยละของต าบลทีม่ีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care : LTC) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 98

แหล่ง
งบประมาณ

รายละเอียดการใช้
งบประมาณ(บาท)

รวม
งบประมาณทัง้

โครงการ

การก าหนด
ระยะเวลาใน

การด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมตามโครงการ
ตัวชีว้ัด

ความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที่/กลุม่

คน)
10 โครงการพอกเข่าสมุนไพร 1.ประชมุวางแผนการด าเนินงาน ผู้เขา้ร่วมอบรมมคีวาม ผู้สูงอายจุ านวน 30 คน
กองทุนหลักประกนั -ค่าอาหารกลางวนั อาหารวา่งและ 10,750.00           ธ.ค.64-ก.ย65 รพ.สต.ท่าชยั

2.คัดกรองโรคขอ้เขา่เส่ือม รู้เกี่ยวกบัสมนุไพรที่ใช้ สุขภาพ เทศบาลเมอืง เคร่ืองด่ืม จ านวน 1 วนั x 100 บาท ปิยพัชร จนัทรวมิลู
3.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกบัโรคขอ้เขา่เส่ือม     พอกเขา่ และท ากาย ศรีสัชนาลัย x 30 คน เป็นเงิน 3,000 บาท
4.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกบัสมนุไพรที่ใช ้ บริหารเขา่ได้ -ค่าเอกสารความรู้ ชดุละ 10 บาท  
วธิกีารท ายาพอกเขา่สมนุไพร × 30 คน เป็นเงิน 300 บาท
5.ปฏบิัติการพอกเขา่สมนุไพร และสอน - ค่าวสัดุอปุกรณ์การอบรม เชน่ 
สาธติท่าบริหารเขา่ จ านวน  ๑ วนั กะละมงั โหลแกว้ แผ่นเชด็ท าความ
 (๕ ชั่วโมง) สะอาดแบบเปียก  ผงฟ้าทะลายโจร 
6.สรุปผลการด าเนิน งานโครงการ ผงยาห้าราก ผงขมิ้นชนั ผงไพล 

ดินสอพอง แอลกอฮอล์ 70 %
เป็นเงิน 5,000 บาท
-ค่าวทิยากรในการอบรมจ านวน 4 ชม. 
× 500 บาท × 1 คน
เป็นเงิน 2,000 บาท
-ค่าป้ายโครงการขนาด 1X3 เมตร
เป็นเงิน 450 บาท 

10,750.00          
208,340.00        

รวมงบประมาณหน้าน้ี
รวมงบประมาณพันยอด (งบประมาณรวมหน้าก่อน + งบประมาณหน้าน้ี)

หน่ึงหมื่นเจด็ร้อยห้าสบิบาทถ้วน
สองแสนแปดพันสามร้อยสี่สบิบาทถ้วน



                                                       ตัวที ่ 7: ร้อยละของผู้สูงอายุทีผ่่านการคัดกรองและพบว่าเปน็ Geriatric Syndromes ได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ

แผนปฏบิตัิการ ประจ าปงีบประมาณ  2565  เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีสัชนาลัย
ยุทธ์ศาสตร์กระทรวงที ่1 : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลิศ (Promotion Prevention&Protection Excellence)
สอดคล้องกับนโยบายปลัดกระทรวง :  1) นโยบายที ่3. สมุนไพร กัญชา กัญชง                                              2) นโยบายที ่7. ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
ตอบตัวชีว้ัด KPI ของกระทรวงสาธารณสุข : ตัวที ่5: ร้อยละของผู้สูงอายุทีม่ีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan
                                                       ตัวที ่ 6: ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพทีพึ่งประสงค์ได้รับการดูแลทัง้ในสถานบริการและในชุมชน

กลยุทธ์ : 1)  พัฒนาคุณภาพชีวิตคนศรีสัชนาลัยทกุกลุม่วัย (ผู้สูงอายุและผู้พิการ)
ผลลัพธ/์ผลผลิต :1)ร้อยละของผู้สูงอายุทีม่ีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan ร้อยละ 90  2) ร้อยละของประชากรสูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพทีพึ่งประสงค์ ร้อยละ 50
                      3) ร้อยละของต าบลทีม่ีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care : LTC) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 98

แหล่ง
งบประมาณ

รายละเอียดการใช้
งบประมาณ(บาท)

รวม
งบประมาณทัง้

โครงการ

การก าหนด
ระยะเวลาใน

การด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมตามโครงการ
ตัวชีว้ัด

ความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที่/กลุม่

คน)
11 โครงการตดิตามเยี่ยมบ้านผู้ 1. จดัตารางออกเยี่ยมบ้านร่วมกบั 1.อตัราผู้พิการและ ผู้พิการและผู้สูงอายทุี่มี ไมใ่ชง้บประมาณ ไมใ่ชง้บประมาณ ไมใ่ชง้บประมาณ ต.ค.64-ก.ย.65 กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

พิการและผู้สงูอายรุ่วมกับ ทีมหมอครอบครัว ผู้สูงอายทุางการ ปัญหาทางการเคล่ือนไหว รุ้งกาญจน์ จนัทร์สุคนธ์
จติอาสาและรพ.สต.เครือข่าย 2.แบ่งกลุ่มผู้พิการและผู้สูงอายอุอก เคล่ือนไหวได้รับการ

เป็น3 สี โดย ฟื้นฟูสมรรถภาพ 
   - สีแดงออกเยี่ยมเดือนละ 2 คร้ัง (> 60%)
   - สีเหลือง 2 เดือน/คร้ัง 2.จ านวนผู้พิการและ
    -สีเขยีว ปีละ  1 คร้ัง ผู้สูงอายทุางการ
3.ฟื้นฟูสมรรถภาพและจา่ยอปุกรณ์ เคล่ือนไหวได้รับการ
ตามความจ าเป็น กายอปุกรณ์ตามความ
4. ในรายที่ยงัไมม่บีัตรประจ าตัวผู้พิการ จ าเป็น(> 200 คน/ปี)
หรือยงัไมเ่ปล่ียนสิทธเิป็น ท.74 3. ผู้พิการได้รับการ
จะประสานงานกบั รพ.สต.ที่รับผิด ขึ้นทะเบียน ท.74 
ชอบในการเปล่ียนสิทธต่ิอไป มากกวา่ร้อยละ 90
5.ส ารวจและปรับปรุงขอ้มลูผู้พิการ 4. คนพิการทางการ
ทางการเคล่ือนไหว (ขาขาด)ร่วมกบั เคล่ือนไหว(ขาขาด)
รพ.สต.และ อสม.เครือขา่ย ได้รับบริการฟื้นฟูมาก

กวา่ร้อยละ 90

-                   

208,340.00        รวมงบประมาณพันยอด (งบประมาณรวมหน้าก่อน + งบประมาณหน้าน้ี) สองแสนแปดพันสามร้อยสี่สบิบาทถ้วน

รวมงบประมาณหน้าน้ี -                                                



แผนงานที ่2. การพัฒนาคุณภาพ
ชวีิตระดบัอ าเภอ

12 โครงการปรับเปลี่ยนพฤตกิรรม 1. ประชุมวางแผนงานด าเนนิโครงการ -ประชาชนเข้าถึง งบประมาณ PPB           138,354.00 ม.ค.-มี.ค.65 ส านกังานสาธารณสุข

สุขภาพดว้ยความรอบรู้ดา้น ระบบบริการสุขภาพ อ าเภอศรีสัชนาลัย

สุขภาพ (Health literacy) 2. สร้างแกนน า ส่งเสริมสุขภาพ ด้วย
การ

และมีองค์ความรู้ใน

แกนน า ต าบลละ 6 คน 

-ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ

สู่วิถีชวีิต New Normal ออกก าลังกาย โภชนาอาหาร และ การส่งเสริมสุขภาพ 11 ต าบล ในอ าเภอ เคร่ืองด่ืมวันละ 100 บาท × 2 วัน × 70คน 

อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ปอ้งกนัโรคด้วยวีชีวิตใหม่ (New โดยผ่านกลไก 3 หมอ ศรีสัชนาลัยจ านวน 66 คน เปน็เงิน 14,000 บาท

ประจ าปงีบประมาณ  2565 Normal) ในชุมชน (หลักสูตร 2 วัน) -ประชาชนปรับวิถี และเครือข่ายสุขภาพ -ค่าวิทยากรในการจัดกจิกรรมชม.ละ

ชีวิตวิถีใหม่ด้วยการ อ าเภอศรีสัชนาลัยจ านวน 600 บาท ×4 คน × 2 ชม. 

ออกก าลังกาย และ 4 คน รวมทัง้หมด 70 คน เปน็เงิน 4,800 บาท

โภชนาการทีเ่หมาะสม -ค่าปา้ยไวนลิขนาด 1×3 เมตร
 เปน็เงิน 400 บาท
-ค่าวัสดุอุปกรณ์ เปน็เงิน 3,154 บาท

3. จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ สร้างองค์ -ค่าจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ติดในครัวเรือน 
ความรู้ด้านสุขภาพ ผ่านการท างาน 3 ชิ้นละ 4 บาท × 29,000 ครัวเรือน
หมอ ในครัวเรือน เปน็เงิน 116,000 บาท

138,354.00        

346,694.00        

แผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ  2565  เครือขา่ยสขุภาพอ าเภอศรีสชันาลยั
ยทุธ์ศาสตร์กระทรวงที่ 1 : สอดคลอ้งกับประเดน็ยทุธศาสตร์ดา้นสง่เสริมสขุภาพ ปอ้งกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลศิ (Promotion Prevention&Protection Excellence)
สอดคลอ้งกับนโยบายปลดักระทรวง : นโยบายที่ 1. ระบบสขุภาพปฐมภมูเิขม้แขง็     นโยบายที่ 4. สขุภาพดวีิถีใหม่

ตอบตวัชี้วัด KPI ของกระทรวงสาธารณสขุ : ตวัที่ : 8. จ านวนคนมคีวามรอบรู้สขุภาพ

กลยทุธ์ : 1) สง่เสริมความรอบรู้ดา้นสขุภาพ  2) สง่เสริมสขุภาพดวีิถีใหม่

                                             นโยบายที่ 5. COVID-19       นโยบายที่ 7. ดแูลสขุภาพแบบองค์รวม

                                                             9. ร้อยละของอ าเภอผ่านเกณฑ์การประเมนิการพัฒนาคุณภาพชวีิตที่มคุีณภาพ

ผลลพัธ์/ผลผลติ : 1. จ านวนคนมคีวามรอบรู้สขุภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

รวมงบประมาณหน้าน้ี หน่ึงแสนสามหมืน่แปดพันสามร้อยห้าสิบสี่บาทถ้วน

รวมงบประมาณพันยอด (งบประมาณรวมหน้าก่อน + งบประมาณหน้าน้ี) สามแสนสี่หมืน่หกพันหกร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน

                      2. ร้อยละของอ าเภอผ่านเกณฑ์การประเมนิการพัฒนาคุณภาพชวีิตที่มคุีณภาพ ร้อยละ 75

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมตามโครงการ
ตวัชี้วัด

ความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

แหลง่
งบประมาณ

รายละเอียดการใชง้บประมาณ
(บาท)

รวม
งบประมาณทั้ง

โครงการ

การก าหนด
ระยะเวลาในการ

ด าเนินการ



แผนงาน: การควบคุมป้องกันโรคและ
ลดปัจจยัเสี่ยงดา้นสขุภาพ 

13 โครงการควบคุมโรคและภยัสขุภาพ กลุ่มงานปฐมภมูแิละ
(โรคไม่ตดิตอ่: NCDs) องค์รวม
กิจกรรมที่ 1 การคัดกรอง 1.1 คัดกรองโรคเบาหวานและโรค -คัดกรองโรคเบาหวาน -ประชาชนอาย ุ30 ปีขึ้นไป เงินงบประมาณ PPB -ค่าแบบส ารวจขอ้มลูสุขภาพชดุละ 35,700.00          ต.ค.64 - ม.ีค.65 เปมกิา วงศ์กทัลีคาม

ความดันโลหิตประชากรอาย ุ และโรคความดันโลหิต จ านวน 51,000  คน 70 สตางค์ × 51,000 ชดุ
30 ปีขึ้นไป   โดย VerBal screening ประชากรอาย ุ30 ปี (ประชากรอาย ุ30 ปีขึ้นไป เป็นเงิน 35,700 บาท
1.2 ค้นหากลุ่มเส่ียง โรคเบาหวาน ขึ้นไป  66,000 คน เป็น pt.   
และโรคความดันโลหิตประชากรอาย ุ Dm+Ht 15,000 คน)
30 ปีขึ้นไป โดยวธิ ีDextrostix (DTX)

กิจกรรมที่ 2 จดัอบรมให้ความรู ้
Health Leader และน าไปปรับ
เปลี่ยนพฤตกิรรมลดโรคไม่ตดิตอ่
เรือ้รังในพ้ืนที่ ประกอบดว้ย
 3 โครงการ

35,700.00          
382,394.00        

                       2. ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุม่สงสัยปว่ยโรคความดันโลหติสูง มากกว่าหรือเทา่กับ 80

แผนปฏบิตัิการ ประจ าปงีบประมาณ  2565  เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีสัชนาลัย

ยุทธ์ศาสตร์กระทรวงที ่1 : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรคและค้มุครองผู้บริโภคเปน็เลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)

สอดคล้องกับนโยบายปลัดกระทรวง : นโยบายที ่7. ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

ตอบตัวชีว้ัด KPI ของกระทรวงสาธารณสุข : ตัวที ่: 11. รอยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลมุสงสัยปวยโรคเบาหวาน และ/หรือความดันโลหติสูง

กลยุทธ์ : 1. ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ 2. พัฒนาคุณภาพชีวิตคนศรีสัชนาลัยทกุกลุม่วัย

ผลลัพธ/์ผลผลิต :1. ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุม่สงสัยปว่ยโรคเบาหวาน มากกว่าหรือเทา่กับ 80

รายละเอียดการใช้
งบประมาณ(บาท)

รวม
งบประมาณทัง้

โครงการ

การก าหนด
ระยะเวลาใน

การด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ล า 
ดับ

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมตามโครงการ
ตัวชีว้ัด

ความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที่/กลุม่คน)

แหล่ง
งบประมาณ

รวมงบประมาณหน้าน้ี
รวมงบประมาณพันยอด (งบประมาณรวมหน้าก่อน + งบประมาณหน้าน้ี)

สามหมื่นห้าพันเจด็ร้อยบาทถ้วน
สามแสนแปดหมื่นสองพันสามร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน

 



                       2. ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุม่สงสัยปว่ยโรคความดันโลหติสูง มากกว่าหรือเทา่กับ 80

แผนปฏบิตัิการ ประจ าปงีบประมาณ  2565  เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีสัชนาลัย

ยุทธ์ศาสตร์กระทรวงที ่1 : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรคและค้มุครองผู้บริโภคเปน็เลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)

สอดคล้องกับนโยบายปลัดกระทรวง : นโยบายที ่7. ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

ตอบตัวชีว้ัด KPI ของกระทรวงสาธารณสุข : ตัวที ่: 11. รอยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลมุสงสัยปวยโรคเบาหวาน และ/หรือความดันโลหติสูง

กลยุทธ์ : 1. ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ 2. พัฒนาคุณภาพชีวิตคนศรีสัชนาลัยทกุกลุม่วัย

ผลลัพธ/์ผลผลิต :1. ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุม่สงสัยปว่ยโรคเบาหวาน มากกว่าหรือเทา่กับ 80

รายละเอียดการใช้
งบประมาณ(บาท)

รวม
งบประมาณทัง้

โครงการ

การก าหนด
ระยะเวลาใน

การด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ล า 
ดับ

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมตามโครงการ
ตัวชีว้ัด

ความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที่/กลุม่คน)

แหล่ง
งบประมาณ

14 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรม กจิกรรมที่ 1 ฟื้นฟูอสม.ในพื้นที่ต าบล -กลุ่มเส่ียงสูงโรค -อสม. ต าบลหาดเส้ียว กองทุนหลักประกนั -ค่าปูายไวนิล 1×3 เมตร 34,425.00           ต.ค.64 - ม.ีค.65 กลุ่มงานปฐมภมูแิละ
กลุ่มเส่ียงสูง เบาหวาน/ความดัน  หาดเส้ียวโดย Health  Leader เบาหวาน โรคความดัน 150 คน สุขภาพเทศบาลต าบล เป็นเงิน 400 บาท องค์รวม
โลหิตสูงรูปแบบใหม่ 1.การวดัความดันโลหิต โลหิตสูงและโรคหลอด เจา้หน้าที่รพ. จ านวน หาดเส้ียว -ค่าอาหารกลางวนั อาหารวา่ง และ เปมกิา วงศ์กทัลีคาม

2.เจาะปลายนิ้ว หาค่าระดับน้ าตาลใน เลือดสมองได้รับการ 5 คน รวมจ านวน 155 คน เคร่ืองด่ืม วนัละ 100 บาท ×2 วนั ×  
กลุ่มเส่ียงสูง ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 155 คน  เป็นเงิน 31,000 บาท

ที่ดีขึ้น

กจิกรรมที่ 2 ปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่ม -กลุ่มเส่ียงสูงเบาหวาน / -ค่าอาหารกลางวนั อาหารวา่งและ 
เส่ียงสูง ความดันในต าบลหาดเส้ียว เคร่ืองด่ืม จ านวน 1 วนั x 100 บาท 
1.ศึกษาสถานการณ์,ขอ้มลูปัจจยัเส่ียง จ านวน 25 คน x 30 คน   เป็นเงิน 3,000 บาท

ของกลุ่มเปูาหมาย เจา้หน้าที่รพ. จ านวน
2.ประเมนิความรู้กลุ่มเปูาหมาย 5 คน รวมจ านวน 30 คน -ค่าแบบบันทึกนคร 2 ส จ านวน 25
3.เยี่ยมเสริมพลัง ติดตามการจดัการ  แผ่น ๆ ละ 1 บาท เป็นเงิน 25 บาท

ความเส่ียง โดยใชก้ระบวนการ
ความฉลาดทางสุขภาพ (health 
 literacy) และติดตามการประเมนิผล
โดยใชแ้บบ นคร 2 ส

34,425.00          
416,819.00        

รวมงบประมาณหน้าน้ี
รวมงบประมาณพันยอด (งบประมาณรวมหน้าก่อน + งบประมาณหน้าน้ี)

สามหมื่นสี่พันสี่ร้อยยี่สบิห้าบาทถ้วน
สี่แสนหน่ึงหมื่นหกพันแปดร้อยสิบเก้าบาทถ้วน

 



                       2. ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุม่สงสัยปว่ยโรคความดันโลหติสูง มากกว่าหรือเทา่กับ 80

แผนปฏบิตัิการ ประจ าปงีบประมาณ  2565  เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีสัชนาลัย

ยุทธ์ศาสตร์กระทรวงที ่1 : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรคและค้มุครองผู้บริโภคเปน็เลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)

สอดคล้องกับนโยบายปลัดกระทรวง : นโยบายที ่7. ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

ตอบตัวชีว้ัด KPI ของกระทรวงสาธารณสุข : ตัวที ่: 11. รอยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลมุสงสัยปวยโรคเบาหวาน และ/หรือความดันโลหติสูง

กลยุทธ์ : 1. ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ 2. พัฒนาคุณภาพชีวิตคนศรีสัชนาลัยทกุกลุม่วัย

ผลลัพธ/์ผลผลิต :1. ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุม่สงสัยปว่ยโรคเบาหวาน มากกว่าหรือเทา่กับ 80

รายละเอียดการใช้
งบประมาณ(บาท)

รวม
งบประมาณทัง้

โครงการ

การก าหนด
ระยะเวลาใน

การด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ล า 
ดับ

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมตามโครงการ
ตัวชีว้ัด

ความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที่/กลุม่คน)

แหล่ง
งบประมาณ

15 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 1.คืนขอ้มลู/จดัท าแผนกองทุนฯต าบล ประชาชนกลุ่ม กลุ่มเส่ียงโรคความดัน กองทุนหลักประกนั -ค่าปูายไวนิล ขนาด 1x3 เมตร 16,050.00           1ก.พ. 2565 - รพ.สต.บ้านสะพานยาว
สุขภาพ 3อ 2ส ในกลุ่มเส่ียงโรค 2.จดัท าโครงการ ขอ้อนุมติัโครงการ เส่ียงโรคความดัน โลหิตสูงและโรคเบาหวาน สุขภาพต าบล เป็นเงิน 450 บาท

 30 ก.ย. 2565 วรารัตน์  ดาดาด
ความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน 3.ประชาสัมพันธโ์ครงการ และประสาน โลหิตสูงและโรค ในเขต รพ.สต. -ค่าอาหารกลางวนั อาหารวา่งและ 
ประจ าปี 2565 งานกบัเจา้หน้าที่ที่เกี่ยวขอ้งโครงการ เบาหวาน ขึ้น บ้านสะพานยาว เคร่ืองด่ืม จ านวน 1 วนั x 100 บาท 

4.จดักจิกรรมปรับเปล่ียนพฤติกรรม เป็นผู้ปุวยรายใหม่ จ านวน 80 คน  x 80 คน เป็นเงิน 8,000 บาท 
ในกลุ่มเส่ียงฯ ดังนี้ จากการคัดกรอง -ค่าวทิยากรให้ความรู้ จ านวน 6 ชั่วโมง 4.1 ประเมนิสุขภาพ ได้แก ่น้ าหนัก 
ส่วน น้อยกวา่ร้อยละ 30 x 600 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท 
สูง BMI วดัความดัน รอบเอว เจาะ -ค่าเอกสารประกอบการอบรม 
น้ าตาลปลายนิ้ว ประกอบด้วย คู่มอื แบบทดสอบความรู้ 
4.3 อบรมให้ความรู้ แนะน าในการปรับ ปากกา แฟูมเอกสาร ชดุละ 50 บาท 
เปล่ียนพฤติกรรม 3อ 2ส x 80 ชดุ เป็นเงิน 4,000 บาท 
4.4 ท าเมนูชสุูขภาพ ไขม้นัต่ าปลอดสาร
4.5 ฝึกกายบริการ ออกก าลังกาย ฝึกจติ
คลายเครียด
5.ติดตาม ประเมนิผลและรายงานผล
โครงการ

16,050.00          
432,869.00        

รวมงบประมาณหน้าน้ี หน่ึงหมื่นหกพันห้าสบิบาทถ้วน

รวมงบประมาณพันยอด (งบประมาณรวมหน้าก่อน + งบประมาณหน้าน้ี) สี่แสนสามหมื่นสองพันแปดร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน

 



                       2. ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุม่สงสัยปว่ยโรคความดันโลหติสูง มากกว่าหรือเทา่กับ 80

แผนปฏบิตัิการ ประจ าปงีบประมาณ  2565  เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีสัชนาลัย

ยุทธ์ศาสตร์กระทรวงที ่1 : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรคและค้มุครองผู้บริโภคเปน็เลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)

สอดคล้องกับนโยบายปลัดกระทรวง : นโยบายที ่7. ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

ตอบตัวชีว้ัด KPI ของกระทรวงสาธารณสุข : ตัวที ่: 11. รอยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลมุสงสัยปวยโรคเบาหวาน และ/หรือความดันโลหติสูง

กลยุทธ์ : 1. ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ 2. พัฒนาคุณภาพชีวิตคนศรีสัชนาลัยทกุกลุม่วัย

ผลลัพธ/์ผลผลิต :1. ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุม่สงสัยปว่ยโรคเบาหวาน มากกว่าหรือเทา่กับ 80

รายละเอียดการใช้
งบประมาณ(บาท)

รวม
งบประมาณทัง้

โครงการ

การก าหนด
ระยะเวลาใน

การด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ล า 
ดับ

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมตามโครงการ
ตัวชีว้ัด

ความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที่/กลุม่คน)

แหล่ง
งบประมาณ

16 โครงการสร้างความรอบรู้ด้าน การปรับเปล่ียนและแลกเปล่ียนเรียนรู้ -ผู้เขา้ร่วมโครงการ กลุ่มเส่ียงโรคเบาหวาน กองทุนหลักประกนั -ค่าปูายไวนิล ขนาด 1x3 เมตร 23,810.00           ม.ค.-65 รพ.สต.ดงคู่
สุขภาพ (health literacy) เพื่อลด พฤติกรรมสุขภาพ เขา้ร่วมร้อยละ 100 และโรคความดันโลหิตสูง สุขภาพต าบลดงคู่ เป็นเงิน 450 บาท

 อนงค์นาถ 
ภาวะแทรกซ้อนในกลุ่มผู้ปุวยโรค -ให้ความรู้เกี่ยวกบัโรคเบาหวาน -แบบประเมนิกอ่น  80  คน -ค่าอาหารกลางวนั อาหารวา่งและ
เบาหวาน/ความดันโลหิตสูงต าบลดงคู่โรคความดันโลหิตสูงให้ความรู้การปรับ และหลัง เคร่ืองด่ืมจ านวน 1 วนั x 100 บาท 
 ปี 2565 เปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ โดยเน้นหลัก x  80 คน  เป็นเงิน 8,000 บาท 

 3อ.2ส. -ค่าตอบแทนวทิยากร 2,400 บาท   
-ค่าถา่ยเอกสารแบบประเมนิ
ความรู้เป็นเงิน 160 บาท
-ค่ากระเป๋าใส่เอกสาร จ านวน 80 ใบ
x 150 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท 
-ค่าวสัดุอปุกรณ์ 800บาท

กิจกรรมที่ 3 จดัอบรมให้ความรูป้รับ
ลดเสี่ยง ลดโรคไม่ตดิตอ่เรือ้รัง
ชุมชนลดเค็ม ลดเสี่ยง ลดโรคไม่
ตดิตอ่เรือ้รังในพ้ืนที่ ประกอบดว้ย
 1 โครงการ

23,810.00          
456,679.00        

รวมงบประมาณหน้าน้ี สองหมื่นสามพันแปดร้อยสบิบาทถ้วน

รวมงบประมาณพันยอด (งบประมาณรวมหน้าก่อน + งบประมาณหน้าน้ี) สี่แสนห้าหมื่นหกพันหกร้อยเจด็สิบเก้าบาทถ้วน

 



                       2. ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุม่สงสัยปว่ยโรคความดันโลหติสูง มากกว่าหรือเทา่กับ 80

แผนปฏบิตัิการ ประจ าปงีบประมาณ  2565  เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีสัชนาลัย

ยุทธ์ศาสตร์กระทรวงที ่1 : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรคและค้มุครองผู้บริโภคเปน็เลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)

สอดคล้องกับนโยบายปลัดกระทรวง : นโยบายที ่7. ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

ตอบตัวชีว้ัด KPI ของกระทรวงสาธารณสุข : ตัวที ่: 11. รอยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลมุสงสัยปวยโรคเบาหวาน และ/หรือความดันโลหติสูง

กลยุทธ์ : 1. ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ 2. พัฒนาคุณภาพชีวิตคนศรีสัชนาลัยทกุกลุม่วัย

ผลลัพธ/์ผลผลิต :1. ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุม่สงสัยปว่ยโรคเบาหวาน มากกว่าหรือเทา่กับ 80

รายละเอียดการใช้
งบประมาณ(บาท)

รวม
งบประมาณทัง้

โครงการ

การก าหนด
ระยะเวลาใน

การด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ล า 
ดับ

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมตามโครงการ
ตัวชีว้ัด

ความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที่/กลุม่คน)

แหล่ง
งบประมาณ

17 โครงการ หมู่บ้านต้นแบบ ลดโรค กจิกรรมที่ 1 ประชมุ MOU ผู้เขา้ร่วมโครงการ กลุ่มเส่ียงโรคความดันโลหิต กองทุนหลักประกนั 12,700.00           ธ.ค 64 - ม.ิย 65 กลุ่มงานปฐมภมูแิละ
ลดโซเดียมชมุชนหมู่ 3 บ้านหาดสูง 1. จดัประชมุท าขอ้ตกลง (MOU) พัฒนา ทราบถงึปริมาณเกลือ สูง ,ผู้น าชมุชน ,อสม. สุขภาพเทศบาลต าบล องค์รวม

หมู่บ้านลดเค็ม ลดโซเดียม /คืนขอ้มลู ในอาหารที่รับประทาน และประชาชนทั่วไปใน หาดเส้ียว เปมกิา วงศ์กทัลีคาม
ภาวะสุขภาพแกห่มู่บ้านและก าหนดกลุ่ม และเกดิความตระหนัก หมู่ 3 บ้านหาดสูง
เปูาหมาย ปรับเปล่ียนพฤติกรรม  จ านวน 40 คน

ในการดูแลสุขภาพและ เจา้หน้าที่รพ. จ านวน
มหีมู่บ้านต้นแบบลด 5 คน รวมจ านวน 45 คน
เค็ม ลดโรค 1 หมู่บ้าน

กจิกรรมที่ 2 จดัอบรมให้ความรู้ -ค่าปูายไวนิล 1×3 เมตร 
1. ให้ความรู้เร่ืองอนัตรายของการบริโภค เป็นเงิน 400 บาท
อาหารเค็มและวธิกีารใชเ้คร่ืองตรวจวดั -ค่าอาหารกลางวนั อาหารวา่งและ
ความเค็ม เคร่ืองด่ืมจ านวน 1 วนั x 100 บาท 
2.อสม.รณรงค์ตรวจวดัความเค็มของ x 45 คน เป็นเงิน 4,500 บาท

อาหารในครัวเรือนที่รับผิดชอบ และแจง้ -ค่าตอบแทนวทิยากรให้ความรู้ 1 คน 
ผลการตรวจวดัให้ทราบ ×2 ชั่วโมง ๆ ละ × 600 บาท 

เป็นเงิน 1,200 บาท
-ค่าจดัท าชดุเอกสารประกอบการอบรม

6,100.00           
462,779.00        

รวมงบประมาณหน้าน้ี หกพันหน่ึงร้อยบาทถ้วน

รวมงบประมาณพันยอด (งบประมาณรวมหน้าก่อน + งบประมาณหน้าน้ี) สี่แสนหกหมื่นสองพันเจด็ร้อยเจด็สิบเก้าบาทถ้วน 



                       2. ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุม่สงสัยปว่ยโรคความดันโลหติสูง มากกว่าหรือเทา่กับ 80

แผนปฏบิตัิการ ประจ าปงีบประมาณ  2565  เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีสัชนาลัย

ยุทธ์ศาสตร์กระทรวงที ่1 : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรคและค้มุครองผู้บริโภคเปน็เลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)

สอดคล้องกับนโยบายปลัดกระทรวง : นโยบายที ่7. ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

ตอบตัวชีว้ัด KPI ของกระทรวงสาธารณสุข : ตัวที ่: 11. รอยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลมุสงสัยปวยโรคเบาหวาน และ/หรือความดันโลหติสูง

กลยุทธ์ : 1. ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ 2. พัฒนาคุณภาพชีวิตคนศรีสัชนาลัยทกุกลุม่วัย

ผลลัพธ/์ผลผลิต :1. ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุม่สงสัยปว่ยโรคเบาหวาน มากกว่าหรือเทา่กับ 80

รายละเอียดการใช้
งบประมาณ(บาท)

รวม
งบประมาณทัง้

โครงการ

การก าหนด
ระยะเวลาใน

การด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ล า 
ดับ

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมตามโครงการ
ตัวชีว้ัด

ความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที่/กลุม่คน)

แหล่ง
งบประมาณ

(คู่มอื แบบทดสอบความรู้ แฟูม ปากกา) 
จ านวน 40 ชดุ × 40 บาท  
เป็นเงิน 1,600 บาท
-ค่าวสัดุ (เคร่ืองตรวจวดัความเค็ม ) 
1 เคร่ือง × 2,500 เป็นเงิน 2,500 บาท

กจิกรรมที่ 3 การติดตามผล -ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมจ านวน 45  
1. ติดตามประเมนิผล  และรายงานผล คน (เจา้หน้าที่ 5 คนผู้เขา้ร่วมโครงการ 
การด าเนินงานตามโครงการ  40 คน ) × 25 บาท × 1 มื้อ × 2 คร้ัง

เป็นเงิน 2,250 บาท

-ค่าเกยีรติบัตรพร้อมกรอบ 1 กรอบ 
เป็นเงิน 250 บาท

6,600.00         

469,379.00      รวมงบประมาณพันยอด (งบประมาณรวมหน้าก่อน + งบประมาณหน้าน้ี) สี่แสนหกหมื่นเก้าพันสามร้อยเจด็สิบเก้าบาทถ้วน

รวมงบประมาณหน้าน้ี หกพันหกร้อยบาทถ้วน

 



แผนงานที่ 3 การป้องกันควบคุม
โรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้าน
สุขภาพ

18 โครงการให้บริการวัคซีนป้องกัน จดัซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ในการให้บริการ 1.การปฏิบัติงานใน ประชาชนที่มารับ เงินบ ารุงโรงพยาบาล 1.ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม 1,085,182.00       ม.ค.65-ก.ย.65 กลุ่มงานปฐมภูมิและ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉีดวคัซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา การฉีดวคัซีนป้องกัน บริการฉีดวคัซีน ศรีสัชนาลัย จ านวน 240 รีม x 105 บาท เป็นเงิน องค์รวม
ปีงบประมาณ 2565 2019 กับประชาชน อ าเภอศรีสัชนาลัย โรคติดเชื้อไวรัส ป้องกันโรคติดเชื้อ 25,200  บาท

โคโรนา 2019 ไวรัสโคโรนา 2019 2.ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร ๑/๒ ของA5
สามารถด าเนินการ ในอ าเภอศรีสัชนาลัย จ านวน 480 รีม x 60 บาท เป็นเงิน 28,800 บาท
ได้อย่างต่อเนื่อง 3.ค่าถ่านไฟฉาย AAA  จ านวน 5,760 ก้อน 
2.ประชาชนได้รับการ  x 6 บาท เป็นเงิน 34,560 บาท
บริการฉีดวคัซีน 4.ค่าถ่านไฟฉาย AA จ านวน  5,760 ก้อน 
โควดิ-19 อย่างน้อย  x 6 บาท เป็นเงิน 34,560  บาท
ร้อยละ 70 5.ค่าถ่านไมโครโฟน 9 V จ านวน 1,152 ก้อน

 x 28 บาท เป็นเงิน 32,256 บาท
155,376.00        
624,755.00        

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมตามโครงการ
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย/
จ านวน(ระบุ

พ้ืนที่/กลุ่มคน)

แหล่ง
งบประมาณ

รายละเอียดการใช้งบประมาณ
(บาท)

รวม
งบประมาณทัง้

โครงการ

การก าหนด
ระยะเวลาใน

การด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

รวมงบประมาณหน้าน้ี หน่ึงแสนห้าหมื่นห้าพันสามรอ้ยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  2565  เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีสัชนาลัย

ยุทธ์ศาสตร์กระทรวงที ่1 : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention&Protection Excellence)

สอดคล้องกับนโยบายปลัดกระทรวง : นโยบายที ่4. สุขภาพดีวิถีใหม่    นโยบายที ่5.COVID-19

ตอบตัวชี้วัด KPI ของกระทรวงสาธารณสุข : ตัวที ่14 : ระดับความส าเร็จในการเตรียมพร้อมและตอบโต้การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กลยุทธ์ : 1. ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ 2. พัฒนาคุณภาพชีวิตคนศรีสัชนาลัยทุกกลุ่มวัย 3. ส่งเสริมสุขภาพดีวิถีใหม่

รวมงบประมาณพันยอด (งบประมาณรวมหน้าก่อน + งบประมาณหน้าน้ี) หกแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดรอ้ยห้าสิบห้าบาทถ้วน

ผลลัพธ์ /ผลผลิต: 1. การปฏิบัติงานในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเน่ือง

                      3. เกิดชุมชนต้นแบบในการเตรียมพร้อมและตอบโต้การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(covid-19)

                      2. สามารถให้บริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แก่ประชาชนได้ทันตามก าหนด



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมตามโครงการ
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย/
จ านวน(ระบุ

พ้ืนที่/กลุ่มคน)

แหล่ง
งบประมาณ

รายละเอียดการใช้งบประมาณ
(บาท)

รวม
งบประมาณทัง้

โครงการ

การก าหนด
ระยะเวลาใน

การด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  2565  เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีสัชนาลัย

ยุทธ์ศาสตร์กระทรวงที ่1 : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention&Protection Excellence)

สอดคล้องกับนโยบายปลัดกระทรวง : นโยบายที ่4. สุขภาพดีวิถีใหม่    นโยบายที ่5.COVID-19

ตอบตัวชี้วัด KPI ของกระทรวงสาธารณสุข : ตัวที ่14 : ระดับความส าเร็จในการเตรียมพร้อมและตอบโต้การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กลยุทธ์ : 1. ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ 2. พัฒนาคุณภาพชีวิตคนศรีสัชนาลัยทุกกลุ่มวัย 3. ส่งเสริมสุขภาพดีวิถีใหม่

ผลลัพธ์ /ผลผลิต: 1. การปฏิบัติงานในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเน่ือง

                      3. เกิดชุมชนต้นแบบในการเตรียมพร้อมและตอบโต้การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(covid-19)

                      2. สามารถให้บริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แก่ประชาชนได้ทันตามก าหนด

6.ค่าหมึกพิมพ์ 107A จ านวน 960  กล่อง

 x 950 บาท เป็นเงิน  912,000 บาท
7.ค่าหมึกเติมตลับชาดสีน้ าเงิน จ านวน  26 ขวด   
 x 8.25 บาท เป็นเงิน 215 บาท
8.ค่าถุงด า 28*45" จ านวน 104 กก.x 55 บาท

 เป็นเงิน 5,720 บาท
9.ค่าถุงแดง 16*22" จ านวน 104 กก. x 75 บาท
 เป็นเงิน 7,800 บาท

10.ค่าลวดเย็บเบอร์ 10 จ านวน 480 กล่องเล็ก
 x 7.7 บาท เป็นเงิน 3,696 บาท
11.ค่าลวดเสียบกระดาษ จ านวน 5 กล่อง      
x 75 บาท เป็นเงิน 375 บาท

929,806.00        
1,554,561.00     

รวมงบประมาณหน้าน้ี เก้าแสนสองหมื่นเก้าพันแปดรอ้ยหกบาทถ้วน

รวมงบประมาณพันยอด (งบประมาณรวมหน้าก่อน + งบประมาณหน้าน้ี) หน่ึงล้านห้าแสนห้าหมืน่สี่พันห้าร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมตามโครงการ
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย/
จ านวน(ระบุ

พ้ืนที่/กลุ่มคน)

แหล่ง
งบประมาณ

รายละเอียดการใช้งบประมาณ
(บาท)

รวม
งบประมาณทัง้

โครงการ

การก าหนด
ระยะเวลาใน

การด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  2565  เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีสัชนาลัย

ยุทธ์ศาสตร์กระทรวงที ่1 : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention&Protection Excellence)

สอดคล้องกับนโยบายปลัดกระทรวง : นโยบายที ่4. สุขภาพดีวิถีใหม่    นโยบายที ่5.COVID-19

ตอบตัวชี้วัด KPI ของกระทรวงสาธารณสุข : ตัวที ่14 : ระดับความส าเร็จในการเตรียมพร้อมและตอบโต้การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กลยุทธ์ : 1. ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ 2. พัฒนาคุณภาพชีวิตคนศรีสัชนาลัยทุกกลุ่มวัย 3. ส่งเสริมสุขภาพดีวิถีใหม่

ผลลัพธ์ /ผลผลิต: 1. การปฏิบัติงานในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเน่ือง

                      3. เกิดชุมชนต้นแบบในการเตรียมพร้อมและตอบโต้การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(covid-19)

                      2. สามารถให้บริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แก่ประชาชนได้ทันตามก าหนด

19 โครงการหมู่บ้านวิถีใหม่สู่ภัย
โควิด-19 บ้านผาค า โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่สิน
1.จดัเตรียมข้อมูลโครงการ การติดเชื้อโรค 1.แกนน าหมู่บ้าน 26 คนกองทุนหลักประกัน 20,350.00           ม.ค. 65 - ก.ย. 65 รพ.สต.แม่สิน
2.เสนอโครงการเพื่อขอรับงบ โควดิ 19 ในบ้าน 2.จดักิจกรรมตัวแทน สุขภาพองค์การ โสวชิญา  ประทุมมา
ประมาณจากกองทุนหลักประกัน ผาค าเป็น 0 ครัวเรือน 100 คน บริหารส่วนต าบล
สุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล 3.เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้แม่สิน
แม่สิน แกนน าหมู่บ้าน 26 คน
3.ประชุมแกนน าชุมชน 1.แต่งต้ังคณะท างานขับเคล่ือนการ ตัวแทนหมู่ละ 4 คน -ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมจ านวน 26 คน x 1 มื้อ

ด าเนินงาน จ านวน 8 หมู่ รวม 32 คน x 25 บาท เป็นเงิน 650 บาท
2. ประเมินวเิคราะห์ชุมชนเกี่ยวกับโรค รวมเป็นเงิน 650 บาท
โควดิ 19

4.จดักิจกรรมเสริมสร้างความรู้ 1.จดัท าแผนชุมชนร่วมกันในเวทีชุมชน -ค่าป้ายไวนิลโครงการ ขนาด 1X3เมตร
ความตระหนัก ตามหัวข้อดังนี้  จ านวน 1 ป้าย เป็นเงิน 450 บาท

1,100.00           
1,555,661.00     

รวมงบประมาณหน้าน้ี หน่ึงพันหน่ึงรอ้ยบาทถ้วน

รวมงบประมาณพันยอด (งบประมาณรวมหน้าก่อน + งบประมาณหน้าน้ี) หน่ึงล้านห้าแสนห้าหมืน่ห้าพันหกร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมตามโครงการ
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย/
จ านวน(ระบุ

พ้ืนที่/กลุ่มคน)

แหล่ง
งบประมาณ

รายละเอียดการใช้งบประมาณ
(บาท)

รวม
งบประมาณทัง้

โครงการ

การก าหนด
ระยะเวลาใน

การด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  2565  เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีสัชนาลัย

ยุทธ์ศาสตร์กระทรวงที ่1 : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention&Protection Excellence)

สอดคล้องกับนโยบายปลัดกระทรวง : นโยบายที ่4. สุขภาพดีวิถีใหม่    นโยบายที ่5.COVID-19

ตอบตัวชี้วัด KPI ของกระทรวงสาธารณสุข : ตัวที ่14 : ระดับความส าเร็จในการเตรียมพร้อมและตอบโต้การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กลยุทธ์ : 1. ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ 2. พัฒนาคุณภาพชีวิตคนศรีสัชนาลัยทุกกลุ่มวัย 3. ส่งเสริมสุขภาพดีวิถีใหม่

ผลลัพธ์ /ผลผลิต: 1. การปฏิบัติงานในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเน่ือง

                      3. เกิดชุมชนต้นแบบในการเตรียมพร้อมและตอบโต้การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(covid-19)

                      2. สามารถให้บริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แก่ประชาชนได้ทันตามก าหนด

-พัฒนาระบบเฝ้าระวงัและกระบวนการ -ค่าอาหารกลางวนั อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม
คัดกรองโรคในผู้ที่เดินทางเข้าออกหมู่ จ านวน 1 วนั x 100 บาท x 100 คน
บ้านผาค า เป็นเงิน 10,000 บาท
-ความครอบคลุมการได้รับวคัซีน -ค่าวทิยากร ชม.ละ 600 บาท x 1 คน x 6 ชม. 
โควดิ 19 เป็นเงิน 3,600 บาท
-ถอดบทเรียนการเตรียมพร้อมและ -ค่าวสัดุอุปกรณ์ (G22กระดาษบรู๊ฟ ปากกาเมจกิ
ตอบโต้การระบาดจากโรคโควดิ 19 กระดาษกาว กระดาษA4 ปากกา)
ของคนในหมู่บ้าน เป็นเงิน 600 บาท
-การด าเนินมาตรการ D M H T T A รวมเป็นเงิน 14,650 บาท
-ประชาชนกลุ่มเส่ียงเข้าถึงบริการสุขภาพ
จติและได้รับการเยียวยาจติใจ
2. ด าเนินการตามแผนชุมชน
3. ก ากับติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงาน

14,200.00         
1,569,861.00     

รวมงบประมาณหน้าน้ี หน่ึงหมื่นสี่พันสองรอ้ยบาทถ้วน

รวมงบประมาณพันยอด (งบประมาณรวมหน้าก่อน + งบประมาณหน้าน้ี) หน่ึงล้านห้าแสนหกหมืน่เก้าพันแปดร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมตามโครงการ
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย/
จ านวน(ระบุ

พ้ืนที่/กลุ่มคน)

แหล่ง
งบประมาณ

รายละเอียดการใช้งบประมาณ
(บาท)

รวม
งบประมาณทัง้

โครงการ

การก าหนด
ระยะเวลาใน

การด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  2565  เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีสัชนาลัย

ยุทธ์ศาสตร์กระทรวงที ่1 : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention&Protection Excellence)

สอดคล้องกับนโยบายปลัดกระทรวง : นโยบายที ่4. สุขภาพดีวิถีใหม่    นโยบายที ่5.COVID-19

ตอบตัวชี้วัด KPI ของกระทรวงสาธารณสุข : ตัวที ่14 : ระดับความส าเร็จในการเตรียมพร้อมและตอบโต้การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กลยุทธ์ : 1. ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ 2. พัฒนาคุณภาพชีวิตคนศรีสัชนาลัยทุกกลุ่มวัย 3. ส่งเสริมสุขภาพดีวิถีใหม่

ผลลัพธ์ /ผลผลิต: 1. การปฏิบัติงานในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเน่ือง

                      3. เกิดชุมชนต้นแบบในการเตรียมพร้อมและตอบโต้การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(covid-19)

                      2. สามารถให้บริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แก่ประชาชนได้ทันตามก าหนด

5.จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้กับหมู่ -ค่าวทิยากร ชม.ละ 600 บาท x 1 คน x 6 ชม. 
บ้านในเขตรับผิดชอบของ เป็นเงิน 3,600 บาท
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล -ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมจ านวน 58 คน x 
แม่สิน  1 มื้อ x 25 บาท เป็นเงิน 1,450 บาท

รวมเป็นเงิน 5,050 บาท 

6.ประเมินผลและสรุปโครงการ

5,050.00          

1,574,911.00     

รวมงบประมาณหน้าน้ี ห้าพันห้าสิบบาทถ้วน

รวมงบประมาณพันยอด (งบประมาณรวมหน้าก่อน + งบประมาณหน้าน้ี) หน่ึงล้านห้าแสนเจ็ดหมืน่สี่พันเก้าร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน



แผนงานที่ 3 การป้องกันควบคุมโรค

และลดปัจจยัเสี่ยงดา้นสขุภาพ
20 โครงการป้องกันเดก็จมน้้า 1. ประชมุคืนขอ้มลู สถานการณ์ 1.ไมม่เีด็กจมน้้าเสียชวีติอ้าเภอศรีสัชนาลัย เงินบ้ารุง โรงพยาบาล -ค่าอาหารกลางวนั อาหารวา่งและ 10,600.00            ม.ค..64-ม.ีค.65 กลุ่มงานปฐมภมูแิละ

ชี้เป้าจดุเส่ียง 2.เด็กได้รับความรู้การ 1. ก้านัน ศรีสัชนาลัย เคร่ืองด่ืม จ้านวน 1 วนั x 100 บาท องค์รวม
2. แนวทางกจิกรรม การขบัเคล่ือนทีม ป้องกนัการเอาตัวรอด 2. ตัวแทนอปท. ทุกแห่ง x 60 คน เป็นเงิน  6,000 บาท เมธาสิทธิ ์นวลเนียม
ผู้กอ่การดี ระดับทองและเงิน ในน้้า 3.ประธานเครือขา่ยครู -ค่าวทิยากรชม.ละ 600 × 6 ชม. 
3. ติดตามสอบสวนเด็กจมน้้า กรณี 3.มทีีมกอ่การดีครบ 4. ตัวแทน จนท.รพ.สต. เป็นเงิน 3,600 บาท
เสียชวีติ และไมเ่สียชวีติ ทุกต้าบล และ รพ.ศรีสัชนัลย -ค่าวสัดุอปุกรณ์ 1,000 บาท
4. สรุปผลการด้าเนินงาน 5. นักขา่ว

รวม 60 คน

10,600.00          

1,585,511.00      รวมงบประมาณพันยอด (งบประมาณรวมหน้าก่อน + งบประมาณหน้าน้ี) หน่ึงล้านห้าแสนแปดหมื่นห้าพันห้าร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน

รายละเอียดการใช้
งบประมาณ(บาท)

รวม
งบประมาณทัง้

โครงการ

การก้าหนด
ระยะเวลาใน

การด้าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

รวมงบประมาณหน้าน้ี หน่ึงหมื่นหกร้อยบาทถ้วน

ล้าดั
บ

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมตามโครงการ
ตัวชีว้ัด

ความส้าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/
จ้านวน(ระบุ

พ้ืนที/่กลุม่คน)

แหล่ง
งบประมาณ

ผลลัพธ/์ผลผลิต : 1. อัตราเด็กจมน้้าเสียชีวิตในเด็กอายุต่้ากว่า 15 ป ีไม่เกิน 6.5 ต่อแสนประชากร

แผนปฏบิตัิการ ประจ้าปงีบประมาณ  2565  เครือข่ายสุขภาพอ้าเภอศรีสัชนาลัย

ยุทธ์ศาสตร์กระทรวงที ่1 : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลิศ (Promotion Prevention&Protection Excellence)
สอดคล้องกับนโยบายปลัดกระทรวง : นโยบายที ่7. ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
ตอบตัวชีว้ัด KPI ของกระทรวงสาธารณสุข : ตัวที ่: 10. ระดับความส้าเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของหน่วยงานระดับจังหวัด
กลยุทธ์ : 1. พัฒนาคุณภาพชีวิตคนศรีสัชนาลัยทกุกลุม่วัย  2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย



แผนงานที่ 3 การปอ้งกันควบคุมโรค

และลดปจัจัยเสีย่งดา้นสุขภาพ
21 โครงการอาหารปลอดภยั 1.อบรมพฒันาศักยภาพสุขาภบิาล 1.ผู้ประกอบการได้ -ผู้ประกอบการร้าน เงินบ ารุง โรงพยาบาล -ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ 16,120.00           ม.ค.65-มี.ค.65 กลุ่มงานปฐมภมูิและ

ร้านอาหารและแผงลอย รับการพฒันาศักยภาพอาหารและแผงลอย ศรีสัชนาลัย เคร่ืองด่ืม จ านวน 1 วัน x 100 บาท องค์รวม
2.อตัราโรคติดต่อ  จ านวน 100 ร้าน x 100 คน เปน็เงิน  10,000 บาท เมธาสิทธิ ์นวลเนยีม
ทางอาหารและน  า

2.ออกสุ่มตรวจประเมินมาตรฐานร้าน ลดลงกว่าค่า Median -ผู้รับผิดชอบงานอาหาร -ค่าชุดตรวจน  ามันทอดซ  า 4 ชุด 
อาหารและแผงลอย ปลอดภยัที่ออกปฎบิติั ชุดละ 530 บาท เปน็เงิน 2,120 บาท 

งาน จ านวน 5 คน -ค่าวัสดุอปุกรณ์ 1,000 บาท
-ค่าเบี ยเลี ยง วันละ 120 บาท × 5 วัน
× 5 คน เปน็เงิน 3,000 บาท

16,120.00         

1,601,631.00     รวมงบประมาณพันยอด (งบประมาณรวมหน้าก่อน + งบประมาณหน้าน้ี) หน่ึงล้านหกแสนหน่ึงพันหกรอ้ยสามสิบเอ็ดบาทถ้วน

รายละเอียดการใช้
งบประมาณ(บาท)

รวม
งบประมาณทัง้

โครงการ

การก าหนด
ระยะเวลาใน

การด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

รวมงบประมาณหน้าน้ี หน่ึงหมื่นหกพันหน่ึงรอ้ยยีส่ิบบาทถ้วน

ล าดั
บ

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมตามโครงการ
ตวัชีว้ัด

ความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุม่

คน)

แหลง่
งบประมาณ

                      3. ร้านอาหาร (Clean Food Good Taste Plus) จงัหวัดละ 5 แหง่

แผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ  2565  เครือขา่ยสขุภาพอ าเภอศรีสชันาลยั
ยทุธ์ศาสตร์กระทรวงที ่1 : สอดคลอ้งกับประเดน็ยทุธศาสตร์ ดา้นสง่เสริมสขุภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลศิ (Promotion Prevention&Protection Excellence)
สอดคลอ้งกับนโยบายปลดักระทรวง : นโยบายที ่7. ดแูลสขุภาพแบบองค์รวม
ตอบตวัชีว้ัด KPI ของกระทรวงสาธารณสขุ : ตวัที ่: 16. จงัหวัดมกีารขบัเคลือ่นการด าเนินงานอาหารปลอดภยัทีม่ปีระสทิธิภาพ
กลยทุธ์ : 1. สง่เสริมความรอบรู้ดา้นสขุภาพ 2. พัฒนาคุณภาพชวีิตคนศรีสชันาลยัทกุกลุม่วัย
ผลลพัธ/์ผลผลติ : 1. ตลาดนัด น่าซ้ือ (Temporary Market) พ้ืนทีข่ยาย จงัหวัดละ 5 แหง่
                      2. อาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) พ้ืนทีข่ยายจงัหวัดละ 1 แหง่



แผนงานที ่4 การบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม

22 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพ่ือ กิจกรรมที ่1 พัฒนาการซ่อมบ ารุงระบบโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย เงินบ ารุง -ค่าตรวจคุณภาพน้ าคร้ังละ5,740 บาท 139,485.00          ธ.ค.64 -ก.ย.65 กลุ่มงานปฐมภมูิและ
เสริมสร้างสุขภาพบคุลากร และ
สร้าง

บ าบดัน้ าเสีย สามารถพัฒนา × 4 คร้ัง เปน็เงิน 22,960 บาท  
 องค์รวม
สิ่งแวดล้อมให้ปลอดภยัทัง้ผู้ให้
และ

อาชีวอนามัยและ -ค่าชุดตรวจคลอรีนในน้ าชุดละ 
ผู้รับบริการ ส่ิงแวดล้อมทีเ่อื้อต่อ 350 บาท × 1 ชุด เปน็เงิน 350 บาท

การส่งเสริมสุขภาพ -ค่าชุดเติมคลอรีนในน้ าชุดละ 60 บาท
บคุลากรผู้รับบริการ × 10 ชุด เปน็เงิน 600 บาท
และชุมชน -ค่าชุดตรวจค่า DO ชุดละ 1,000

บาท × 1 ชุด เปน็เงิน 1,000 บาท
-ค่าชุดเติมชุดตรวจค่า DO ชุดละ 500
บาท × 2 ชุดเปน็เงิน 1,000 บาท
รวมเปน็เงิน 25,910 บาท

กิจกรรมที ่2 ซ้อมแผนอัคคีภยั บคุลากรเครือข่ายสุขภาพ -ค่าวิทยากรชม. ละ 600 × 6 ชม. 
-อบรมใหค้วามรู้เจ้าหนา้ทีซ้่อมแผน อ าเภอศรีสัชนาลัย เปน็เงิน 3,600 บาท
อัคคีภยั -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 1มื้อ ×25 

บาท × 216 คน เปน็เงิน 5,400 บาท

34,910

1,636,541รวมงบประมาณพันยอด (งบประมาณรวมหน้าก่อน + งบประมาณหน้าน้ี)
สามหมืน่สี่พันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน

หน่ึงล้านหกแสนสามหมื่นหกพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน

ผลลพัธ์/ผลผลติ : 1. ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามยัสิ่งแวดลอ้มไดต้ามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์ฯ ระดบัดมีากขึ้นไป

แผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ  2565  เครือขา่ยสขุภาพอ าเภอศรีสชันาลยั

ยทุธ์ศาสตร์กระทรวงที่ 1 : สอดคลอ้งกับประเดน็ยทุธศาสตร์ ดา้นสง่เสริมสขุภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลศิ (Promotion Prevention&Protection Excellence)
สอดคลอ้งกับนโยบายปลดักระทรวง : นโยบายที่ 9. องค์กรแหง่ความสขุ
ตอบตวัชี้วัด KPI ของกระทรวงสาธารณสขุ : ตวัที่ : 17. ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามยัสิ่งแวดลอ้มไดต้ามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital
กลยทุธ์ : 1. พัฒนาคุณภาพชวีิตคนศรีสชันาลยัทกุกลุ่มวัย  2. เสริมสร้างความเขม้แขง็ของภาคีเครือขา่ย

                      2. ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามยัสิ่งแวดลอ้มไดต้ามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์ฯ ระดบัดมีาก Plus

ล า
ดบั

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมตามโครงการ
ตวัชี้วัด

ความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/
จ านวน(ระบุ

พ้ืนที/่กลุ่มคน)

แหลง่
งบประมาณ

รายละเอียดการใช้
งบประมาณ(บาท)

รวม
งบประมาณทั้ง

โครงการ

การก าหนด
ระยะเวลาใน

การด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

รวมงบประมาณหน้าน้ี



ผลลพัธ์/ผลผลติ : 1. ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามยัสิ่งแวดลอ้มไดต้ามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์ฯ ระดบัดมีากขึ้นไป

แผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ  2565  เครือขา่ยสขุภาพอ าเภอศรีสชันาลยั

ยทุธ์ศาสตร์กระทรวงที่ 1 : สอดคลอ้งกับประเดน็ยทุธศาสตร์ ดา้นสง่เสริมสขุภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลศิ (Promotion Prevention&Protection Excellence)
สอดคลอ้งกับนโยบายปลดักระทรวง : นโยบายที่ 9. องค์กรแหง่ความสขุ
ตอบตวัชี้วัด KPI ของกระทรวงสาธารณสขุ : ตวัที่ : 17. ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามยัสิ่งแวดลอ้มไดต้ามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital
กลยทุธ์ : 1. พัฒนาคุณภาพชวีิตคนศรีสชันาลยัทกุกลุ่มวัย  2. เสริมสร้างความเขม้แขง็ของภาคีเครือขา่ย

                      2. ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามยัสิ่งแวดลอ้มไดต้ามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์ฯ ระดบัดมีาก Plus

ล า
ดบั

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมตามโครงการ
ตวัชี้วัด

ความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/
จ านวน(ระบุ

พ้ืนที/่กลุ่มคน)

แหลง่
งบประมาณ

รายละเอียดการใช้
งบประมาณ(บาท)

รวม
งบประมาณทั้ง

โครงการ

การก าหนด
ระยะเวลาใน

การด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-ค่าถังแกส๊ขนาด 15 กก. 1 ถัง
ราคา 400 บาท
-ค่าน้ ามันดีเซล 250 บาท
-ค่าบรรจุเคมีถังดับเพลิงสีแดง
ขนาด 15 ปอนด์ ถังละ 450 บาท ×
46 ถัง เปน็เงิน 20,700 บาท
-ค่าบรรจุเคมีถังดับเพลิงสีแดง
ขนาด 20 ปอนด์ ถังละ 600 บาท ×
12 ถัง เปน็เงิน 7,200 บาท
-ค่าบรรจุเคมีถังดับเพลิงสีเขียว
ขนาด 15 ปอนด์ ถังละ 2,850 บาท ×
12 ถัง เปน็เงิน 34,200 บาท
-ค่าปา้ยกล่องไฟแสดงทางหนไีฟ
กล่องละ 1,000 บาท × 20 กล่อง
เปน็เงิน 20,000 บาท
รวมเปน็เงิน 91,750 บาท

82,750

1,719,291รวมงบประมาณพันยอด (งบประมาณรวมหน้าก่อน + งบประมาณหน้าน้ี) หน่ึงล้านเจ็ดแสนหน่ึงหมื่นเก้าพันสองร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน

รวมงบประมาณหน้าน้ี แปดหมืน่สองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน



ผลลพัธ์/ผลผลติ : 1. ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามยัสิ่งแวดลอ้มไดต้ามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์ฯ ระดบัดมีากขึ้นไป

แผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ  2565  เครือขา่ยสขุภาพอ าเภอศรีสชันาลยั

ยทุธ์ศาสตร์กระทรวงที่ 1 : สอดคลอ้งกับประเดน็ยทุธศาสตร์ ดา้นสง่เสริมสขุภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลศิ (Promotion Prevention&Protection Excellence)
สอดคลอ้งกับนโยบายปลดักระทรวง : นโยบายที่ 9. องค์กรแหง่ความสขุ
ตอบตวัชี้วัด KPI ของกระทรวงสาธารณสขุ : ตวัที่ : 17. ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามยัสิ่งแวดลอ้มไดต้ามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital
กลยทุธ์ : 1. พัฒนาคุณภาพชวีิตคนศรีสชันาลยัทกุกลุ่มวัย  2. เสริมสร้างความเขม้แขง็ของภาคีเครือขา่ย

                      2. ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามยัสิ่งแวดลอ้มไดต้ามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์ฯ ระดบัดมีาก Plus

ล า
ดบั

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมตามโครงการ
ตวัชี้วัด

ความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/
จ านวน(ระบุ

พ้ืนที/่กลุ่มคน)

แหลง่
งบประมาณ

รายละเอียดการใช้
งบประมาณ(บาท)

รวม
งบประมาณทั้ง

โครงการ

การก าหนด
ระยะเวลาใน

การด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กิจกรรมที ่3 สอบเทียบเครื่องมอืแพทย์ โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย -ค่าวิทยากรชม. ละ 600 × 7 ชม. ×

3 วัน เปน็เงิน 12,600 บาท
-ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงเดินทางจาก

ศูนยส์นบัสนนุบริการสุขภาพเขต 2 
จ.พิษณุโลก ถึง รพ.ศรีสัชนาลัย
อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทยั 
ระยะทางรวม 230 กม. (ไป-กลับ)
กโิลเมตรละ 4 บาท เปน็เงิน 920 บาท
-ค่าทีพ่ักวิทยากรหอ้งละ 800 บาท ×
(ต่อหอ้ง) × 2 หอ้ง × 2 คืน    
 เปน็เงิน 3,200บาท
-ค่ากระดาษเอส่ี รีมละ 105 บาท
1 รีม เปน็เงิน 105 บาท
-ค่าหมึกปร้ินท ์85 เอ ตลับละ
500 บาท 1 ตลับ เปน็เงิน 500 บาท
-ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืมละ 100 บาท × 15 คน 
× 3 วัน เปน็เงิน 4,500 บาท
รวมเปน็เงิน 21,825 บาท

21,825
1,741,116

รวมงบประมาณหน้าน้ี สองหมืน่หน่ึงพันแปดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน

รวมงบประมาณพันยอด (งบประมาณรวมหน้าก่อน + งบประมาณหน้าน้ี) หน่ึงล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหน่ึงพันหน่ึงร้อยสิบหกบาทถ้วน



ผลลพัธ์/ผลผลติ : 1. ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามยัสิ่งแวดลอ้มไดต้ามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์ฯ ระดบัดมีากขึ้นไป

แผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ  2565  เครือขา่ยสขุภาพอ าเภอศรีสชันาลยั

ยทุธ์ศาสตร์กระทรวงที่ 1 : สอดคลอ้งกับประเดน็ยทุธศาสตร์ ดา้นสง่เสริมสขุภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลศิ (Promotion Prevention&Protection Excellence)
สอดคลอ้งกับนโยบายปลดักระทรวง : นโยบายที่ 9. องค์กรแหง่ความสขุ
ตอบตวัชี้วัด KPI ของกระทรวงสาธารณสขุ : ตวัที่ : 17. ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามยัสิ่งแวดลอ้มไดต้ามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital
กลยทุธ์ : 1. พัฒนาคุณภาพชวีิตคนศรีสชันาลยัทกุกลุ่มวัย  2. เสริมสร้างความเขม้แขง็ของภาคีเครือขา่ย

                      2. ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามยัสิ่งแวดลอ้มไดต้ามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์ฯ ระดบัดมีาก Plus

ล า
ดบั

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมตามโครงการ
ตวัชี้วัด

ความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/
จ านวน(ระบุ

พ้ืนที/่กลุ่มคน)

แหลง่
งบประมาณ

รายละเอียดการใช้
งบประมาณ(บาท)

รวม
งบประมาณทั้ง

โครงการ

การก าหนด
ระยะเวลาใน

การด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

23 โครงการเฝ้าระวังสารพิษตกค้างใน

เลือดของเกษตรกรแปลงใหญแ่ละ
เกษตรกรกลุ่มเสี่ยงต าบลแมส่ิน
อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
1. กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ 1.1. วิเคราะหจ์ัดท าแผนและปรับปรุง 1. กลุ่มเกษตรกรแปลง 1.กลุ่มเกษตรกรสมาชิก กองทนุสุขภาพ -ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ 55,485.00            ธ.ค.64-ก.ย.65 รพ.สต.บา้นหว้ยโป้
ประสานงานกบัส านกังานเกษตร ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ใหญ่เข้าร่วมกจิกรรม กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ต าบลองค์การบริหาร เคร่ืองด่ืม จ านวน 1 วัน x 100 บาท 
อ าเภอ/กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ 1.2 การประชาสัมพันธ์ ชี้แจงกลุ่ม เฝ้าระวังตรวจคัดกรอง ในต าบลแม่สิน 7 กลุ่ม ส่วนต าบลแม่สิน x 330 คน เปน็เงิน 33,000 บาท
เพือ่บรูณาการการท างานร่วมกนักบั สมาชิกเกษตรกรแปลงใหญ่ใหเ้หน็ถึง สุขภาพครบ ร้อยละ รวมจ านวนสมาชิก 330 -ค่าปา้ยไวนลิ จ านวน 1ปา้ย ขนาด 
กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ในต าบล ประโยชน ์ความส าคัญและวิธีการด าเนนิ 100 คน 1.3 x 4 ตารางเมตร ๆละ150 บาท
แม่สิน งานเฝ้าระวังภยัสุขภาพจากการประกอบ 2.สมาชิกกลุ่มเกษตรกร 2.กลุ่มเกษตรกรปลูกส้ม เปน็เงิน 780 บาท

อาชีพของตนเองและครอบครัว แปลงใหญ่ได้รับการ เขียวหวานทัว่ไปทีม่ีอายุ -ค่าตอบแทนวิทยากร 7 กลุ่ม ๆละ 1 
1.3 การวิเคราะหจ์ัดท าสุขภาพจากการ เจาะค้นหาสารเคมีก า 15-60 ป ีจ านวนร้อยละ คร้ัง 7 วัน x 3 คน x 1 ชั่วโมง x 600 
ประกอบอาชีพของเกษตรกรแปลงใหญ่ จัดศัตรูพืชตกค้าง 15 ของเกษตรกรใน บาท เปน็เงิน 12,600 บาท
ด าเนนิการเจาะเลือดเพือ่เฝ้าระวัง ร้อยละ 80 ต าบลแม่สินจ านวน 25 รวมเปน็เงิน 46,380 บาท
สารพิษตกค้างในกลุ่มเกษตรกรแปลง 3. กลุ่มเกษตรกรทัว่ไป หมู่บา้น จ านวนเกษตรกร

ใหญ่ จ านวน 1 คร้ัง ทีเ่ปน็กลุ่มเส่ียงได้รับ ทัง้หมด 6,980 คน

1.4 จัดเวทอีบรมถ่ายทอดความรู้ด้าน การตรวจคัดกรอง จ านวนเปา้หมายทีต้่อง

การดูแลสุขภาพอนามัยจากการประกอบ ร้อยละ 15 เฝ้าระวัง 1,047 คน
อาชีพของเกษตรกรแปลงใหญ่ โดยใช้ รวมกลุ่มเปา้หมายที่
การอบมเปน็กลุ่ม ๆ รวมจ านวน 7 ด าเนนิการ 1,377 ราย

46,380
1,787,496

รวมงบประมาณหน้าน้ี สี่หมืน่หกพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน

รวมงบประมาณพันยอด (งบประมาณรวมหน้าก่อน + งบประมาณหน้าน้ี) หน่ึงล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน



ผลลพัธ์/ผลผลติ : 1. ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามยัสิ่งแวดลอ้มไดต้ามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์ฯ ระดบัดมีากขึ้นไป

แผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ  2565  เครือขา่ยสขุภาพอ าเภอศรีสชันาลยั

ยทุธ์ศาสตร์กระทรวงที่ 1 : สอดคลอ้งกับประเดน็ยทุธศาสตร์ ดา้นสง่เสริมสขุภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลศิ (Promotion Prevention&Protection Excellence)
สอดคลอ้งกับนโยบายปลดักระทรวง : นโยบายที่ 9. องค์กรแหง่ความสขุ
ตอบตวัชี้วัด KPI ของกระทรวงสาธารณสขุ : ตวัที่ : 17. ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามยัสิ่งแวดลอ้มไดต้ามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital
กลยทุธ์ : 1. พัฒนาคุณภาพชวีิตคนศรีสชันาลยัทกุกลุ่มวัย  2. เสริมสร้างความเขม้แขง็ของภาคีเครือขา่ย

                      2. ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามยัสิ่งแวดลอ้มไดต้ามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์ฯ ระดบัดมีาก Plus

ล า
ดบั

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมตามโครงการ
ตวัชี้วัด

ความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/
จ านวน(ระบุ

พ้ืนที/่กลุ่มคน)

แหลง่
งบประมาณ

รายละเอียดการใช้
งบประมาณ(บาท)

รวม
งบประมาณทั้ง

โครงการ

การก าหนด
ระยะเวลาใน

การด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กลุ่มๆ ละ 1 คร้ัง
1.5 ติดตามพร้อมตรวจซ้ ากบัผู้ทีต่รวจ
พบปริมาณสารพิษในเลือดมากจนอาจ
กอ่ใหเ้กดิอันตรายกบัร่างกายในทกุๆ 
2 เดือน
1.6 สนบัสนนุ จัดท าแผนและเปา้หมาย
การพัฒนาของกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่
ตาการบริการ จัดการรูปแบบแปลงใหญ่
ใน 5 ด้าน ได้แกก่ารลดต้นทนุการผลิต
การเพิม่ผลผลิต การพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานGPA การตลาด และ
การบริหารจัดการ
1.7 สนบัสนนุใหเ้กดิแปลงเรียนรู้ตาม
มาตรฐาน GPA เพือ่เปน็ศูนยก์ารเรียนรู้
การผลิตส้มเขียวหวานทีป่ลอดภยัต่อ
เกษตรกรผู้ผลิตและผู้บริโภค
1.8 สนบัสนนุใหก้ลุ่มเกษตรกรแปลง

ใหญ่มีการใช้สารทดแทนทีป่ลอดภยั
ทดแทนเคมีภณัฑ์ทีเ่ปน็อันตรายต่อ
สุขภาพ

-                   
1,787,496รวมงบประมาณพันยอด (งบประมาณรวมหน้าก่อน + งบประมาณหน้าน้ี) หน่ึงล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน

รวมงบประมาณหน้าน้ี -                                                 



ผลลพัธ์/ผลผลติ : 1. ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามยัสิ่งแวดลอ้มไดต้ามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์ฯ ระดบัดมีากขึ้นไป

แผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ  2565  เครือขา่ยสขุภาพอ าเภอศรีสชันาลยั

ยทุธ์ศาสตร์กระทรวงที่ 1 : สอดคลอ้งกับประเดน็ยทุธศาสตร์ ดา้นสง่เสริมสขุภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลศิ (Promotion Prevention&Protection Excellence)
สอดคลอ้งกับนโยบายปลดักระทรวง : นโยบายที่ 9. องค์กรแหง่ความสขุ
ตอบตวัชี้วัด KPI ของกระทรวงสาธารณสขุ : ตวัที่ : 17. ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามยัสิ่งแวดลอ้มไดต้ามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital
กลยทุธ์ : 1. พัฒนาคุณภาพชวีิตคนศรีสชันาลยัทกุกลุ่มวัย  2. เสริมสร้างความเขม้แขง็ของภาคีเครือขา่ย

                      2. ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามยัสิ่งแวดลอ้มไดต้ามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์ฯ ระดบัดมีาก Plus

ล า
ดบั

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมตามโครงการ
ตวัชี้วัด

ความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/
จ านวน(ระบุ

พ้ืนที/่กลุ่มคน)

แหลง่
งบประมาณ

รายละเอียดการใช้
งบประมาณ(บาท)

รวม
งบประมาณทั้ง

โครงการ

การก าหนด
ระยะเวลาใน

การด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

2. กลุ่มเกษตรกรทัว่ไป ทีม่ีอาย ุ 2.1 ประสานงานกลุ่มอาสารสมัคร -ค่าชุดตรวจโคลินเอสเตอร์เลส จ านวน
15-60 ป ีในต าบลแม่สิน สาธาณสุขเพือ่ด าเนนิการเฝ้าระวัง 5 ชุด × 321 บาท เปน็เงิน 1,605 บาท

สารพิษตกค้างในกลุ่มเกษตรกรทัว่ไปที่ -ค่าหลอดคาปลิาล่ี ส าหรับเจาะเลือด
มีอาย ุ15-60 ป ีทัง้25 หมู่บา้น จ านวน 15 หลอด × 150 บาท
2.2 ด าเนนิการเจาะเลือดใหแ้กเ่กษตรกร เปน็เงิน 2,250 บาท
ในต าบลแม่สินทัง้ 25 หมู่บา้น -ค่าเข็มเจาะเลือด 100ชิ้น/กล่อง ราคา
จ านวน 1,047 ราย กล่องละ 350 บาท จ านวน 15 กล่อง
2.3 ติดตามพร้อมตรวจซ้ ากบัผู้ทีต่รวจ เปน็เงิน 5,250 บาท
พบปริมาณสารพิษในเลือดมากจนอาจ รวมเปน็เงิน 9,105 บาท
กอ่ใหเ้กดิอันตราจกบัร่างกายในทกุๆ 
2 เดือน

3.ปรับปรุง พัฒนาสรุปผลจากผลการ
ด าเนนิงาน เพือ่ใช้ในการจัดท า
แผนงาน/โครงการต่อไปในกลุ่ม
เกษตรกรแปลงใหญ่ อยา่งต่อเนือ่ง

4.สนบัสนนุใหเ้กษตรกรเข้าสู่
กระบวนการผลิตแบบแปลงใหญ่เพือ่
ความยัง่ยนืในการผลิตผลทางการ
เกษตรของต าบลแม่สิน

9,105.00            

1,796,601.00      

รวมงบประมาณหน้าน้ี เก้าพันหน่ึงร้อยห้าบาทถ้วน

รวมงบประมาณพันยอด (งบประมาณรวมหน้าก่อน + งบประมาณหน้าน้ี) หน่ึงล้านเจ็ดแสนเก้าหมืน่หกพันหกรอ้ยเอ็ดบาทถ้วน



ผลลพัธ์/ผลผลติ : 1. ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามยัสิ่งแวดลอ้มไดต้ามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์ฯ ระดบัดมีากขึ้นไป

แผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ  2565  เครือขา่ยสขุภาพอ าเภอศรีสชันาลยั

ยทุธ์ศาสตร์กระทรวงที่ 1 : สอดคลอ้งกับประเดน็ยทุธศาสตร์ ดา้นสง่เสริมสขุภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลศิ (Promotion Prevention&Protection Excellence)
สอดคลอ้งกับนโยบายปลดักระทรวง : นโยบายที่ 9. องค์กรแหง่ความสขุ
ตอบตวัชี้วัด KPI ของกระทรวงสาธารณสขุ : ตวัที่ : 17. ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามยัสิ่งแวดลอ้มไดต้ามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital
กลยทุธ์ : 1. พัฒนาคุณภาพชวีิตคนศรีสชันาลยัทกุกลุ่มวัย  2. เสริมสร้างความเขม้แขง็ของภาคีเครือขา่ย

                      2. ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามยัสิ่งแวดลอ้มไดต้ามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์ฯ ระดบัดมีาก Plus

ล า
ดบั

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมตามโครงการ
ตวัชี้วัด

ความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/
จ านวน(ระบุ

พ้ืนที/่กลุ่มคน)

แหลง่
งบประมาณ

รายละเอียดการใช้
งบประมาณ(บาท)

รวม
งบประมาณทั้ง

โครงการ

การก าหนด
ระยะเวลาใน

การด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

แผนงานที ่4 การบริหารจัดการ

สิ่งแวดล้อม

24 โครงการจิตอาสาท าดดีว้ยหัวใจ 1.กจิกรรม 5 ส.(5ส/Big Cleaning Day) -บคุลากรและหนว่ย -โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย เงินบ ารุงโรงพยาบาล -ไม่ใช้งบประมาณ 14,000 ธ.ค.64-ก.ย.65 กลุ่มงานการพยาบาล
 เดือนละ 1 คร้ัง ทุกวันศุกร์ที ่2 ของเดือน งานมีความสัมพันธ์ทีดี่ บคุลาการโรงพยาบาล ศรีสัชนาลัย

มีความสามัคคี ศรีสัชนาลัย
ซ่ือสัตยแ์ละมีน้ าใจ

2.กจิกรรมการประดิษฐ์ "ของเหลือใช้ -บคุลากรและหนว่ย -กลุ่มงานในโรงพยาบาล 1.รางวัลประเภทประโยชนใ์ช้สอย ม.ค.-65
ได้ประโยชน"์ งานมีคุณธรรม ศรีสัชนาลัย  จ านวน 3 รางวัล 

จริยธรรม จ านวน 10 ชิ้นงาน -ค่าของรางวัลชนะเลิศมูลค่ารางวัลละ 
-บคุลากรและหนว่ย 500 บาท จ านวน 1 รางวัล
งานท างานสอดคล้อง -ค่าของรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
กบัอัตลักษณ์องค์กร มูลค่ารางวัลละ 400 บาท จ านวน 1 รางวัล

-ค่าของรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
มูลค่ารางวัลละ300 บาทจ านวน 1 รางวัล
2.รางวัลประเภทความคิดสร้างสรรค์ 
จ านวน 3 รางวัล
-ค่าของรางวัลชนะเลิศมูลค่ารางวัลละ 
500 บาท จ านวน 1 รางวัล

1,700.00            

1,798,301.00      

รวมงบประมาณหน้าน้ี
รวมงบประมาณพันยอด (งบประมาณรวมหน้าก่อน + งบประมาณหน้าน้ี)

หน่ึงพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

หน่ึงล้านเจ็ดแสนเก้าหมืน่แปดพันสามรอ้ยเอ็ดบาทถ้วน



ผลลพัธ์/ผลผลติ : 1. ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามยัสิ่งแวดลอ้มไดต้ามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์ฯ ระดบัดมีากขึ้นไป

แผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ  2565  เครือขา่ยสขุภาพอ าเภอศรีสชันาลยั

ยทุธ์ศาสตร์กระทรวงที่ 1 : สอดคลอ้งกับประเดน็ยทุธศาสตร์ ดา้นสง่เสริมสขุภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลศิ (Promotion Prevention&Protection Excellence)
สอดคลอ้งกับนโยบายปลดักระทรวง : นโยบายที่ 9. องค์กรแหง่ความสขุ
ตอบตวัชี้วัด KPI ของกระทรวงสาธารณสขุ : ตวัที่ : 17. ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามยัสิ่งแวดลอ้มไดต้ามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital
กลยทุธ์ : 1. พัฒนาคุณภาพชวีิตคนศรีสชันาลยัทกุกลุ่มวัย  2. เสริมสร้างความเขม้แขง็ของภาคีเครือขา่ย

                      2. ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามยัสิ่งแวดลอ้มไดต้ามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์ฯ ระดบัดมีาก Plus

ล า
ดบั

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมตามโครงการ
ตวัชี้วัด

ความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/
จ านวน(ระบุ

พ้ืนที/่กลุ่มคน)

แหลง่
งบประมาณ

รายละเอียดการใช้
งบประมาณ(บาท)

รวม
งบประมาณทั้ง

โครงการ

การก าหนด
ระยะเวลาใน

การด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-ค่าของรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
มูลค่ารางวัลละ 400 บาทจ านวน 1 รางวัล
-ค่าของรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
มูลค่ารางวัลละ300 บาท จ านวน 1 รางวัล
3.รางวัลประเภทสวยงามจ านวน 3 รางวัล 
-ค่าของรางวัลชนะเลิศมูลค่ารางวัลละ 
500 บาท จ านวน 1 รางวัล
-ค่าของรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
มูลค่ารางวัลละ 400 บาทจ านวน 1 รางวัล
-ค่าของรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
มูลค่ารางวัลละ300 บาทจ านวน 1 รางวัล
4.รางวัลชมเชยจ านวน  2 รางวัล 
-ค่าของรางวัลมูลค่ารางวัลละ 200 บาท
× 2 รางวัล เปน็เงิน 400 บาท
5.รางวัลส าหรับหนว่ยงานทีส่่งผลงาน
เข้าประกวด
-ค่าของรางวัลมูลค่าชิ้นงานละ 200 บาท 
× 10 ชิ้นงาน รวมเปน็เงิน 2,000 บาท
รวมเปน็เงิน 6,000 บาท

4,300.00            

1,802,601.00      

รวมงบประมาณหน้าน้ี สี่พันสามร้อยบาทถ้วน

รวมงบประมาณพันยอด (งบประมาณรวมหน้าก่อน + งบประมาณหน้าน้ี) หน่ึงล้านแปดแสนสองพันหกรอ้ยเอ็ดบาทถ้วน



ผลลพัธ์/ผลผลติ : 1. ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามยัสิ่งแวดลอ้มไดต้ามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์ฯ ระดบัดมีากขึ้นไป

แผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ  2565  เครือขา่ยสขุภาพอ าเภอศรีสชันาลยั

ยทุธ์ศาสตร์กระทรวงที่ 1 : สอดคลอ้งกับประเดน็ยทุธศาสตร์ ดา้นสง่เสริมสขุภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลศิ (Promotion Prevention&Protection Excellence)
สอดคลอ้งกับนโยบายปลดักระทรวง : นโยบายที่ 9. องค์กรแหง่ความสขุ
ตอบตวัชี้วัด KPI ของกระทรวงสาธารณสขุ : ตวัที่ : 17. ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามยัสิ่งแวดลอ้มไดต้ามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital
กลยทุธ์ : 1. พัฒนาคุณภาพชวีิตคนศรีสชันาลยัทกุกลุ่มวัย  2. เสริมสร้างความเขม้แขง็ของภาคีเครือขา่ย

                      2. ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามยัสิ่งแวดลอ้มไดต้ามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์ฯ ระดบัดมีาก Plus

ล า
ดบั

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมตามโครงการ
ตวัชี้วัด

ความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/
จ านวน(ระบุ

พ้ืนที/่กลุ่มคน)

แหลง่
งบประมาณ

รายละเอียดการใช้
งบประมาณ(บาท)

รวม
งบประมาณทั้ง

โครงการ

การก าหนด
ระยะเวลาใน

การด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

3.กจิกรรมประกวด5 ส.ระดับหนว่ยงาน -กลุ่มงานในโรงพยาบาล 1.รางวัลหนว่ยงาน 5ส.  ดีเด่นประจ าป ี ก.ย.-65
ในโรงพยาบาลโดยมีการส ารวจ และ ศรีสัชนาลัย มีจ านวน 7 รางวัล
ประเมินการด าเนนิงาน 5 ส. ทกุเดือน จ านวน 10 กลุ่มงาน -ค่าของรางวัลมูลค่าหนว่ยละ 1,000 บาท
โดยคณะกรรมการ 5 ส. × 7 หนว่ย  เปน็เงิน 7,000 บาท

2.รางวัลหนว่ยงานพัฒนา 5 ส.ดีเด่น
ประจ าป ี จ านวน 1 รางวัล
-ค่าของรางวัลมูลค่า 1,000 บาท 
รวมเปน็เงิน 8,000 บาท

8,000.00            

1,810,601.00      

รวมงบประมาณหน้าน้ี แปดพันบาทถ้วน

รวมงบประมาณพันยอด (งบประมาณรวมหน้าก่อน + งบประมาณหน้าน้ี) หน่ึงล้านแปดแสนหน่ึงหมืน่หกรอ้ยเอ็ดบาทถ้วน



แผนงานที ่5 การพัฒนาระบบ
การแพทยป์ฐมภมูิ

25 โครงการพัฒนาศักยภาพทีมระบาด1.อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร -ศักยภาพทีม SRRT 1.ผู้อ านวยการ งบประมาณเงินบ ารุง -ค่าวิทยากรบรรยายและฝึกปฏบิัติ 44,625 ม.ีค.65-ส.ค.65 กลุ่มงานปฐมภมูิ
วทิยาก่อนการปฏบิัตงิานประจ าปี สาธารณสุขเพือ่ขบัเคล่ือนแนวปฏบิัติ ระดับอ าเภอ ต าบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุข โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย จ านวน 20 ชั่วโมง X 1 คน X 600 บาท และองค์รวม
งบประมาณ 2565 ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ และผู้บริหารมคีวามรู้ ภาพต าบลทุกแหง่ เป็นเงิน 12,000 บาท

2.พัฒนาระบบเฝ้าระวัง เตือนภยั
เหตุการณ์

ความเขา้ใจในงาน จ านวน 20 คน -ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
ผิดปกติ รายงานโรค ระบาดวิทยา 2.ผู้รับผิดชอบโรคติด เคร่ืองด่ืมส าหรับผู้เขา้รับการอบรม
3.กจิกรรมสอบสวนและภยัสุขภาพ -ทีมสามารถเฝ้า ต่อทุกโรงพยาบาลส่งเสริม วันละ 100 บาท X 3 วัน X 45 คน 
และการควบคุมโรคขัน้ต้น ระวัง สอบสวนควบคุม สุขภาพต าบลจ านวน เป็นเงิน 13,500 บาท

4.เตรียมความพร้อมทีม SRRT โรคและเกบ็ส่ิงส่งตรวจ 20 คน -ค่าเอกสารทีใ่ช้ในการอบรมจ านวนชุดละ 
ในการปฏบิัติงาน เมือ่เกดิการระบาดใน 3.ผู้รับผิดชอบงาน 50 บาท X 45 คน เป็นเงิน 2,250 บาท

พืน้ทีไ่ด้ ระบาดวิทยา รวมเป็นเงิน 27,750 บาท

-ได้รับการศักยภาพ โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
ทีมทีม่คีวามสามารถ จ านวน 4 คน
ตอบโต้สถานการณ์ 4.ผู้รับผิดชอบงาน
ระบาดของโรคถกูต้อง ระบาดวิทยาส านักงาน
ครบถว้น ทันเวลามี สาธารณสุขอ าเภอ
การบริหารจดัการทีม ศรีสัชนาลัย 1 คน
ทีเ่หมาะสมในแต่ละ
สถานการณ์

27,750.00          
1,838,351.00      

การก าหนด
ระยะเวลาใน

การด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ล าดับ

ผลลัพธ์ /ผลผลิต : 1. ร้อยละของผู้ป่วยกลุม่เป้าหมายทีไ่ด้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจ าบ้าน มีคุณภาพชีวิตทีด่ี ร้อยละ 75

แผนปฏบิตัิการ ประจ าปงีบประมาณ  2565  เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีสัชนาลัย
ยุทธ์ศาสตร์กระทรวงที ่2 : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

สอดคล้องกับนโยบายปลัดกระทรวง : นโยบายที ่1. ระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง   นโยบายที ่6. ระบบบริการก้าวหน้า  นโยบายที ่7. ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

ตอบตัวชีว้ัด KPI ของกระทรวงสาธารณสุข : 21. ร้อยละของผู้ป่วยกลุม่เป้าหมายทีไ่ด้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจ าบ้าน มีคุณภาพชีวิตทีด่ี

กลยุทธ์ : 1. พัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมตามโครงการ
ตัวชีว้ัด

ความส าเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย/จ านวน
(ระบุพ้ืนที/่กลุม่คน)

รวมงบประมาณหน้าน้ี
รวมงบประมาณพันยอด (งบประมาณรวมหน้าก่อน + งบประมาณหน้าน้ี)

สองหมืน่เจ็ดพันเจ็ดรอ้ยห้าสิบบาทถ้วน

หน่ึงล้านแปดแสนสามหมืน่แปดพันสามรอ้ยห้าสิบเอ็ดบาทถ้วน

แหล่ง
งบประมาณ

รายละเอียดการใช้
งบประมาณ(บาท)

รวม
งบประมาณทัง้

โครงการ



การก าหนด
ระยะเวลาใน

การด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ล าดับ

ผลลัพธ์ /ผลผลิต : 1. ร้อยละของผู้ป่วยกลุม่เป้าหมายทีไ่ด้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจ าบ้าน มีคุณภาพชีวิตทีด่ี ร้อยละ 75

แผนปฏบิตัิการ ประจ าปงีบประมาณ  2565  เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีสัชนาลัย
ยุทธ์ศาสตร์กระทรวงที ่2 : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

สอดคล้องกับนโยบายปลัดกระทรวง : นโยบายที ่1. ระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง   นโยบายที ่6. ระบบบริการก้าวหน้า  นโยบายที ่7. ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

ตอบตัวชีว้ัด KPI ของกระทรวงสาธารณสุข : 21. ร้อยละของผู้ป่วยกลุม่เป้าหมายทีไ่ด้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจ าบ้าน มีคุณภาพชีวิตทีด่ี

กลยุทธ์ : 1. พัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมตามโครงการ
ตัวชีว้ัด

ความส าเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย/จ านวน
(ระบุพ้ืนที/่กลุม่คน)

แหล่ง
งบประมาณ

รายละเอียดการใช้
งบประมาณ(บาท)

รวม
งบประมาณทัง้

โครงการ

5.รับการนิเทศ ติดตาม และประเมนิ -ได้ติดตามความกา้ว 1.เจา้หน้าทีโ่รงพยาบาล -ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
จากทีมคณะกรรมการนิเทศส านักงาน หน้าผลการด าเนินงาน ศรีสัชนาลัย/เจา้หน้าที่ เคร่ืองด่ืมคณะกรรมการนิเทศงานและ
เขตสุขภาพที ่2 / ส านักงานป้องกนั หน่วยงาน ปีงบ ส านักงานสาธารณสุข เจา้หน้าทีง่านมาตรฐาน SRRT วันละ 
และควบคุมโรคเขตที ่2 / ส านักงาน ประมาณ พ.ศ.2565 อ าเภอศรีสัชนาลัย/  75 บาท X 30 คน เป็นเงิน 2,250 บาท
สาธารณสุขจงัหวัดสุโขทัย -ได้รับทราบปัญหา เจา้หน้าที ่รพ.สต.อ าเภอ

อปุสรรคของหน่วยงาน ศรีสัชนาลัยเจา้หน้าทีง่าน
และได้รับขอ้เสนอแนะ มาตรฐาน SRRT
เพือ่ขบัเคล่ือนแนวทาง จ านวน 30 คน
แกไ้ขสนับสนุน การ 2.เจา้หน้าทีโ่รงพยาบาล  -ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
ด าเนินงานใหบ้รรลุ ศรีสัชนาลัย/เจา้หน้าที่ เคร่ืองด่ืมคณะกรรมการนิเทศงานและ
เป้าหมาย ส านักงานสาธารณสุข เจา้หน้าทีง่านระบบเฝ้าระวังโรคหดั
-ผู้ปฏบิัติงานได้รับ อ าเภอศรีสัชนาลัย/ วันละ 75 บาท X 25 คน เป็นเงิน

การส่งเสริมสนับสนุน เจา้หน้าที ่รพ.สต.อ าเภอ 1,875 บาท

และมขีวัญก าลังใจใน ศรีสัชนาลัยเจา้หน้าทีง่าน
การปฏบิัติงาน ระบบเฝ้าระวังโรคหดั 

จ านวน 25 คน
3.เจา้หน้าทีโ่รงพยาบาล -ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
ศรีสัชนาลัย/เจา้หน้าที่ เคร่ืองด่ืมคณะกรรมการนิเทศงานและ
ส านักงานสาธารณสุข เจา้หน้าทีง่านระบบเฝ้าระวังAFP วันละ
อ าเภอศรีสัชนาลัย/  75 บาท X 25 คน เป็นเงิน 1,875 บาท

เจา้หน้าที ่รพ.สต.อ าเภอ
6,000.00            

1,844,351.00      
รวมงบประมาณหน้าน้ี

รวมงบประมาณพันยอด (งบประมาณรวมหน้าก่อน + งบประมาณหน้าน้ี)
หกพันบาทถ้วน

หน่ึงล้านแปดแสนสีห่มืน่สีพั่นสามรอ้ยห้าสิบเอ็ดบาทถ้วน



การก าหนด
ระยะเวลาใน

การด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ล าดับ

ผลลัพธ์ /ผลผลิต : 1. ร้อยละของผู้ป่วยกลุม่เป้าหมายทีไ่ด้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจ าบ้าน มีคุณภาพชีวิตทีด่ี ร้อยละ 75

แผนปฏบิตัิการ ประจ าปงีบประมาณ  2565  เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีสัชนาลัย
ยุทธ์ศาสตร์กระทรวงที ่2 : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

สอดคล้องกับนโยบายปลัดกระทรวง : นโยบายที ่1. ระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง   นโยบายที ่6. ระบบบริการก้าวหน้า  นโยบายที ่7. ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

ตอบตัวชีว้ัด KPI ของกระทรวงสาธารณสุข : 21. ร้อยละของผู้ป่วยกลุม่เป้าหมายทีไ่ด้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจ าบ้าน มีคุณภาพชีวิตทีด่ี

กลยุทธ์ : 1. พัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมตามโครงการ
ตัวชีว้ัด

ความส าเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย/จ านวน
(ระบุพ้ืนที/่กลุม่คน)

แหล่ง
งบประมาณ

รายละเอียดการใช้
งบประมาณ(บาท)

รวม
งบประมาณทัง้

โครงการ

ศรีสัชนาลัยเจา้หน้าทีง่าน
ระบบเฝ้าระวังโรค AFP
จ านวน 25 คน
4.เจา้หน้าทีโ่รงพยาบาล -ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
ศรีสัชนาลัย/เจา้หน้าที่ เคร่ืองด่ืมคณะกรรมการนิเทศงานและ
ส านักงานสาธารณสุข งานมะเร็งล าไส้วันละ 75 บาท X 25 คน 

อ าเภอศรีสัชนาลัย/ เป็นเงิน 1,875 บาท

เจา้หน้าที ่รพ.สต.อ าเภอ
ศรีสัชนาลัยเจา้หน้าทีง่าน
มะเร็งล าไส้ จ านวน 25 คน
5.เจา้หน้าทีโ่รงพยาบาล -ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
ศรีสัชนาลัย/เจา้หน้าที่ เคร่ืองด่ืมคณะกรรมการนิเทศงานและ
ส านักงานสาธารณสุข เจา้หน้าทีง่านอาชีวอนามยัวันละ 

อ าเภอศรีสัชนาลัย/ 75 บาทX 20 คน เป็นเงิน 1,500 บาท

เจา้หน้าที ่รพ.สต.อ าเภอ
ศรีสัชนาลัยเจา้หน้าทีง่าน
อาชีวอนามยัจ านวน 20 คน
6.เจา้หน้าทีโ่รงพยาบาล -ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
ศรีสัชนาลัย/เจา้หน้าที่ เคร่ืองด่ืมคณะกรรมการนิเทศงานและ
ส านักงานสาธารณสุข เจา้หน้าที ่GREEN & CLEAN Hospital

อ าเภอศรีสัชนาลัย/ วันละ 75บาทX 20 คน เป็นเงิน 

เจา้หน้าที ่รพ.สต.อ าเภอ 1,500 บาท
4,875.00            

1,849,226.00      
รวมงบประมาณหน้าน้ี สีพั่นแปดรอ้ยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน

รวมงบประมาณพันยอด (งบประมาณรวมหน้าก่อน + งบประมาณหน้าน้ี) หน่ึงล้านแปดแสนสีห่มืน่เก้าพันสองรอ้ยยีส่ิบหกบาทถ้วน



การก าหนด
ระยะเวลาใน

การด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ล าดับ

ผลลัพธ์ /ผลผลิต : 1. ร้อยละของผู้ป่วยกลุม่เป้าหมายทีไ่ด้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจ าบ้าน มีคุณภาพชีวิตทีด่ี ร้อยละ 75

แผนปฏบิตัิการ ประจ าปงีบประมาณ  2565  เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีสัชนาลัย
ยุทธ์ศาสตร์กระทรวงที ่2 : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

สอดคล้องกับนโยบายปลัดกระทรวง : นโยบายที ่1. ระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง   นโยบายที ่6. ระบบบริการก้าวหน้า  นโยบายที ่7. ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

ตอบตัวชีว้ัด KPI ของกระทรวงสาธารณสุข : 21. ร้อยละของผู้ป่วยกลุม่เป้าหมายทีไ่ด้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจ าบ้าน มีคุณภาพชีวิตทีด่ี

กลยุทธ์ : 1. พัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมตามโครงการ
ตัวชีว้ัด

ความส าเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย/จ านวน
(ระบุพ้ืนที/่กลุม่คน)

แหล่ง
งบประมาณ

รายละเอียดการใช้
งบประมาณ(บาท)

รวม
งบประมาณทัง้

โครงการ

ศรีสัชนาลัยเจา้หน้าทีง่าน
GREEN & CLEAN 
Hospital จ านวน 20 คน
7.เจา้หน้าทีโ่รงพยาบาล -ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
ศรีสัชนาลัย/เจา้หน้าที่ เคร่ืองด่ืมคณะกรรมการนิเทศงานและ
ส านักงานสาธารณสุข เจา้หน้าทีง่านวัณโรควันละ 75 บาท 
อ าเภอศรีสัชนาลัย/ X 30 คน เป็นเงิน 2,250 บาท

เจา้หน้าที ่รพ.สต.อ าเภอ
ศรีสัชนาลัยเจา้หน้าทีง่าน
งานวัณโรค จ านวน 30 คน
8.เจา้หน้าทีโ่รงพยาบาล -ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
ศรีสัชนาลัย/เจา้หน้าที่ เคร่ืองด่ืมคณะกรรมการนิเทศงานและ
ส านักงานสาธารณสุข เจา้หน้าทีง่านไขเ้ลือดออกวันละ 75  
อ าเภอศรีสัชนาลัย/ บาทX 25 คน เป็นเงิน 1,875 บาท

เจา้หน้าที ่รพ.สต.อ าเภอ
ศรีสัชนาลัยเจา้หน้าทีง่าน
งานไขเ้ลือดออก 
จ านวน 25 คน
9.เจา้หน้าทีโ่รงพยาบาล -ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
ศรีสัชนาลัย/เจา้หน้าที่ เคร่ืองด่ืมคณะกรรมการนิเทศงานและ
ส านักงานสาธารณสุข เจา้หน้าทีง่านการบาดเจบ็ทางถนน
อ าเภอศรีสัชนาลัย/ วันละ 75 บาท X 25 คน เป็นเงิน 

เจา้หน้าที ่รพ.สต.อ าเภอ 1,875 บาท 
ศรีสัชนาลัยเจา้หน้าทีง่าน รวมเป็นเงิน 16,875 บาท

6,000.00            
1,855,226.00      รวมงบประมาณพันยอด (งบประมาณรวมหน้าก่อน + งบประมาณหน้าน้ี) หน่ึงล้านแปดแสนห้าหมืน่ห้าพันสองรอ้ยยีส่ิบหกบาทถ้วน

รวมงบประมาณหน้าน้ี หกพันบาทถ้วน



การก าหนด
ระยะเวลาใน

การด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ล าดับ

ผลลัพธ์ /ผลผลิต : 1. ร้อยละของผู้ป่วยกลุม่เป้าหมายทีไ่ด้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจ าบ้าน มีคุณภาพชีวิตทีด่ี ร้อยละ 75

แผนปฏบิตัิการ ประจ าปงีบประมาณ  2565  เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีสัชนาลัย
ยุทธ์ศาสตร์กระทรวงที ่2 : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

สอดคล้องกับนโยบายปลัดกระทรวง : นโยบายที ่1. ระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง   นโยบายที ่6. ระบบบริการก้าวหน้า  นโยบายที ่7. ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

ตอบตัวชีว้ัด KPI ของกระทรวงสาธารณสุข : 21. ร้อยละของผู้ป่วยกลุม่เป้าหมายทีไ่ด้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจ าบ้าน มีคุณภาพชีวิตทีด่ี

กลยุทธ์ : 1. พัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมตามโครงการ
ตัวชีว้ัด

ความส าเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย/จ านวน
(ระบุพ้ืนที/่กลุม่คน)

แหล่ง
งบประมาณ

รายละเอียดการใช้
งบประมาณ(บาท)

รวม
งบประมาณทัง้

โครงการ

งานการบาดเจบ็ทางถนน 
จ านวน 25 คน

แผนงานที ่5 การพัฒนาระบบ
การแพทยป์ฐมภมูิ

26 โครงการพัฒนาประสทิธิภาพการ อบรมใหค้วามรู้ประสิทธิภาพการ การบันทึกการเยีย่ม อ าเภอศรีสัชนาลัย งบประมาณเงินบ ารุง -ค่าแบบบันทึกการเยีย่มบ้านชุดละ 37,500.00           ม.ค.65-ม.ีค.65 ส านักงานสาธารสุข
บันทึกการเยีย่มครอบครัว บันทึกการเยีย่มครอบครัว ครอบครัวมปีระสิทธิ ประชากรทุกครัวเรือน โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 0.5 บาท X 75,000 ชุด อ าเภอศรีสัชนาลัย

ภาพ อ าเภอศรีสัชนาลัย เป็นเงิน 37,500บาท พิเศษ  มัน่ประสงค์

37,500

1,892,726

รวมงบประมาณหน้าน้ี สามหมืน่เจ็ดพันห้ารอ้ยบาทถ้วน

รวมงบประมาณพันยอด (งบประมาณรวมหน้าก่อน + งบประมาณหน้าน้ี) หน่ึงล้านแปดแสนเก้าหมืน่สองพันเจ็ดรอ้ยยีส่ิบหกบาทถ้วน



แผนที ่6 การพัฒนาระบบบรกิาร
สุขภาพ (Service Plan) สาขา
สุขภาพจิตและจิตเวช

27 โครงการพัฒนาแกนน าเครอืขา่ย 1.ประชุมคณะท างาน เพือ่วางแผนการ อัตราฆ่าตัวตายส าเร็จ 28,750.00            ม.ค.65-ก.ย.65 กลุ่มงานจิตเวช

เฝ้าระวังและแก้ไขปญัหาสุขภาพจิต ด าเนินงาน ลดลง 50 % และยาเสพติด
อ าเภอศรสีัชนาลัย จังหวัดสุโขทยั 2.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่
ป ี2565 เกี่ยวข้อง

3.จัดเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ตามโครงการ
4. แต่งต้ังคณะท างานพฒันาเครือข่าย -เจ้าหน้าที่ อบต.จ านวน เงินบ ารุงโรงพยาบาล -ค่าอาหารกลางวนั อาหารวา่งและ 
งานสุขภาพจิตอ าเภอศรีสัชนาลัย  10 คน,เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ศรีสัชนาลัย เคร่ืองด่ืม วนัละ 100 บาท × 32 คน 

จ านวน 20 คน,เจ้าหน้าที่ × 2 คร้ัง เปน็เงิน 6,400 บาท
รพ. จ านวน 2 คน รวม
ทั้งหมดจ านวน 32 คน

5.แต่งต้ังคณะกรรมการขับเคล่ือนงาน -จ านวน 11 ต าบล
สุขภาพจิตระดับต าบล(พชต.)
6.สร้างเครือข่ายเฝ้าระวงัในชุมชน
7.จัดอบรมแกนน าและเครือข่ายเร่ือง -จ านวน 10 อปท. กองทุน อปท.
เฝ้าระวงั และแก้ไขปญัหาสุขภาพจิต
8. ติดตามประเมินผล

กิจกรรมที ่1 การคัดกรอง 1.คัดกรองโดยใช้ MENTAL HEALTH -กลุ่มเปราะบางและกลุ่ม เงินบ ารุงโรงพยาบาล -ค่าแบบคัดกรองจ านวน 4,000 ชุดๆละ
CHECK-IN ทุกไตรมาส ผ่าน APP เส่ียง ศรีสัชนาลัย 2 บาท เปน็เงิน 8,000 บาท

14,400.00           

1,907,126.00      

                        2. ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตวัตายไมก่ลบัมาท าร้ายตวัเองซ้ าในระยะเวลา 1 ป ีร้อยละ 90

แผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ  2565  เครือขา่ยสขุภาพอ าเภอศรีสชันาลยั
ยทุธ์ศาสตร์กระทรวงที่ 2 : สอดคลอ้งกับประเดน็ยทุธศาสตร์ ดา้นบริการเปน็เลศิ (Service Excellence)
สอดคลอ้งกับนโยบายปลดักระทรวง : นโยบายที่ 7. ดแูลสขุภาพแบบองค์รวม
ตอบตวัชี้วัด KPI ของกระทรวงสาธารณสขุ : ตวัที่ 31 : อัตราการฆ่าตวัตายส าเร็จ
กลยทุธ์ : 1. พัฒนาระบบสขุภาพปฐมภมู ิ 2. พัฒนาระบบบริการใหม้ปีระสทิธิภาพ
ผลลพัธ์/ผลผลติ : 1. อัตราการฆ่าตวัตายส าเร็จ น้อยกว่าหรือเทา่กับ 8.0 ตอ่ประชากรแสนคน

รายละเอียดการใช้
งบประมาณ(บาท)

รวม
งบประมาณทั้ง

โครงการ

การก าหนด
ระยะเวลาใน

การด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ล าดั
บ

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมตามโครงการ
ตวัชี้วัด

ความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/
จ านวน(ระบุ

พ้ืนที/่กลุ่มคน)

แหลง่
งบประมาณ

รวมงบประมาณหน้าน้ี
รวมงบประมาณพันยอด (งบประมาณรวมหน้าก่อน + งบประมาณหน้าน้ี)

หน่ึงหมืน่สี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน

หน่ึงล้านเก้าแสนเจ็ดพันหน่ึงร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน



                        2. ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตวัตายไมก่ลบัมาท าร้ายตวัเองซ้ าในระยะเวลา 1 ป ีร้อยละ 90

แผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ  2565  เครือขา่ยสขุภาพอ าเภอศรีสชันาลยั
ยทุธ์ศาสตร์กระทรวงที่ 2 : สอดคลอ้งกับประเดน็ยทุธศาสตร์ ดา้นบริการเปน็เลศิ (Service Excellence)
สอดคลอ้งกับนโยบายปลดักระทรวง : นโยบายที่ 7. ดแูลสขุภาพแบบองค์รวม
ตอบตวัชี้วัด KPI ของกระทรวงสาธารณสขุ : ตวัที่ 31 : อัตราการฆ่าตวัตายส าเร็จ
กลยทุธ์ : 1. พัฒนาระบบสขุภาพปฐมภมู ิ 2. พัฒนาระบบบริการใหม้ปีระสทิธิภาพ
ผลลพัธ์/ผลผลติ : 1. อัตราการฆ่าตวัตายส าเร็จ น้อยกว่าหรือเทา่กับ 8.0 ตอ่ประชากรแสนคน

รายละเอียดการใช้
งบประมาณ(บาท)

รวม
งบประมาณทั้ง

โครงการ

การก าหนด
ระยะเวลาใน

การด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ล าดั
บ

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมตามโครงการ
ตวัชี้วัด

ความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/
จ านวน(ระบุ

พ้ืนที/่กลุ่มคน)

แหลง่
งบประมาณ

หรือแบบเอกสารคัดกรอง
2.วเิคราะหข์้อมูล คืนข้อมูลใหพ้ืน้ที่
เพือ่การเฝ้าระวงั

กิจกรรมที ่2 การพัฒนาศักยภาพ 1.จัดอบรมพฒันาศักยภาพเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.จ านวน เงินบ ารุงโรงพยาบาล -ค่าอาหารกลางวนั อาหารวา่งและ 
บคุลากรผู้รบัผิดชอบงานสุขภาพจิต ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตของ รพ.สต. 20 คน สสอ.จ านวน 1  ศรีสัชนาลัย เคร่ืองด่ืม จ านวน 1 วนั x 100 บาท 
เครอืขา่ยบรกิารอ าเภอศรสีัชนาลัย และ สสอ. คนและรพ.จ านวน 2 คน × 23 คน เปน็เงิน 2,300 บาท 

-ค่าคู่มือหลักสูตรผู้รับผิดชอบงาน
สุขภาพจิต จ านวน 23 เล่มๆละ 150 
บาท เปน็เงิน 3,450 บาท 
-ค่าวทิยากรจากศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
 จ านวน 2 คน × 3 ชั่วโมง × 600 บาท
 เปน็เงิน 3,600บาท

กิจกรรมที ่3 พัฒนาระบบขอ้มลู 1.พฒันาช่องทางการส่ือสารที่สามารถ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เงินบ ารุงโรงพยาบาล -ค่าสติกเกอร์ จ านวน 500 แผ่นๆละ 
สารสนเทศ การสื่อสารและ เชื่อมโยงโดย 3 หมอ เพจ ไลน์ QR งานสุขภาพจิตในรพ.สต., ศรีสัชนาลัย 10 บาท เปน็เงิน  5,000 บาท
ประชาสัมพันธ์ดา้นสุขภาพจิต Code , สายด่วนด้านสุขภาพจิต สสอ, และ รพ.

2.จัดท า Sticker ติดตามชุมชน/ร้านค้า
3.ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลผู้ปว่ยด้าน
สุขภาพจิตเพือ่ใหเ้กิดดูแลอย่างต่อเนื่อง
และเปน็ปจัจุบนั
4. พฒันาแนวทางการดูแลผู้ปว่ยด้าน

14,350.00           

1,921,476.00      รวมงบประมาณพันยอด (งบประมาณรวมหน้าก่อน + งบประมาณหน้าน้ี) หน่ึงล้านเก้าแสนสองหมื่นหน่ึงพันสี่ร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน

รวมงบประมาณหน้าน้ี หน่ึงหมืน่สี่พันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน



                        2. ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตวัตายไมก่ลบัมาท าร้ายตวัเองซ้ าในระยะเวลา 1 ป ีร้อยละ 90

แผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ  2565  เครือขา่ยสขุภาพอ าเภอศรีสชันาลยั
ยทุธ์ศาสตร์กระทรวงที่ 2 : สอดคลอ้งกับประเดน็ยทุธศาสตร์ ดา้นบริการเปน็เลศิ (Service Excellence)
สอดคลอ้งกับนโยบายปลดักระทรวง : นโยบายที่ 7. ดแูลสขุภาพแบบองค์รวม
ตอบตวัชี้วัด KPI ของกระทรวงสาธารณสขุ : ตวัที่ 31 : อัตราการฆ่าตวัตายส าเร็จ
กลยทุธ์ : 1. พัฒนาระบบสขุภาพปฐมภมู ิ 2. พัฒนาระบบบริการใหม้ปีระสทิธิภาพ
ผลลพัธ์/ผลผลติ : 1. อัตราการฆ่าตวัตายส าเร็จ น้อยกว่าหรือเทา่กับ 8.0 ตอ่ประชากรแสนคน

รายละเอียดการใช้
งบประมาณ(บาท)

รวม
งบประมาณทั้ง

โครงการ

การก าหนด
ระยะเวลาใน

การด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ล าดั
บ

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมตามโครงการ
ตวัชี้วัด

ความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/
จ านวน(ระบุ

พ้ืนที/่กลุ่มคน)

แหลง่
งบประมาณ

สุขภาพจิตของอ าเภอศรีสัชนาลัย เช่น 
กรณีผู้ปว่ยคลุ้มคล่ัง,การเกิดโรคระบาด 
,ประสบอุทกภยั, มีเคสฆ่าตัวตายส าเร็จ

กิจกรรมที ่4 การตดิตามสอบสวน 1.การติดตามสอบสวนเคสผู้ปว่ยฆ่าตัว
เคสผู้ปว่ยฆ่าตวัตายส าเรจ็ เยี่ยม ตายส าเร็จทุกราย 
เสรมิพลังใน รพ.สต.และเปน็พ่ีเลี้ยง 2.เยี่ยมเสริมพลังใน รพ.สต.และเปน็
ประเมนิการดแูลผู้ปว่ยจิตเวชและ พีเ่ล้ียงประเมินการดูแลผู้ปว่ยจิตเวช
ซึมเศรา้ และซึมเศร้า

แผนที ่6 การพัฒนาระบบบรกิาร
สุขภาพ (Service Plan) สาขา
สุขภาพจิตและจิตเวช

28 โครงการส่งเสรมิสุขภาพจิตในชมุชน ใหค้วามรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการ อสม.จ านวน 185 คน กองทุนหลัก -ค่าปา้ยไวนิล 1×3 เมตร 23,200.00            ม.ค.-65 รพ.สต.ดงคู่
ต าบลดงคู่ กลุ่มสุขภาพจิตในชุมชนและคักกรอง เข้าร่วมร้อยละ 100 ประกันสุขภาพ เปน็เงิน 450 บาท

ภาวะซึมเศร้าในชุมชน ต.ดงคู่ -ค่าอาหารกลางวนั อาหารวา่งและ 
เคร่ืองด่ืม จ านวน 1 วนั x 100 บาท 
× 185 คน เปน็เงิน 18,500 บาท 
-ค่าวทิยากรจ านวน 1 คน × 4 ชั่วโมง
 × 600 บาท เปน็เงิน 2,400บาท
-ค่าวสัดุอุปกรณ์ 1,850 บาท

23,200.00           

1,944,676.00      รวมงบประมาณพันยอด (งบประมาณรวมหน้าก่อน + งบประมาณหน้าน้ี) หน่ึงล้านเก้าแสนสี่หมื่นสี่พันหกร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน

รวมงบประมาณหน้าน้ี สองหมืน่สามพันสองร้อยบาทถ้วน



แผนที ่6 การพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ (Service Plan) บ าบดั
รักษาผู้ปว่ยยาเสพตดิ

29 โครงการการพัฒนาระบบการบ าบดั1.การคัดกรอง ผู้ปว่ยยาเสพติดเข้าสู่ เขตรับผิดชอบอ าเภอ งบประมาณด้านการบ า -ค่าจัดซ้ือเวชภณัฑ์ทีไ่ม่ใช่ยา 359,638.00          กลุ่มงานจิตเวช
รักษาผู้ปว่ยยาเสพตดิ -คัดกรองเพือ่ประเมินสภาพการเสพติด       กระบวนการบ าบดั ศรีสัชนาลัย บดัรักษายาเสพติด จ านวน 80,000 บาท และยาเสพติด

 โดยใช้แบบ บคก.สธ (V.2) , รักษา ได้รับการดูแล ผู้ทีใ่ช้ยาและสารเสพติด จ.สุโขทยั
การคัดกรองบหุร่ี สุรา คัดกรองวัณโรค อยา่งมีคุณภาพต่อเนือ่ง ในเขต อ.ศรีสัชนาลัย

จนถึงการติดตามต่อ และพืน้ทีใ่กล้เคียง
(Retention Rate)

2.การบ าบดัฟืน้ฟูใน รพ.ใหก้ารบ าบดั ผู้ทีใ่ช้ยาและสารเสพติด -จัดท าเอกสารสมุดคู่มือบ าบดั
 รูปแบบกายจิตสังคมบ าบดั (MATRIX) ในเขต อ.ศรีสัชนาลัย จ านวน 200 เล่มๆละ 160 บาท
โดยใช้แนวทาง BA,BI,CBTและการลด และพืน้ทีใ่กล้เคียง  เปน็เงิน 32,000 บาท
อันตรายจากการใช้ยาเสพติด -ค่าจัดซ้ือยารักษาผู้ทีม่ีอาการ
(Harm Redution) ในระยะเวลา 4 ทางจิตจากการใช้สารเสพติด
เดือน เปน็เงิน 90,000 บาท

202,000.00        
2,146,676.00      

ผลลพัธ์/ผลผลติ : 3. ผู้ปว่ยยาเสพตดิเขา้สู่กระบวนการบ าบดัรักษา ไดร้ับการดแูลอยา่งมคุีณภาพตอ่เน่ืองจนถึงการตดิตามตอ่ (Retention Rate) ร้อยละ 58

แผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ  2565  เครือขา่ยสขุภาพอ าเภอศรีสชันาลยั

ยทุธ์ศาสตร์กระทรวงที่ 2 : สอดคลอ้งกับประเดน็ยทุธศาสตร์ดา้นบริการเปน็เลศิ (Service Excellence)

สอดคลอ้งกับนโยบายปลดักระทรวง : นโยบายที่ 7. ดแูลสขุภาพแบบองค์รวม

ตอบตวัชี้วัด KPI ของกระทรวงสาธารณสขุ : ตวัที่ 39 : ร้อยละของผู้ปว่ยยาเสพตดิเขา้สู่กระบวนการบ าบดัรักษา ไดร้ับการดแูลอยา่งมคุีณภาพตอ่เน่ืองจนถึงการตดิตามตอ่ (Retention Rate)

กลยทุธ์ : 1. พัฒนาระบบสขุภาพปฐมภมู ิ 2. พัฒนาระบบบริการใหม้ปีระสทิธิภาพ

รายละเอียดการใช้
งบประมาณ(บาท)

รวม
งบประมาณทั้ง

โครงการ

การก าหนด
ระยะเวลาใน

การด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมตามโครงการ
ตวัชี้วัด

ความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/
จ านวน(ระบุ

พ้ืนที/่กลุ่มคน)

แหลง่
งบประมาณ

รวมงบประมาณหน้าน้ี
รวมงบประมาณพันยอด (งบประมาณรวมหน้าก่อน + งบประมาณหน้าน้ี)

สองแสนสองพันบาทถ้วน

สองล้านหน่ึงแสนสี่หมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน



ผลลพัธ์/ผลผลติ : 3. ผู้ปว่ยยาเสพตดิเขา้สู่กระบวนการบ าบดัรักษา ไดร้ับการดแูลอยา่งมคุีณภาพตอ่เน่ืองจนถึงการตดิตามตอ่ (Retention Rate) ร้อยละ 58

แผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ  2565  เครือขา่ยสขุภาพอ าเภอศรีสชันาลยั

ยทุธ์ศาสตร์กระทรวงที่ 2 : สอดคลอ้งกับประเดน็ยทุธศาสตร์ดา้นบริการเปน็เลศิ (Service Excellence)

สอดคลอ้งกับนโยบายปลดักระทรวง : นโยบายที่ 7. ดแูลสขุภาพแบบองค์รวม

ตอบตวัชี้วัด KPI ของกระทรวงสาธารณสขุ : ตวัที่ 39 : ร้อยละของผู้ปว่ยยาเสพตดิเขา้สู่กระบวนการบ าบดัรักษา ไดร้ับการดแูลอยา่งมคุีณภาพตอ่เน่ืองจนถึงการตดิตามตอ่ (Retention Rate)

กลยทุธ์ : 1. พัฒนาระบบสขุภาพปฐมภมู ิ 2. พัฒนาระบบบริการใหม้ปีระสทิธิภาพ

รายละเอียดการใช้
งบประมาณ(บาท)

รวม
งบประมาณทั้ง

โครงการ

การก าหนด
ระยะเวลาใน

การด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมตามโครงการ
ตวัชี้วัด

ความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/
จ านวน(ระบุ

พ้ืนที/่กลุ่มคน)

แหลง่
งบประมาณ

3.การติดตามหลังการบ าบดัผู้เสพผู้ติด ผู้ทีใ่ช้ยาและสารเสพติด -ค่าวัสดุส านกังานในการ
ทีผ่่านการบ าบดัในรพ.ครบ 4 เดือนมี ในเขต อ.ศรีสัชนาลัย บ าบดัและติดตาม 90,000 บาท

การติดตามต่อเนือ่งตามมาตรฐานจน และพืน้ทีใ่กล้เคียง -ค่าชุดตรวจปสัสาวะ  
 ครบ 1 ป ีโดย จนท.สธ   เปน็เงิน 50,000 บาท

 4.การน าเข้าข้อมูลสู่ระบบ  บสต. ผู้ทีใ่ช้ยาและสารเสพติด   - ค่าสัญญาณเครือข่าย Internet

-บนัทกึข้อมูล การลงทะเบยีนผู้ปว่ย ในเขต อ.ศรีสัชนาลัย  ในการเชื่อมระบบบสต. จ านวน

การคัดกรองระบบสมัครใจ Walk in และพืน้ทีใ่กล้เคียง  6 เดือนๆ ละ 1,273 บาท
-บนัทกึข้อมูลการบ าบดัและฟืน้ฟูทัง้  เปน็เงิน 7,638 บาท
ระบบสมัครใจและบงัคับบ าบดัทกุ Visit

5.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ใหค้วามรู้กบั ผู้ทีใ่ช้ยาและสารเสพติด  - ค่าวัสดุการจัดท าส่ือเผยแพร่ด้าน
ประชาชนในด้านยาเสพติดทีม่าใช้ ในเขต อ.ศรีสัชนาลัย ยาเสพติด เปน็เงิน 10,000 บาท

บริการและประชาชนทัว่ไป และพืน้ทีใ่กล้เคียง
-ร่วมเปน็ทมีวิทยากรในการใหค้วามรู้
ผู้น าชุมชนในด้านยาเสพติดใหก้บั 
ศป.ปส.จ.
-เปน็ทมีวิทยากรใหค้วามรู้ผู้ถูกคุม
ประพฤติ

157,638.00        
2,304,314.00      

รวมงบประมาณหน้าน้ี
รวมงบประมาณพันยอด (งบประมาณรวมหน้าก่อน + งบประมาณหน้าน้ี)

หน่ึงแสนห้าหมืน่เจ็ดพันหกร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน

สองล้านสามแสนสี่พันสามร้อยสิบสี่บาทถ้วน



ผลลพัธ์/ผลผลติ : 3. ผู้ปว่ยยาเสพตดิเขา้สู่กระบวนการบ าบดัรักษา ไดร้ับการดแูลอยา่งมคุีณภาพตอ่เน่ืองจนถึงการตดิตามตอ่ (Retention Rate) ร้อยละ 58

แผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ  2565  เครือขา่ยสขุภาพอ าเภอศรีสชันาลยั

ยทุธ์ศาสตร์กระทรวงที่ 2 : สอดคลอ้งกับประเดน็ยทุธศาสตร์ดา้นบริการเปน็เลศิ (Service Excellence)

สอดคลอ้งกับนโยบายปลดักระทรวง : นโยบายที่ 7. ดแูลสขุภาพแบบองค์รวม

ตอบตวัชี้วัด KPI ของกระทรวงสาธารณสขุ : ตวัที่ 39 : ร้อยละของผู้ปว่ยยาเสพตดิเขา้สู่กระบวนการบ าบดัรักษา ไดร้ับการดแูลอยา่งมคุีณภาพตอ่เน่ืองจนถึงการตดิตามตอ่ (Retention Rate)

กลยทุธ์ : 1. พัฒนาระบบสขุภาพปฐมภมู ิ 2. พัฒนาระบบบริการใหม้ปีระสทิธิภาพ

รายละเอียดการใช้
งบประมาณ(บาท)

รวม
งบประมาณทั้ง

โครงการ

การก าหนด
ระยะเวลาใน

การด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมตามโครงการ
ตวัชี้วัด

ความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/
จ านวน(ระบุ

พ้ืนที/่กลุ่มคน)

แหลง่
งบประมาณ

6.ร่วมประชุมประจ าเดือน ณ ทีว่่าการ -ไม่ใช้งบประมาณ
อ าเภอทกุเดือนเพือ่รายงานผลการ

ด าเนนิงานด้านยาเสพติด ปญัหา
 อุปสรรคและประสานการท างานกบั
หนว่ยงานทีเ่กีย่วข้อง

7.บ าบดับหุร่ีใน รพ.สต. ทกุแหง่ ผู้ทีติ่ดบหุร่ีในเขต -ไม่ใช้งบประมาณ
จ านวน 20 แหง่โดยใช้ BA BI MI อ.ศรีสัฃนาลัย

8.การบ าบดัในชุมชน โดยใช้กระบวน
 การ CBTX

-                   
2,304,314.00      รวมงบประมาณพันยอด (งบประมาณรวมหน้าก่อน + งบประมาณหน้าน้ี) สองล้านสามแสนสี่พันสามร้อยสิบสี่บาทถ้วน

รวมงบประมาณหน้าน้ี -                                                           



แผนงานที ่6 การพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ (Service Plan)
โรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และ

โรคอุบัติซ้้า
30 โครงการวัณโรคค้นให้พบจบด้วยหาย

1.1 ค้นหาคัดกรอง -ใช้กระบวนการ พชอ.ขบัเคล่ือนวัณโรค 1.กลุ่มเส่ียงได้รับคัด -กลุ่มเส่ียงที่ต้องคัดกรอง งบประมาณ PPB 75,050.00           ก.พ.65-ก.ย.65 กลุ่มงานปฐมภูมิและ
-อบรมแกนน าค้นหาคัดกรองต าบลเส่ียง กรองวัณโรค 9 กลุ่มจ านวน 3,731 ราย โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย -ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ องค์รวม
สูง หมู่บ้านละ 2 คน  55 หมู่บ้าน 2.เพิม่ประสิทธิภาพ 1.ผู้สัมผัสร่วมบ้านผู้สัมผัส เคร่ืองด่ืม จ านวน 1 วัน x 100 บาท 

การค้นหาพัฒนาการ ใกล้ชิดปีงบ 2563-2565 x 108 คน เป็นเงิน 10,800 บาท
ดูแลรักษาผู้ป่วย ทุกราย -ค่าวิทยากรชม.ละ 600 × 1 คน × 6 ชม.
วัณโรค ชุมชนภาคี 2.ผู้สูงอาย ุ60 ปีขึ้นไป มี  เป็นเงิน 3,600 บาท
เครือขา่ยมีส่วนร่วม โรคร่วมCKD stage 3-5 , 

-ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กลุ่มเส่ียง ในการดูแลผู้ป่วย CA , COPD ให้ CXR ทุก
-ด าเนินการคัดกรองในพืน้ที่โดยวิธี 3.ผู้ป่วยรายใหม่ทุก ราย และสูงอายไุม่มีโรค -แบบคัดกรองกลุ่มเส่ียง จ านวนชุดละ 
 Verbal Screening ประเภทและกลับซ้ า ร่วมใหv้erbal ถา้คะแนน 0.50 บาท × 20,000 ชุด

ได้รับการขึ้นทะเบียน ≥ 3ให้ CXR เป็นเงิน 10,000 บาท
4.ผู้ป่วยรายใหม่ทุก 3.ผู้ป่วยที่มีโรค CKD  

-คัดกรองในสถานบริการในกลุ่มที่มารับ ประเภทและกลับซ้ า stage 3-5, CA , DM ที
บริการที่มีอาการไอให้ซักประวัติเพิม่เติม ได้รับการติดตาม HbA1c≥7หรือ FBS > 
 และท า CPG เพิม่เติม เยี่ยม ก ากบัการกนิยา 150 mg% ติดต่อกนั 2 

24,400.00          
2,328,714.00      

รายละเอียดการใช้
งบประมาณ(บาท)

รวม
งบประมาณทัง้

โครงการ

การก้าหนด
ระยะเวลาใน

การดา้เนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ล้าดบั โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมตามโครงการ
ตวัชีว้ัด

ความส้าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ้านวน
(ระบพ้ืุนที่/กลุ่ม

คน)

แหล่ง
งบประมาณ

รวมงบประมาณหน้าน้ี
รวมงบประมาณพันยอด (งบประมาณรวมหน้าก่อน + งบประมาณหน้าน้ี)

                      2.อัตราความครอบคลุมการขึน้ทะเบยีนของผู้ปว่ยวัณโรครายใหมแ่ละกลับเปน็ซ้้า ร้อยละ 85

แผนปฏบิตักิาร ประจ้าปงีบประมาณ  2565  เครือขา่ยสุขภาพอ้าเภอศรีสัชนาลัย

ยทุธศ์าสตร์กระทรวงที ่2 : สอดคล้องกับประเดน็ยทุธศาสตร์ดา้นบริการเปน็เลิศ (Service Excellence)

สอดคล้องกับนโยบายปลัดกระทรวง : นโยบายที ่6 ระบบบริการก้าวหน้า        นโยบายที ่7. ดแูลสุขภาพแบบองค์รวม

ตอบตวัชีว้ัด KPI ของกระทรวงสาธารณสุข : 23. อัตราความส้าเร็จการรักษาผู้ปว่ยวัณโรคปอดรายใหม่

กลยทุธ ์: 1. พัฒนาระบบสุขภาพปฐมภมู ิ 2. พัฒนาระบบบริการใหม้ปีระสิทธภิาพ

ผลลัพธ์/ผลผลิต:1.อัตราความส้าเร็จการรักษาผู้ปว่ยวัณโรคปอดรายใหม ่ร้อยละ 88

สองหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน

สองล้านสามแสนสองหมื่นแปดพันเจ็ดรอ้ยสิบสี่บาทถ้วน



รายละเอียดการใช้
งบประมาณ(บาท)

รวม
งบประมาณทัง้

โครงการ

การก้าหนด
ระยะเวลาใน

การดา้เนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ล้าดบั โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมตามโครงการ
ตวัชีว้ัด

ความส้าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ้านวน
(ระบพ้ืุนที่/กลุ่ม

คน)

แหล่ง
งบประมาณ

                      2.อัตราความครอบคลุมการขึน้ทะเบยีนของผู้ปว่ยวัณโรครายใหมแ่ละกลับเปน็ซ้้า ร้อยละ 85

แผนปฏบิตักิาร ประจ้าปงีบประมาณ  2565  เครือขา่ยสุขภาพอ้าเภอศรีสัชนาลัย

ยทุธศ์าสตร์กระทรวงที ่2 : สอดคล้องกับประเดน็ยทุธศาสตร์ดา้นบริการเปน็เลิศ (Service Excellence)

สอดคล้องกับนโยบายปลัดกระทรวง : นโยบายที ่6 ระบบบริการก้าวหน้า        นโยบายที ่7. ดแูลสุขภาพแบบองค์รวม

ตอบตวัชีว้ัด KPI ของกระทรวงสาธารณสุข : 23. อัตราความส้าเร็จการรักษาผู้ปว่ยวัณโรคปอดรายใหม่

กลยทุธ ์: 1. พัฒนาระบบสุขภาพปฐมภมู ิ 2. พัฒนาระบบบริการใหม้ปีระสิทธภิาพ

ผลลัพธ์/ผลผลิต:1.อัตราความส้าเร็จการรักษาผู้ปว่ยวัณโรคปอดรายใหม ่ร้อยละ 88

คร้ังห่างกนั 1 เดือน ให้ 
CXR ทุกราย

-คัดกรองการติดเตียงโดยวิธีดูด 4.ผู้ติดเชื้อHIV และผู้ติด -ตลับเสมหะพร้อมสายชุดละ 50 บาท 
เสมหะ เชื้อHIVสะสมที่คงอยู่ใน × 233 ชุด เป็นเงิน 11,650  บาท

ทะเบียนปี 2564 ให้ CXR 
-คัดกรองโดยวิธีเอก็ซ์เรยจ์ากกลุ่มสงสัย ทุกราย -ค่าตรวจรถ  X-ray เคล่ือนที่ รายละ 60

ที่ได้จากการคัดกรองโดยวิธี verbal 5.เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  บาท × 650 คน เป็นเงิน 39,000 บาท
 Screening และส่งพบแพทยก์รณี ทุกระดับให้ CXR ทุกราย
สงสัยป่วย 6.แรงงานต่างด้าวทุกราย

ที่มีใบแรงงานทะเบียนต่าง
1.2 รักษาโรค -ผู้ป่วยรายใหม่ admit ทุกรายเป็น ด้าวให้ CXR ทุกราย

เวลา 2 สัปดาห์ 7.กลุ่มผู้ต้องขงั พ้นโทษ
-ขึ้นทะเบียนภายใน 7 วัน และจัด 8.กลุ่มติดบ้านติดเตียง
ยาเป็นซองต่อวัน จ่ายยาให้ 9.กลุ่มสุราเร้ือรัง
 สัปดาห์ ในระยะเขม้ขน้โดย -กลุ่มผู้ป่วยวัณโรคทุกราย
ก ากบัการกนิยา แบบมีพีเ่ล่ียงและ ในอ าเภอศรีสัชนาลัย
เยี่ยมตามเกณฑ์ -กลุ่มพีเ่ล้ียงก ากบัการกนิ
- สอบสวนโรคกรณีด้ือยา ขาดยา ยา ได้แกเ่จ้าหน้าที่ อสม. 
เสียชีวิต ผู้น าชุมชน นายจ้าง ครู 

-แกนน าค้นหาคัดกรอง 
50,650.00          

2,379,364.00      
รวมงบประมาณหน้าน้ี ห้าหมื่นหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน

รวมงบประมาณพันยอด (งบประมาณรวมหน้าก่อน + งบประมาณหน้าน้ี) สองล้านสามแสนเจด็หมื่นเก้าพันสามร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน



รายละเอียดการใช้
งบประมาณ(บาท)

รวม
งบประมาณทัง้

โครงการ

การก้าหนด
ระยะเวลาใน

การดา้เนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ล้าดบั โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมตามโครงการ
ตวัชีว้ัด

ความส้าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ้านวน
(ระบพ้ืุนที่/กลุ่ม

คน)

แหล่ง
งบประมาณ

                      2.อัตราความครอบคลุมการขึน้ทะเบยีนของผู้ปว่ยวัณโรครายใหมแ่ละกลับเปน็ซ้้า ร้อยละ 85

แผนปฏบิตักิาร ประจ้าปงีบประมาณ  2565  เครือขา่ยสุขภาพอ้าเภอศรีสัชนาลัย

ยทุธศ์าสตร์กระทรวงที ่2 : สอดคล้องกับประเดน็ยทุธศาสตร์ดา้นบริการเปน็เลิศ (Service Excellence)

สอดคล้องกับนโยบายปลัดกระทรวง : นโยบายที ่6 ระบบบริการก้าวหน้า        นโยบายที ่7. ดแูลสุขภาพแบบองค์รวม

ตอบตวัชีว้ัด KPI ของกระทรวงสาธารณสุข : 23. อัตราความส้าเร็จการรักษาผู้ปว่ยวัณโรคปอดรายใหม่

กลยทุธ ์: 1. พัฒนาระบบสุขภาพปฐมภมู ิ 2. พัฒนาระบบบริการใหม้ปีระสิทธภิาพ

ผลลัพธ์/ผลผลิต:1.อัตราความส้าเร็จการรักษาผู้ปว่ยวัณโรคปอดรายใหม ่ร้อยละ 88

วัณโรค 5 ต าบลเส่ียงสูง 
หมู่บ้านละ 2 คน 54 หมู่
ได้แก ่ต าบลป่าง้ิว สารจิตร
ท่าชัย ดงคู่ ศรีสัชนาลัย 
รวม 108 คน

แผนงานที ่6 การพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ (Service Plan)
โรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และ

โรคอุบัติซ้้า
คัดกรองวัณโรคในพ้ืนทีต่้าบล
ประกอบด้วย 13 โครงการ

31 1. โครงการชุมชนรวมพลังหยดุยั้ง -ติดต่อเจ้าหน้าที่หน่วย X-RAY 1.ประชาชนกลุ่มเส่ียง 8 หมู่บ้าน ในเขต กองทุนหลักประกนัสุข -ค่าป้ายโครงการ ขนาด 1x3 เมตร 26,950.00           ม.ค.65-ก.ย.65 รพ.สต.สารจิตร
วัณโรคต าบลสารจิตร ปี 2565 -นัดกลุ่มเส่ียงมารับการ X-RAY ปอด ได้รับการคัดกรอง รับผิดชอบ รพ.สต. ภาพต าบล เป็นเงิน 450 บาท กมลชนก  เอกฉนัท์

-แจ้งผลการ x-ray ปอด ร้อยละ 100 สารจิตรประชาชนกลุ่ม -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 1 มื้อ x 25 
-หากผลผิดปกติส่งต่อเพือ่รับการวินิจฉยั 2.ประชาชนกลุ่มเส่ียง เส่ียงจ านวน 300 คน บาท x 300 คน เป็นเงิน 7,500 บาท
และรักษา ที่มีผลตรวจผิดปกติ -ค่าจ้างเหมารถ x-ray เคล่ือนที่

ได้รับการส่งต่อ จ านวน 300 คน x 60 บาท
ร้อยละ 100 เป็นเงิน  18,000 บาท

-ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ 
เป็นเงิน 1,000 บาท

26,950.00          
2,406,314.00      

รวมงบประมาณหน้าน้ี สองหมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน

รวมงบประมาณพันยอด (งบประมาณรวมหน้าก่อน + งบประมาณหน้าน้ี) สองล้านสี่แสนหกพันสามร้อยสิบสี่บาทถ้วน



รายละเอียดการใช้
งบประมาณ(บาท)

รวม
งบประมาณทัง้

โครงการ

การก้าหนด
ระยะเวลาใน

การดา้เนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ล้าดบั โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมตามโครงการ
ตวัชีว้ัด

ความส้าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ้านวน
(ระบพ้ืุนที่/กลุ่ม

คน)

แหล่ง
งบประมาณ

                      2.อัตราความครอบคลุมการขึน้ทะเบยีนของผู้ปว่ยวัณโรครายใหมแ่ละกลับเปน็ซ้้า ร้อยละ 85

แผนปฏบิตักิาร ประจ้าปงีบประมาณ  2565  เครือขา่ยสุขภาพอ้าเภอศรีสัชนาลัย

ยทุธศ์าสตร์กระทรวงที ่2 : สอดคล้องกับประเดน็ยทุธศาสตร์ดา้นบริการเปน็เลิศ (Service Excellence)

สอดคล้องกับนโยบายปลัดกระทรวง : นโยบายที ่6 ระบบบริการก้าวหน้า        นโยบายที ่7. ดแูลสุขภาพแบบองค์รวม

ตอบตวัชีว้ัด KPI ของกระทรวงสาธารณสุข : 23. อัตราความส้าเร็จการรักษาผู้ปว่ยวัณโรคปอดรายใหม่

กลยทุธ ์: 1. พัฒนาระบบสุขภาพปฐมภมู ิ 2. พัฒนาระบบบริการใหม้ปีระสิทธภิาพ

ผลลัพธ์/ผลผลิต:1.อัตราความส้าเร็จการรักษาผู้ปว่ยวัณโรคปอดรายใหม ่ร้อยละ 88

32 2.โครงการชุมชนแม่ส าร่วมใจคัดกรอง -ให้ความรู้แกนน าชุมชนในการคัดกรอง 1.ประชาชนกลุ่มเส่ียง ประชาชนกลุ่มเส่ียง -ค่าป้ายโครงการ ขนาด 1x3 เมตร 51,750.00           ม.ค.65 -ส.ค 65 รพ.สต.แม่ส า
วัณโรค ปี 2565 -ด าเนินการคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเส่ียง ได้รับการคัดกรอง จ านวน 300 คน เป็นเงิน 450 บาท

-ประสานงานกบัเจ้าหน้าที่หน่วยงาน ร้อยละ 100 -ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ 
x-ray ปอด 2.ประชาชนกลุ่มเส่ียง เคร่ืองด่ืม จ านวน 1 วัน x 100 บาท 
-นัดหมายกลุ่มเส่ียงมาให้ความรู้และรับ ที่มีผลตรวจผิดปกติ x 300 คน  เป็นเงิน 30,000 บาท
บริการ  x-ray ปอด ได้รับการส่งต่อ -ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่และเคร่ืองเสียง
-แจ้งผลการ x-ray ปอด ร้อยละ 100 เป็นเงิน 1,500 บาท
-หากผลผิดปกติส่งต่อเพือ่รับการวินิจฉยั -ค่าจ้างเหมารถ x-ray เคล่ือนที่
และรักษา จ านวน 300 คน x 60 บาท

เป็นเงิน  18,000 บาท
-ค่าตอบแทนวิทยากร 3 ชั่วโมง ๆละ
600 บาท เป็นเงิน  1,800 บาท

51,750.00          
2,458,064.00      

รวมงบประมาณหน้าน้ี ห้าหมื่นหน่ึงพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน

รวมงบประมาณพันยอด (งบประมาณรวมหน้าก่อน + งบประมาณหน้าน้ี) สองล้านสี่แสนห้าหมื่นแปดพันหกสิบสี่บาทถ้วน



รายละเอียดการใช้
งบประมาณ(บาท)

รวม
งบประมาณทัง้

โครงการ

การก้าหนด
ระยะเวลาใน

การดา้เนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ล้าดบั โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมตามโครงการ
ตวัชีว้ัด

ความส้าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ้านวน
(ระบพ้ืุนที่/กลุ่ม

คน)

แหล่ง
งบประมาณ

                      2.อัตราความครอบคลุมการขึน้ทะเบยีนของผู้ปว่ยวัณโรครายใหมแ่ละกลับเปน็ซ้้า ร้อยละ 85

แผนปฏบิตักิาร ประจ้าปงีบประมาณ  2565  เครือขา่ยสุขภาพอ้าเภอศรีสัชนาลัย

ยทุธศ์าสตร์กระทรวงที ่2 : สอดคล้องกับประเดน็ยทุธศาสตร์ดา้นบริการเปน็เลิศ (Service Excellence)

สอดคล้องกับนโยบายปลัดกระทรวง : นโยบายที ่6 ระบบบริการก้าวหน้า        นโยบายที ่7. ดแูลสุขภาพแบบองค์รวม

ตอบตวัชีว้ัด KPI ของกระทรวงสาธารณสุข : 23. อัตราความส้าเร็จการรักษาผู้ปว่ยวัณโรคปอดรายใหม่

กลยทุธ ์: 1. พัฒนาระบบสุขภาพปฐมภมู ิ 2. พัฒนาระบบบริการใหม้ปีระสิทธภิาพ

ผลลัพธ์/ผลผลิต:1.อัตราความส้าเร็จการรักษาผู้ปว่ยวัณโรคปอดรายใหม ่ร้อยละ 88

33 3.โครงการชาวต าบลบ้านตึก ร่วมใจ -ประชุมผู้เกี่ยวขอ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1.จ านวนกลุ่มเส่ียงได้ ประชาชนอาย ุ35 ปีขึ้นไป กองทุนหลักประกนัสุข -ค่าป้ายไวนิลโครงการ ขนาด 1 x 3 18,390.00           เม.ย.65-ม.ิย.65 รพ.สต.บ้านตึก
คัดกรองวัณโรค ปี 2565 อสม.ชี้แจงงานควบคุมโรควัณโรคในพืน้ที่ รับการคัดกรอง และกลุ่มเส่ียง (นอกกลุ่ม ภาพระดับท้องถิ่นหรือ เมตร จ านวน 1 ป้าย เป็นเงิน 390 บาท กศุล  นักรู้

-จัดท าโครงการเพือ่แกไ้ขปัญหา         วัณโรคร้อยละ 90 เส่ียง 9 กลุ่ม) ในเขตต าบล พืน้ที่ต าบลบ้านตึก -ค่าจ้างรถ x-ray เคล่ือนที่ จ านวน 300 
-ประสานติดต่อเจ้าหน้าที่หน่วย X-RAY 2.อตัราความครอบ บ้านตึกจ านวน 300 คน คน x 60 บาท เป็นเงิน  18,000 บาท
นัดกลุ่มเส่ียงมารับการ X-RAY ปอด คลุมของการขึ้น
-การติดตามและประเมินผล ทะเบียนรักษาผู้ป่วย 

วัณโรครายใหม่และ
กลับเป็นซ้ าร้อยละ 85
3.อตัราผลส าเร็จของ
การรักษาผู้ป่วย
วัณโรคปอดรายใหม่
ร้อยละ 88

18,390.00          
2,476,454.00      

รวมงบประมาณหน้าน้ี หน่ึงหมื่นแปดพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน

รวมงบประมาณพันยอด (งบประมาณรวมหน้าก่อน + งบประมาณหน้าน้ี) สองล้านสี่แสนเจด็หมื่นหกพันสี่ร้อยห้าสิบสี่บาทถ้วน



รายละเอียดการใช้
งบประมาณ(บาท)

รวม
งบประมาณทัง้

โครงการ

การก้าหนด
ระยะเวลาใน

การดา้เนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ล้าดบั โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมตามโครงการ
ตวัชีว้ัด

ความส้าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ้านวน
(ระบพ้ืุนที่/กลุ่ม

คน)

แหล่ง
งบประมาณ

                      2.อัตราความครอบคลุมการขึน้ทะเบยีนของผู้ปว่ยวัณโรครายใหมแ่ละกลับเปน็ซ้้า ร้อยละ 85

แผนปฏบิตักิาร ประจ้าปงีบประมาณ  2565  เครือขา่ยสุขภาพอ้าเภอศรีสัชนาลัย

ยทุธศ์าสตร์กระทรวงที ่2 : สอดคล้องกับประเดน็ยทุธศาสตร์ดา้นบริการเปน็เลิศ (Service Excellence)

สอดคล้องกับนโยบายปลัดกระทรวง : นโยบายที ่6 ระบบบริการก้าวหน้า        นโยบายที ่7. ดแูลสุขภาพแบบองค์รวม

ตอบตวัชีว้ัด KPI ของกระทรวงสาธารณสุข : 23. อัตราความส้าเร็จการรักษาผู้ปว่ยวัณโรคปอดรายใหม่

กลยทุธ ์: 1. พัฒนาระบบสุขภาพปฐมภมู ิ 2. พัฒนาระบบบริการใหม้ปีระสิทธภิาพ

ผลลัพธ์/ผลผลิต:1.อัตราความส้าเร็จการรักษาผู้ปว่ยวัณโรคปอดรายใหม ่ร้อยละ 88

34 4.โครงการวัณโรค พบเร็ว รักษาไว -ประชุมผู้เกี่ยวขอ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1.กลุ่มเป้าหมายเขา้ กลุ่มเส่ียงที่ต้องคัดกรอง กองทุนหลักประกนั -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 1 มื้อ x 25 34,450.00           ม.ค.65-ก.พ.65 รพ.สต.แม่สิน
หายไว ชาวแม่สินร่วมใจ คัดกรอง อสม. ชี้แจงงานควบคุมโรควัณโรคในพืน้ที่ ร่วมกจิกรรมในโครง  จ านวน 400 คน ได้แก่ สุขภาพองค์การบริหาร บาท x 400 คน  เป็นเงิน 10,000 บาท พีรภัทร วัฒนวนาพงษ์
วัณโรค  แบบมีส่วนร่วมของชุมชน -จัดท าโครงการเพือ่แกไ้ขปัญหา การร้อยละ 90 ขึ้นไป 1. ผู้ป่วยเบาหวาน อายุ ส่วนต าบลบ้านสะท้อ -ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 
 ปี 2565 -นัดประชุม อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 2.ประชากรกลุ่มเส่ียง น้อยกว่า 60 ปี 1 x 3 เมตร เป็นเงิน 450 บาท

ร่วมวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ ได้รับการคัดกรอง 2. ผู้สูงอาย ุ(60 ปีขึ้นไป) -ค่าจ้างรถ X-ray เคล่ือนที่ จ านวน 
โรควัณโรค (ประชุมระดมสมอง) ที่เป็น ด้วยวาจา ร้อยละ 90 เป็น HT หรือไม่มีโรคร่วม 400 คน x 60 บาท 
จริงของพืน้ที่แต่ละหมู่บ้าน มีโอกาสเส่ียง ขึ้นไป เป็นเงิน 24,000 บาท
อยา่งไร ในกลุ่มเส่ียงใด สถานที่แหล่ง 3.ประชากรกลุ่มเส่ียง
ชุมชนที่เส่ียง มีการแพร่ระบาดอยา่งไร ได้รับการตรวจคัด
มีจ านวนผู้ป่วยในพืน้ที่ที่รับผิดชอบเท่าไร กรองวัณโรคด้วยการ 
สรุปประเด็นปัญหา เพือ่ให้ทราบปัญหา X-ray ปอด ร้อยละ 
โรควัณโรคปอด 90 ขึ้นไป
-ติดต่อเจ้าหน้าที่หน่วย X-ray เคล่ือนที่ 
นัดกลุ่มเส่ียงมารับการ X-ray ปอด ให้
ความรู้เร่ืองวัณโรคแกป่ระชาชนกลุ่มเส่ียง 
โดยการบรรยายและฉายวีดีทัศน์
-ประสานงานโรงพยาบาลชุมชนแม่ขา่ย 
ส่งต่อผู้ที่มีผล X-ray ปอด ผิดปกติ 
เพือ่รับการรักษาที่เหมาะสมต่อไป

34,450.00          
2,510,904.00      

รวมงบประมาณหน้าน้ี สามหมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน

รวมงบประมาณพันยอด (งบประมาณรวมหน้าก่อน + งบประมาณหน้าน้ี) สองล้านห้าแสนหน่ึงหมื่นเก้าร้อยสี่บาทถ้วน



รายละเอียดการใช้
งบประมาณ(บาท)

รวม
งบประมาณทัง้

โครงการ

การก้าหนด
ระยะเวลาใน

การดา้เนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ล้าดบั โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมตามโครงการ
ตวัชีว้ัด

ความส้าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ้านวน
(ระบพ้ืุนที่/กลุ่ม

คน)

แหล่ง
งบประมาณ

                      2.อัตราความครอบคลุมการขึน้ทะเบยีนของผู้ปว่ยวัณโรครายใหมแ่ละกลับเปน็ซ้้า ร้อยละ 85

แผนปฏบิตักิาร ประจ้าปงีบประมาณ  2565  เครือขา่ยสุขภาพอ้าเภอศรีสัชนาลัย

ยทุธศ์าสตร์กระทรวงที ่2 : สอดคล้องกับประเดน็ยทุธศาสตร์ดา้นบริการเปน็เลิศ (Service Excellence)

สอดคล้องกับนโยบายปลัดกระทรวง : นโยบายที ่6 ระบบบริการก้าวหน้า        นโยบายที ่7. ดแูลสุขภาพแบบองค์รวม

ตอบตวัชีว้ัด KPI ของกระทรวงสาธารณสุข : 23. อัตราความส้าเร็จการรักษาผู้ปว่ยวัณโรคปอดรายใหม่

กลยทุธ ์: 1. พัฒนาระบบสุขภาพปฐมภมู ิ 2. พัฒนาระบบบริการใหม้ปีระสิทธภิาพ

ผลลัพธ์/ผลผลิต:1.อัตราความส้าเร็จการรักษาผู้ปว่ยวัณโรคปอดรายใหม ่ร้อยละ 88

35 5.โครงการวัณโรค พบเร็ว รักษาไว -ติดต่อเจ้าหน้าที่หน่วย X-RAY 1.กลุ่มเป้าหมายเขา้ 5 หมู่บ้าน ในเขต กองทุนหลักประกนัสุข -ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการขนาด 14,975.00           ม.ค.65-ก.ย.65  รพ.สต.บ้านปากคะยาง
 หายไว ชาวปากคะยางร่วมใจ -นัดกลุ่มเส่ียงมารับการ X-RAY ปอด ร่วมกจิกรรมในโครง รับผิดชอบ รพ.สต. ภาพต าบล  1x3 เมตร  เป็นเงิน 450 บาท พรทิพย ์ค ายะ
 คัดกรองวัณโรค -แจ้งผลการ x-ray ปอด การร้อยละ 90 ขึ้นไป บ้านปากคะยาง -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 1 มื้อ x 25

-หากผลผิดปกติส่งต่อเพือ่รับการวินิจฉยั 2.ประชาชนกลุ่มเส่ียง ประชาชนกลุ่มเส่ียง บาทx 145 คน เป็นเงิน 3,625 บาท
และรักษา ได้รับการคัดกรอง จ านวน 145  คน -ค่าจ้างเหมารถ x-ray เคล่ือนที่จ านวน

ร้อยละ 90  145 คน x 60 บาทเป็นเงิน  8,700 บาท
3.อตัราความส าเร็จ -ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่
การรักษาผู้ป่วยราย เป็นเงิน 1,000 บาท
ใหม่ทุกประเภทมาก -ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 1 คน x
กว่าร้อยละ 85 2 ชม. x 600 บาท เป็นเงิน 1,200 บาท

36 6.โครงการชุมชนรวมพลังหยดุยั้ง 1. ติดต่อเจ้าหน้าที่หน่วย X-RAY 1.ประชาชนกลุ่มเส่ียง 6 หมู่บ้าน ในเขต กองทุนหลักประกนัสุข -ค่าป้ายโครงการ ขนาด 1x3 เมตร 26,950.00           ม.ค.65 -ก.ย.65 รพ.สต.แสนตอ
วัณโรคต าบลสารจิตร ปี 2565 2. นัดกลุ่มเส่ียงมารับการ X-RAY ปอด ได้รับการคัดกรอง รับผิดชอบ รพ.สต. ภาพต าบล เป็นเงิน 450 บาท ปาณิสรา  นัยเนตร

3. แจ้งผลการ x-ray ปอด ร้อยละ 100 แสนตอ -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 1 มื้อ x 25 4. หากผลผิดปกติส่งต่อเพือ่รับการ
วินิจฉยั 2.ประชาชนกลุ่มเส่ียง ประชาชนกลุ่มเส่ียง บาท x 300 คน เป็นเงิน 7,500 บาท
และรักษา ที่มีผลตรวจผิดปกติ จ านวน 300 คน -ค่าจ้างเหมารถ x-ray เคล่ือนที่

ได้รับการส่งต่อ จ านวน 300 คน x 60 บาท
ร้อยละ 100 เป็นเงิน  18,000 บาท

-ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ 
เป็นเงิน 1,000 บาท

41,925.00          
2,552,829.00      รวมงบประมาณพันยอด (งบประมาณรวมหน้าก่อน + งบประมาณหน้าน้ี) สองล้านห้าแสนห้าหมื่นสองพันแปดร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน

รวมงบประมาณหน้าน้ี สี่หมื่นหน่ึงพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน



รายละเอียดการใช้
งบประมาณ(บาท)

รวม
งบประมาณทัง้

โครงการ

การก้าหนด
ระยะเวลาใน

การดา้เนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ล้าดบั โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมตามโครงการ
ตวัชีว้ัด

ความส้าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ้านวน
(ระบพ้ืุนที่/กลุ่ม

คน)

แหล่ง
งบประมาณ

                      2.อัตราความครอบคลุมการขึน้ทะเบยีนของผู้ปว่ยวัณโรครายใหมแ่ละกลับเปน็ซ้้า ร้อยละ 85

แผนปฏบิตักิาร ประจ้าปงีบประมาณ  2565  เครือขา่ยสุขภาพอ้าเภอศรีสัชนาลัย

ยทุธศ์าสตร์กระทรวงที ่2 : สอดคล้องกับประเดน็ยทุธศาสตร์ดา้นบริการเปน็เลิศ (Service Excellence)

สอดคล้องกับนโยบายปลัดกระทรวง : นโยบายที ่6 ระบบบริการก้าวหน้า        นโยบายที ่7. ดแูลสุขภาพแบบองค์รวม

ตอบตวัชีว้ัด KPI ของกระทรวงสาธารณสุข : 23. อัตราความส้าเร็จการรักษาผู้ปว่ยวัณโรคปอดรายใหม่

กลยทุธ ์: 1. พัฒนาระบบสุขภาพปฐมภมู ิ 2. พัฒนาระบบบริการใหม้ปีระสิทธภิาพ

ผลลัพธ์/ผลผลิต:1.อัตราความส้าเร็จการรักษาผู้ปว่ยวัณโรคปอดรายใหม ่ร้อยละ 88

37 7.โครงการ ปฏิบัติการเชิงรุกคัดกรอง กลุ่มเส่ียงสูงได้รับการ กลุ่มเส่ียงสูง 150 คน กองทุนหลักประกนั -ค่าป้ายโครงการ ขนาด 1x3 เมตร 17,200.00           ม.ค.65 -ม.ีค.65 รพสต.บ้านแกง่
วัณโรคในชุมชน เอก็ซเรยป์อดร้อยละ  สุขภาพองค์การบริหาร เป็นเงิน 450 บาท ปฏิญญา  พัฒนาดิษฐกลุ
-ประชุมแกนน าประชาชน 1.กลุ่มเส่ียงวัณโรคทั้ง 7 กลุ่ม 100 ส่วนต าบลบ้านแกง่ -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 1 มื้อ x 25 
ร่วมกนัวิเคราะห์และประเมิน 2. สถานการณ์ผู้ป่วยวัณโรคในพืน้ที่ บาท x 150 คน เป็นเงิน 3,750 บาท
สถานการณ์โรควัณโรคของพืน้ที่แต่ละ 3.ปัญหาด้านการคัดกรองวัณโรค   -ค่าจ้างเหมารถ x-ray เคล่ือนที่
หมู่บ้านตามหัวขอ้ดังนี้ ปัญหาด้านการรักษาผู้ป่วยวัณโรค จ านวน 150 คน x 60 บาท

เป็นเงิน  9,000 บาท
-หมู่บ้านส่งตัวแทนอภิปรายในประเด็น -ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ 
ปัญหาแต่ละหัวขอ้ และสรุปปัญหา เป็นเงิน 1,000 บาท
หาแนวทางแกไ้ขปัญหาร่วมกนั -ค่าจ้างเหมาเคร่ืองเสียงส าหรับอบรม 
-อบรมให้ความรู้แกนน าประชาชน 1.วัณโรคคืออะไร การป้องกนั การติดต่อ เป็นเงิน 1,200 บาท
เร่ืองวัณโรคเพิม่เติมในหัวขอ้ อาการ รู้ได้อยา่งไรว่าเป็นวัณโรคปอด -ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 1 คน x

เมื่อไหร่ควรไปรับการตรวจเชื้อวัณโรค 3 ชม. x 600 บาท เป็นเงิน 1,800 บาท
2. DOT กบัการรักษาวัณโรค
3.อาการขา้งเคียงที่พบเมื่อกนิยาวัณโรค
4.วัณโรคกบัโรคเอดส์ เกี่ยวขอ้งกนัอยา่งไร
5.แต่ละคนท าความเขา้ใจกบัแบบคัดกรอง
วัณโรคทางวาจา วิทยากรสาธิต และให้
ทุกคนฝึกคัดกรองวัณโรคตาม

17,200.00          
2,570,029.00      รวมงบประมาณพันยอด (งบประมาณรวมหน้าก่อน + งบประมาณหน้าน้ี) สองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นยีส่ิบเก้าบาทถ้วน

รวมงบประมาณหน้าน้ี หน่ึงหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน



รายละเอียดการใช้
งบประมาณ(บาท)

รวม
งบประมาณทัง้

โครงการ

การก้าหนด
ระยะเวลาใน

การดา้เนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ล้าดบั โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมตามโครงการ
ตวัชีว้ัด

ความส้าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ้านวน
(ระบพ้ืุนที่/กลุ่ม

คน)

แหล่ง
งบประมาณ

                      2.อัตราความครอบคลุมการขึน้ทะเบยีนของผู้ปว่ยวัณโรครายใหมแ่ละกลับเปน็ซ้้า ร้อยละ 85

แผนปฏบิตักิาร ประจ้าปงีบประมาณ  2565  เครือขา่ยสุขภาพอ้าเภอศรีสัชนาลัย

ยทุธศ์าสตร์กระทรวงที ่2 : สอดคล้องกับประเดน็ยทุธศาสตร์ดา้นบริการเปน็เลิศ (Service Excellence)

สอดคล้องกับนโยบายปลัดกระทรวง : นโยบายที ่6 ระบบบริการก้าวหน้า        นโยบายที ่7. ดแูลสุขภาพแบบองค์รวม

ตอบตวัชีว้ัด KPI ของกระทรวงสาธารณสุข : 23. อัตราความส้าเร็จการรักษาผู้ปว่ยวัณโรคปอดรายใหม่

กลยทุธ ์: 1. พัฒนาระบบสุขภาพปฐมภมู ิ 2. พัฒนาระบบบริการใหม้ปีระสิทธภิาพ

ผลลัพธ์/ผลผลิต:1.อัตราความส้าเร็จการรักษาผู้ปว่ยวัณโรคปอดรายใหม ่ร้อยละ 88

-แกนน าประชาชน ใช้แบบคัดกรอง
วัณโรคทางวาจาด าเนินการคัดกรอง
วัณโรคเชิงรุกชุมชน ในกลุ่มเส่ียงทั้ง 
7 กลุ่ม (1. ผู้ติดเชื้อเอชไอวี 
2. ผู้ป่วยเบาหวาน 3. ผู้ต้องขงัในเรือน 
จ า 4. แรงงานขา้มชาติ 5. ผู้สูงอายุ
 ≥ 60 ปี ที่มีโรคร่วมที่ สัมพันธ์กบั
วัณโรค เช่น COPD Asthma Lung
Disease Silicosis โรคภูมิต้านทานต่ า
เช่น SLE มะเร็ง ระบบเลือด มะเร็ง
บริเวณคอ 6. บุคลากรทางการแพทย์
 7. ผู้สัมผัสร่วมบ้าน) โดยด าเนินการ
คัดกรองละแวกของตนเอง พร้อมทั้ง
ให้ความรู้ประชาชน หากพบว่ามีความ
เส่ียงสูงนัดเพือ่รับการเอก็ซเรยป์อด
อกีคร้ัง

-ติดต่อเจ้าหน้าที่หน่วยเอก็ซเรย์
เคล่ือนที่ จัดเตรียมสถานที่ส าหรับจัด
กจิกรรมโครงการ จัดท าใบนัดกลุ่ม
เส่ียงมารับการเอก็ซเรยป์อด

-                    
2,570,029.00      

รวมงบประมาณหน้าน้ี -                                                   
รวมงบประมาณพันยอด (งบประมาณรวมหน้าก่อน + งบประมาณหน้าน้ี) สองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นยีส่ิบเก้าบาทถ้วน



รายละเอียดการใช้
งบประมาณ(บาท)

รวม
งบประมาณทัง้

โครงการ

การก้าหนด
ระยะเวลาใน

การดา้เนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ล้าดบั โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมตามโครงการ
ตวัชีว้ัด

ความส้าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ้านวน
(ระบพ้ืุนที่/กลุ่ม

คน)

แหล่ง
งบประมาณ

                      2.อัตราความครอบคลุมการขึน้ทะเบยีนของผู้ปว่ยวัณโรครายใหมแ่ละกลับเปน็ซ้้า ร้อยละ 85

แผนปฏบิตักิาร ประจ้าปงีบประมาณ  2565  เครือขา่ยสุขภาพอ้าเภอศรีสัชนาลัย

ยทุธศ์าสตร์กระทรวงที ่2 : สอดคล้องกับประเดน็ยทุธศาสตร์ดา้นบริการเปน็เลิศ (Service Excellence)

สอดคล้องกับนโยบายปลัดกระทรวง : นโยบายที ่6 ระบบบริการก้าวหน้า        นโยบายที ่7. ดแูลสุขภาพแบบองค์รวม

ตอบตวัชีว้ัด KPI ของกระทรวงสาธารณสุข : 23. อัตราความส้าเร็จการรักษาผู้ปว่ยวัณโรคปอดรายใหม่

กลยทุธ ์: 1. พัฒนาระบบสุขภาพปฐมภมู ิ 2. พัฒนาระบบบริการใหม้ปีระสิทธภิาพ

ผลลัพธ์/ผลผลิต:1.อัตราความส้าเร็จการรักษาผู้ปว่ยวัณโรคปอดรายใหม ่ร้อยละ 88

38 8.โครงการชุมชนหนองออ้ร่วมใจ -ประชุมผู้เกี่ยวขอ้ง จนท.สาธารณสุข  1.ประชาชนกลุ่มเส่ียง กลุ่มเส่ียงจ านวน 270คน กองทุนหลักประกนัสุข -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 1 มื้อ x 25 26,420.00           พ.ค.-65 รพ.สต.หนองอออ้
คัดกรองวัณโรคให้พบ รักษาครบจบ อสม.ชี้แจงงานควบคุมโรควัณโรคในพืน้ที่ ได้รับการคัดกรอง ภาพต าบล บาท x 270 คน เป็นเงิน 6,750 บาท เสาวลักษณ์  วสันต์
ด้วยหาย -จัดท าโครงการเพือ่แกไ้ขปัญหา ร้อยละ 100 -ค่าจ้างรถ x-ray เคล่ือนที่จ านวน 270 

-ติดต่อเจ้าหน้าที่หน่วยX-RAY 2.ประชาชนกลุ่มเส่ียง คน x 60 บาท เป็นเงิน  16,200 บาท
-นัดกลุ่มเส่ียงมารับการX-RAY ปอด ที่มีผลตรวจผิดปกติ -ค่าป้ายโครงการ 1x4 เมตร 
-แจ้งผลการ x-ray ปอด ได้รับการส่งต่อ เป็นเงิน 520 บาท
-หากผลผิดปกติส่งต่อเพือ่รับการวินิจฉยั ร้อยละ 100 -ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่และควบคุม
และรักษา เคร่ืองเสียง เป็นเงิน 1,000 บาท
-หากผลผิดปกติส่งต่อเพือ่รับการวินิจฉยั -ค่าถา่ยเอกสารแบบคัดกรองกลุ่มเส่ียง
และรักษา 1,500 ชุด x 0.5 บาท เป็นเงิน 750 บาท

-ค่าตอบแทนวิทยากรให้ความรู้กลุ่มเส่ียง
จ านวน 2 ชม. x 600 บาท เป็นเงิน  
1,200 บาท

39 9.โครงการชุมชนรวมพลังหยดุยั้ง 1.ให้ความรู้แกนน าในการคัดกรอง อตัราความส าเร็จ ประชาชนทั่วไป กองทุนหลักประกนัสุข -ค่าวิทยากรจ านวน 6 ชม. x600 บาท 36,050.00           ม.ค.65-ก.ย.65 รพ.สต.ป่าง้ิว
วัณโรคต าบลป่าง้ิว 2.คัดกรองวัณโรคในกลุ่มเส่ียง ของการรักษา ที่ไม่มีโรคร่วม ภาพต าบล  เป็นเงิน 3,600 บาท

3.ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชน วัณโรคปอดรายใหม่ จ านวน 200 คน -ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ 
4.ติดตามเยี่ยมผู้ป่วย ก ากบัการกนิยา ใกกว่าหรือเท่ากบั เคร่ืองด่ืม จ านวน 1 วัน x 100 บาท 
5.พัฒนาศักยภาพภาคีเครือขา่ย ร้อยละ90  x 200 คน เป็นเงิน 20,000บาท
6.รณรงค์วันวัณโรคสากล 3.ค่าจ้างเหมารถ x-ray เคล่ือนที่
7.คัดกรองโดยการ x-ray จ านวน 200 คน x 60 บาท เป็นเงิน
8.สอบสวนโรคกรณีด้ือยา ขาดยา 12,000 บาท
หรือเสียชีวิต -ค่าป้ายไวนิลโครงการขนาด 1 x 3 เมตร

เป็นเงิน 450 บาท
62,470.00          

2,632,499.00      
รวมงบประมาณหน้าน้ี หกหมื่นสองพันสี่ร้อยเจด็สิบบาทถ้วน

รวมงบประมาณพันยอด (งบประมาณรวมหน้าก่อน + งบประมาณหน้าน้ี) สองล้านหกแสนสามหมื่นสองพันสี่รอ้ยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน



รายละเอียดการใช้
งบประมาณ(บาท)

รวม
งบประมาณทัง้

โครงการ

การก้าหนด
ระยะเวลาใน

การดา้เนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ล้าดบั โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมตามโครงการ
ตวัชีว้ัด

ความส้าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ้านวน
(ระบพ้ืุนที่/กลุ่ม

คน)

แหล่ง
งบประมาณ

                      2.อัตราความครอบคลุมการขึน้ทะเบยีนของผู้ปว่ยวัณโรครายใหมแ่ละกลับเปน็ซ้้า ร้อยละ 85

แผนปฏบิตักิาร ประจ้าปงีบประมาณ  2565  เครือขา่ยสุขภาพอ้าเภอศรีสัชนาลัย

ยทุธศ์าสตร์กระทรวงที ่2 : สอดคล้องกับประเดน็ยทุธศาสตร์ดา้นบริการเปน็เลิศ (Service Excellence)

สอดคล้องกับนโยบายปลัดกระทรวง : นโยบายที ่6 ระบบบริการก้าวหน้า        นโยบายที ่7. ดแูลสุขภาพแบบองค์รวม

ตอบตวัชีว้ัด KPI ของกระทรวงสาธารณสุข : 23. อัตราความส้าเร็จการรักษาผู้ปว่ยวัณโรคปอดรายใหม่

กลยทุธ ์: 1. พัฒนาระบบสุขภาพปฐมภมู ิ 2. พัฒนาระบบบริการใหม้ปีระสิทธภิาพ

ผลลัพธ์/ผลผลิต:1.อัตราความส้าเร็จการรักษาผู้ปว่ยวัณโรคปอดรายใหม ่ร้อยละ 88

40 10. โครงการชุมชนท่าชัยร่วมใจหยดุยั้ง1.ประชุมชี้แจงงานควบคุมโรควัณโรคแก่ 1.จ านวนกลุ่มเส่ียงได้ กลุ่มเส่ียง 9 กลุ่มจ านวน กองทุนหลักประกนัสุข -ค่าป้ายไวนิลโครงการ ขนาด 1 x 3 ม. 25,950.00           ก.พ.65-ก.ย.65 รพ.สต.ท่าชัย
 วัณโรค ปี 2565 ผู้ที่เกี่ยวขอ้ง รับการคัดกรอง 300คน ภาพต าบลเทศบาลเมือง จ านวน 1 ป้าย เป็นเงิน 450 บาท

2.จัดท าโครงการเพือ่แกไ้ขปัญหา วัณโรค  ร้อยละ 90 ศรีสัชนาลัย -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 1 มื้อ x 25 
3.ให้ความรู้แกแ่กนน า ในการคัดกรอง 2.อตัราความครอบ บาท x 300 คน เป็นเงิน 7,500 บาท
4. คัดกรองวัณโรคในกลุ่มเส่ียงต่างๆทั้ง 7 คลุมของการขึ้น -ค่าจ้างเหมารถ x-ray เคล่ือนที่ ในกลุ่ม 
กลุ่ม โดยใช้แบบคัดกรองวัณโรคด้วยวาจา ทะเบียนรักษาผู้ป่วย เส่ียง จ านวน 300 คน x 60 บาท 
 โดยด าเนินการค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ใน วัณโรครายใหม่และ เป็นเงิน  18,000 บาท
พืน้ที่ละแวกของตนเอง กลับเป็นซ้ าร้อยละ 85 
5.คัดกรองกลุ่มเส่ียงด้วยการ x-ray ปอด 3.อตัราผลส าเร็จของ

6.ติดตามเยี่ยมผู้ป่วย ก ากบัการกนิยา การรักษาผู้ป่วยวัณ
การออกติดตามเยี่ยมผู้ป่วย ตามคู่มือที่ โรคปอดรายใหม่ 
จัดท าขึ้นตามแนว ร้อยละ 88

25,950.00          
2,658,449.00      

รวมงบประมาณหน้าน้ี
รวมงบประมาณพันยอด (งบประมาณรวมหน้าก่อน + งบประมาณหน้าน้ี)

สองหมื่นห้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน

สองล้านหกแสนห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน



รายละเอียดการใช้
งบประมาณ(บาท)

รวม
งบประมาณทัง้

โครงการ

การก้าหนด
ระยะเวลาใน

การดา้เนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ล้าดบั โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมตามโครงการ
ตวัชีว้ัด

ความส้าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ้านวน
(ระบพ้ืุนที่/กลุ่ม

คน)

แหล่ง
งบประมาณ

                      2.อัตราความครอบคลุมการขึน้ทะเบยีนของผู้ปว่ยวัณโรครายใหมแ่ละกลับเปน็ซ้้า ร้อยละ 85

แผนปฏบิตักิาร ประจ้าปงีบประมาณ  2565  เครือขา่ยสุขภาพอ้าเภอศรีสัชนาลัย

ยทุธศ์าสตร์กระทรวงที ่2 : สอดคล้องกับประเดน็ยทุธศาสตร์ดา้นบริการเปน็เลิศ (Service Excellence)

สอดคล้องกับนโยบายปลัดกระทรวง : นโยบายที ่6 ระบบบริการก้าวหน้า        นโยบายที ่7. ดแูลสุขภาพแบบองค์รวม

ตอบตวัชีว้ัด KPI ของกระทรวงสาธารณสุข : 23. อัตราความส้าเร็จการรักษาผู้ปว่ยวัณโรคปอดรายใหม่

กลยทุธ ์: 1. พัฒนาระบบสุขภาพปฐมภมู ิ 2. พัฒนาระบบบริการใหม้ปีระสิทธภิาพ

ผลลัพธ์/ผลผลิต:1.อัตราความส้าเร็จการรักษาผู้ปว่ยวัณโรคปอดรายใหม ่ร้อยละ 88

41 11. โครงการ X-ray คัดกรองวัณโรค 1. จ านวนกลุ่มเส่ียงได้ กลุ่มเส่ียงสูง 250 คน กองทุนหลักประกนัสุข -ค่าป้ายไวนิลโครงการ ขนาด 1 x 3 ม. 21,950.00           ม.ค.65-พ.ค.65 รพ.สต.ศรีสัชนาลัย
ในประชาชนต าบลศรีสัชนาลัย รับการคัดกรองวัณโรค ภาพต าบลเทศบาลเมือง จ านวน 1 ป้าย เป็นเงิน 450 บาท เอื้อมพร  เจียรนัย
ปี 2565 ร้อยละ 90 ศรีสัชนาลัย -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 1 มื้อ x 25 
-ประชุมแกนน าประชาชน 1.กลุ่มเส่ียงวัณโรคทั้ง 7 กลุ่ม 2. อตัราความครอบ บาท x 250 คน เป็นเงิน 6,250 บาท
ร่วมกนัวิเคราะห์และประเมิน 2. สถานการณ์ผู้ป่วยวัณโรคในพืน้ที่ คลุมของการขึ้น -ค่าจ้างเหมารถ x-ray เคล่ือนที่ ในกลุ่ม 

สถานการณ์โรควัณโรคของพืน้ที่แต่ละ 3.ปัญหาด้านการคัดกรองวัณโรค   ทะเบียนรักษาผู้ป่วย เส่ียง จ านวน 250 คน x 60 บาท 
หมู่บ้านตามหัวขอ้ดังนี้ ปัญหาด้านการรักษาผู้ป่วยวัณโรค วัณโรครายใหม่และ เป็นเงิน  15,000 บาท

กลับเป็นซ้ าร้อยละ 85 -ค่าถา่ยเอกสารแบบคัดกรองกลุ่มเส่ียง
-หมู่บ้านส่งตัวแทนอภิปรายในประเด็น 3. อตัราผลส าเร็จของ 250 ชุด x 1 บาท เป็นเงิน 250 บาท
ปัญหาแต่ละหัวขอ้ และสรุปปัญหา การรักษาผู้ป่วยวัณโรค
หาแนวทางแกไ้ขปัญหาร่วมกนั ปอดรายใหม่ 

-อบรมให้ความรู้แกนน าประชาชน 1.วัณโรคคืออะไร การป้องกนั การติดต่อ ร้อยละ 88
เร่ืองวัณโรคเพิม่เติมในหัวขอ้ อาการ รู้ได้อยา่งไรว่าเป็นวัณโรคปอด 

เมื่อไหร่ควรไปรับการตรวจเชื้อวัณโรค
2. DOT กบัการรักษาวัณโรค
3.อาการขา้งเคียงที่พบเมื่อกนิยาวัณโรค
4.วัณโรคกบัโรคเอดส์ เกี่ยวขอ้งกนัอยา่งไร
5.แต่ละคนท าความเขา้ใจกบัแบบคัดกรอง
วัณโรคทางวาจา วิทยากรสาธิต และให้
ทุกคนฝึกคัดกรองวัณโรคตาม

21,950.00          
2,680,399.00      

รวมงบประมาณหน้าน้ี สองหมื่นหน่ึงพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน

รวมงบประมาณพันยอด (งบประมาณรวมหน้าก่อน + งบประมาณหน้าน้ี) สองล้านหกแสนแปดหมื่นสามรอ้ยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน



รายละเอียดการใช้
งบประมาณ(บาท)

รวม
งบประมาณทัง้

โครงการ

การก้าหนด
ระยะเวลาใน

การดา้เนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ล้าดบั โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมตามโครงการ
ตวัชีว้ัด

ความส้าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ้านวน
(ระบพ้ืุนที่/กลุ่ม

คน)

แหล่ง
งบประมาณ

                      2.อัตราความครอบคลุมการขึน้ทะเบยีนของผู้ปว่ยวัณโรครายใหมแ่ละกลับเปน็ซ้้า ร้อยละ 85

แผนปฏบิตักิาร ประจ้าปงีบประมาณ  2565  เครือขา่ยสุขภาพอ้าเภอศรีสัชนาลัย

ยทุธศ์าสตร์กระทรวงที ่2 : สอดคล้องกับประเดน็ยทุธศาสตร์ดา้นบริการเปน็เลิศ (Service Excellence)

สอดคล้องกับนโยบายปลัดกระทรวง : นโยบายที ่6 ระบบบริการก้าวหน้า        นโยบายที ่7. ดแูลสุขภาพแบบองค์รวม

ตอบตวัชีว้ัด KPI ของกระทรวงสาธารณสุข : 23. อัตราความส้าเร็จการรักษาผู้ปว่ยวัณโรคปอดรายใหม่

กลยทุธ ์: 1. พัฒนาระบบสุขภาพปฐมภมู ิ 2. พัฒนาระบบบริการใหม้ปีระสิทธภิาพ

ผลลัพธ์/ผลผลิต:1.อัตราความส้าเร็จการรักษาผู้ปว่ยวัณโรคปอดรายใหม ่ร้อยละ 88

-แกนน าประชาชน ใช้แบบคัดกรอง
วัณโรคทางวาจาด าเนินการคัดกรอง
วัณโรคเชิงรุกชุมชน ในกลุ่มเส่ียงทั้ง 
7 กลุ่ม (1. ผู้ติดเชื้อเอชไอวี 
2. ผู้ป่วยเบาหวาน 3. ผู้ต้องขงัในเรือน 
จ า 4. แรงงานขา้มชาติ 5. ผู้สูงอายุ
 ≥ 60 ปี ที่มีโรคร่วมที่ สัมพันธ์กบั
วัณโรค เช่น COPD Asthma Lung
Disease Silicosis โรคภูมิต้านทานต่ า
เช่น SLE มะเร็ง ระบบเลือด มะเร็ง
บริเวณคอ 6. บุคลากรทางการแพทย์
 7. ผู้สัมผัสร่วมบ้าน) โดยด าเนินการ
คัดกรองละแวกของตนเอง พร้อมทั้ง
ให้ความรู้ประชาชน หากพบว่ามีความ
เส่ียงสูงนัดเพือ่รับการเอก็ซเรยป์อด
อกีคร้ัง

-ติดต่อเจ้าหน้าที่หน่วยเอก็ซเรย์
เคล่ือนที่ จัดเตรียมสถานที่ส าหรับจัด
กจิกรรมโครงการ จัดท าใบนัดกลุ่ม
เส่ียงมารับการเอก็ซเรยป์อด

-                    
2,680,399.00      

รวมงบประมาณหน้าน้ี -                                                   
รวมงบประมาณพันยอด (งบประมาณรวมหน้าก่อน + งบประมาณหน้าน้ี) สองล้านหกแสนแปดหมื่นสามรอ้ยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน



รายละเอียดการใช้
งบประมาณ(บาท)

รวม
งบประมาณทัง้

โครงการ

การก้าหนด
ระยะเวลาใน

การดา้เนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ล้าดบั โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมตามโครงการ
ตวัชีว้ัด

ความส้าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ้านวน
(ระบพ้ืุนที่/กลุ่ม

คน)

แหล่ง
งบประมาณ

                      2.อัตราความครอบคลุมการขึน้ทะเบยีนของผู้ปว่ยวัณโรครายใหมแ่ละกลับเปน็ซ้้า ร้อยละ 85

แผนปฏบิตักิาร ประจ้าปงีบประมาณ  2565  เครือขา่ยสุขภาพอ้าเภอศรีสัชนาลัย

ยทุธศ์าสตร์กระทรวงที ่2 : สอดคล้องกับประเดน็ยทุธศาสตร์ดา้นบริการเปน็เลิศ (Service Excellence)

สอดคล้องกับนโยบายปลัดกระทรวง : นโยบายที ่6 ระบบบริการก้าวหน้า        นโยบายที ่7. ดแูลสุขภาพแบบองค์รวม

ตอบตวัชีว้ัด KPI ของกระทรวงสาธารณสุข : 23. อัตราความส้าเร็จการรักษาผู้ปว่ยวัณโรคปอดรายใหม่

กลยทุธ ์: 1. พัฒนาระบบสุขภาพปฐมภมู ิ 2. พัฒนาระบบบริการใหม้ปีระสิทธภิาพ

ผลลัพธ์/ผลผลิต:1.อัตราความส้าเร็จการรักษาผู้ปว่ยวัณโรคปอดรายใหม ่ร้อยละ 88

42 12.โครงการ X-ray คัดกรองวัณโรคใน การรักษาวัณโรคปอด กลุ่มเส่ียงที่ต้องคัดกรอง กองทุนหลักประกนัสุข -ค่าป้ายไวนิลโครงการ ขนาด 1 x 3 ม. 27,750.00           มีค.65 รพ.สต.บ้านท่าโพธิ์
กลุ่มเส่ียง รายใหม่มากกว่าหรือ 7 กลุ่ม จ านวน 300 คน ภาพต าบล จ านวน 1 ป้าย เป็นเงิน 450 บาท
-ประชุมสาธารณสุข อสม.ชี้แจงงาน เท่ากบัร้อยละ 90 -ค่าจ้างเหมาอาคารและจัดสถานที่ 
ควบคุมโรควัณโรคในพืน้ที่ เป็นเงิน 1,500 บาท
-จัดท าโครงการเพือ่แกไ้ขปัญหา -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 1 มื้อ x 25 
-นัดประชุมอบรม อสม. 1.ประชุมร่วมกนัวิเคราะห์และประเมิน บาท x 300 คน เป็นเงิน 7,500 บาท
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สถานการณ์โรควัณโรคหรือเสียชีวิต -ค่าจ้างเหมารถ x-ray เคล่ือนที่ ในกลุ่ม 

2.แต่ละหมู่บ้านส่งตัวแทนอธิบายและ เส่ียง จ านวน 300 คน x 60 บาท 
รวบรวมเป็นภาพรวมในแต่ละประเด็น เป็นเงิน  18,000 บาท
 สรุปประเด็นปัญหา -ค่าถา่ยเอกสารแบบคัดกรองกลุ่มเส่ียง
3.อบรมให้ความรู้เร่ืองวัณโรคเพิม่เติม 300 ชุด x 1 บาท เป็นเงิน 300 บาท
ให้อสม

-อสม.คัดกรองวัณโรคในกลุ่มเส่ียง
ต่างๆทั้ง 7 กลุ่ม โดยใช้แบบคัดกรอง
วัณโรคด้วยวาจา 

-จัดสถานที่ ติดต่อเจ้าหน้าที่หน่วย
X-RAY นัดกลุ่มเส่ียงมารับ AY ปอด 
ให้ความรู้เร่ืองวัณโรคกบัประชาชน 
กลุ่มเส่ียง

27,750.00          
2,708,149.00      

รวมงบประมาณหน้าน้ี สองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน

รวมงบประมาณพันยอด (งบประมาณรวมหน้าก่อน + งบประมาณหน้าน้ี) สองล้านเจ็ดแสนแปดพันหน่ึงรอ้ยสี่สิบเก้าบาทถ้วน



รายละเอียดการใช้
งบประมาณ(บาท)

รวม
งบประมาณทัง้

โครงการ

การก้าหนด
ระยะเวลาใน

การดา้เนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ล้าดบั โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมตามโครงการ
ตวัชีว้ัด

ความส้าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ้านวน
(ระบพ้ืุนที่/กลุ่ม

คน)

แหล่ง
งบประมาณ

                      2.อัตราความครอบคลุมการขึน้ทะเบยีนของผู้ปว่ยวัณโรครายใหมแ่ละกลับเปน็ซ้้า ร้อยละ 85

แผนปฏบิตักิาร ประจ้าปงีบประมาณ  2565  เครือขา่ยสุขภาพอ้าเภอศรีสัชนาลัย

ยทุธศ์าสตร์กระทรวงที ่2 : สอดคล้องกับประเดน็ยทุธศาสตร์ดา้นบริการเปน็เลิศ (Service Excellence)

สอดคล้องกับนโยบายปลัดกระทรวง : นโยบายที ่6 ระบบบริการก้าวหน้า        นโยบายที ่7. ดแูลสุขภาพแบบองค์รวม

ตอบตวัชีว้ัด KPI ของกระทรวงสาธารณสุข : 23. อัตราความส้าเร็จการรักษาผู้ปว่ยวัณโรคปอดรายใหม่

กลยทุธ ์: 1. พัฒนาระบบสุขภาพปฐมภมู ิ 2. พัฒนาระบบบริการใหม้ปีระสิทธภิาพ

ผลลัพธ์/ผลผลิต:1.อัตราความส้าเร็จการรักษาผู้ปว่ยวัณโรคปอดรายใหม ่ร้อยละ 88

-อสม.ที่มีผู้ป่วยในพืน้ที่ละแวก ติดตาม
เยี่ยมผู้ป่วย ก ากบัการกนิยา

-การติดตามและประเมินผล
การด าเนินงาน

43 13.โครงการชุนชนต าบลดงคู่ 1.ให้ความรู้แกนน า กลุ่มเส่ียงวัณโรค ผู้เขา้ร่วมโครงการ 1.แกนน าหมู่ละ 3 คน กองทุนหลักประกนั -ค่าป้ายไวนิลโครงการ ขนาด 1 x 3 ม. 22,015.00           ม.ค.-65 รพ.สต.ดงคู่
ร่วมใจ รู้ภัยวัณโรค ปี 2565 และโรคเอดส์ เขา้ร่วมร้อยละ 100 27 คน สุขภาพต าบลดงคู่ จ านวน 1 ป้าย เป็นเงิน 450 บาท อญัชนา

 - การกบักบักนิยา โดยพีเ่ล้ียง 2.กลุ่มเส่ียง 200 คน -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 1 มื้อ x 25 
 - การป้องกนัตนเองกบัวัณโรค บาท x 227 คน เป็นเงิน 5,675 บาท
2. คัดกรองเอก็ซเรยป์อดกลุ่มเส่ียง -ค่าจ้างเหมารถ x-ray เคล่ือนที่ ในกลุ่ม 

3.ส่งต่อรับการรักษารายที่ผิดปกติ เส่ียง จ านวน 227 คน x 60 บาท 
4.ประเมินผล ติดตาม เป็นเงิน  13,620 บาท

-ค่าคู่มือความรู้วัณโรค  227 ชุด
ชุดละ 10 บาท 2,270 บาท

22,015.00          
2,730,164.00      

รวมงบประมาณหน้าน้ี สองหมื่นสองพันสิบห้าบาทถ้วน

รวมงบประมาณพันยอด (งบประมาณรวมหน้าก่อน + งบประมาณหน้าน้ี) สองล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหน่ึงร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน



รายละเอียดการใช้
งบประมาณ(บาท)

รวม
งบประมาณทัง้

โครงการ

การก้าหนด
ระยะเวลาใน

การดา้เนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ล้าดบั โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมตามโครงการ
ตวัชีว้ัด

ความส้าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ้านวน
(ระบพ้ืุนที่/กลุ่ม

คน)

แหล่ง
งบประมาณ

                      2.อัตราความครอบคลุมการขึน้ทะเบยีนของผู้ปว่ยวัณโรครายใหมแ่ละกลับเปน็ซ้้า ร้อยละ 85

แผนปฏบิตักิาร ประจ้าปงีบประมาณ  2565  เครือขา่ยสุขภาพอ้าเภอศรีสัชนาลัย

ยทุธศ์าสตร์กระทรวงที ่2 : สอดคล้องกับประเดน็ยทุธศาสตร์ดา้นบริการเปน็เลิศ (Service Excellence)

สอดคล้องกับนโยบายปลัดกระทรวง : นโยบายที ่6 ระบบบริการก้าวหน้า        นโยบายที ่7. ดแูลสุขภาพแบบองค์รวม

ตอบตวัชีว้ัด KPI ของกระทรวงสาธารณสุข : 23. อัตราความส้าเร็จการรักษาผู้ปว่ยวัณโรคปอดรายใหม่

กลยทุธ ์: 1. พัฒนาระบบสุขภาพปฐมภมู ิ 2. พัฒนาระบบบริการใหม้ปีระสิทธภิาพ

ผลลัพธ์/ผลผลิต:1.อัตราความส้าเร็จการรักษาผู้ปว่ยวัณโรคปอดรายใหม ่ร้อยละ 88

44 โครการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือ 1.แต่งต้ังกรรมการ ประชุมภาคีเครือขา่ย -ก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ 1.ประชาชน ผู้น าชุมชน งบประมาณเงินบ ารุง -ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ 16,545.00           ม.ีค.65-ก.ย.65 กลุ่มงานปฐมภูมิและ
ข่ายเรื่องการควบคุมโรคไข้เลือดออก การด าเนินงานป้องกนัควบคุม ยงุลายซ่ึงเป็นพาหะน า  อสม.จิตอาสา หมู่บ้าน โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย เคร่ืองด่ืม มื้อละ 75 บาท X 35 คน องค์รวม
ประจ้าปีงบประมาณ 2565 2.วิเคราะห์สถานการณ์ โรคไขเ้ลือดออกได้ตาม 134 หมู่บ้าน 11 ต าบล  เป็นเงิน 2,625 บาท

เกณฑ์ด้านเวลาที่ก าหนดอ าเภอศรีสัชนาลัย 
-ค่าดัชนีความชุกชุมของจังหวัดสุโขทัย
ลูกน้ ายงุลายลดลง 2.เจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงาน
-ประชาชนมีความรู้  อบต. 8 แห่ง เทศบาล 2 

3.ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชน ความเขา้ใจตระหนักถงึ แห่ง และหน่วยงานภาค -ค่าจ้างผลิตส่ือสปอตประชาสัมพันธ์
รายบุคคล-ครัวเรือน-ชุมชน โดยใช้วิธี ความส าคัญและอนัตรายรัฐ ภาคเอกชนทุกแห่ง ป้องกนัโรคไขเ้ลือดอออก เป็นเงิน 
ผลิตส่ือประชาสัมพันธ์การป้องกนั จากโรคไขเ้ลือดออก 3.นักเรียน นักศึกษา ครู/ 6,000 บาท
โรคไขเ้ลือดออก ส าหรับหอกระจายขา่ว -อตัราป่วยโรคไขเ้ลือด สถานศึกษา โรงเรียน 66
เสียงตามสาย สถานีวิทยชุุมชน ออกมีจ านวนลดลง  แห่งศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

 28 แห่ง
4.ตรวจสุ่มดัชนีรายครัวเรือน สลับ รพ.
สต.

4.เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล -ค่าเบีย้เล้ียงกรรมการตรวจค่า HI CI

โดยกรรมการ ส านักงานสาธารณสุข จ านวน 22 คน X 120 บาท X 3 คร้ัง
อ าเภอโรงพยาบาลส่ง (ไตรมาส 2,3,4) เป็นเงิน 7,920 บาท
เสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง

5.ด าเนินงานเชิงรุกตามแผนปฏิบัติการ 5.พระภิกษุสามเณร วัด 

16,545.00          

2,746,709.00      

รวมงบประมาณหน้าน้ี หน่ึงหมื่นหกพันห้าร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน

รวมงบประมาณพันยอด (งบประมาณรวมหน้าก่อน + งบประมาณหน้าน้ี) สองล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหกพันเจ็ดรอ้ยเก้าบาทถ้วน



รายละเอียดการใช้
งบประมาณ(บาท)

รวม
งบประมาณทัง้

โครงการ

การก้าหนด
ระยะเวลาใน

การดา้เนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ล้าดบั โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมตามโครงการ
ตวัชีว้ัด

ความส้าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ้านวน
(ระบพ้ืุนที่/กลุ่ม

คน)

แหล่ง
งบประมาณ

                      2.อัตราความครอบคลุมการขึน้ทะเบยีนของผู้ปว่ยวัณโรครายใหมแ่ละกลับเปน็ซ้้า ร้อยละ 85

แผนปฏบิตักิาร ประจ้าปงีบประมาณ  2565  เครือขา่ยสุขภาพอ้าเภอศรีสัชนาลัย

ยทุธศ์าสตร์กระทรวงที ่2 : สอดคล้องกับประเดน็ยทุธศาสตร์ดา้นบริการเปน็เลิศ (Service Excellence)

สอดคล้องกับนโยบายปลัดกระทรวง : นโยบายที ่6 ระบบบริการก้าวหน้า        นโยบายที ่7. ดแูลสุขภาพแบบองค์รวม

ตอบตวัชีว้ัด KPI ของกระทรวงสาธารณสุข : 23. อัตราความส้าเร็จการรักษาผู้ปว่ยวัณโรคปอดรายใหม่

กลยทุธ ์: 1. พัฒนาระบบสุขภาพปฐมภมู ิ 2. พัฒนาระบบบริการใหม้ปีระสิทธภิาพ

ผลลัพธ์/ผลผลิต:1.อัตราความส้าเร็จการรักษาผู้ปว่ยวัณโรคปอดรายใหม ่ร้อยละ 88

พร้อมกนั ทุก 3 เดือน การส ารวจลูกน้ า ส านักสงฆ์
6.การจัดการพาหะน าโรคแบบผสมผสาน
7.ออกสอบสวนโรคกรณีเกดิการระบาด 
และCase Index  
8.สร้าง Alert วินิจฉยัในระดับ
โรงพยาบาล(ในโปรแกรม HOSxP)

-                  

2,746,709.00      รวมงบประมาณพันยอด (งบประมาณรวมหน้าก่อน + งบประมาณหน้าน้ี) สองล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหกพันเจ็ดรอ้ยเก้าบาทถ้วน

รวมงบประมาณหน้าน้ี -                                               



แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบรกิาร

สุขภาพ (Service Plan) โรคติดต่อ

โรคอุบตัิใหม่ และโรคอุบตัิซ้้า
45 โครงการ EOC เตรยีมความ

พรอ้มรบัสถานการณ์โรคอุบตัิใหม่ 
อุบตัิซ้้า
กิจกรรมที่ 1 ซ้อนแผนบนโต๊ะ 1.ประชุมคณะท างานเพือ่ก าหนด ประชากร อ าภอศรีสัชนาลัย เงินบ ารุง โรงพยาบาล -ค่าอาหารกลางวนั อาหารวา่งและ 9,500.00            ม.ค.65-ม.ีค.65 กลุ่มงานปฐมภูมิและ
ระดับอ้าเภอ แนวทางการจัดการ การวเิคราะห์ เข้าถึงบริการการ -ผู้รับผิดชอบงานระบาด ศรีสัชนาลัย เคร่ืองด่ืม จ านวน 1 วนั x 75 บาท องค์รวม

แนวโน้มการระบาด เพือ่จัดท าแผน แพทย์ฉุกเฉิน วทิยาใน รพ.สต.ทุกแห่ง x 50 คน เป็นเงิน 3,750 บาท เมธาสิทธิ์ นวลเนียม
ไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 26 -ประธานคณะกรรมการ -ค่าวสัดุอุปกรณ์ เป็นเงิน 1,000 บาท

2.จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานแยก EOC ระดับอ าเภอ รวมเป็นเงิน 4,750 บาท
ตามภารกิจต่างๆในระบบ EOC -ตัวแทนจากกอง

สาธารณสุขและส่ิงแวด
3.ประชุมก าหนดสถานการณ์ในการ ล้อมจากอปท.ทุกแห่ง

ซ้อมแผน องค์ความรู้ของโรค -เจ้าหน้าที่ รพ.ศรีสัชนาลัย

การเฝ้าระวงัโรค รวมจ านวน 50 คน

4.จัดซ้อนแผนบนโต๊ะ

4,750.00           

2,751,459.00     

รายละเอียดการใช้
งบประมาณ(บาท)

รวม
งบประมาณทั้ง

โครงการ

การก้าหนด
ระยะเวลาใน

การด้าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

ล้า
ดับ

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมตามโครงการ
ตัวชี้วัด

ความส้าเรจ็
โครงการ

เป้าหมาย/จ้านวน
(ระบุพ้ืนที/่กลุ่ม

คน)

แหล่ง
งบประมาณ

รวมงบประมาณหน้าน้ี
รวมงบประมาณพันยอด (งบประมาณรวมหน้าก่อน + งบประมาณหน้าน้ี)

ผลลัพธ/์ผลผลิต : 1. อัตราป่วยตายของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)
                     2. รอ้ยละของประชากรเข้าถึงบรกิารการแพทยฉ์ุกเฉินไม่ต่้ากว่ารอ้ยละ 26

แผนปฏิบัติการ ประจ้าปีงบประมาณ  2565  เครอืข่ายสุขภาพอ้าเภอศรสีัชนาลัย

ยทุธศ์าสตรก์ระทรวงที่ 2 : สอดคล้องกับประเด็นยทุธศาสตรด์้านบรกิารเป็นเลิศ (Service Excellence)
สอดคล้องกับนโยบายปลัดกระทรวง : นโยบายที่ 4. สุขภาพดีวิถีใหม่   นโยบายที่ 5. COVID -19
ตอบตัวชี้วัด KPI ของกระทรวงสาธารณสุข : ตัวที่ : 24. อัตราป่วยตายของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ของทั้งประเทศ
กลยทุธ ์: 1. พัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ  2. พัฒนาระบบบรกิารให้มีประสิทธภิาพ

สี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน

สองล้านเจด็แสนห้าหมื่นหน่ึงพันสี่รอ้ยห้าสิบเก้าบาทถ้วน



รายละเอียดการใช้
งบประมาณ(บาท)

รวม
งบประมาณทั้ง

โครงการ

การก้าหนด
ระยะเวลาใน

การด้าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

ล้า
ดับ

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมตามโครงการ
ตัวชี้วัด

ความส้าเรจ็
โครงการ

เป้าหมาย/จ้านวน
(ระบุพ้ืนที/่กลุ่ม

คน)

แหล่ง
งบประมาณ

ผลลัพธ/์ผลผลิต : 1. อัตราป่วยตายของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)
                     2. รอ้ยละของประชากรเข้าถึงบรกิารการแพทยฉ์ุกเฉินไม่ต่้ากว่ารอ้ยละ 26

แผนปฏิบัติการ ประจ้าปีงบประมาณ  2565  เครอืข่ายสุขภาพอ้าเภอศรสีัชนาลัย

ยทุธศ์าสตรก์ระทรวงที่ 2 : สอดคล้องกับประเด็นยทุธศาสตรด์้านบรกิารเป็นเลิศ (Service Excellence)
สอดคล้องกับนโยบายปลัดกระทรวง : นโยบายที่ 4. สุขภาพดีวิถีใหม่   นโยบายที่ 5. COVID -19
ตอบตัวชี้วัด KPI ของกระทรวงสาธารณสุข : ตัวที่ : 24. อัตราป่วยตายของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ของทั้งประเทศ
กลยทุธ ์: 1. พัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ  2. พัฒนาระบบบรกิารให้มีประสิทธภิาพ

5.จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ในการซ้อม
แผน
6.ประชาสัมพนัธล่์วงหน้าให้ประชาชน
ในพืน้ที่รับทราบการซ้อมแผน 

7.ด าเนินการซ้อมแผนสถานการณ์
จ าลอง ประเมินขั้นตอนต่างๆ

8.สรุปผลการซ้อมแผน น าปัญหา 

อุปสรรค ข้อผิดพลาด ปรับปรุงแก้ไข

กิจกรรมที่ 2 ซ้อมแผนเสมือนจรงิ 1.ประชุมคณะท างานเพือ่ก าหนด พืน้ที่ รพ.สต.เป้าหมาย -ค่าอาหารกลางวนั อาหารวา่งและ 
ระดับชุมชน แนวทาง คู่มือแนวทางการปฏิบัติงาน จากการสุ่มเลือก 1 เคร่ืองด่ืม จ านวน 1 วนั x 75 บาท 

ชุมชน x 50 คน เป็นเงิน 3,750 บาท

2. การชี้แจงสถานการณ์บนโต๊ะ 1. เจ้าหน้าที่รพ.สต. -ค่าวสัดุอุปกรณ์ เป็นเงิน 1,000 บาท
เป้าหมาย รวมเป็นเงิน 4,750 บาท

3. จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ 2. จนท.ผู้รับผิดชอบงาน

ในการซ้อมแผน ระบาดวทิยาทุก รพ.สต.
3. เจ้าหน้าที่ระบาดวทิยา

4,750.00           

2,756,209.00     รวมงบประมาณพันยอด (งบประมาณรวมหน้าก่อน + งบประมาณหน้าน้ี) สองล้านเจด็แสนห้าหมื่นหกพันสองรอ้ยเก้าบาทถ้วน

รวมงบประมาณหน้าน้ี สี่พันเจ็ดรอ้ยห้าสิบบาทถ้วน



รายละเอียดการใช้
งบประมาณ(บาท)

รวม
งบประมาณทั้ง

โครงการ

การก้าหนด
ระยะเวลาใน

การด้าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

ล้า
ดับ

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมตามโครงการ
ตัวชี้วัด

ความส้าเรจ็
โครงการ

เป้าหมาย/จ้านวน
(ระบุพ้ืนที/่กลุ่ม

คน)

แหล่ง
งบประมาณ

ผลลัพธ/์ผลผลิต : 1. อัตราป่วยตายของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)
                     2. รอ้ยละของประชากรเข้าถึงบรกิารการแพทยฉ์ุกเฉินไม่ต่้ากว่ารอ้ยละ 26

แผนปฏิบัติการ ประจ้าปีงบประมาณ  2565  เครอืข่ายสุขภาพอ้าเภอศรสีัชนาลัย

ยทุธศ์าสตรก์ระทรวงที่ 2 : สอดคล้องกับประเด็นยทุธศาสตรด์้านบรกิารเป็นเลิศ (Service Excellence)
สอดคล้องกับนโยบายปลัดกระทรวง : นโยบายที่ 4. สุขภาพดีวิถีใหม่   นโยบายที่ 5. COVID -19
ตอบตัวชี้วัด KPI ของกระทรวงสาธารณสุข : ตัวที่ : 24. อัตราป่วยตายของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ของทั้งประเทศ
กลยทุธ ์: 1. พัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ  2. พัฒนาระบบบรกิารให้มีประสิทธภิาพ

4. ประชาสัมพนัธล่์วงหน้าให้ประชาชน รพ.ศรีสัชนาลัย
ในพืน้ที่รับทราบการซ้อมแผน 4. พยาบาลควบคุมการ

ติดเชื้อ
5. ด าเนินการซ้อมแผนเสมือนจริง 5. ตัวแทน อปท.พืน้ที่

เป้าหมาย
6. สรุปผลการซ้อมแผน 6. ผู้น าชุมชนพืน้ที่

เป้าหมาย
จ านวน 50 คน

-                   

2,756,209.00     รวมงบประมาณพันยอด (งบประมาณรวมหน้าก่อน + งบประมาณหน้าน้ี) สองล้านเจด็แสนห้าหมื่นหกพันสองรอ้ยเก้าบาทถ้วน

รวมงบประมาณหน้าน้ี -                                                 



แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบ
บริการสขุภาพ (Service Plan)
สาขาจกัษุวทิยา

46 โครงการ บูรณาการตรวจคัดกรอง 1 คัดกรองต้อหิน ต้อกระจก จอ 1.ประชากรผู้สูงอาย ุ 1.ผู้ป่วยโรคเบาหวาน เงินงบประมาณ PPB -ค่าอาหารกลางวนั อาหารวา่งและ 9,000.00             ม.ค. 64- ม.ิย 65 กลุ่มงานปฐมภมูแิละ

ตอ้หิน/ตอ้กระจกผู้สงูอาย ุและ ประสาท ตา ที่ รพ.สต. ผู้ป่วยเบาหวานที่มี จ านวน 6,331 คน เคร่ืองด่ืม วนัละ 100 บาท × 30 คน องค์รวม
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน 2. พบความผิดปกติส่งพบทีม ปัญหาภาวะตาบอด 2.ผู้สูงอาย ุ(60 ปีขึ้นไป) × 3 วนั เป็นเงิน 9,000 บาท สมจติร จนัทร์สิงขรณ์

จกัษุแพทยต์ามเกณฑ์ที่ออกมาให้ และสายตาเลือนราง จ านวน 17,204 คน
บริการ รพ.ศรีสัชนาลัย            ลดลง และได้รับการ
3. สรุปผลการด าเนินงาน ดูแลจากทีมสหวชิาชพี

2.ประชากรผู้สูงอายุ
ผู้ป่วยเบาหวาน
มอีตัราการเกดิตาต้อ
กระจกลดลง

9,000.00            

2,765,209.00      

ผลลัพธ/์ผลผลิต : ร้อยละผู้ปว่ยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน มากกว่าหรือเทา่กับร้อละ 85

แผนปฏบิตัิการ ประจ าปงีบประมาณ  2565  เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีสัชนาลัย

ยุทธ์ศาสตร์กระทรวงที ่2 : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ด้านบริการเปน็เลิศ (Service Excellence)
สอดคล้องกับนโยบายปลัดกระทรวง : นโยบายที ่6. ระบบบริการก้าวหน้า
ตอบตัวชีว้ัด KPI ของกระทรวงสาธารณสุข : ตัวที ่: 37. ร้อยละผู้ปว่ยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน
กลยุทธ์ : 1. พัฒนาระบบบริการใหม้ีประสิทธิภาพ 2. พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและระบบส่งต่อ

รายละเอียดการใช้
งบประมาณ(บาท)

รวม
งบประมาณทัง้

โครงการ

การก าหนด
ระยะเวลาใน

การด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ล าดั
บ

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมตามโครงการ
ตัวชีว้ัด

ความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/
จ านวน(ระบุ

พ้ืนที/่กลุม่คน)

แหล่ง
งบประมาณ

รวมงบประมาณหน้าน้ี
รวมงบประมาณพันยอด (งบประมาณรวมหน้าก่อน + งบประมาณหน้าน้ี)

เก้าพันบาทถ้วน

สองล้านเจ็ดแสนหกหมืน่หา้พันสองรอ้ยเก้าบาทถ้วน



ผลลัพธ/์ผลผลิต : ร้อยละผู้ปว่ยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน มากกว่าหรือเทา่กับร้อละ 85

แผนปฏบิตัิการ ประจ าปงีบประมาณ  2565  เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีสัชนาลัย

ยุทธ์ศาสตร์กระทรวงที ่2 : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ด้านบริการเปน็เลิศ (Service Excellence)
สอดคล้องกับนโยบายปลัดกระทรวง : นโยบายที ่6. ระบบบริการก้าวหน้า
ตอบตัวชีว้ัด KPI ของกระทรวงสาธารณสุข : ตัวที ่: 37. ร้อยละผู้ปว่ยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน
กลยุทธ์ : 1. พัฒนาระบบบริการใหม้ีประสิทธิภาพ 2. พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและระบบส่งต่อ

รายละเอียดการใช้
งบประมาณ(บาท)

รวม
งบประมาณทัง้

โครงการ

การก าหนด
ระยะเวลาใน

การด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ล าดั
บ

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมตามโครงการ
ตัวชีว้ัด

ความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/
จ านวน(ระบุ

พ้ืนที/่กลุม่คน)

แหล่ง
งบประมาณ

47 โครงการมูลนิธิแพทยอ์าสา ขั้นเตรียมการ -ผู้ป่วยตาต้อกระจกได้ โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย เงินบ ารุงโรงพยาบาล -ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมมื้อละ 381,480.00          ม.ค.65-ม.ิย.65 กลุ่มงานการพยาบาล
ผ่าตดัตอ้กระจก 1. แต่งต้ังคณะท างาน ผ่าตัดตาต้อกระจกรับการผ่าตัดสามารถ คณะท างาน จ านวน 40 ศรีสัชนาลัย 25 บาท × 1 มื้อ × 6 วนั × 40 คน 

อ าเภอศรีสัชนาลัย มองเห็นได้ชดัขึ้นและ คน เป็นเงิน 6,000 บาท
2. ประชมุคณะท างานเตรียมความพร้อม มคุีณภาพชวีติที่ดีขึ้น -Glove surgical  กล่องละ 540
ทุกเดือน ๆ ละ 1 คร้ัง 6 เดือน -ผู้ป่วยโรคตาต้อ × 10 กล่อง เป็นเงิน 5,400 บาท
3.จดัเตรียมวสัดุอปุกรณ์ทางการแพทย์ กระจกที่ตกค้างได้รับ -เส้ือกาวน์ แพ็คละ 300 บาท × 5 แพ็ค

การผ่าตัดรวดเร็วขึ้น เป็นเงิน 1,500 บาท
อตัราตาบอดจากโรค -Eye Drape with Oval aperture
ต้อประจกลดลง ชิ้นละ 125 บาท × 100 ชิ้น เป็นเงิน

12,500 บาท
-Eye Padกล่องละ 120 บาท × 4 
กล่อง เป็นเงิน 480 บาท
-Eye Shield กล่องละ 300 บาท ×
2 กล่อง เป็นเงิน 600 บาท
-ค่าเลนส์ตาเลนส์ละ 2,700 × 100 
เลนส์ เป็นเงิน 270,000 บาท
รวมเป็นเงิน 296,480 บาท

296,480.00         

3,061,689.00      

รวมงบประมาณหน้าน้ี สองแสนเก้าหมื่นหกพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน

รวมงบประมาณพันยอด (งบประมาณรวมหน้าก่อน + งบประมาณหน้าน้ี) สามล้านหกหมื่นหน่ึงพันหกร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน



ผลลัพธ/์ผลผลิต : ร้อยละผู้ปว่ยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน มากกว่าหรือเทา่กับร้อละ 85

แผนปฏบิตัิการ ประจ าปงีบประมาณ  2565  เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีสัชนาลัย

ยุทธ์ศาสตร์กระทรวงที ่2 : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ด้านบริการเปน็เลิศ (Service Excellence)
สอดคล้องกับนโยบายปลัดกระทรวง : นโยบายที ่6. ระบบบริการก้าวหน้า
ตอบตัวชีว้ัด KPI ของกระทรวงสาธารณสุข : ตัวที ่: 37. ร้อยละผู้ปว่ยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน
กลยุทธ์ : 1. พัฒนาระบบบริการใหม้ีประสิทธิภาพ 2. พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและระบบส่งต่อ

รายละเอียดการใช้
งบประมาณ(บาท)

รวม
งบประมาณทัง้

โครงการ

การก าหนด
ระยะเวลาใน

การด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ล าดั
บ

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมตามโครงการ
ตัวชีว้ัด

ความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/
จ านวน(ระบุ

พ้ืนที/่กลุม่คน)

แหล่ง
งบประมาณ

1. จดัเตรียมสถานที่ และอปุกรณ์ในการ ตัดตาต้อกระจก 100 คน -ค่าวสัดุอปุกรณ์ 5,000 บาท
จดักจิกรรมผ่าตัดตาต้อกระจก -ค่าอาหารกลางวนั อาหารวา่งและ 
2. เตรียมผู้ป่วยจากชมุชนในการเขา้รับ เคร่ืองด่ืมผู้เขา้ร่วมโครงการ วนัละ 
บริการเป็นผู้ป่วยใน  100 บาท × 100 คน× 4 วนั 
3. เตรียมความพร้อมตามแนวทางการผ่า เป็นเงิน 40,000 บาท
ตัดในโครงการพัฒนาระบบบริการ ผู้มี -ค่าอาหารกลางวนั อาหารวา่งและ 
ปัญหาด้านสายตาอนัเนื่องมาจากเลนส์ตา เคร่ืองด่ืมเจา้หน้าที่ปฏบิัติงาน วนัละ 
ของราชวทิยาลัยจกัษุแพทยแ์ห่งประเทศ 100 บาท × 100 คน × 4 วนั 
ไทย เป็นเงิน 40,000 บาท
4.ทีมจกัษุแพทยแ์ละเจา้หน้าที่จากมลูนิธ ิ รวมเป็นเงิน 85,000 บาท
พอ.สว. พร้อมอปุกรณ์ เตรียมความพร้อม
ในการผ่าตัด
5. ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการผ่าตัด
6. ติดตามผู้ป่วยหลังผ่าตัด 1 วนั
7. ติดตามผู้ป่วยหลังผ่าตัด 7 และ 30 วนั

ขั้นติดตามประเมนิผล
1.ประเมนิความพึงพอใจของผู้รับบริการ
2. ประเมนิความสามารถในการมองเห็น

85,000.00          

3,146,689.00      รวมงบประมาณพันยอด (งบประมาณรวมหน้าก่อน + งบประมาณหน้าน้ี) สามล้านหน่ึงแสนสี่หมืน่หกพันหกรอ้ยแปดสิบเก้าบาทถ้วน

รวมงบประมาณหน้าน้ี แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน



แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบ
บริการสขุภาพ (Service Plan) 
สาขาโรคไต

48 โครงการพัฒนาระบบบริการ
สขุภาพสาขาโรคไม่ตดิตอ่เรือ้รัง
/สาขาโรคไต
กจิกรรมที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน 1. ผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงที่ -อตัราผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยเบาหวาน/ กองทุนโรคเร้ือรัง UC -ค่าจดัท าสมดุคู่มอืประจ าตัว 83,250 พ.ค.-65 งานคลินิกพิเศษ
การดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วย ได้รับการคัดกรอง และสงสัยเป็นกลุ่ม รายใหมจ่ากกลุ่มสงสัย ความดันโลหิตสูง/ เงินบ ารุงโรงพยาบาล  2,000 เล่ม X 15 บาท  รวมเป็นเงิน (โรคไมติ่ดต่อเร้ือรัง)
โรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิต ป่วยต้องได้รับการตรวจติดตามยนืยนั ป่วยที่ได้รับการตรวจ โรคไตเร้ือรัง รายใหมห่รือ ศรีสัชนาลัย  30,000 บาท
สูง จากแพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัว และได้ ยนืยนั รายเกา่จ านวน 2,000 คน

รับการขึ้นทะเบียน เป็นผู้ป่วยรายใหม ่ -ร้อยละผู้ป่วยเบา
จะได้รับสมดุประจ าตัวทุกราย หวานที่ขึ้นทะเบียน 
2. ผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตที่ขึ้น และได้รับการตรวจติด
ทะเบียนได้รับการตรวจ ติดตามและ ตามและรักษาที่เหมาะ
รักษาตามวธิปีฏบิัติ/แนวทางการดูแล สม
รักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิต -ร้อยละของผู้ป่วย
3. ผู้ป่วยโรคเบาหวาน/โรคความดัน เบาหวานที่ได้รับการ
รายใหม ่จะได้รับค าแนะน าเกี่ยวกบัโรค ตรวจภาวะแทรกซ้อน
ที่เป็นโลหิตสูงการปฏบิัติตัว ภาวะ ทางไต
แทรกซ้อน การรับยาต่อเนื่อง การตรวจ -ร้อยละการตรวจติด
ตามนัด เป็นต้น ตามยนืยนัวนิิจฉยักลุ่ม

30,000.00          
3,176,689.00      

แผนปฏบิตัิการ ประจ าปงีบประมาณ  2565  เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีสัชนาลัย

ยุทธ์ศาสตร์กระทรวงที ่2 : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์  ด้านบริการเปน็เลิศ (Service Excellence)

สอดคล้องกับนโยบายปลัดกระทรวง : นโยบายที ่7. ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

ตอบตัวชีว้ัด KPI ของกระทรวงสาธารณสุข :ตัวที ่36 : ร้อยละผู้ปว่ย CKD ทีม่ีค่า eGFR ลดลง < 5 ml/min/1.73m2/yr

กลยุทธ์ : 1. พัฒนาระบบสุขภาพปฐมภมูิ  2. พัฒนาระบบบริการใหม้ีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ/์ผลผลิต :  1. ร้อยละผู้ปว่ย CKD ทีม่ีค่า eGFR ลดลง < 5 ml/min/1.73m2/yr มากกว่าหรือเทา่กับ 66

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมตามโครงการ
ตัวชีว้ัด

ความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที่/กลุม่

คน)

แหล่ง
งบประมาณ

รายละเอียดการใช้
งบประมาณ(บาท)

รวม
งบประมาณทัง้

โครงการ

การก าหนด
ระยะเวลาใน

การด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

รวมงบประมาณหน้าน้ี
รวมงบประมาณพันยอด (งบประมาณรวมหน้าก่อน + งบประมาณหน้าน้ี)

สามหมื่นบาทถ้วน
สามล้านหน่ึงแสนเจ็ดหมืน่หกพันหกรอ้ยแปดสิบเก้าบาทถ้วน



แผนปฏบิตัิการ ประจ าปงีบประมาณ  2565  เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีสัชนาลัย

ยุทธ์ศาสตร์กระทรวงที ่2 : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์  ด้านบริการเปน็เลิศ (Service Excellence)

สอดคล้องกับนโยบายปลัดกระทรวง : นโยบายที ่7. ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

ตอบตัวชีว้ัด KPI ของกระทรวงสาธารณสุข :ตัวที ่36 : ร้อยละผู้ปว่ย CKD ทีม่ีค่า eGFR ลดลง < 5 ml/min/1.73m2/yr

กลยุทธ์ : 1. พัฒนาระบบสุขภาพปฐมภมูิ  2. พัฒนาระบบบริการใหม้ีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ/์ผลผลิต :  1. ร้อยละผู้ปว่ย CKD ทีม่ีค่า eGFR ลดลง < 5 ml/min/1.73m2/yr มากกว่าหรือเทา่กับ 66

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมตามโครงการ
ตัวชีว้ัด

ความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที่/กลุม่

คน)

แหล่ง
งบประมาณ

รายละเอียดการใช้
งบประมาณ(บาท)

รวม
งบประมาณทัง้

โครงการ

การก าหนด
ระยะเวลาใน

การด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

4. ผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง สงสัยป่วยโรคความดัน
ทั้งรายเกา่/รายใหม ่ได้รับการเจาะ โลหิตสูง
Lab DM/HT คัดกรองภาวะแทรกซ้อน -ร้อยละของผู้ป่วย
อยา่งน้อยปีละ 1คร้ัง มกีารบันทึกผลลง ความดันโลหิตสูงราย
ในสมดุประจ าตัว ใหมจ่ากกลุ่มสงสัยป่วย
5. ผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงที่ ที่ได้รับการตรวจติด
ได้รับการประเมนิ CVD risk มกีาร ตาม
 บันทึกลงในสมดุประจ าตัว โดยแบ่ง 4 -ร้อยละผู้ป่วยความดัน
ระดับระดับกลุ่มปกติ  กลุ่มเส่ียง โลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียน
 ปานกลาง กลุ่มเส่ียงสูงและ กลุ่มเส่ียง ได้รับการตรวจติดตาม
 สูงมาก และรักษาที่เหมาะสม
6. ผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง -ร้อยละผู้ป่วย CKDที่มี
/โรคไตเร้ือรัง ที่ได้รับการคัดกรองภาวะ ค่าeGFR eGFR ลดลง
แทรกซ้อนทางไต  มกีารบันทึกลงใน < 5 ml/min/1.73m
สมดุประจ าตัวโดยแบ่งระยะของโรค 2/yr
โดยแบ่งระยะของโรคไตเร้ือรังเป็น 5  
ระดับ คือ โรคไตเร้ือรังระดับ 1-5

7. ผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงที่
ได้รับการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทาง
ตาจะมกีารบันทึกค่าของการวดั V/A

 ,ความดันลูกตา ในสมดุประจ าตัว
-                    

3,176,689.00      
รวมงบประมาณหน้าน้ี -                                                   

รวมงบประมาณพันยอด (งบประมาณรวมหน้าก่อน + งบประมาณหน้าน้ี) สามล้านหน่ึงแสนเจ็ดหมืน่หกพันหกรอ้ยแปดสิบเก้าบาทถ้วน



แผนปฏบิตัิการ ประจ าปงีบประมาณ  2565  เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีสัชนาลัย

ยุทธ์ศาสตร์กระทรวงที ่2 : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์  ด้านบริการเปน็เลิศ (Service Excellence)

สอดคล้องกับนโยบายปลัดกระทรวง : นโยบายที ่7. ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

ตอบตัวชีว้ัด KPI ของกระทรวงสาธารณสุข :ตัวที ่36 : ร้อยละผู้ปว่ย CKD ทีม่ีค่า eGFR ลดลง < 5 ml/min/1.73m2/yr

กลยุทธ์ : 1. พัฒนาระบบสุขภาพปฐมภมูิ  2. พัฒนาระบบบริการใหม้ีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ/์ผลผลิต :  1. ร้อยละผู้ปว่ย CKD ทีม่ีค่า eGFR ลดลง < 5 ml/min/1.73m2/yr มากกว่าหรือเทา่กับ 66

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมตามโครงการ
ตัวชีว้ัด

ความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที่/กลุม่

คน)

แหล่ง
งบประมาณ

รายละเอียดการใช้
งบประมาณ(บาท)

รวม
งบประมาณทัง้

โครงการ

การก าหนด
ระยะเวลาใน

การด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กจิกรรม2 ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ 1. คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย ตามเกณฑ์ที่ -ร้อยละของผู้ป่วยโรค ผู้ป่วยโรคเบาหวาน -ค่าเคร่ืองเจาะเลือดปลายนิ้ว (DTx)  ม.ีค. ถงึ พ.ค. 65 คลินิกพิเศษ
เองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ก าหนด เบาหวานที่ควบคุม ชว่งอาย ุ35-60 ปี จ านวน 30 เคร่ือง x 1,500 บาท (โรคไมติ่ดต่อเร้ือรัง)

2. นัดผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายเพื่อท าความ ระดับน้ าตาลในเลือด ที่ใชย้าฉดีอนิซูลิน  เป็นเงิน 45,000 บาท
เขา้ใจเกี่ยวกบักจิกรรม ซ่ึงประกอบ ได้ดี และมรีะดับ 
ไปด้วย      HbA1C > 8 % 
  2.1 พบพยาบลวชิาชพี : เพื่อให้ความ จ านวน 30 คน
รู้เกี่ยวกบัโรคเบาหวาน  ประเมนิภาวะ
สุขภาพทางจติใจ  สังคม  ครอบครัว 
และเศรษฐกจิ 
  2.2 พบนักโภชนาการ : เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกบัการรับประทานอาหารอยา่ง
เหมาะสม
 2.3 พบเภสัชกร : เพื่อให้ความรู้เกี่ยว

 กบัการรับประทานยา  การใชย้าอยา่ง
ถกูวธิี
  2.4 พบแพทย์: เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกบั
โรคเบาหวาน+โน้มน้าว+รักษาแบบ
องค์รวม
  2.5 ก าหนด วนั เวลา วธิกีารที่จะเร่ิม
กจิกรรม SMBG การเจาะเลือดที่
ปลายนิ้ว

45,000.00          
3,221,689.00      

รวมงบประมาณหน้าน้ี สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน
รวมงบประมาณพันยอด (งบประมาณรวมหน้าก่อน + งบประมาณหน้าน้ี) สามล้านสองแสนสองหมืน่หน่ึงพันหกรอ้ยแปดสิบเก้าบาทถ้วน



แผนปฏบิตัิการ ประจ าปงีบประมาณ  2565  เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีสัชนาลัย

ยุทธ์ศาสตร์กระทรวงที ่2 : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์  ด้านบริการเปน็เลิศ (Service Excellence)

สอดคล้องกับนโยบายปลัดกระทรวง : นโยบายที ่7. ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

ตอบตัวชีว้ัด KPI ของกระทรวงสาธารณสุข :ตัวที ่36 : ร้อยละผู้ปว่ย CKD ทีม่ีค่า eGFR ลดลง < 5 ml/min/1.73m2/yr

กลยุทธ์ : 1. พัฒนาระบบสุขภาพปฐมภมูิ  2. พัฒนาระบบบริการใหม้ีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ/์ผลผลิต :  1. ร้อยละผู้ปว่ย CKD ทีม่ีค่า eGFR ลดลง < 5 ml/min/1.73m2/yr มากกว่าหรือเทา่กับ 66

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมตามโครงการ
ตัวชีว้ัด

ความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที่/กลุม่

คน)

แหล่ง
งบประมาณ

รายละเอียดการใช้
งบประมาณ(บาท)

รวม
งบประมาณทัง้

โครงการ

การก าหนด
ระยะเวลาใน

การด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

3. กจิกรรม SMBG  คือ 
  3.1 เจาะ FBS , HbA1C กลุ่มเป้า
หมายกอ่นเร่ิมกจิกรรม
  3.2 ให้กลุ่มเป้าหมายเจาะเลือดปลาย
นิ้วกอ่นรับประทานอาหาร+กอ่นฉดี
ยาเชา้และเยน็ วนัจนัทร์-ศุกร์วนัละ 
2 คร้ัง 
  3.3 ส่งผลเจาะเลือดปลายนิ้วทุกวนั
พฤหัสบดีและ ศุกร์ ทาง line SMBG
  3.4 แพทยป์รับยาทุกวนั พุธและศุกร์
  3.5 พยาบาล รพ.สต.ที่มกีลุ่มเป้า
หมายเขา้ร่วมกจิกรรม เป็นผู้รับผิดชอบ
ในการรับค าส่ังการปรับยาของแพทย์
4. หลังจากกลุ่มเป้าหมายปฏบิัติกจิ
กรรมได้ 1 เดือน ให้กลุ่มเป้าหมายเขา้
มาเจาะFBS ในรพ.ศรีสัชฯ ที่ Clinic
 Holistic Care (วนัพฤหัสบดี)จดัให้พบ
สหวชิาชพีตามปัญหาที่กลุ่ม
เป้าหมายพบ
5. เมื่อท ากจิกรรมครบ 3 เดือน นัดกลุ่ม
เป้าหมายเจาะ FBS , HbA1C เพื่อติด

-                   
3,221,689.00      รวมงบประมาณพันยอด (งบประมาณรวมหน้าก่อน + งบประมาณหน้าน้ี) สามล้านสองแสนสองหมืน่หน่ึงพันหกรอ้ยแปดสิบเก้าบาทถ้วน

รวมงบประมาณหน้าน้ี -                                                



แผนปฏบิตัิการ ประจ าปงีบประมาณ  2565  เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีสัชนาลัย

ยุทธ์ศาสตร์กระทรวงที ่2 : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์  ด้านบริการเปน็เลิศ (Service Excellence)

สอดคล้องกับนโยบายปลัดกระทรวง : นโยบายที ่7. ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

ตอบตัวชีว้ัด KPI ของกระทรวงสาธารณสุข :ตัวที ่36 : ร้อยละผู้ปว่ย CKD ทีม่ีค่า eGFR ลดลง < 5 ml/min/1.73m2/yr

กลยุทธ์ : 1. พัฒนาระบบสุขภาพปฐมภมูิ  2. พัฒนาระบบบริการใหม้ีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ/์ผลผลิต :  1. ร้อยละผู้ปว่ย CKD ทีม่ีค่า eGFR ลดลง < 5 ml/min/1.73m2/yr มากกว่าหรือเทา่กับ 66

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมตามโครงการ
ตัวชีว้ัด

ความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที่/กลุม่

คน)

แหล่ง
งบประมาณ

รายละเอียดการใช้
งบประมาณ(บาท)

รวม
งบประมาณทัง้

โครงการ

การก าหนด
ระยะเวลาใน

การด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ตามผล กอ่นและหลัง ท ากจิกรรม
6. สรุปผลการด าเนินกจิกรรม  

กจิกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพ 3.1 อบรมเชงิปฏบิัติการ ด้านการดูแล -บุคลากรมคีวามรู้ใน 1. พยาบาลวชิาชพีใน -ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมจ านวน 1 ม.ิย.-65 คลินิกพิเศษ
บุคลากรในการดูแลผู้ป่วยโรคเบา ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง การดูแลผู้ป่วยโรค  รพ.สต. แห่งละ 1 คน  มื้อx 25 บาท x 45 คน (โรคไมติ่ดต่อเร้ือรัง)
หวาน/โรคความดันโลหิตสูง/ 1. ประเมนิความรู้กอ่นเขา้รับการอบรม เร้ือรัง  จ านวน 20 คน เป็นเงิน 1,125 บาท
โรคไตเร้ือรัง 2. ให้ความรู้เร่ือง โรคเบาหวาน/โรค 2. พยาบาลวชิาชพีใน 

ความดันโลหิตสูง/โรคไตเร้ือรัง รพ.ศรีสัชนาลัย จ านวน 
3. ทักษะการเจาะเลือดปลายนิ้ว 2 คน
4. ให้ความรู้เร่ืองการใชย้า 3.นักวชิาการสาธารณสุข 
5. ความรู้เร่ือง สัดส่วน การตวงอาหาร ในรพ.สต. แห่งละ 1 คน
และฉลากโภชนา จ านวน 20 คน
6. ประเมนิความรู้หลังรับการอบรม 4. เจา้หน้าที่ สสอ.

จ านวน 3 คน
3.2 อบรมเชงิปฏบิัติการ ด้านการดูแล -บุคลากรมคีวามรู้ในการ1. พยาบาลวชิาชพีใน -ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมจ านวน 1 ก.ค.-65
ผู้ป่วยโรคเร้ือรังด้วยกระบวนการ ดูแลผู้ป่วยโรคเร้ือรัง  รพ.สต. แห่งละ 1 คน  มื้อx 25 บาท x 45 คน
Motivation Interview (MI)  จ านวน 20 คน เป็นเงิน 1,125 บาท
1. ให้ความรู้ด้านการดูแลผู้ป่วยโรค 2. พยาบาลวชิาชพีใน 
เร้ือรังด้วยกระบวนการ Motivation รพ.ศรีสัชนาลัย จ านวน 
Interview (MI) 2 คน
2. แบ่งกลุ่มการใช ้Motivation 3.นักวชิาการสาธารณสุข 

2,250.00           
3,223,939.00      

รวมงบประมาณหน้าน้ี สองพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน

รวมงบประมาณพันยอด (งบประมาณรวมหน้าก่อน + งบประมาณหน้าน้ี) สามล้านสองแสนสองหมืน่สามพันเก้ารอ้ยสามสิบเก้าบาทถ้วน



แผนปฏบิตัิการ ประจ าปงีบประมาณ  2565  เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีสัชนาลัย

ยุทธ์ศาสตร์กระทรวงที ่2 : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์  ด้านบริการเปน็เลิศ (Service Excellence)

สอดคล้องกับนโยบายปลัดกระทรวง : นโยบายที ่7. ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

ตอบตัวชีว้ัด KPI ของกระทรวงสาธารณสุข :ตัวที ่36 : ร้อยละผู้ปว่ย CKD ทีม่ีค่า eGFR ลดลง < 5 ml/min/1.73m2/yr

กลยุทธ์ : 1. พัฒนาระบบสุขภาพปฐมภมูิ  2. พัฒนาระบบบริการใหม้ีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ/์ผลผลิต :  1. ร้อยละผู้ปว่ย CKD ทีม่ีค่า eGFR ลดลง < 5 ml/min/1.73m2/yr มากกว่าหรือเทา่กับ 66

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมตามโครงการ
ตัวชีว้ัด

ความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที่/กลุม่

คน)

แหล่ง
งบประมาณ

รายละเอียดการใช้
งบประมาณ(บาท)

รวม
งบประมาณทัง้

โครงการ

การก าหนด
ระยะเวลาใน

การด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

Interview (MI) จากสถานการณ์ ในรพ.สต. แห่งละ 1 คน
จริง จ านวน 20 คน

4. เจา้หน้าที่ สสอ.
จ านวน 3 คน

3.3 เตรียมความพร้อมรับการนิเทศ -ได้รับการนิเทศ / 1. ทีม NCD CUP -ค่าอาหารกลางวนั อาหารวา่งและ ส.ค.-65
รับการนิเทศ NCD Clinic Plus  ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ อ.ศรีสัชฯจ านวน 30 คน เคร่ืองด่ืม จ านวน 1 วนั x 75 บาท 
จากทีม สสจ.สุโขทัย  การท างานNCD  2. ทีม สสจ.สุโขทัย x 40 คน เป็นเงิน 3,000 บาท
1. ชี้แจงการด าเนินงาน Clinic Plus จากทีม จ านวน 10 คน  
2. ติดตามการด าเนินงาน
3. การประเมนิผลการด าเนินงาน
4. การสรุปผลงาน
3.4 เตรียมความพร้อมรับการนิเทศ -ได้รับการนิเทศ / 1. ทีม NCD CUP -ค่าอาหารกลางวนั อาหารวา่งและ ส.ค.-65
รับการนิเทศ  CKD Clinic ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ อ.ศรีสัชฯจ านวน 30 คน เคร่ืองด่ืม จ านวน 1 วนั x 75 บาท 
จากพี่เล้ียง รพ.ศว /รพ.สท. ทีม การท างานCKD Clinic  2. ทีมพี่เล้ียง รพ.ศว. x 40 คน เป็นเงิน 3,000 บาท
สสจ.สุโขทัย จากทีม / รพ.สท. และ ทีม 
1. ชี้แจงการด าเนินงาน  สสจ.สุโขทัย จ านวน 
2. ติดตามการด าเนินงาน 10 คน
3. การประเมนิผลการด าเนินงาน
4. การสรุปผลงาน

6,000.00           
3,229,939.00      

รวมงบประมาณหน้าน้ี หกพันบาทถ้วน

รวมงบประมาณพันยอด (งบประมาณรวมหน้าก่อน + งบประมาณหน้าน้ี) สามล้านสองแสนสองหมืน่เก้าพันเก้ารอ้ยสามสิบเก้าบาทถ้วน



แผนปฏบิตัิการ ประจ าปงีบประมาณ  2565  เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีสัชนาลัย

ยุทธ์ศาสตร์กระทรวงที ่2 : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์  ด้านบริการเปน็เลิศ (Service Excellence)

สอดคล้องกับนโยบายปลัดกระทรวง : นโยบายที ่7. ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

ตอบตัวชีว้ัด KPI ของกระทรวงสาธารณสุข :ตัวที ่36 : ร้อยละผู้ปว่ย CKD ทีม่ีค่า eGFR ลดลง < 5 ml/min/1.73m2/yr

กลยุทธ์ : 1. พัฒนาระบบสุขภาพปฐมภมูิ  2. พัฒนาระบบบริการใหม้ีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ/์ผลผลิต :  1. ร้อยละผู้ปว่ย CKD ทีม่ีค่า eGFR ลดลง < 5 ml/min/1.73m2/yr มากกว่าหรือเทา่กับ 66

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมตามโครงการ
ตัวชีว้ัด

ความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที่/กลุม่

คน)

แหล่ง
งบประมาณ

รายละเอียดการใช้
งบประมาณ(บาท)

รวม
งบประมาณทัง้

โครงการ

การก าหนด
ระยะเวลาใน

การด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบ
บริการสขุภาพ (Service Plan) 
โครงการพัฒนาระบบบริการ
สขุภาพสาขาโรคไม่ตดิตอ่เรือ้รัง
ในระดบัพ้ืนที่
ประกอบดว้ย  1 โครงการ

49 1. โครงการเสริมสร้างความรอบรู้ 1.ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้ป่วยรายใหมใ่นเขตรับ กองทุนหลักประกนั 20,950.00           ม.ค. 65 - ก.ย. 65 รพ.สต.แมสิ่น
ดา้นสขุภาพ(โปรแกรมสขุศึกษา) ควบคุมระดับน้ าตาล ผิดชอบของโรงพยาบาลส่งสุขภาพองค์การบริหาร โสวชิญา  ประทุมมา
ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในเลือดได้ดีร้อยละ40 เสริมสุขภาพต าบลแมสิ่น ส่วนต าบลแมสิ่น
ความดนัโลหิตสงูรายใหม่ 2.ผู้ป่วยโรคความดัน ผู้ป่วยโรคเบาหวาน12คน
โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพ โลหิตสูงควบคุมได้ดี ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
ต าบลแม่สนิ ร้อยละ 60 48 คน
1.จดัเตรียมขอ้มลูโครงการ รวมทั้งส้ิน 60 คน
2.เสนอโครงการเพื่อขอรับงบ
ประมาณจากกองทุนหลักประกนั
สุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล
แมสิ่น
3.ประชาสัมพันธโ์ครงการ
4.ด าเนินโครงการตามรายละเอยีด คร้ังที่1"รู้ตนเอง สรรสร้างความเขา้ใจ" -ค่าป้ายไวนิลโครงการ ขนาด 1X3
กจิกรรมดังนี้ เมตรๆละ150บาท จ านวน 1 ป้าย 

เป็นเงิน 450 บาท คร้ังที่1
450.00              

3,230,389.00      รวมงบประมาณพันยอด (งบประมาณรวมหน้าก่อน + งบประมาณหน้าน้ี) สามล้านสองแสนสามหมืน่สามรอ้ยแปดสิบเก้าบาทถ้วน

รวมงบประมาณหน้าน้ี สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน



แผนปฏบิตัิการ ประจ าปงีบประมาณ  2565  เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีสัชนาลัย

ยุทธ์ศาสตร์กระทรวงที ่2 : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์  ด้านบริการเปน็เลิศ (Service Excellence)

สอดคล้องกับนโยบายปลัดกระทรวง : นโยบายที ่7. ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

ตอบตัวชีว้ัด KPI ของกระทรวงสาธารณสุข :ตัวที ่36 : ร้อยละผู้ปว่ย CKD ทีม่ีค่า eGFR ลดลง < 5 ml/min/1.73m2/yr

กลยุทธ์ : 1. พัฒนาระบบสุขภาพปฐมภมูิ  2. พัฒนาระบบบริการใหม้ีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ/์ผลผลิต :  1. ร้อยละผู้ปว่ย CKD ทีม่ีค่า eGFR ลดลง < 5 ml/min/1.73m2/yr มากกว่าหรือเทา่กับ 66

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมตามโครงการ
ตัวชีว้ัด

ความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที่/กลุม่

คน)

แหล่ง
งบประมาณ

รายละเอียดการใช้
งบประมาณ(บาท)

รวม
งบประมาณทัง้

โครงการ

การก าหนด
ระยะเวลาใน

การด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-ค่าอาหารกลางวนั อาหารวา่งและ 
เคร่ืองด่ืม จ านวน 1 วนั x 100 บาท 
x 60 คน เป็นเงิน 6,000 บาท
-ค่าวทิยากรชม.ละ 600บาท X 1คน X
6 ชม. เป็นเงิน 3,600 บาท
-ค่าอปุกรณ์ประกอบการอบรม(ปากกา
เมจกิ กระดาษสีกระดาษA4 ปากกา 
ป้ายชื่อ โพสน์อทิ) เป็นเงิน 1,200 บาท
-ค่าสมดุบันทึกสุขภาพประจ าตัวเล่มละ
12บาท X 60 เล่ม เป็นเงิน 720 บาท
-ค่าใบความรู้ชดุละ 6 บาท X 60 ชดุ 
 เป็นเงิน 360 บาท
-ค่าแบบประเมนิความรู้ชดุละ 2.5 บาท
X 60 ชดุ เป็นเงิน 150 บาท
รวมเป็นเงิน 12,480 บาท

คร้ังที่2"ปรับมมุ เปล่ียนมอง ป้องกนั -ค่าแบบประเมนิการปฏบิัติตัวในการ
ตนเอง" ดูแลตนเองของผู้ป่วยชดุละ 2บาท X 

60 ชดุ เป็นเงิน 120 บาท คร้ังที่2
12,150.00          

3,242,539.00      
รวมงบประมาณหน้าน้ี หน่ึงหมื่นสองพันหน่ึงร้อยห้าสิบบาทถ้วน

รวมงบประมาณพันยอด (งบประมาณรวมหน้าก่อน + งบประมาณหน้าน้ี) สามล้านสองแสนสี่หมืน่สองพันหา้รอ้ยสามสิบเก้าบาทถ้วน



แผนปฏบิตัิการ ประจ าปงีบประมาณ  2565  เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีสัชนาลัย

ยุทธ์ศาสตร์กระทรวงที ่2 : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์  ด้านบริการเปน็เลิศ (Service Excellence)

สอดคล้องกับนโยบายปลัดกระทรวง : นโยบายที ่7. ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

ตอบตัวชีว้ัด KPI ของกระทรวงสาธารณสุข :ตัวที ่36 : ร้อยละผู้ปว่ย CKD ทีม่ีค่า eGFR ลดลง < 5 ml/min/1.73m2/yr

กลยุทธ์ : 1. พัฒนาระบบสุขภาพปฐมภมูิ  2. พัฒนาระบบบริการใหม้ีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ/์ผลผลิต :  1. ร้อยละผู้ปว่ย CKD ทีม่ีค่า eGFR ลดลง < 5 ml/min/1.73m2/yr มากกว่าหรือเทา่กับ 66

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมตามโครงการ
ตัวชีว้ัด

ความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที่/กลุม่

คน)

แหล่ง
งบประมาณ

รายละเอียดการใช้
งบประมาณ(บาท)

รวม
งบประมาณทัง้

โครงการ

การก าหนด
ระยะเวลาใน

การด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมจ านวน 1มื้อ
25บาท X 60คน เป็นเงิน 1,500 บาท
-ค่าวทิยากรชม.ละ 600 บาท X 1 คน
X 3ชม. เป็นเงิน 1,800 บาท
-ค่าอาหารสาธติ เป็นเงิน 500 บาท
-ค่าอปุกรณ์ประกอบการอบรม
(กระดาษชาร์ท โพสน์อทิ)
เป็นเงิน 200 บาท
รวมเป็นเงิน 4,120 บาท

คร้ังที่3"แลกเปล่ียน เรียนรู้ สู้โรคภยั" -ค่าใบความรู้ชดุละ 7 บาท X 60 ชดุ 
เป็นเงิน 420 บาท คร้ังที่ 3
-ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมจ านวน 1 มื้อ
X 25บาท X 60 คน เป็นเงิน 1,500 บาท
-ค่าวทิยากรชม.ละ 600 บาท X 1 คน 
X 3ชม.  เป็นเงิน 1,800 บาท
-ค่าอปุกรณ์ประกอบการอบรม
เป็นเงิน 300 บาท
-ค่าแบบประเมนิความรู้ชดุละ 2.5บาท
X 60 ชดุ เป็นเงิน 150 บาท

8,170.00           
3,250,709.00      รวมงบประมาณพันยอด (งบประมาณรวมหน้าก่อน + งบประมาณหน้าน้ี) สามล้านสองแสนหา้หมืน่เจ็ดรอ้ยเก้าบาทถ้วน

รวมงบประมาณหน้าน้ี แปดพันหน่ึงร้อยเจด็สิบบาทถ้วน



แผนปฏบิตัิการ ประจ าปงีบประมาณ  2565  เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีสัชนาลัย

ยุทธ์ศาสตร์กระทรวงที ่2 : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์  ด้านบริการเปน็เลิศ (Service Excellence)

สอดคล้องกับนโยบายปลัดกระทรวง : นโยบายที ่7. ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

ตอบตัวชีว้ัด KPI ของกระทรวงสาธารณสุข :ตัวที ่36 : ร้อยละผู้ปว่ย CKD ทีม่ีค่า eGFR ลดลง < 5 ml/min/1.73m2/yr

กลยุทธ์ : 1. พัฒนาระบบสุขภาพปฐมภมูิ  2. พัฒนาระบบบริการใหม้ีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ/์ผลผลิต :  1. ร้อยละผู้ปว่ย CKD ทีม่ีค่า eGFR ลดลง < 5 ml/min/1.73m2/yr มากกว่าหรือเทา่กับ 66

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมตามโครงการ
ตัวชีว้ัด

ความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที่/กลุม่

คน)

แหล่ง
งบประมาณ

รายละเอียดการใช้
งบประมาณ(บาท)

รวม
งบประมาณทัง้

โครงการ

การก าหนด
ระยะเวลาใน

การด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-ค่าแบบประเมนิการปฏบิัติตัวในการ
ดูแลตนเองของผู้ป่วยชดุละ 2บาท X 

60 ชดุ เป็นเงิน 120 บาท
-ค่าแบบประเมนิความพึงพอใจชดุละ 1
บาท X 60 ชดุ เป็นเงิน 60 บาท
รวมเป็นเงิน 4,350 บาท

5.ประเมินผลและสรุปโครงการ

180.00              

3,250,889.00      

รวมงบประมาณหน้าน้ี หน่ึงร้อยแปดสบิบาทถ้วน

รวมงบประมาณพันยอด (งบประมาณรวมหน้าก่อน + งบประมาณหน้าน้ี) สามล้านสองแสนหา้หมืน่แปดรอ้ยแปดสิบเก้าบาทถ้วน



แผนงานที ่6 การพัฒนาระบบ
บรกิารสุขภาพ (Service Plan) 

สาขาแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ทางเลือก
50 โครงการพัฒนาระบบบรกิาร

การแพทย์แผนไทยใน คปสอ.

ศรสีัชนาลัย
1.กิจกรรมใหบ้ริการแพทย์แผน 1.ใหบ้ริการ นวด อบสมุนไพร ประคบ -ร้อยละผู้รับบริการ ศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุ เงินบ ารุงโรงพยาบาล -ไม่ใช้งบประมาณ '-ไม่ใช้งบประมาณ ม.ค.65-ก.ย.65 กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
ไทยในศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุ สมุนไพร แช่มือแช่เท้า และส่งเสริม ผู้ปว่ยนอกตรวจวนิิจฉัย ระยะยาว ในอ าเภอ ศรีสัชนาลัย และแพทย์ทางเลือก
ระยะยาวแต่ละต าบล สุขภาพด้วยวธิต่ีางๆตามวนัและ รักษาโรค และฟืน้ฟู ศรีสัชนาลัย

เวลาที่จัดกิจกรรมศูนย์สุขภาพ สภาพด้วยศาสตร์การ
ผู้สูงอายุระยะยาวของแต่ละต าบล แพทย์แผนไทยและ
2. น าผลงานที่ได้จากการออกใหบ้ริการ การแพทย์ทางเลือก 
นอกสถานบริการ มาลงบนัทึกข้อมูล ได้ทั่วถึงร้อยละ 20
การใหบ้ริการ เพือ่เก็บเปน็ผลงานใน
ระบบ
3. สรุปผลการด าเนินงานเปน็จ านวน

คร้ังการใหบ้ริการ ของแต่ละศูนย์

 2. กิจกรรมร่วมดูแลผู้ปว่ย ผู้ปว่ย IMC (ผู้ปว่ยใน) -ไม่ใช้งบประมาณ
 Intermediate care  (ผู้ปว่ยใน) รพ.ศรีสัชนาลัย
โดยวธิกีารเผายา นวดกดจุด 
ประคบสมุนไพรและยาสมุนไพร
ตามโปรแกรมของทีม IMC
รพ.ศรีสัชนาลัย 

-                     

3,250,889.00      

ผลลพัธ์/ผลผลติ : ร้อยละของผู้ปว่ยนอกทั้งหมดที่ไดร้ับบริการ ตรวจ วินิจฉยั รักษาโรค และฟ้ืนฟูสภาพดว้ยศาสตร์การแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก ร้อยละ 20.5

แผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ  2565  เครือขา่ยสขุภาพอ าเภอศรีสชันาลยั

ยทุธ์ศาสตร์กระทรวงที่ 2 : สอดคลอ้งกับประเดน็ยทุธศาสตร์ดา้นบริการเปน็เลศิ (Service Excellence)
สอดคลอ้งกับนโยบายปลดักระทรวง : นโยบายที่ 3. สมนุไพร กัญชา กัญชง นโยบายที่ 7. ดแูลสขุภาพแบบองค์รวม
ตอบตวัชี้วัด KPI ของกระทรวงสาธารณสขุ : ตวัที่ : 29. ร้อยละของผู้ปว่ยนอกทั้งหมดที่ไดร้ับบริการ ตรวจ วินิจฉยั รักษาโรค และฟ้ืนฟูสภาพดว้ยศาสตร์การแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก
กลยทุธ์ : 1. พัฒนาระบบสขุภาพปฐมภมู ิ 2. พัฒนาระบบบริการใหม้ปีระสทิธิภาพ

รายละเอียดการใช้
งบประมาณ(บาท)

รวม
งบประมาณทั้ง

โครงการ

การก าหนด
ระยะเวลาใน

การด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ล าดั
บ

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมตามโครงการ
ตวัชี้วัด

ความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

แหลง่
งบประมาณ

รวมงบประมาณหน้าน้ี -                                                     

รวมงบประมาณพันยอด (งบประมาณรวมหน้าก่อน + งบประมาณหน้าน้ี) สามล้านสองแสนห้าหมื่นแปดร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน



ผลลพัธ์/ผลผลติ : ร้อยละของผู้ปว่ยนอกทั้งหมดที่ไดร้ับบริการ ตรวจ วินิจฉยั รักษาโรค และฟ้ืนฟูสภาพดว้ยศาสตร์การแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก ร้อยละ 20.5

แผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ  2565  เครือขา่ยสขุภาพอ าเภอศรีสชันาลยั

ยทุธ์ศาสตร์กระทรวงที่ 2 : สอดคลอ้งกับประเดน็ยทุธศาสตร์ดา้นบริการเปน็เลศิ (Service Excellence)
สอดคลอ้งกับนโยบายปลดักระทรวง : นโยบายที่ 3. สมนุไพร กัญชา กัญชง นโยบายที่ 7. ดแูลสขุภาพแบบองค์รวม
ตอบตวัชี้วัด KPI ของกระทรวงสาธารณสขุ : ตวัที่ : 29. ร้อยละของผู้ปว่ยนอกทั้งหมดที่ไดร้ับบริการ ตรวจ วินิจฉยั รักษาโรค และฟ้ืนฟูสภาพดว้ยศาสตร์การแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก
กลยทุธ์ : 1. พัฒนาระบบสขุภาพปฐมภมู ิ 2. พัฒนาระบบบริการใหม้ปีระสทิธิภาพ

รายละเอียดการใช้
งบประมาณ(บาท)

รวม
งบประมาณทั้ง

โครงการ

การก าหนด
ระยะเวลาใน

การด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ล าดั
บ

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมตามโครงการ
ตวัชี้วัด

ความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

แหลง่
งบประมาณ

แผนงานที ่6 การพัฒนาระบบ
บรกิารสุขภาพ (Service Plan) 
สาขาแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก

51 โครงการจัดใหบ้รกิารการแพทย์ 1. จัดบริการแพทย์แผนไทยแบบ -ผู้ปว่ยนอกทั้งหมดที่ -ไม่ใช้งบประมาณ '-ไม่ใช้งบประมาณ ม.ค.65-ก.ย.65 รพ.สต.ท่าชัย
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกใน คู่ขนานกับแพทย์แผนปจัจุบนัหรือมี รับบริการตรวจวนิิจฉัย ปยิพชัร จันทรวมิูล
สถานบรกิาร การส่งต่อรักษาร่วมกันกับแพทย์แผน รักษาโรค และฟืน้ฟู

ปจัจุบนั ที่แผนกผู้ปว่ยนอก ในการ สภาพด้วยศาสตร์การ
ตรวจรักษา กลุ่มอาการหรือโรคทั่วไป แพทย์แผนไทยและ
อย่างน้อย 1 โรค ได้แก่ อัมพฤกษ์ การแพทย์ทางเลือก 
ข้อ และอื่นๆ โดยใหบ้ริการดังนี้ การ ร้อยละ 20
นวด ประคบสมุนไพร และอบสมุนไพร
เพือ่การรักษาและการฟืน้ฟ ูการพอก
ยาสมุนไพร การเผายาสมุนไพร และ
อื่นๆ ตามบริบท
2.มีการตรวจรักษา จ่ายยา และการ -มูลค่าการใช้ยา -ไม่ใช้งบประมาณ
ส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรใหแ้ก่ สมุนไพร ร้อยละ 3
ประชาชน
3.ใหบ้ริการส่งเสริมและฟืน้ฟสุูขภาพ -มารดาหลังคลอดบตุร '-ไม่ใช้งบประมาณ
มารดาหลังคลอดบตุร 5 กิจกรรม ในเขต รพ.สต.ท่าชัย 

ได้รับการส่งเสริม 
ฟืน้ฟรู้อยละ 5

-                    

3,250,889.00      

รวมงบประมาณหน้าน้ี -                                                  

รวมงบประมาณพันยอด (งบประมาณรวมหน้าก่อน + งบประมาณหน้าน้ี) สามล้านสองแสนห้าหมื่นแปดร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน



ผลลพัธ์/ผลผลติ : ร้อยละของผู้ปว่ยนอกทั้งหมดที่ไดร้ับบริการ ตรวจ วินิจฉยั รักษาโรค และฟ้ืนฟูสภาพดว้ยศาสตร์การแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก ร้อยละ 20.5

แผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ  2565  เครือขา่ยสขุภาพอ าเภอศรีสชันาลยั

ยทุธ์ศาสตร์กระทรวงที่ 2 : สอดคลอ้งกับประเดน็ยทุธศาสตร์ดา้นบริการเปน็เลศิ (Service Excellence)
สอดคลอ้งกับนโยบายปลดักระทรวง : นโยบายที่ 3. สมนุไพร กัญชา กัญชง นโยบายที่ 7. ดแูลสขุภาพแบบองค์รวม
ตอบตวัชี้วัด KPI ของกระทรวงสาธารณสขุ : ตวัที่ : 29. ร้อยละของผู้ปว่ยนอกทั้งหมดที่ไดร้ับบริการ ตรวจ วินิจฉยั รักษาโรค และฟ้ืนฟูสภาพดว้ยศาสตร์การแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก
กลยทุธ์ : 1. พัฒนาระบบสขุภาพปฐมภมู ิ 2. พัฒนาระบบบริการใหม้ปีระสทิธิภาพ

รายละเอียดการใช้
งบประมาณ(บาท)

รวม
งบประมาณทั้ง

โครงการ

การก าหนด
ระยะเวลาใน

การด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ล าดั
บ

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมตามโครงการ
ตวัชี้วัด

ความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่มคน)

แหลง่
งบประมาณ

แผนงานที ่6 การพัฒนาระบบ
บรกิารสุขภาพ (Service Plan) 
สาขาแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก

52 โครงการจัดใหบ้รกิารการแพทย์ 1.มีการออกเยี่ยมติดตามและฟืน้ฟู ผู้ปว่ยนอกทั้งหมดที่รับ -ผู้ปว่ยในเขต รพ.สต.ท่าชัย -ไม่ใช้งบประมาณ -ไม่ใช้งบประมาณ ม.ค.65-ก.ย.65 รพ.สต.ท่าชัย
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ผู้ปว่ยกลุ่มติดบา้น ติดเตียงในชุมชน บริการตรวจวนิิจฉัย ปยิพชัร จันทรวมิูล
นอกสถานบรกิาร ใหบ้ริการนวด และประคบสมุนไพร รักษาโรค และฟืน้ฟู

เพือ่การฟืน้ฟสูมรรถภาพ สอนท่ากาย สภาพด้วยศาสตร์การ
บริหารต่างๆ เช่น ฤาษดัีดตน เปน็ต้น แพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก 
ร้อยละ 20

2.จัดบริการฟืน้ฟ ูส่งเสริมและรักษา -ผู้สูงอายุศูนย์พฒันา -ไม่ใช้งบประมาณ
เชิงรุกในชุมชนร่วมกับศูนย์พฒันา คุณภาพชีวติผู้สูงอายุ 
คุณภาพชีวติผู้สูงอายุ ใหบ้ริการนวด ศูนย์พฒันาคุณภาพชีวติ
ประคบสมุนไพร จ่ายยาสมุนไพร และ ผู้สูงอายุ
ส่งเสริมสุขภาพด้วยวธิต่ีางๆตาม
ศาสตร์การแพทย์แผนไทย

-                    

3,250,889.00      รวมงบประมาณพันยอด (งบประมาณรวมหน้าก่อน + งบประมาณหน้าน้ี) สามล้านสองแสนห้าหมื่นแปดร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน

รวมงบประมาณหน้าน้ี -                                                  



แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบ

บริการสุขภาพ (Service Plan) 

การบริบาลฟ้ืนสภาพระยะกลาง
(Intermediate care : IMC)

53 โครงการการพัฒนาระบบบริการ -มีการแต่งต้ังคณะกรรมการ / คณะ 1.อตัราผู้ปว่ยที่ BI ผู้ปว่ยกลุ่มโรค Stroke, ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ต.ค.64-ก.ย.65 กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
ดแูลระยะเปลีย่นผ่านผู้ปว่ยก่ึง ท างานเพื่อขับเคล่ือนงาน IMC ระดับ เพิ่มขึน้ (IPD)(>60%) TBI , Spinal cord รุ้งกาญจน ์จันทร์สุคนธ์
เฉยีบพลัน (Intermediate care) โรงพยาบาล 2.อตัราผู้ปว่ยบรรลุ  injury รายใหม่ 

-มี Intermediate Bed จ านวน 2 เตียง เปา้หมายระยะส้ัน
(ตึกชาย 1 เตียง / ตึกหญิง 1 เตียง) (IPD) (>60%)
-จัดท าแนวทางปฏบิติัส าหรับการ 3.อตัราการเกดิภาวะ
บริบาลฟื้นฟฟูื้นฟสูภาพผู้ปว่ยใน แทรกซ้อนขณะนอน
 (IPD – IMC protocol) รพ.(IPD) (<20%)
-มีการบริบาลต่อเนือ่งเพื่อฟื้นฟสูภาพ 4.อตัราการใหบ้ริการ
 ผู้ปว่ยนอก (OPD protocol) ฟื้นฟแูละติดตาม
-มีแผนการดูแลระยะกลาง  และแผน จนครบ 6 เดือนหรือ 
การจ าหนา่ยสู่การดูแลต่อเนือ่งในชุมชน BI=20  (>60%)
-มีการบริบาลต่อเนือ่งเพื่อฟื้นฟสูภาพ 5.อตัราผู้ปว่ยที่มี BI
ที่บา้น (Home care and therapy) เพิ่มขึน้ภายหลังได้รับ
-มีการใหอ้งค์ความรู้และทกัษะแกผู้่ปว่ย การฟื้นฟ ู(>70%)
และญาติ

-                     

3,250,889.00      

รายละเอียดการใช้
งบประมาณ(บาท)

รวม
งบประมาณทัง้

โครงการ

การก าหนด
ระยะเวลาใน

การด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ล าดั
บ

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมตามโครงการ
ตวัชีว้ัด

ความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/
จ านวน(ระบุ

พ้ืนที/่กลุม่คน)

แหลง่
งบประมาณ

รวมงบประมาณหน้าน้ี
รวมงบประมาณพันยอด (งบประมาณรวมหน้าก่อน + งบประมาณหน้าน้ี)

-                                                    

สามล้านสองแสนห้าหมื่นแปดร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน

                      มากกว่าหรือเทา่กับร้อยละ 70

แผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ  2565  เครือขา่ยสขุภาพอ าเภอศรีสชันาลยั
ยทุธ์ศาสตร์กระทรวงที ่2 : สอดคลอ้งกับประเดน็ยทุธศาสตร์ดา้นบริการเปน็เลศิ (Service Excellence)
สอดคลอ้งกับนโยบายปลดักระทรวง : นโยบายที ่6. ระบบบริการก้าวหน้า  นโยบายที ่7. ดแูลสขุภาพแบบองค์รวม
ตอบตวัชีว้ัด KPI ของกระทรวงสาธารณสขุ : ตวัที ่: 40. ร้อยละของ ผู้ปว่ย Intermediate care * ไดร้ับการบริบาลฟ้ืนสภาพและตดิตามจนครบ 6 เดอืน หรือจน Barthel index = 20 ก่อน

กลยทุธ์ : 1. พัฒนาระบบบริการใหม้ปีระสทิธิภาพ
                                                             ครบ 6 เดอืน

ผลลพัธ/์ผลผลติ : ร้อยละของ ผู้ปว่ย Intermediate care * ไดร้ับการบริบาลฟ้ืนสภาพและตดิตามจนครบ 6 เดอืน หรือจน Barthel index = 20 ก่อนครบ 6 เดอืน



รายละเอียดการใช้
งบประมาณ(บาท)

รวม
งบประมาณทัง้

โครงการ

การก าหนด
ระยะเวลาใน

การด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ล าดั
บ

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมตามโครงการ
ตวัชีว้ัด

ความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/
จ านวน(ระบุ

พ้ืนที/่กลุม่คน)

แหลง่
งบประมาณ

                      มากกว่าหรือเทา่กับร้อยละ 70

แผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ  2565  เครือขา่ยสขุภาพอ าเภอศรีสชันาลยั
ยทุธ์ศาสตร์กระทรวงที ่2 : สอดคลอ้งกับประเดน็ยทุธศาสตร์ดา้นบริการเปน็เลศิ (Service Excellence)
สอดคลอ้งกับนโยบายปลดักระทรวง : นโยบายที ่6. ระบบบริการก้าวหน้า  นโยบายที ่7. ดแูลสขุภาพแบบองค์รวม
ตอบตวัชีว้ัด KPI ของกระทรวงสาธารณสขุ : ตวัที ่: 40. ร้อยละของ ผู้ปว่ย Intermediate care * ไดร้ับการบริบาลฟ้ืนสภาพและตดิตามจนครบ 6 เดอืน หรือจน Barthel index = 20 ก่อน

กลยทุธ์ : 1. พัฒนาระบบบริการใหม้ปีระสทิธิภาพ
                                                             ครบ 6 เดอืน

ผลลพัธ/์ผลผลติ : ร้อยละของ ผู้ปว่ย Intermediate care * ไดร้ับการบริบาลฟ้ืนสภาพและตดิตามจนครบ 6 เดอืน หรือจน Barthel index = 20 ก่อนครบ 6 เดอืน

54 โครงการธนาคารกายอุปกรณ์ 1. สร้างกลุ่ม Line Reheb ศรีสัช -อตัราผู้ปว่ยที่จ าเปน็ ผู้ปว่ยทกุคนที่จ าเปน็ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ต.ค.64-ก.ย.65 กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
เพื่อเปน็ช่องทางในการสอบถามเร่ือง ได้รับกายอปุกรณ์ได้ ต้องใช้กายอกุรณ์ (กายอปุกรณ์ที่ได้ นราธร ส าเภาทอง
กายอปุกรณ์ ในการยมื - คืน ในแต่ละ รับกายอปุกรณ์ รับบริจาค)
รพ.สต. และเครือข่าย โดยมีศูนยก์าย  (>70%)
อปุกรณ์ของ รพ.เปน็ศูนยก์ลางในการ
ประสานงาน
2.จัดท าแบบส ารวจกายอปุกรณ์ที่แต่
ละ รพ.สต.มีอยูใ่นปจัจุบนั  
3. ท าบนัทกึการยมื-คืนกายอปุกรณ์แก่  
ผู้ปว่ยที่จ าเปน็ต้องใช้กายอปุกรณ์  
4.มีการ Update ข้อมูลกายอปุกรณ์  
ทกุๆ 2 เดือน  

-                     

3,250,889.00      รวมงบประมาณพันยอด (งบประมาณรวมหน้าก่อน + งบประมาณหน้าน้ี) สามล้านสองแสนห้าหมื่นแปดร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน

รวมงบประมาณหน้าน้ี -                                                    



แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ (Service Plan) 
สาขาโรคมะเร็ง

55 โครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็ง 1.ประชุมชีแ้จงงานแกอ่สม. -ประชาชนสามารถ อ าเภอศรีสัชนาลัย เงินงบประมาณ PPB -ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ 2,500 ธ.ค.64-ก.ย.65 กลุ่มงานปฐมภมูิและ
ล าไส้ในกลุม่เปา้หมาย ป ี2565 2.ใหค้วามรู้แกอ่สม.เร่ืองโรคมะเร็งล าไส้ เฝ้าระวัง มะเร็งล าไส้ 1.อสม.ทั้งอ าเภอ โรงพยาบาลศรีสัชนาลัยเคร่ืองด่ืม จ านวน 1 วัน x 100 บาท องค์รวม

3.ใหอ้สม.ติดตามกลุ่มเปา้หมาย ด้วยตัวเองได้ จ านวน 2,180 คน x 25 คน เปน็เงิน 2,500 บาท
 มาตรวจคัดกรองมะเร็งล าไส้ -ประชาชนที่เข้าร่วม

2.กลุ่มเปา้หมายงานคัด
กรอง

4.แจกแบบการตรวจคัดกรองมะเร็ง กจิกรรม สามารถน า มะเร็งล าไส้ประชากร

ความรู้ที่ได้รับกลับ อาย ุ50-70 ป ีทกุสิทธิ
ล าไส้และอปุกรณ์การตรวจ fit-test ไปเผยแพร่ใหแ้ก่ จ านวน 21,820 คน
แกก่ลุ่มเปา้หมาย เพื่อนบา้นได้ ( โดยคัดกรอง 10 %  
5.ส่งต่อกรณีผลfit-test+ve -อตัราปว่ยด้วยโรค ต่อป ี= 2,182 คน )
6.นดัคนไข้มาชีแ้จงการตรวจ มะเร็งระยะลุกลาม 3.เจ้าหนา้ที่ผู้รับผิดชอบ
colonoscope โดย รพ.แม่ข่าย ลดลง งานมะเร็ง 21 แหง่ 
7.ประชุมสรุปติดตามประเมิน
ผลงาน Service Plan มะเร็ง

2,500.00            

3,253,389.00      รวมงบประมาณพันยอด (งบประมาณรวมหน้าก่อน + งบประมาณหน้าน้ี) สามล้านสองแสนห้าหมื่นสามพันสามร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน

รายละเอียดการใช้
งบประมาณ(บาท)

รวม
งบประมาณทัง้

โครงการ

การก าหนด
ระยะเวลาใน

การด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

รวมงบประมาณหน้าน้ี สองพันห้ารอ้ยบาทถ้วน

ล าดั
บ

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมตามโครงการ
ตวัชีว้ัด

ความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/
จ านวน(ระบุ

พ้ืนที/่กลุม่คน)

แหลง่
งบประมาณ

ผลลพัธ/์ผลผลติ : 1. ร้อยละของผู้ปว่ยทีไ่ดร้ับการรักษาดว้ยการผ่าตดัภายในระยะเวลา 4 สปัดาห ์มากกว่าหรือเทา่กับ 75
                        2. ร้อยละของผู้ปว่ยทีไ่ดร้ับการรักษาดว้ยเคมบี าบดัภายในระยะเวลา 6 สปัดาห ์มากกว่าหรือเทา่กับ 75
                        3. ร้อยละของผู้ปว่ยทีไ่ดร้ับการรักษาดว้ยรังสรีักษาภายในระยะเวลา 6 สปัดาห ์มากกว่าหรือเทา่กับ 60

แผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ  2565  เครือขา่ยสขุภาพอ าเภอศรีสชันาลยั

ยทุธ์ศาสตร์กระทรวงที ่2 : สอดคลอ้งกับประเดน็ยทุธศาสตร์ ดา้นบริการเปน็เลศิ (Service Excellence)
สอดคลอ้งกับนโยบายปลดักระทรวง : นโยบายที ่6. ระบบบริการก้าวหน้า   นโยบายที ่7. ดแูลสขุภาพแบบองค์รวม
ตอบตวัชีว้ัด KPI ของกระทรวงสาธารณสขุ : ตวัที ่: 35. ร้อยละผู้ปว่ยมะเร็ง 5 อันดบัแรกไดร้ับการรักษาภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
กลยทุธ์ : 1. พัฒนาระบบบริการใหม้ปีระสทิธิภาพ



แผนงานที่ 7 การพัฒนาระบบบริการ

การแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบ

การส่งต่อ
56 โครงการการพัฒนาระบบบริการ 1. ฟื้นฟู CPR ในเจา้หน้าที่สาธารณสุข -ทีมปฏิบัติการช่วย โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย เงินบ ารุง โรงพยาบาล -ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 1 มื้อ 45,050.00           ธ.ค.64-ก.ย.65 กลุ่มงานปฐมภูมิและ

การแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร ฟื้นคืนชีพมีประสิทธิ เจา้หน้าที่โรงพยาบาล ศรีสัชนาลัย  × 25 บาท × 300 คน องค์รวม

 และระบบการส่งต่อ ภาพดียิ่งขึ้นเจา้หน้าที่ ศรีสัชนาลัยและเจา้หน้าที่ เป็นเงิน 7,500 บาท เมธาสิทธิ ์นวลเนียม

สามารถน าความรู้ สาธารณสุขอ าเภอ

และประสบการณ์ที่ ศรีสัชนาลัยจ านวน

ได้รับไปพัฒนางาน 300 คน
และปรับปรุงตนเอง

2. ซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ อย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย -ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 1 มื้อ

-ผู้ป่วยภาวะวกิฤติ เจา้หน้าที่โรงพยาบาล × 25 บาท × 200 คน เป็นเงิน 5,000 บาท
ของชีวติได้รับการ ศรีสัชนาลัยและเจา้หน้าที่ -ค่าวสัดุอุปกรณ์ จ านวน 2,000 บาท
ช่วยเหลืออย่างรวด สาธารณสุขอ าเภอ รวมเป็นเงิน 7,000 บาท
เร็วและมีประสิทธิ ศรีสัชนาลัย และภาคีเครือ

14,500.00         

3,267,889.00     

รายละเอียดการใช้
งบประมาณ(บาท)

รวม
งบประมาณทัง้

โครงการ

การก าหนด
ระยะเวลาใน

การด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ล าดั
บ

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมตามโครงการ
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย/จ านวน
(ระบุพ้ืนที่/กลุ่ม

คน)

แหล่ง
งบประมาณ

รวมงบประมาณหน้าน้ี
รวมงบประมาณพันยอด (งบประมาณรวมหน้าก่อน + งบประมาณหน้าน้ี)

                       5. ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ทีไ่ด้รับการท า Primary PCI ได้ตามมาตรฐานเวลาทีก่ าหนด มากว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  2565  เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีสัชนาลัย

ยุทธ์ศาสตร์กระทรวงที ่2 : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
สอดคล้องกับนโยบายปลัดกระทรวง : นโยบายที ่6. ระบบริการก้าวหน้า
ตอบตัวชี้วัด KPI ของกระทรวงสาธารณสุข : ตัวที ่: 34. อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI และการให้การรักษาตามมาตรฐานตามเวลาทีก่ าหนด

กลยุทธ์ : 1. พัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ 2. พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและระบบส่งต่อ
ผลลัพธ/์ผลผลิต :  1. รอยละของประชากรเขาถึงบริการการแพทยฉุกเฉิน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 26.5
                       2. ร้อยละของโรงพยาบาลทัว่ไป ผ่านเกณฑ์ ER คุณภาพ ร้อยละ 80

                                                                 45. รอยละของประชากรเขาถึงบริการการแพทยฉุกเฉิน
                                                                 46. ร้อยละของโรงพยาบาลศูนย/์โรงพยาบาลทัว่ไป ผ่านเกณฑ์ ER คุณภาพ

                       3. อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI น้อยกว่าร้อยละ 8
                       4. ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ทีไ่ด้รับยาละลายลิ่มเลือดได้ตามมาตรฐานเวลาทีก่ าหนด มากว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60

หน่ึงหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน

สามล้านสองแสนหกหมื่นเจด็พันแปดรอ้ยแปดสิบเก้าบาทถ้วน



รายละเอียดการใช้
งบประมาณ(บาท)

รวม
งบประมาณทัง้

โครงการ

การก าหนด
ระยะเวลาใน

การด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ล าดั
บ

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมตามโครงการ
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย/จ านวน
(ระบุพ้ืนที่/กลุ่ม

คน)

แหล่ง
งบประมาณ

                       5. ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ทีไ่ด้รับการท า Primary PCI ได้ตามมาตรฐานเวลาทีก่ าหนด มากว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  2565  เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีสัชนาลัย

ยุทธ์ศาสตร์กระทรวงที ่2 : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
สอดคล้องกับนโยบายปลัดกระทรวง : นโยบายที ่6. ระบบริการก้าวหน้า
ตอบตัวชี้วัด KPI ของกระทรวงสาธารณสุข : ตัวที ่: 34. อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI และการให้การรักษาตามมาตรฐานตามเวลาทีก่ าหนด

กลยุทธ์ : 1. พัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ 2. พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและระบบส่งต่อ
ผลลัพธ/์ผลผลิต :  1. รอยละของประชากรเขาถึงบริการการแพทยฉุกเฉิน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 26.5
                       2. ร้อยละของโรงพยาบาลทัว่ไป ผ่านเกณฑ์ ER คุณภาพ ร้อยละ 80

                                                                 45. รอยละของประชากรเขาถึงบริการการแพทยฉุกเฉิน
                                                                 46. ร้อยละของโรงพยาบาลศูนย/์โรงพยาบาลทัว่ไป ผ่านเกณฑ์ ER คุณภาพ

                       3. อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI น้อยกว่าร้อยละ 8
                       4. ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ทีไ่ด้รับยาละลายลิ่มเลือดได้ตามมาตรฐานเวลาทีก่ าหนด มากว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60

ภาพ ข่ายที่เกี่ยวข้อง 

-ผู้ป่วยกลุ่มโรคส าคัญ จ านวน 200 คน

สามารถเข้าถึงบริการ
3. พัฒนาศักยภาพอาสากู้ชีพในการ การแพทย์ฉุกเฉินได้ อาสาสมัครกู้ชีพ จ านวน -ค่าอาหารกลางวนั อาหารวา่งและ

ดูแลผู้ป่วยกลุ่ม Fast track มากขึ้น 70 คน เคร่ืองด่ืมผู้เข้าอบรม จ านวน 1 วนั   
(Stroke,STIMI,Trauma)  -อัตราการบาดเจบ็  × 100 บาท × 70 คน

และเสียชีวติในอุบัติ  เป็นเงิน 7,000 บาท

4. กิจกรรมการป้องกันอุบัติเหตุใน เหตุทางถนน ลดลง    โรงเรียนมัธยมในเขต -ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมมื้อละ 25
กลุ่มเป้าหมายเส่ียงคือกลุ่มอายุ -เจา้หน้าที่มีความ อ าเภอศรีสัชนาลัย บาท × 1 มื้อ × 100 คน × 4 แห่ง 
15-19 ปี ได้แก่ พร้อมในการปฏิบัติ 1.กลุ่มเส่ียงนักเรียนมัธยม เป็นเงิน 10,000 บาท
-ชี้เป้ากลุ่มเส่ียง คืนข้อมูล ร่วมคิด งานตามแผนรองรับ 4 แห่ง ๆ ละ 100 คน -ค่าวทิยากรชั่วโมงๆละ 600 บาท × 3 
ร่วมแก้ปัญหา ด้วยแผนภูมิต้นไม้ สถานการณ์ฉุกเฉิน รวม 400 คน ชม. × 4 วนั เป็นเงิน 7,200 บาท
สร้างบันไดผลลัพธ ์ อุบัติภัยหมู่และภัย 2. ภาคีเครือข่ายนัก รวมเป็นเงิน 17,200
-สร้างแกนน าการป้องกันการบาดเจบ็ ธรรมชาติ ปกครอง ขนส่งบริษัทกลาง
ทางถนนในนระดับโรงเรียน

24,200.00         

3,292,089.00     

รวมงบประมาณหน้าน้ี สองหมื่นสี่พันสองรอ้ยบาทถ้วน

รวมงบประมาณพันยอด (งบประมาณรวมหน้าก่อน + งบประมาณหน้าน้ี) สามล้านสองแสนเก้าหมื่นสองพันแปดสิบเก้าบาทถ้วน



รายละเอียดการใช้
งบประมาณ(บาท)

รวม
งบประมาณทัง้

โครงการ

การก าหนด
ระยะเวลาใน

การด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ล าดั
บ

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมตามโครงการ
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย/จ านวน
(ระบุพ้ืนที่/กลุ่ม

คน)

แหล่ง
งบประมาณ

                       5. ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ทีไ่ด้รับการท า Primary PCI ได้ตามมาตรฐานเวลาทีก่ าหนด มากว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  2565  เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีสัชนาลัย

ยุทธ์ศาสตร์กระทรวงที ่2 : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
สอดคล้องกับนโยบายปลัดกระทรวง : นโยบายที ่6. ระบบริการก้าวหน้า
ตอบตัวชี้วัด KPI ของกระทรวงสาธารณสุข : ตัวที ่: 34. อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI และการให้การรักษาตามมาตรฐานตามเวลาทีก่ าหนด

กลยุทธ์ : 1. พัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ 2. พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและระบบส่งต่อ
ผลลัพธ/์ผลผลิต :  1. รอยละของประชากรเขาถึงบริการการแพทยฉุกเฉิน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 26.5
                       2. ร้อยละของโรงพยาบาลทัว่ไป ผ่านเกณฑ์ ER คุณภาพ ร้อยละ 80

                                                                 45. รอยละของประชากรเขาถึงบริการการแพทยฉุกเฉิน
                                                                 46. ร้อยละของโรงพยาบาลศูนย/์โรงพยาบาลทัว่ไป ผ่านเกณฑ์ ER คุณภาพ

                       3. อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI น้อยกว่าร้อยละ 8
                       4. ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ทีไ่ด้รับยาละลายลิ่มเลือดได้ตามมาตรฐานเวลาทีก่ าหนด มากว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60

5.สร้างเครือข่ายความร่วมมือการ อ าเภอศรีสัชนาลัย -ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมคณะกรรม
ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน -คณะกรรมการ พชอ. การศูนย์ความปลอดภัยทางถนนมื้อละ 
-ทบทวนค าส่ังแต่งต้ังคณะท างาน -คณะกรรมการศูนย์ความ  25 บาท × 30 คน × 4 คร้ัง
ทุกระดับ ปลอดภัยทางถนนระดับ  เป็นเงิน 3,000 บาท
-คืนข้อมูลให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อ าเภอ -ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมผู้ใหญบ่้าน
-ชี้เป้ากลุ่มเส่ียง พืนที่เส่ียง สนับสนุน -คณะกรรมการศูนย์ความ มื้อละ 25 บาท × 134 คน
การท างานในระดับพื้นที่ ปลอดภัยทางถนนระดับ เป็นเงิน 3,350 บาท
-พัฒนาศักยภาพแกนน าด่านชุมชน ต าบล จ านวน 30 คน รวมเป็นเงิน 6,350 บาท

-ผู้ใหญบ่้านทุกหมู่จ านวน 
134 คน

6,350.00           

3,298,439.00     รวมงบประมาณพันยอด (งบประมาณรวมหน้าก่อน + งบประมาณหน้าน้ี) สามล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพันสี่รอ้ยสามสิบเก้าบาทถ้วน

รวมงบประมาณหน้าน้ี หกพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน



แผนงานที ่11 การพัฒนาระบบ
ธรรมาภบิาลและองค์กรคุณภาพ

57 โครงการอบรมเสรมิสรา้งและพัฒนา -เพือ่ใหค้วามรู้และ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เงินบ ารุงโรงพยาบาล -ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมจ านวน 7,675.00              ต.ค.64-มี.ค.65 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ทางดา้นคุณธรรมจรยิธรรมและการ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ศรีสัชนาลัย จ านวน ศรีสัชนาลัย 1 มื้อ x 235 คน x 25 บาท 
มวีินัยรวมทัง้ปอ้งกันไมใ่หก้ระท าผิด ข้อก าหนดเกี่ยวกับ 235 คน เปน็เงิน 5,875 บาท
วินัยตอ่เจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาล การปอ้งกันผล -ค่าวทิยากรชม.ละ 600 บาท × 1 คน 

ประโยชน์ทับซ้อน × 3 ชม. เปน็เงิน 1,800 บาท
รวมทั้งกฎระเบยีบ
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมจัดพธิถีวายสัตย์ปฏญิาณ 1. มีการประกาศเจตจ านงในเร่ือง -เพือ่ใหเ้กิดกระบวน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ม.ค.65- ม.ีค.65
เพือ่เปน็ข้าราชการที่ดีและพลังของ การต่อต้านทุจริตในการประชุมคณะ การปอ้งกันและปราบ ศรีสัชนาลัย จ านวน
แผ่นดิน กรรมการบริหารของโรงพยาบาล ปรามทุจริตเชิง 235 คน

ศรีสัชนาลัย ประจักษ์
2. ร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างความ
รู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่ง
ใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาค
รัฐ พ.ศ.2565

7,675.00            

3,306,114.00      

แผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ  2565  เครือขา่ยสขุภาพอ าเภอศรีสชันาลยั

รวมงบประมาณหน้าน้ี เจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน

รายละเอียดการใช้
งบประมาณ(บาท)

รวม
งบประมาณทั้ง

โครงการ

การก าหนด
ระยะเวลาใน

การด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ล าดั
บ

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมตามโครงการ
ตวัชี้วัด

ความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/
จ านวน(ระบุ

พ้ืนที/่กลุ่มคน)

แหลง่
งบประมาณ

ยทุธ์ศาสตร์กระทรวงที่ 3 : สอดคลอ้งกับประเดน็ยทุธศาสตร์ดา้นบคุลากรเปน็เลศิ (People Excellence)
สอดคลอ้งกับนโยบายปลดักระทรวง : นโยบายที่ 9. องค์กรแหง่ความสขุ
ตอบตวัชี้วัด KPI ของกระทรวงสาธารณสขุ : ตวัที่ 52 : องค์กรแหง่ความสขุที่มคุีณภาพ
กลยทุธ์ : 1. เสริมสร้างความสขุ ก าลงัใจ ใหบ้คุลากร
ผลลพัธ์/ผลผลติ : 1. ร้อยละของบคุลากรในหน่วยงานมกีารประเมนิความสขุของคนท างาน
                        2. ร้อยละองค์กรแหง่ความสขุที่มคุีณภาพ

รวมงบประมาณพันยอด (งบประมาณรวมหน้าก่อน + งบประมาณหน้าน้ี) สามล้านสามแสนหกพันหน่ึงร้อยสิบสี่บาทถ้วน



แผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ  2565  เครือขา่ยสขุภาพอ าเภอศรีสชันาลยั

รายละเอียดการใช้
งบประมาณ(บาท)

รวม
งบประมาณทั้ง

โครงการ

การก าหนด
ระยะเวลาใน

การด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ล าดั
บ

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมตามโครงการ
ตวัชี้วัด

ความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/
จ านวน(ระบุ

พ้ืนที/่กลุ่มคน)

แหลง่
งบประมาณ

ยทุธ์ศาสตร์กระทรวงที่ 3 : สอดคลอ้งกับประเดน็ยทุธศาสตร์ดา้นบคุลากรเปน็เลศิ (People Excellence)
สอดคลอ้งกับนโยบายปลดักระทรวง : นโยบายที่ 9. องค์กรแหง่ความสขุ
ตอบตวัชี้วัด KPI ของกระทรวงสาธารณสขุ : ตวัที่ 52 : องค์กรแหง่ความสขุที่มคุีณภาพ
กลยทุธ์ : 1. เสริมสร้างความสขุ ก าลงัใจ ใหบ้คุลากร
ผลลพัธ์/ผลผลติ : 1. ร้อยละของบคุลากรในหน่วยงานมกีารประเมนิความสขุของคนท างาน
                        2. ร้อยละองค์กรแหง่ความสขุที่มคุีณภาพ

กิจกรรม จิตอาสาท าความดีด้วย 1.จิตอาสาท า 5 ส. ของหน่วยงาน   - เพือ่ใหส้ร้างส่ิงแวด เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ต.ค.64-ก.ย.65
หวัใจ 5 ส. ทุกวนัที่ 5 ชองเดือน ล้อมใหส้ะอาดสวย ศรีสัชนาลัย จ านวน

2. Big Cleaning Day รายละเอียด งาน และบคุลากร 235 คน
เกิดความรักความ
สามัคคี  รักษาส่ิงแวด
ล้อม ในสถานที่ท างาน
ใหดี้ขึ้น

กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการ 1.ร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างความ - เพือ่ใหก้ารปฏบิติั เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ต.ค.64-ก.ย.65
ชมรมจริยธรรม ไตรมาสละ 1 คร้ัง รู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่ง งานเปน็ไปอย่าง ศรีสัชนาลัย จ านวน
 (4 คร้ัง/ป)ี ใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ถูกต้องผลการด าเนิน 235 คน

ของรัฐ งานน่าเชื่อถือ
 มีประสิทธภิาพและ
ประสิทธผิล และเพือ่
ลด ปอ้งกัน และขจัด 
ปญัหาการทุจริตอย่าง
ยั่งยืน

กิจกรรม ถวายเทียนพรรษา และ -ร่วมถวายเทียนพรรษาประจ าป ี - เพือ่สืบสาน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ก.ค.-65
ปฏบิติัธรรม วดั/ส านักปฏบิติัธรรม จ านวน 9 วดั ประเพณีอันดีงาน ศรีสัชนาลัย จ านวน
 9 แหง่ 235 คน

-                    

3,306,114.00      

รวมงบประมาณหน้าน้ี -                                                  

รวมงบประมาณพันยอด (งบประมาณรวมหน้าก่อน + งบประมาณหน้าน้ี) สามล้านสามแสนหกพันหน่ึงร้อยสิบสี่บาทถ้วน
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รายละเอียดการใช้
งบประมาณ(บาท)

รวม
งบประมาณทั้ง

โครงการ

การก าหนด
ระยะเวลาใน

การด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ล าดั
บ

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมตามโครงการ
ตวัชี้วัด

ความส าเร็จ
โครงการ

เปา้หมาย/
จ านวน(ระบุ

พ้ืนที/่กลุ่มคน)

แหลง่
งบประมาณ

ยทุธ์ศาสตร์กระทรวงที่ 3 : สอดคลอ้งกับประเดน็ยทุธศาสตร์ดา้นบคุลากรเปน็เลศิ (People Excellence)
สอดคลอ้งกับนโยบายปลดักระทรวง : นโยบายที่ 9. องค์กรแหง่ความสขุ
ตอบตวัชี้วัด KPI ของกระทรวงสาธารณสขุ : ตวัที่ 52 : องค์กรแหง่ความสขุที่มคุีณภาพ
กลยทุธ์ : 1. เสริมสร้างความสขุ ก าลงัใจ ใหบ้คุลากร
ผลลพัธ์/ผลผลติ : 1. ร้อยละของบคุลากรในหน่วยงานมกีารประเมนิความสขุของคนท างาน
                        2. ร้อยละองค์กรแหง่ความสขุที่มคุีณภาพ

แผนงานที ่11 การพัฒนาระบบ

ธรรมาภบิาลและองค์กรคุณภาพ
58 โครงการพัฒนาองค์กรกับการ อบรมรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กร -เพือ่เสริมสร้างให้ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เงินบ ารุงโรงพยาบาล -ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมจ านวน 7,675.00              เม.ย.65-ก.ย.65 กลุ่มงานบริหาร

ท างานรว่มกัน บคุลากรทุกคนมีความ ศรีสัชนาลัย จ านวน ศรีสัชนาลัย 1 มื้อ x 235 คน x 25 บาท 
รู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 235 คน เปน็เงิน 5,875 บาท
องค์กร -ค่าวทิยากรชม.ละ 600 บาท × 1 คน 

× 3 ชม. เปน็เงิน 1,800 บาท

7,675.00            

3,313,789.00      

รวมงบประมาณหน้าน้ี เจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน

รวมงบประมาณพันยอด (งบประมาณรวมหน้าก่อน + งบประมาณหน้าน้ี) สามล้านสามแสนหน่ึงหมื่นสามพันเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน



แผนงานที ่11. การพัฒนาระบบ
ธรรมาภบิาลและองค์กรคุณภาพ

59 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ

กิจกรรมที ่1 (พัฒนาศักยภาพ 1. ประชุมทบทวนแนวทางมาตรฐาน -ประชาชนได้รับ -ส านกังานสาธารณสุข เงินบ ารุงโรงพยาบาล -ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และ            67,000.00 ธ.ค.64-มี.ค.65 ส านกังานสาธารณสุข

และคงไว้ซ่ึงมาตรฐานรพ.สต. รพ.สต.ติดตาว บริการสาธารณสุข อ าเภอศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย เคร่ืองด่ืม จ านวน 1 วัน × 100 บาท × 50 คน อ าเภอศรีสัชนาลัย
ตดิดาว) จากโรงพยาบาล -ตัวแทนเจ้าหนา้ที ่รพ.สต.  เปน็เงิน 5,000 บาท สงกรานต์ พัฒนาดิษฐกลุ

ศรีสัชนาลัย และ ทกุแหง่ และเจ้าหนา้ที่
เครือข่ายสุขภาพที่ สสอ.
ผ่านการรับรอง

2. ทมีระดับอ าเภอเยีย่มเสริมพลัง คุณภาพจาก สรพ. -รพ.สต. 10 แหง่ทีผ่่าน -ค่าเบีย้เล้ียงในการเดินทางวันละ 120
ใหค้ าแนะน ารพ.สต.ใหไ้ด้ตาม -เครือข่ายบริการ เกณฑ์รพ.สต.ติดดาว บาท × 10 คน × 3 วัน เปน็เงิน 3,600
มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว สุขภาพอ าเภอ ป ี2564 บาท

ศรีสัชนาลัยมีการ -เจ้าหนา้ที ่รพ.สต. 
พัฒนาการบริการ 10 แหง่
ทีม่ีคุณภาพ และมี

2.3 รับการประเมินติดดาวจากทมี นวัตกรรมเกดิขึ้น -รพ.สต. 10 แหง่ทีผ่่าน -ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และ

สสจ. เกณฑ์รพ.สต.ติดดาว เคร่ืองด่ืม วันละ 100 บาท × 50 คน
ป ี2564  × 3 วัน เปน็เงิน 15,000 บาท
-เจ้าหนา้ที ่รพ.สต.10 แหง่
และเครือข่ายสุขภาพ

          23,600.00
      3,337,389.00

                        2. ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ตดิดาวระดบั 5 ดาว แบบสะสม ร้อยละ 75
ผลลพัธ์/ผลผลติ : 1. ร้อยละของโรงพยาบาลชมุชนมคุีณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 ร้อยละ 90

รวมงบประมาณหน้าน้ี
รวมงบประมาณพันยอด (งบประมาณรวมหน้าก่อน + งบประมาณหน้าน้ี)

 สองหมืน่สามพันหกร้อยบาทถ้วน

สามล้านสามแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน

แผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ  2565  เครือขา่ยสขุภาพอ าเภอศรีสชันาลยั

รายละเอียดการใชง้บประมาณ
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กลยทุธ์ :  1. พัฒนาระบบธรรมาภบิาลและองค์กรคุณภาพ

ยทุธ์ศาสตร์กระทรวงที่ 4 : สอดคลอ้งกับประเดน็ยทุธศาสตร์ดา้นบริหารเปน็เลศิดว้ยธรรมาภบิาล (Governance Excellence)
สอดคลอ้งกับนโยบายปลดักระทรวง : นโยบายที่ 6. ระบบบริการก้าวหน้า   นโยบายที่ 9. องค์กรแหง่ความสขุ
ตอบตวัชี้วัด KPI ของกระทรวงสาธารณสขุ : ตวัที่ 57. ร้อยละของโรงพยาบาลสงักัดกระทรวงสาธารณสขุมคุีณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3

กิจกรรมตามโครงการ
การก าหนด
ระยะเวลาใน

การด าเนินการ

รวม
งบประมาณทั้ง

โครงการ

แหลง่
งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม
เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่ม

คน)

ตวัชี้วัด
ความส าเร็จ
โครงการ

ล าดบั

                                                               58. ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ตดิดาว



                        2. ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ตดิดาวระดบั 5 ดาว แบบสะสม ร้อยละ 75
ผลลพัธ์/ผลผลติ : 1. ร้อยละของโรงพยาบาลชมุชนมคุีณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 ร้อยละ 90

แผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ  2565  เครือขา่ยสขุภาพอ าเภอศรีสชันาลยั

รายละเอียดการใชง้บประมาณ
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กลยทุธ์ :  1. พัฒนาระบบธรรมาภบิาลและองค์กรคุณภาพ

ยทุธ์ศาสตร์กระทรวงที่ 4 : สอดคลอ้งกับประเดน็ยทุธศาสตร์ดา้นบริหารเปน็เลศิดว้ยธรรมาภบิาล (Governance Excellence)
สอดคลอ้งกับนโยบายปลดักระทรวง : นโยบายที่ 6. ระบบบริการก้าวหน้า   นโยบายที่ 9. องค์กรแหง่ความสขุ
ตอบตวัชี้วัด KPI ของกระทรวงสาธารณสขุ : ตวัที่ 57. ร้อยละของโรงพยาบาลสงักัดกระทรวงสาธารณสขุมคุีณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3

กิจกรรมตามโครงการ
การก าหนด
ระยะเวลาใน

การด าเนินการ

รวม
งบประมาณทั้ง

โครงการ

แหลง่
งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม
เปา้หมาย/จ านวน
(ระบพ้ืุนที/่กลุ่ม

คน)

ตวัชี้วัด
ความส าเร็จ
โครงการ

ล าดบั

                                                               58. ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ตดิดาว

2.4 รับการประเมินติดดาวระดับ -รพ.สต. 2 แหง่ทีผ่่าน -ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และ

เขตสุขภาพ เกณฑ์รพ.สต.ติดดาว เคร่ืองด่ืม จ านวน 1 วัน × 100 บาท × 40 คน
ป ี2564 จากการสุ่ม  เปน็เงิน 4,000 บาท
-เจ้าหนา้ที ่รพ.สต. 2 แหง่ -ค่าจัดสถานทีแ่หง่ละ 1,000 × 2 แหง่
และเครือข่ายสุขภาพ เปน็เงิน 2,000 บาท

กิจกรรมที ่2 (ขบัเคลื่อนองค์กร
คุณภาพตามมาตรฐาน HA 
และ DHSA)

1.1 รับการเยีย่มติดตามเฝ้าระวัง -รับการประเมิน HA ทีโ่รงพยาบาล โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย เงินบ ารุงโรงพยาบาล -ค่าตอบแทนทมีประเมินจาก สรพ. 
จากสรพ. ตามมาตรฐาน HA 
และ DHSA

ศรีสัชนาลัย เจ้าหนา้ทีโ่รงพยาบาล ศรีสัชนาลัย คนละ 11,200 บาท × 1วัน × 2 คน 
ศรีสัชนาลัย และเครือข่าย เปน็เงิน 22,400 บาท

อ าเภอศรีสัชนาลัย -ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเ

จ านวน 60 คน คร่ืองด่ืมทมีประเมินและเจ้าหนา้ทีเ่ครือข่าย
สุขภาพอ าเภอศรีสัชนาลัยมื้อละ 100 บาท
× 60 คน × 1 วัน เปน็เงิน 6,000 บาท
รวมเปน็เงิน 28,400 บาท

-รับการประเมิน DHSA ที่ เจ้าหนา้ที ่รพ.สต. 3 แหง่ -ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเ
รพ.สต. 3 แหง่ และเครือข่าย จ านวน คร่ืองด่ืมทมีประเมินและเจ้าหนา้ทีเ่ครือข่าย

30 คน × 3 แหง่ รวม สุขภาพอ าเภอศรีสัชนาลัยมื้อละ 100 บาท

90 คน × 30 คน × 1 วัน × 3 แหง่ 
เปน็เงิน 9,000 บาท

          43,400.00
      3,380,789.00

รวมงบประมาณหน้าน้ี
รวมงบประมาณพันยอด (งบประมาณรวมหน้าก่อน + งบประมาณหน้าน้ี)

 สี่หมืน่สามพันสี่ร้อยบาทถ้วน

สามล้านสามแสนแปดหมื่นเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน



แผนงานที่ 11 การพัฒนาระบบ

ธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

60 โครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 1. สรุปผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติ -ผลลัพธข์องแผนงาน  เครือข่ายสุขภาพอ าเภอ เงินบ ารุงโรงพยาบาล -ค่าอาหารกลางวนั อาหารวา่ง และ 54,500 ธ.ค.-64 กลุ่มงานประกันสุขภาพ

และการก ากับติดตาม ปี 2565 ราชการปี 2564 และติดตามแผนปฏิบัติ โครงการ มีความสอด ศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย เคร่ืองด่ืม จ านวน 1 วนั × 100 บาท ยุทธศาสตร์และสาร

ราชการ คร้ังที่ 1 คล้องกับประเด็นยุทธ -คณะกรรมการ คปสอ. × 40 คน  เป็นเงิน 4,000 บาท สนเทศทางการแพทย์

ศาสตร์สาธารณสุข ศรีสัชนาลัย และผู้มีส่วน

4 ด้านและปัญหาใน เกี่ยวข้อง จ านวน 40 คน

พื้นที่

2. รับการประเมินคร้ังที่ 1 และ 2  เครือข่ายสุขภาพอ าเภอ -ค่าอาหารกลางวนั อาหารวา่ง และ ม.ค.-65

จากทีมนิเทศ สสจ.สุโขทัย (2 คร้ัง) ศรีสัชนาลัย เคร่ืองด่ืม วนัละ 100 บาท × 75 คน พ.ค.-65

-คณะกรรมการ คปสอ. × 2 คร้ัง เป็นเงิน 15,000 บาท

ศรีสัชนาลัย และผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องและทีมนิเทศ

จาก สสจ.จ านวน 75 คน

19,000.00          

3,399,789.00      

                                                                 55. ร้อยละของส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  2565  เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีสัชนาลัย

ยุทธ์ศาสตร์กระทรวงที ่4 : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ด้านบริหารเป็นเลิศ (Governance Excellence)
สอดคล้องกับนโยบายปลัดกระทรวง : นโยบายที ่8. ธรรมาภิบาล
ตอบตัวชี้วัด KPI ของกระทรวงสาธารณสุข : ตัวที ่: 53. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA
                                                                 54. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA

กลยุทธ์ :  1. พัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
ผลลัพธ/์ผลผลิต : 1. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ 92
                      2. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ 92
                      3. ร้อยละของส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ร้อยละ 90

ล าดั
บ

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมตามโครงการ
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย/
จ านวน(ระบุ

พ้ืนที่/กลุ่มคน)

แหล่ง
งบประมาณ

รวมงบประมาณพันยอด (งบประมาณรวมหน้าก่อน + งบประมาณหน้าน้ี)
หน่ึงหมื่นเก้าพันบาทถ้วน

สามล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจด็รอ้ยแปดสิบเก้าบาทถ้วน

รายละเอียดการใช้
งบประมาณ(บาท)

รวม
งบประมาณทัง้

โครงการ

การก าหนด
ระยะเวลาใน

การด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

รวมงบประมาณหน้าน้ี



                                                                 55. ร้อยละของส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  2565  เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีสัชนาลัย

ยุทธ์ศาสตร์กระทรวงที ่4 : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ด้านบริหารเป็นเลิศ (Governance Excellence)
สอดคล้องกับนโยบายปลัดกระทรวง : นโยบายที ่8. ธรรมาภิบาล
ตอบตัวชี้วัด KPI ของกระทรวงสาธารณสุข : ตัวที ่: 53. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA
                                                                 54. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA

กลยุทธ์ :  1. พัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
ผลลัพธ/์ผลผลิต : 1. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ 92
                      2. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ 92
                      3. ร้อยละของส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ร้อยละ 90

ล าดั
บ

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมตามโครงการ
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย/
จ านวน(ระบุ

พ้ืนที่/กลุ่มคน)

แหล่ง
งบประมาณ

รายละเอียดการใช้
งบประมาณ(บาท)

รวม
งบประมาณทัง้

โครงการ

การก าหนด
ระยะเวลาใน

การด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

3. ประชุมการก ากับติดตามแผน  เครือข่ายสุขภาพอ าเภอ -ค่าอาหารกลางวนั อาหารวา่ง และ มี.ค.-65

ปฏิบัติราชการ คร้ังที่ 2 ศรีสัชนาลัย เคร่ืองด่ืม จ านวน 1 วนั × 100 บาท 

-คณะกรรมการ คปสอ. × 40 คน  เป็นเงิน 4,000 บาท

ศรีสัชนาลัย และผู้มีส่วน

เกี่ยวข้อง จ านวน 40 คน

4. ประชุมการก ากับติดตามแผน  เครือข่ายสุขภาพอ าเภอ -ค่าอาหารกลางวนั อาหารวา่ง และ มิ.ย.-65

ปฏิบัติราชการ คร้ังที่ 3 ศรีสัชนาลัย เคร่ืองด่ืม จ านวน 1 วนั × 100 บาท 

-คณะกรรมการ คปสอ. × 40 คน  เป็นเงิน 4,000 บาท

ศรีสัชนาลัย และผู้มีส่วน

เกี่ยวข้อง จ านวน 40 คน

5. ประชุมการก ากับติดตามแผน  เครือข่ายสุขภาพอ าเภอ -ค่าอาหารกลางวนั อาหารวา่ง และ ก.ย.-65

ปฏิบัติราชการ คร้ังที่ 4 ศรีสัชนาลัย เคร่ืองด่ืม จ านวน 1 วนั × 100 บาท 

-คณะกรรมการ คปสอ. × 40 คน  เป็นเงิน 4,000 บาท

ศรีสัชนาลัย และผู้มีส่วน

เกี่ยวข้อง จ านวน 40 คน

12,000.00          

3,411,789.00      รวมงบประมาณพันยอด (งบประมาณรวมหน้าก่อน + งบประมาณหน้าน้ี) สามล้านสี่แสนหน่ึงหมื่นหน่ึงพันเจด็รอ้ยแปดสิบเก้าบาทถ้วน

รวมงบประมาณหน้าน้ี หน่ึงหมื่นสองพันบาทถ้วน



                                                                 55. ร้อยละของส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  2565  เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีสัชนาลัย

ยุทธ์ศาสตร์กระทรวงที ่4 : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ด้านบริหารเป็นเลิศ (Governance Excellence)
สอดคล้องกับนโยบายปลัดกระทรวง : นโยบายที ่8. ธรรมาภิบาล
ตอบตัวชี้วัด KPI ของกระทรวงสาธารณสุข : ตัวที ่: 53. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA
                                                                 54. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA

กลยุทธ์ :  1. พัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
ผลลัพธ/์ผลผลิต : 1. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ 92
                      2. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ 92
                      3. ร้อยละของส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ร้อยละ 90

ล าดั
บ

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมตามโครงการ
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย/
จ านวน(ระบุ

พ้ืนที่/กลุ่มคน)

แหล่ง
งบประมาณ

รายละเอียดการใช้
งบประมาณ(บาท)

รวม
งบประมาณทัง้

โครงการ

การก าหนด
ระยะเวลาใน

การด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

6. ประชุมสรุปปัญหาจากการปฏิบัติงาน  เครือข่ายสุขภาพอ าเภอ -ค่าวสัดุอุปกรณ์ 4,000 บาท

ปี 2565 และจดัท าแผนปฏิบัติราชการ ศรีสัชนาลัย -ค่าเช่าสถานที่ 1,500 × 3 วนั

ปี 2566 (3 วนั) -คณะกรรมการ คปสอ. เป็นเงิน 4,500 บาท

ศรีสัชนาลัย และผู้มีส่วน -ค่าอาหารกลางวนั อาหารวา่ง และ

เกี่ยวข้อง จ านวน 50 คน เคร่ืองด่ืม วนัละ 100 บาท × 50 คน

× 3 วนั  เป็นเงิน 15,000 บาท

แผนงานที่ 11 การพัฒนาระบบ
ธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

61 โครงการพัฒนาความรูด้้านพัฒนา                      
ระบบควบคุมภายใน 5 มิติ 
1. การจดัอบรมเพื่อให้ความรู้ -ด้านการจดัเก็บรายได้ -เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน เจา้หน้าที่โรงพยาบาล เงินบ ารุงโรงพยาบาล -ค่าวทิยากร ชม.ละ 600 บาท × 4 คน 22,000.00            ม.ค.65-มิ.ย.65 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 และมีการตรวจสอบภายในภาคี -ด้านการเงิน  สามารถท าตาม ศรีสัชนาลัยและCUP ศรีสัชนาลัย × 2 ชม. เป็นเงิน 4,800 บาท
เครือข่ายจงัหวดัสุโขทัย ปีงบ -ด้านงบการเงิน ระเบียบที่ก าหนด (ทั้งหมด 50 คน) -ค่าอาหารกลางวนั อาหารวา่ง และ

ประมาณ พ.ศ.2565 พัฒนาระบบ -ด้านบริหารพัสดุ อย่างถูกต้อง เคร่ืองด่ืม วนัละ 100 บาท × 50 คน
ควบคุมภายใน 5 มิติ ได้แก่ -ด้านการบริหารความเส่ียงและ × 2 วนั  เป็นเงิน 10,000 บาท

ควบคุมภายใน 

38,300.00          

3,450,089.00      

รวมงบประมาณหน้าน้ี สามหมื่นแปดพันสามรอ้ยบาทถ้วน

รวมงบประมาณพันยอด (งบประมาณรวมหน้าก่อน + งบประมาณหน้าน้ี) สามล้านสี่แสนห้าหมื่นแปดสิบเก้าบาทถ้วน



                                                                 55. ร้อยละของส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  2565  เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีสัชนาลัย

ยุทธ์ศาสตร์กระทรวงที ่4 : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ด้านบริหารเป็นเลิศ (Governance Excellence)
สอดคล้องกับนโยบายปลัดกระทรวง : นโยบายที ่8. ธรรมาภิบาล
ตอบตัวชี้วัด KPI ของกระทรวงสาธารณสุข : ตัวที ่: 53. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA
                                                                 54. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA

กลยุทธ์ :  1. พัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
ผลลัพธ/์ผลผลิต : 1. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ 92
                      2. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ 92
                      3. ร้อยละของส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ร้อยละ 90

ล าดั
บ

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมตามโครงการ
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย/
จ านวน(ระบุ

พ้ืนที่/กลุ่มคน)

แหล่ง
งบประมาณ

รายละเอียดการใช้
งบประมาณ(บาท)

รวม
งบประมาณทัง้

โครงการ

การก าหนด
ระยะเวลาใน

การด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

2. ประเมินฯ EIA ในระบบ -ค่าเบี้ยเล้ียงออกนิเทศน์งานจ านวน 
12 คน × 120 บาท x 5 วนั
เป็นเงิน 7,200 บาท

7,200.00            

3,457,289.00      รวมงบประมาณพันยอด (งบประมาณรวมหน้าก่อน + งบประมาณหน้าน้ี)
เจ็ดพันสองรอ้ยบาทถ้วน

สามล้านสี่แสนห้าหมื่นเจด็พันสองรอ้ยแปดสิบเก้าบาทถ้วน

รวมงบประมาณหน้าน้ี



แผนงานที่ 12. การพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ

62 โครงการการพัฒนาระบบสุขภาพ
ฐานข้อมูลระดับอ าเภอ (DHDC) 
กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติ 1.จดัอบรมเชิงปฏิบัติการจดัการระบบ - เครือข่ายบริการ ส านักงานสาธารณสุข เงินบ ารุงโรงพยาบาล -ค่าอาหารกลางวนั อาหารวา่ง และ 52,600.00           ม.ค.-65 ส านักงานสาธารณสุข

การระบบข้อมูล JHCIS (หลักสูตรข้อมูล JHCIS พัฒนาการบันทึกข้อมูล สุขภาพอ าเภอ อ าเภอศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย เคร่ืองด่ืม วนัละ 100 บาท × 46 คน อ าเภอศรีสัชนาลัย

3 วัน) คุณภาพ ศรีสัชนาลัย ส่งออก เจา้หน้าที่ รพ.สต.ทุกแห่ง × 3 วนั เป็นเงิน 13,800 บาท นายสงกรานต์

2. รวบรวมข้อมูล 43 แฟ้ม ทุก รพ.สต. ข้อมูล 43 แฟ้ม และ เจา้หน้าที่ สสอ. -ค่าตอบแทนวทิยากรหน่วยงานภายนอก พัฒนาดิษฐกุล

3. ประเมินคุณภาพข้อมูล HDC ทันเวลา ตามเกณฑ์ ศรีสัชนาลัยจ านวน 46 คน ภาครัฐบรรยาย 7 ชั่วโมงๆ ละ1,200 บาท
ทุกเดือน ส านักงานนโยบาย  × 3 วนั เป็นเงิน 25,200 บาท
4. พัฒนานวตักรรมในพื้นที่ รพ.สต. ยุทธศาสตร์กระทรวง -ค่าเดินทางวทิยากร โดยรถยนต์ส่วนบุคคล

สาธารณสุข (ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง) ไป-กลับระหวา่ง
-โครงสร้างข้อมูล จงัหวดัราชบุรี  และอ าเภอศรีสัชนาลัย
๔๓ แฟ้ม ประจ าปี จงัหวดัสุโขทัย จ านวน 1 คน ระยะทาง
๒๕๖5 ของหน่วย รวม 1,100 กิโลเมตร (ไป-กลับ)
บริการทุกแห่งใน  กิโลเมตรละ 4 บาท  เป็นเงิน 4,400 บาท
อ าเภอศรีสัชนาลัย -ค่าที่พักวทิยากรจ านวน 1 ห้องๆ ละ 
มีความถูกต้องครบ 650 บาท (ต่อห้อง) × จ านวน 3 คืน    
ถ้วนตามเกณฑ์  เป็นเงิน 1,950 บาท
ส านักงานนโยบาย -ค่าเอกสารผู้เข้ารับการอบรมชุดละ
ยุทธศาสตร์กระทรวง 50 บาท × 45 ชุด เป็นเงิน 2,250 บาท
สาธารณสุข และมี รวมเป็นเงิน 47,600 บาท
คุณภาพตามตัวชี้วดั

47,600.00         

3,504,889.00     

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  2565  เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีสัชนาลัย

ยุทธ์ศาสตร์กระทรวงที ่4 : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
สอดคล้องกับนโยบายปลัดกระทรวง : นโยบายที ่6. ระบบบริการก้าวหน้า
ตอบตัวชี้วัด KPI ของกระทรวงสาธารณสุข : ตัวที ่ : 59. ร้อยละของจังหวัดทีผ่่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล

สี่หมื่นเจ็ดพันหกรอ้ยบาทถ้วน

สามล้านห้าแสนสี่พันแปดรอ้ยแปดสิบเก้าบาทถ้วน

กลยุทธ์ : 1. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
ผลลัพธ/์ผลผลิต :ร้อยละของจังหวัดทีผ่่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล ร้อยละ 80

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมตามโครงการ
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย/จ านวน
(ระบุพ้ืนที่/กลุ่ม

คน)

แหล่ง
งบประมาณ

รายละเอียดการใช้งบประมาณ
(บาท)

รวม
งบประมาณทัง้

โครงการ

การก าหนด
ระยะเวลาใน

การด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

รวมงบประมาณหน้าน้ี
รวมงบประมาณพันยอด (งบประมาณรวมหน้าก่อน + งบประมาณหน้าน้ี)



แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  2565  เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีสัชนาลัย

ยุทธ์ศาสตร์กระทรวงที ่4 : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
สอดคล้องกับนโยบายปลัดกระทรวง : นโยบายที ่6. ระบบบริการก้าวหน้า
ตอบตัวชี้วัด KPI ของกระทรวงสาธารณสุข : ตัวที ่ : 59. ร้อยละของจังหวัดทีผ่่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล
กลยุทธ์ : 1. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
ผลลัพธ/์ผลผลิต :ร้อยละของจังหวัดทีผ่่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล ร้อยละ 80

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมตามโครงการ
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย/จ านวน
(ระบุพ้ืนที่/กลุ่ม

คน)

แหล่ง
งบประมาณ

รายละเอียดการใช้งบประมาณ
(บาท)

รวม
งบประมาณทัง้

โครงการ

การก าหนด
ระยะเวลาใน

การด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมให้ความรู้ 1. อบรมให้ความรู ้การรักษา โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย เงินบ ารุงโรงพยาบาล -ค่าอาหารกลางวนั อาหารวา่ง และ

การรักษาความมั่นคง ปลอดภัย ความมั่นคง ปลอดภัย ไซเบอร์ เจา้หน้าที่ รพ.สต.ทุกแห่ง ศรีสัชนาลัย เคร่ืองด่ืม จ านวน 1 วนั × 100 บาท 
ไซเบอร์ 2.ประเมินผล และ เจา้หน้าที่ สสอ. × 50 คน  เป็นเงิน 5,000 บาท

ศรีสัชนาลัยจ านวน 50 คน รวมเป็นเงิน 5,000 บาท

63 โครงการพัฒนา Smart 1.ติดต้ังโปรแกรม การใช้งาน Hygga -ผู้รับบริการมีความ โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย เงินบ ารุงโรงพยาบาล -Computer All in One Touch Screen 72,000.00           ม.ค.65-พ.ค.65 กลุ่มงานประกันสุขภาพ
 Hospital และ See Q ฝึกทักษะการใช้ให้ พึงพอใจในการรับ ประชาชนที่มารับบริการ ศรีสัชนาลัย จ านวน 2 เคร่ือง × 23,000 บาท ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

เจา้หน้าที่ บริการที่รวดเร็ว เจา้หน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เป็นเงิน 46,000 บาท ทางการแพทย์
-ผู้รับบริการมีความ -เคร่ืองพิมพ์แบบใช้ความร้อน 

2. ติดต้ังการใช้งานที่แผนก ผู้ป่วยนอก ปลอดภัยในการรับ (Thermal Printer) จ านวน 2 เคร่ือง
คลิกนิกพิเศษ บริการ เนื่องจากลด × 13,000 บาท เป็นเงิน 26,000 บาท

ความแออัดใน
โรงพยาบาล 

77,000.00         

3,581,889.00     

รวมงบประมาณหน้าน้ี เจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน

รวมงบประมาณพันยอด (งบประมาณรวมหน้าก่อน + งบประมาณหน้าน้ี) สามล้านห้าแสนแปดหมื่นหน่ึงพันแปดรอ้ยแปดสิบเก้าบาทถ้วน



แผนงานที่ 13. การบริหารจัดการ
ด้านการเงินการคลังสุขภาพ

64 โครงการการบันทึกข้อมูลในการ 1.การอบรมให้ความรู้เร่ืองเง่ือนไข ผ่านเกณฑ์ศูนย์จดัเก็บ เครือข่ายบริการสุขภาพ เงินบ ารุงโรงพยาบาล -ค่าอาหารกลางวนั อาหารวา่งและ            4,000.00 ธ.ค.64-มี.ค.65 กลุ่มงานประกันสุขภาพ
จัดเก็บรายได้ในหน่วยปฐมภูมิ การเคลมแต่ละกองทุน รายได้คุณภาพ อ าเภอศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย เคร่ืองด่ืม จ านวน 1 วนั x 100 บาท ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
และ รพช. 2.ฝึกปฏิบัติการเคลม ผ่านเวบ็ -เจา้หน้าที่ รพ.สต.จ านวน x 40 คน เป็นเงิน  4,000 บาท ทางการแพทย์

New E-claim 20 คน
3.ประเมินผล -เจา้หน้าที่ รพ. จ านวน

20 คน

รวมทั้งหมด 40 คน

4,000.00           

3,585,889.00       

รวม
งบประมาณทัง้

โครงการ

การก าหนด
ระยะเวลาใน

การด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

รวมงบประมาณหน้าน้ี สี่พันบาทถ้วน

แผนปฏบิัตกิาร ประจ าปีงบประมาณ  2565  เครือขา่ยสุขภาพอ าเภอศรีสัชนาลัย
ยุทธ์ศาสตร์กระทรวงที ่4 : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
สอดคล้องกับนโยบายปลัดกระทรวง : นโยบายที ่2. เศรษฐกิจสุขภาพ นโยบายที ่9. องค์กรแห่งความสุข
ตอบตัวชี้วัด KPI ของกระทรวงสาธารณสุข : ตัวที ่63. ร้อยละของหน่วยบริการทีป่ระสบภาวะวิกฤตทางการเงนิ

รวมงบประมาณพันยอด (งบประมาณรวมหน้าก่อน + งบประมาณหน้าน้ี) สามล้านห้าแสนแปดหมื่นห้าพันแปดรอ้ยแปดสิบเก้าบาทถ้วน

กลยุทธ์ : 1. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการเงนิการคลังอย่างต่อเน่ือง
ผลลัพธ/์ผลผลิต : 1. ร้อยละของหน่วยบริการทีป่ระสบภาวะวิกฤตทางการเงนิ ระดับ 7 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 4
                        2. ร้อยละของหน่วยบริการทีป่ระสบภาวะวิกฤตทางการเงนิ ระดับ 6 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 6

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมตามโครงการ
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย/จ านวน
(ระบุพ้ืนที่/กลุ่ม

คน)

แหล่ง
งบประมาณ

รายละเอียดการใช้งบประมาณ
(บาท)



แผนงานที่ 14. การพัฒนางาน
วิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ

65 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านงาน
วิจัยและวิชาการเครือข่ายสุขภาพ
ศรีสัชนาลัย

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาทักษะการ 1.การเขียนผลสรุปงานวจิยั, ข้อเสนอ -มีจ านวนผลงาน เครือข่ายบริการสุขภาพ เงินบ ารุงโรงพยาบาล -ค่าวทิยากรชม.ละ 600 บาท × 7 ชม. ×            30,000.00 ธ.ค.64-มี.ค.65 ส านักงานสาธารณสุข

สร้างงานวิจัยให้กับบุคลากร แนะ, การเขียนกิตติกรรมประกาศ วชิาการหรือ อ าเภอศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย 1 คน เป็นเงิน 4,200 บาท อ าเภอศรีสัชนาลัย

ปี 2565 (ต่อเน่ืองปี 2564) ผลงานวจิยั R2R บุคลากรเครือข่ายบริการ -ค่าอาหารกลางวนั อาหารวา่งและ สงกรานต์ พัฒนาดิษฐกุล
อย่างน้อย 2 เร่ือง สุขภาพอ าเภอศรีสัชนาลัย เคร่ืองด่ืม จ านวน 1 วนั x 100 บาท 
-ผลงานวชิาการหรือ จ านวน 50 คน x 50 คน เป็นเงิน  5,000 บาท
ผลงานวจิยั R2R

2. กิจกรรมน าเสนอผลงานวชิาการ ได้รับการเผยแพร่ เครือข่ายบริการสุขภาพ -ค่าวทิยากรผู้วพิากษ์งานวจิยั ชม.ละ
ด้วยวาจา/โปสเตอร์ ทางวชิาการ อ าเภอศรีสัชนาลัย 600 บาท × 6 ชม. ×3 คน เป็นเงิน

บุคลากรเครือข่ายบริการ 10,800 บาท
สุขภาพอ าเภอศรีสัชนาลัย -ค่าอาหารกลางวนั อาหารวา่งและ 
จ านวน 50 คน เคร่ืองด่ืม จ านวน 1 วนั x 100 บาท 

x 50 คน เป็นเงิน  5,000 บาท
-ค่าเงินรางวลัส าหรับผู้ท างานวจิยั
เร่ืองละ 500 บาท × 10 เร่ือง เป็นเงิน
5,000 บาท

30,000.00         

3,615,889.00     

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  2565  เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีสัชนาลัย

ยุทธ์ศาสตร์กระทรวงที ่4 : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
สอดคล้องกับนโยบายปลัดกระทรวง : นโยบายที ่6. ระบบบริการก้าวหน้า   นโยบายที ่9. องค์กรแห่งความสุข
ตอบตัวชี้วัด KPI ของกระทรวงสาธารณสุข : ตัวที ่64. จ านวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพทีคิ่ดค้นใหม่หรือทีพั่ฒนาต่อยอด
                                                        65. ร้อยละของเขตสุขภาพทีม่ีการขยายผลนวัตกรรมการจัดการบริการสุขภาพ
กลยุทธ์ : 1. สร้างการจัดการความรู้ในองค์กร

                      2. ร้อยละของเขตสุขภาพทีม่ีการขยายผลนวัตกรรมการจัดการบริการสุขภาพ ร้อยละ 100

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมตามโครงการ
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ
โครงการ

เป้าหมาย/จ านวน
(ระบุพ้ืนที่/กลุ่ม

คน)

แหล่ง
งบประมาณ

รายละเอียดการใช้งบประมาณ
(บาท)

รวม
งบประมาณทัง้

โครงการ

การก าหนด
ระยะเวลาใน

การด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

รวมงบประมาณหน้าน้ี สามหมื่นบาทถ้วน

รวมงบประมาณพันยอด (งบประมาณรวมหน้าก่อน + งบประมาณหน้าน้ี) สามล้านหกแสนหน่ึงหมื่นห้าพันแปดรอ้ยแปดสิบเก้าบาทถ้วน

ผลลัพธ/์ผลผลิต : 1. จ านวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพทีคิ่ดค้นใหม่หรือทีพั่ฒนาต่อยอดจ านวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพทีคิ่ดค้นใหม่หรือทีพั่ฒนาต่อยอด อย่างน้อย 12 เรื่อง



ล าดบั รหสักิจกรรม ชื่อกิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม ตวัชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มหญิงมคีรรภ์ 1.หญิงมคีรรภ์ได้รับการตรวจสุขภาพชอ่งปาก 1 ต.ค. 64-30 ก.ย. 64 พัชราภรณ์  ยอดไหว

1.ตรวจสุขภาพชอ่งปากแกห่ญิงมี ร้อยละ 75

ครรภ์ 2.เด็ก 3 ปี ปราศจากฟันผุเพิ่มมากขึ้นจาก

2.หญิงมคีรรภ์ได้รับบริการทันตกรรม ปี 2564 ไมน่้อยกวา่ ร้อยละ1

ในชว่งอายคุรรภ์ 4-6เดือน 3.เด็ก 12 ปี ปราศจากฟันผุเพิ่มมากขึ้นจาก

กลุ่มเด็ก0-5ปี ปี 2564 ไมน่้อยกวา่ ร้อยละ1

1.ตรวจสุขภาพชอ่งปากในเด็ก0-5ปี

ในคลินิก WBC ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กและ

ชั้นอนุบาลในโรงเรียนประถมศึกษา

2.ฝึกทักษะการแปรงฟันให้ผู้ปกครอง

ในคลินิกWBC

3.ทาฟลูออไรด์วานิชในกลุ่มเส่ียงทุก

3 เดือน

4.ส่งเสริมให้มกีารจดักจิกรรม

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กฟันดีคุณภาพ

กลุ่มประถมศึกษา

1.ตรวจสุขภาพชอ่งปากพร้อมลง

บันทึกขอ้มลูของเด็กชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 1-6 โดยทันตบุคลากร

2.ออกหน่วยบริการเคลือบหลุมร่องฟัน

ให้แกเ้ด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

3.ให้บริการทางทันตกรรมตามความ

จ าเป็นให้แกเ่ด็กชั้นประถมศึกษา

ปทีี่ 1-6

โครงการส่งสริมสุขภาพชอ่งปากหญิงมคีรรภ์และเด็ก 0-12 ปีSSL1-PP & P-65-0041

กิจกรรมที่ไม่ใชง้บประมาณ



ล าดบั รหสักิจกรรม ชื่อกิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม ตวัชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมที่ไม่ใชง้บประมาณ

1. จดัตารางออกเยี่ยมบ้านร่วมกบั 1.อตัราผู้พิการและผู้สูงอายทุางการเคล่ือนไหว ต.ค.64-ก.ย.65 รุ้งกาญจน์ จนัทร์สุคนธ์

ทีมหมอครอบครัว ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ (> 60%)

2.แบ่งกลุ่มผู้พิการและผู้สูงอายอุอก 2.จ านวนผู้พิการและผู้สูงอายทุางการเคล่ือนไหว
เป็น3 สี โดย ได้รับการกายอปุกรณ์ตามความจ าเป็น
   - สีแดงออกเยี่ยมเดือนละ 2 คร้ัง (> 200 คน/ปี)
   - สีเหลือง 2 เดือน/คร้ัง 3. ผู้พิการได้รับการขึ้นทะเบียน ท.74 
    -สีเขยีว ปีละ  1 คร้ัง มากกวา่ร้อยละ 90
3.ฟื้นฟูสมรรถภาพและจา่ยอปุกรณ์ 4. คนพิการทางการเคล่ือนไหว(ขาขาด)
ตามความจ าเป็น ได้รับบริการฟื้นฟูมากกวา่ร้อยละ 90
4. ในรายที่ยงัไมม่บีัตรประจ าตัวผู้พิการ
หรือยงัไมเ่ปล่ียนสิทธเิป็น ท.74 
จะประสานงานกบั รพ.สต.ที่รับผิด
ชอบในการเปล่ียนสิทธต่ิอไป 
5.ส ารวจและปรับปรุงขอ้มลูผู้พิการ
ทางการเคล่ือนไหว (ขาขาด)ร่วมกบั 
รพ.สต.และ อสม.เครือขา่ย

1.กจิกรรมให้บริการแพทยแ์ผน 1.ร้อยละผู้รับบริการผู้ปุวยนอกตรวจวนิิจฉยั ม.ค.65-ก.ย.65 กสุุมา  วรีะศักด์ิตระกลู
ไทยในศูนยสุ์ขภาพผู้สูงอายุ รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การ
ระยะยาวแต่ละต าบล แพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก 
 2. กจิกรรมร่วมดูแลผู้ปุวย ได้ทั่วถงึร้อยละ 20
 Intermediate care  (ผู้ปุวยใน) 
โดยวธิกีารเผายา นวดกดจดุ 
ประคบสมนุไพรและยาสมนุไพร
ตามโปรแกรมของทีม IMC
รพ.ศรีสัชนาลัย 

SSL1-PP & P-65-007 โครงการติดตามเยี่ยมบ้านผู้พิการและผู้สูงอายรุ่วมกบัจติอาสาและรพ.สต.
เครือขา่ย

2

SSL1-Service-65-010-Pract3 โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทยแ์ผนไทยใน คปสอ.ศรีสัชนาลัย



ล าดบั รหสักิจกรรม ชื่อกิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม ตวัชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมที่ไม่ใชง้บประมาณ

1. จดับริการแพทยแ์ผนไทยแบบ 1.ผู้ปุวยนอกทั้งหมดที่รับบริการตรวจวนิิจฉยั ม.ค.65-ก.ย.65 ปิยพัชร จนัทรวมิลู
คู่ขนานกบัแพทยแ์ผนปัจจบุันหรือมี รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การ
การส่งต่อรักษาร่วมกนักบัแพทยแ์ผน แพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก 
ปัจจบุัน ที่แผนกผู้ปุวยนอก ในการ ร้อยละ 20
ตรวจรักษา กลุ่มอาการหรือโรคทั่วไป 2.มลูค่าการใชย้าสมนุไพร ร้อยละ 3
อยา่งน้อย 1 โรค ได้แก ่อมัพฤกษ์ 3.มารดาหลังคลอดบุตรในเขต รพ.สต.ท่าชยั 
ขอ้ และอื่นๆ โดยให้บริการดังนี้ การ ได้รับการส่งเสริม ฟื้นฟูร้อยละ 5
นวด ประคบสมนุไพร และอบสมนุไพร
เพื่อการรักษาและการฟื้นฟู การพอก
ยาสมนุไพร การเผายาสมนุไพร และ
อื่นๆ ตามบริบท
2.มกีารตรวจรักษา จา่ยยา และการ
ส่งเสริมการใชย้าสมนุไพรให้แก่
ประชาชน
3.ให้บริการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพ
มารดาหลังคลอดบุตร 5 กจิกรรม

1.มกีารออกเยี่ยมติดตามและฟื้นฟู 1.ผู้ปุวยนอกทั้งหมดที่รับบริการตรวจวนิิจฉยั ม.ค.65-ก.ย.65 ปิยพัชร จนัทรวมิลู
ผู้ปุวยกลุ่มติดบ้าน ติดเตียงในชมุชน รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การ
ให้บริการนวด และประคบสมนุไพร แพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก 
เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ สอนท่ากาย ร้อยละ 20
บริหารต่างๆ เชน่ ฤาษีดัดตน เป็นต้น
2.จดับริการฟื้นฟู ส่งเสริมและรักษา
เชงิรุกในชมุชนร่วมกบัศูนยพ์ัฒนา
คุณภาพชวีติผู้สูงอาย ุให้บริการนวด
ประคบสมนุไพร จา่ยยาสมนุไพร และ
ส่งเสริมสุขภาพด้วยวธิต่ีางๆตาม
ศาสตร์การแพทยแ์ผนไทย

4
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SSL2-Service-65-017-Pract โครงการจดัให้บริการการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือกในสถาน
บริการ

SSL2-Service-65-018-Pract โครงการจดัให้บริการการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือกนอกสถาน
บริการ



ล าดบั รหสักิจกรรม ชื่อกิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม ตวัชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมที่ไม่ใชง้บประมาณ

-มกีารแต่งต้ังคณะกรรมการ / คณะ 1.อตัราผู้ปุวยที่ BIเพิ่มขึ้น (IPD)(>60%) ต.ค.64-ก.ย.65 รุ้งกาญจน์ จนัทร์สุคนธ์
ท างานเพื่อขบัเคล่ือนงาน IMC ระดับ 2.อตัราผู้ปุวยบรรลุเปูาหมายระยะส้ัน(IPD)
โรงพยาบาล  (>60%)
-ม ีIntermediate Bed จ านวน 2 เตียง3.อตัราการเกดิภาวะแทรกซ้อนขณะนอน
(ตึกชาย 1 เตียง / ตึกหญิง 1 เตียง) รพ.(IPD) (<20%)
-จดัท าแนวทางปฏิบัติส าหรับการ 4.อตัราการให้บริการฟื้นฟูและติดตาม
บริบาลฟื้นฟูฟื้นฟูสภาพผู้ปุวยใน จนครบ 6 เดือนหรือ BI=20  (>60%)
 (IPD – IMC protocol) 5.อตัราผู้ปุวยที่ม ีBiเพิ่มขึ้นภายหลังได้รับ
-มกีารบริบาลต่อเนื่องเพื่อฟื้นฟูสภาพ การฟื้นฟู (>70%)
 ผู้ปุวยนอก (OPD protocol)
-มแีผนการดูแลระยะกลาง  และแผน
การจ าหน่ายสู่การดูแลต่อเนื่องในชมุชน
-มกีารบริบาลต่อเนื่องเพื่อฟื้นฟูสภาพ
ที่บ้าน (Home care and therapy)
-มกีารให้องค์ความรู้และทักษะแกผู้่ปุวย
และญาติ
1. สร้างกลุ่ม Line Reheb ศรีสัช 1.อตัราผู้ปุวยที่จ าเป็นได้รับกายอปุกรณ์ได้ ต.ค.64-ก.ย.65 นราธร ส าเภาทอง
เพื่อเป็นชอ่งทางในการสอบถามเร่ือง รับกายอปุกรณ์ (>70%)
กายอปุกรณ์ ในการยมื - คืน ในแต่ละ 
รพ.สต. และเครือขา่ย โดยมศูีนยก์าย
อปุกรณ์ของ รพ.เป็นศูนยก์ลางในการ
ประสานงาน
2.จดัท าแบบส ารวจกายอปุกรณ์ที่แต่
ละ รพ.สต.มอียู่ในปัจจบุัน
3. ท าบันทึกการยมื-คืนกายอปุกรณ์แก่
ผู้ปุวยที่จ าเป็นต้องใชก้ายอปุกรณ์ 
4.มกีาร Update ขอ้มลูกายอปุกรณ์
ทุกๆ 2 เดือน

SSL1-Service-65-012-Pract โครงการธนาคารกายอปุกรณ์

6
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SSL1-Service-65-011-Pract โครงการการพัฒนาระบบบริการดูแลระยะเปล่ียนผ่านผู้ปุวยกึ่งเฉยีบพลัน 
(Intermediate care)



SSL1-PP & P-65-001-Adj โครงการพฒันาการศักยภาพบุคลากรพฒันาการเด็กเครือขา่ยสุขภาพอ าเภอ
ศรีสัชนาลัย จงัหวัดสุโขทัย ปีงบประมาณ 2565 17,000.00      17,000.00        

SSL1-PP & P-65-002-Adj โครงการหนูน้อยนมแม่ พฒันาการสมวัย ปี 2564 5,525.00        5,525.00          

SSL2-PP & P-65-001 โครงการเด็กสารจติรส่งเสริมโภชนาการดี สูงดีสมส่วน 20,050.00      20,050.00        

SSL1-PP & P-65-003 โครงการวัยเรียนวัยใสห่างไกลการต้ังครรภ์กอ่นวัยอนัควร 8,950.00        8,950.00          

SSL1-PP & P-65-004 โครงการส่งสริมสุขภาพชอ่งปากหญิงมีครรภ์และเด็ก 0-12 ปี ไม่ใช้งบประมาณ -                  

SSL1-PP & P-65-005 โครงการขบัเคล่ือนและพฒันาระบบการดูแลผู้สูงอายรุะยะยาว 88,500.00      88,500.00        

SSL1-PP & P-65-006 โครงการดูแลขอ้เขา่เส่ือมในผู้สุงอาย ุด้วยศาสตร์การแพทยแ์ผนไทย อ าเภอ
ศรีสัชนาลัย 17,125.00      17,125.00        

SSL1-PP & P-65-007 โครงการติดตามเยี่ยมบ้านผู้พกิารและผู้สูงอายรุ่วมกบัจติอาสาและรพ.สต.
เครือขา่ย ไม่ใช้งบประมาณ -                  

SSL2-PP & P-65-002 โครงการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ(health literacy) การดูแลผู้สูงอายติุด
บ้านติดเตียง ต าบลดงคู่ 21,150.00      21,150.00        

SSL2-PP & P-65-003 โครงการส่งเสริมสุขภาพชอ่งปากผู้สูงอายตุ าบลบ้านตึก 19,290.00      19,290.00        

SSL2-PP & P-65-004 โครงการพอกเขา่สมุนไพร 10,750.00      10,750.00        

22,525.00      8,950.00       -               17,125.00      71,240.00      -               88,500.00      -               -               -               208,340.00       

สรปุงบประมาณรายแผน ของ คปสอ. ศรสีัชนาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานที่ 1 พัฒนาคุณภาพชวีิตชวีิตคนไทยทกุกลุ่มวัย

รวมงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น (บาท)
แหลง่งบประมาณ (ระบจุ านวน)

1. Prevention Protection  & Promotion Excellence (สง่เสริมสขุภาพและปอ้งกันโรคเปน็เลศิ)

สองแสนแปดพันสามร้อยสี่สบิบาทถ้วน

งบยาเสพตดิ งบอ่ืนๆ
รหัสโครงการ

สป PPA PPB QOF เงินบ ารุง กองทุนต าบล กองทุนNCD กองทุน LTC กองทุน ปกส.
ชือ่โครงการ



สรปุงบประมาณรายแผน ของ คปสอ. ศรสีัชนาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. Prevention Protection  & Promotion Excellence (สง่เสริมสขุภาพและปอ้งกันโรคเปน็เลศิ)

SSL1-PP & P-65-008 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรม สุขภาพด้วยความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health 
literacy)สู่วิถชีวีิต New Normalอ าเภอศรีสัชนาลัย จงัหวัดสุโขทัยประจ าปี
งบประมาณ  2565

138,354.00     

138,354.00  138,354.00     

SSL1-PP & P-65-009 โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ(โรคไม่ติดต่อ: NCDs) 35,700.00      35,700.00        
SSL1-PP & P-65-010 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรม กลุ่มเส่ียงสูง เบาหวาน/ความดันโลหิตสูงรูปแบบ

ใหม่
34,425.00      

34,425.00        

SSL2-PP & P-65-005 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ 3อ 2ส ในกลุ่มเส่ียงโรคความดันโลหิตสูง
และโรคเบาหวานประจ าปี 2565

      16,050.00
16,050.00        

SSL2-PP & P-65-006 โครงการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (health literacy) เพือ่ลดภาวะแทรกซ้อน
ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงต าบลดงคู่ปี 2565

      23,810.00
23,810.00        

SSL1-PP & P-65-011 โครงการ หมู่บ้านต้นแบบ ลดโรค ลดโซเดียมชมุชนหมู่ 3 บ้านหาดสูง 12,700.00      12,700.00        
SSL1-PP & P-65-012 โครงการให้บริการวัคซีนป้องกนัโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปีงบประมาณ 

2565
1,085,182.00  

1,085,182.00    

SSL2-PP & P-65-007 โครงการหมู่บ้านวิถใีหม่สู่ภัยโควิด-19 บ้านผาค า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลแม่สิน

20,350.00      
20,350.00        

SSL1-PP & P-65-013 โครงการป้องกนัเด็กจมน้ า 10,600.00      10,600.00        
SSL1-PP & P-65-014 โครงการอาหารปลอดภัย 16,120.00      16,120.00        

-               -               35,700.00      -               1,111,902.00  107,335.00    -               -               -               -               -               1,254,937.00    

งบยาเสพตดิ งบอ่ืนๆ

รวมงบประมาณ
หน่ึงลา้นสองแสนหา้หมื่นสี่พันเก้าร้อยสามสบิเจด็บาทถ้วน

รวมงบประมาณ
หน่ึงแสนสามหมื่นแปดพันสามร้อยหา้สบิสี่บาทถ้วน

แผนงานที่ 3 การปอ้งกันควบคุมโรคโรคและลดปจัจยัเสี่ยงดา้นสขุภาพ

รหัสโครงการ ชือ่โครงการ
แหลง่งบประมาณ (ระบจุ านวน)

รวมทัง้สิ้น (บาท)
สป PPA PPB QOF เงินบ ารุง กองทุนต าบล กองทุนNCD กองทุน LCT กองทุน ปกส.

แผนงานที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชวีิตระดบัอ าเภอ

รหัสโครงการ ชือ่โครงการ
แหลง่งบประมาณ (ระบจุ านวน)

รวมทัง้สิ้น (บาท)
สป PPA PPB QOF เงินบ ารุง กองทุนต าบล กองทุนNCD กองทุน LCT กองทุน ปกส. งบยาเสพตดิ งบอ่ืนๆ



สรปุงบประมาณรายแผน ของ คปสอ. ศรสีัชนาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. Prevention Protection  & Promotion Excellence (สง่เสริมสขุภาพและปอ้งกันโรคเปน็เลศิ)

SSL1-PP & P-65-015 โครงการพฒันาส่ิงแวดล้อมเพือ่เสริมสร้างสุขภาพบุคลากร และสร้างส่ิงแวดล้อม
ให้ปลอดภัยทัง้ผู้ให้และผู้รับบริการ 139,485.00     139,485.00       

SSL2-PP & P-65-008 โครงการเฝ้าระวังสารพษิตกค้างในเลือดของเกษตรกรแปลงใหญ่และเกษตรกร
กลุ่มเส่ียงต าบลแม่สินอ าเภอศรีสัชนาลัย จงัหวัดสุโขทัย 55,485.00      55,485.00        

SSL1-PP & P-65-016 โครงการจติอาสาท าดีด้วยหัวใจ 14,000.00      14,000.00        

-               -               -               -               139,485.00    55,485.00      -               -               -               -               -               208,970.00       รวมงบประมาณ
สองแสนแปดพันเก้าร้อยเจด็สบิบาทถ้วน

รหัสโครงการ ชือ่โครงการ
แหลง่งบประมาณ (ระบจุ านวน)

รวมทัง้สิ้น (บาท)
สป PPA PPB QOF เงินบ ารุง กองทุนต าบล กองทุนNCD กองทุน LCT กองทุน ปกส. งบยาเสพตดิ งบอ่ืนๆ

แผนงานที่ 4 การบริหารจดัการสิ่งแวดลอ้ม



SSL1-Service-65-001 โครงการพัฒนาศักยภาพทีมระบาดวิทยาก่อนการปฏบิัติงานประจ าปีงบประมาณ 2565 44,625.00      44,625.00        

SSL2-Service-65-001 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบันทึกการเยี่ยมครอบครัว 37,500.00      37,500.00        

-              -              -              -              82,125.00     -              -              -              -              -              -              82,125.00        

SSL1-Service-65-002 โครงการพัฒนาแกนน าเครือข่ายเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตอ าเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัยปี 2565

28,750.00      28,750.00        

SSL2-Service-65-002 โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชนต าบลดงคู่ 23,200.00      23,200.00        

SSL1-Service-65-003 โครงการการพัฒนาระบบการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด 359,638.00     359,638.00      

SSL1-Service-65-004 โครงการวัณโรคค้นให้พบจบด้วยหาย 75,050.00      75,050.00        

SSL2-Service-65-003 โครงการชุมชนรวมพลังหยุดยั้งวัณโรคต าบลสารจิตร ปี 2565 26,950.00      26,950.00        

SSL2-Service-65-004 โครงการชุมชนแม่ส าร่วมใจคัดกรองวัณโรค ปี 2565 51,750.00      51,750.00        

SSL2-Service-65-005 โครงการชาวต าบลบ้านตึก ร่วมใจคัดกรองวัณโรค ปี 2565 18,390.00      18,390.00        

SSL2-Service-65-006 โครงการวัณโรค พบเร็ว รักษาไว หายไว ชาวแม่สินร่วมใจ คัดกรองวัณโรค  แบบมีส่วน
ร่วมของชุมชน ปี 2565

34,450.00      34,450.00        

SSL2-Service-65-007 โครงการวัณโรค พบเร็ว รักษาไว  หายไว ชาวปากคะยางร่วมใจ คัดกรองวัณโรค 14,975.00      14,975.00        

SSL2-Service-65-008 โครงการชุมชนรวมพลังหยุดยั้งวัณโรคต าบลสารจิตร ปี 2565 26,950.00      26,950.00        

SSL2-Service-65-009 โครงการ ปฏบิัติการเชิงรุกคัดกรองวัณโรคในชุมชน 17,200.00      17,200.00        

SSL2-Service-65-010 โครงการชุมชนหนองอ้อร่วมใจคัดกรองวัณโรคให้พบ รักษาครบจบ ด้วยหาย 26,420.00      26,420.00        

รวมงบประมาณ

เงินบ ารุง กองทุนต าบล กองทุนNCD

แผนงานที ่6 การพัฒนาระบบบรกิารสขุภาพ (Service Plan)

รหัสโครงการ ชือ่โครงการ
แหลง่งบประมาณ (ระบจุ านวน) รวมทั้งสิน้ 

(บาท)สป PPA PPB QOF เงินบ ารุง กองทุนต าบล งบยาเสพติด งบอ่ืนๆกองทุน LCT กองทุน ปกส.กองทุนNCD

แปดหมืน่สองพันหน่ึงรอ้ยยี่สบิห้าบาทถ้วน

สรปุงบประมาณรายแผน ของ คปสอ. ศรสีชันาลยั ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565
2. Service Excellence (บรกิารเปน็เลศิ)

แผนงานที ่5 การพัฒนาระบบการแพทยป์ฐมภมูิ

รหัสโครงการ

แหลง่งบประมาณ (ระบจุ านวน)
รวมทั้งสิน้ 

(บาท)สป PPA PPB งบยาเสพติด งบอ่ืนๆQOF กองทุน LCT กองทุน ปกส.
ชือ่โครงการ



สรปุงบประมาณรายแผน ของ คปสอ. ศรสีชันาลยั ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565
2. Service Excellence (บรกิารเปน็เลศิ)

SSL2-Service-65-011 โครงการชุมชนรวมพลังหยุดยั้งวัณโรคต าบลป่าง้ิว 36,050.00      36,050.00        

SSL2-Service-65-012 โครงการชุมชนท่าชัยร่วมใจหยุดยั้ง วัณโรค ปี 2565 25,950.00      25,950.00        

SSL2-Service-65-013 โครงการ X-ray คัดกรองวัณโรคในประชาชนต าบลศรีสัชนาลัย ปี 2565 21,950.00      21,950.00        

SSL2-Service-65-014 โครงการ X-ray คัดกรองวัณโรคในกลุ่มเส่ียง 27,750.00      27,750.00        

SSL2-Service-65-015 โครงการชุนชนต าบลดงคู่ ร่วมใจ รู้ภยัวัณโรค ปี 2565 22,015.00      22,015.00        

SSL1-Service-65-005 โครการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายเร่ืองการควบคุมโรคไข้เลือดออกประจ าปีงบประมาณ
 2565

16,545.00      16,545.00        

SSL1-Service-65-006 โครงการ บูรณาการตรวจคัดกรองต้อหิน/ต้อกระจกผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคเบาหวาน 9,000.00        9,000.00          

SSL1-Service-65-007 โครงการมูลนิธิแพทย์อาสาผ่าตัดต้อกระจก 381,480.00     381,480.00      

SSL1-Service-65-008 โครงการ EOC เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ า 9,500.00        9,500.00          

SSL1-Service-65-009 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง/สาขาโรคไต 83,250.00      83,250.00        

SSL2-Service-65-016 โครงการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ(โปรแกรมสุขศึกษา)ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูงรายใหม่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่สิน

20,950.00      20,950.00        

SSL1-Service-65-010-Pract โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยใน คปสอ.ศรีสัชนาลัย ไม่ใชง้บประมาณ -                 

SSL2-Service-65-017-Pract โครงการจัดให้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในสถานบริการ ไม่ใชง้บประมาณ -                 

SSL2-Service-65-018-Pract โครงการจัดให้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนอกสถานบริการ ไม่ใชง้บประมาณ -                 

SSL1-Service-65-011-Pract โครงการการพัฒนาระบบบริการดูแลระยะเปล่ียนผ่านผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลัน (Intermediate 
care)

ไม่ใชง้บประมาณ -                 

SSL1-Service-65-012-Pract โครงการธนาคารกายอุปกรณ์ ไม่ใชง้บประมาณ -                 

SSL1-Service-65-013-Adj โครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งล าไส้ในกลุ่มเป้าหมาย ปี 2565 2,500.00        2,500.00          

-              -              86,550.00     -              436,275.00    394,950.00    83,250.00     -              -              359,638.00    -              1,360,663.00    

SSL1-Service-65-014 โครงการการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร และระบบการส่งต่อ 45,050.00      45,050.00        

-             -             -             -             45,050.00    -             -             -             -             -             -             45,050.00        

สีห่มืน่ห้าพันห้าสบิบาทถ้วน

หน่ึงลา้นสามแสนหกหมืน่หกรอ้ยหกสบิสามบาทถ้วน

แผนงานที ่7 การพัฒนาระบบบรกิารการแพทยฉ์กุเฉนิครบวงจรและระบบการสง่ตอ่

รหัสโครงการ ชือ่โครงการ
แหลง่งบประมาณ (ระบจุ านวน) รวมทั้งสิน้ 

(บาท)สป PPA PPB QOF เงินบ ารุง

รวมงบประมาณ

กองทุนต าบล กองทุนNCD กองทุน LCT งบยาเสพติดกองทุน ปกส.

รวมงบประมาณ

งบอ่ืนๆ

แผนงานที ่6 การพัฒนาระบบบรกิารสขุภาพ (Service Plan)



SSL1-People-65-001 โครงการอบรมเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านคุณธรรมจริยธรรมและการมีวนิยั
รวมทั้งปอ้งกันไม่ใหก้ระท าผิดวนิยัต่อเจ้าหนา้ที่โรงพยาบาล

7,675.00        7,675.00           

SSL1-People-65-002 โครงการพัฒนาองค์กรกับการท างานร่วมกัน 7,675.00        7,675.00           

-              -              -              -              15,350.00     -              -              -              -              -              -              15,350.00        

สรุปงบประมาณรายแผน ของ คปสอ.  ศรีสัชนาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

QOF เงินบ ารุง กองทุนต าบล กองทุนNCD กองทุน LCT กองทุน ปกส.
ชือ่โครงการ

แหล่งงบประมาณ (ระบุจ านวน)
รวมทัง้สิน้ 

(บาท)สป PPA PPB งบยาเสพตดิ งบอ่ืนๆ

รวมงบประมาณ

รหัสโครงการ

หน่ึงหมืน่ห้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน

แผนงานที ่10 การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ

3. People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ)



SSL2-Gov-65-001 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ 67,000.00    67,000.00        

SSL1-Gov-65-001 โครงการจดัท าแผนปฏิบัติราชการและการก ากับติดตาม ปี 2565 54,500.00    54,500.00        

SSL1-Gov-65-002 โครงการพัฒนาความรู้ด้านพัฒนาระบบควบคุมภายใน 5 มิติ 22,000.00    22,000.00        

-            -            -            -            143,500.00  -            -            -            -            -            -            143,500.00      

SSL2-Gov-65-002 โครงการการพัฒนาระบบสุขภาพฐานข้อมูลระดับอ าเภอ (DHDC) 52,600.00    52,600.00        

SSL1-Gov-65-003 โครงการพัฒนา Smart Hospital 72,000.00    72,000.00        

-            -            -            -            124,600.00  -            -            -            -            -            -            124,600.00      

SSL1-Gov-65-004 โครงการการบันทึกข้อมูลในการจดัเก็บรายได้ในหน่วยปฐมภูมิและ รพช. 4,000.00      4,000.00         

-            -            -            -            4,000.00     -            -            -            -            -            -            4,000.00         

รวมทัง้สิน้ 
(บาท)สป PPA PPB QOF เงินบ ารุง กองทนุต าบล กองทนุNCD กองทนุ LCT กองทนุ ปกส.

หน่ึงแสนสองหมื่นสีพั่นหกร้อยบาทถ้วน

รวมงบประมาณ
สีพั่นบาทถ้วน

แผนงานที่ 13 การบริหารจดัการดา้นการเงินการคลงัสขุภาพ

แผนงานที่ 11 การพัฒนาระบบธรรมาภบิาลและองค์กรคุณภาพ

รวมงบประมาณ

แผนงานที่ 12 การพัฒนาระบบขอ้มูลสารสนเทศดา้นสขุภาพ

รหสัโครงการ ชือ่โครงการ
แหลง่งบประมาณ (ระบุจ านวน) รวมทัง้สิน้ 

(บาท)สป PPA PPB QOF เงินบ ารุง

งบยาเสพตดิ งบอ่ืนๆ

งบยาเสพตดิ งบอ่ืนๆ

งบยาเสพตดิ งบอ่ืนๆ

หน่ึงแสนสีห่มื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน

กองทนุ LCT กองทนุ ปกส.

รวมงบประมาณ

กองทนุต าบล กองทนุNCD

รหสัโครงการ ชือ่โครงการ
แหลง่งบประมาณ (ระบุจ านวน)

4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลศิดว้ยธรรมาภบิาล)
สรุปงบประมาณรายแผน ของ คปสอ. ศรีสชันาลยั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

QOF เงินบ ารุง กองทนุต าบล กองทนุNCD กองทนุ LCT กองทนุ ปกส.
ชือ่โครงการ

แหลง่งบประมาณ (ระบุจ านวน)
รวมทัง้สิน้ 

(บาท)สป PPA PPB
รหสัโครงการ



4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลศิดว้ยธรรมาภบิาล)
สรุปงบประมาณรายแผน ของ คปสอ. ศรีสชันาลยั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

SSL2-Gov-65-004 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านงานวจิยัและวชิาการเครือข่ายสุขภาพศรีสัชนาลัย 30,000.00    30,000.00        

-            -            -            -            30,000.00    -            -            -            -            -            -            30,000.00        

สามหมื่นบาทถ้วน

แผนงานที่ 14 การพัฒนางานวจิยัและนวตักรรมดา้นสขุภาพ

รหสัโครงการ ชือ่โครงการ
แหลง่งบประมาณ (ระบุจ านวน) รวมทัง้สิน้ 

(บาท)สป PPA PPB QOF เงินบ ารุง กองทนุต าบล กองทนุ ปกส. งบยาเสพตดิกองทนุNCD กองทนุ LCT งบอ่ืนๆ

รวมงบประมาณ



ล าดบั แผน รหัสโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

1. Prevention Protection  & Promotion Excellence (สง่เสริมสขุภาพและป้องกันโรคเป็นเลศิ) 

แผนงานพฒัฯคุณภาพชีวิตของคนไทยทกุกลุ่มวัย ด้านสุขภาพ 1. SSL1-PP & P-65-001-Adj                     17,000.00 เปมกิา วงศ์กทัลีคาม

2. SSL1-PP & P-65-002-Adj 5,525.00                      เปมกิา วงศ์กทัลีคาม

3.SSL2-PP & P-65-001 20,050.00                    นงนุช  เอี่ยมสอาด

4. SSL1-PP & P-65-003 8,950.00                      สุนิสา ภูขมงั

5. SSL1-PP & P-65-004 -                             พัชราภรณ์  ยอดไหว

6. SSL1-PP & P-65-005 88,500.00                    ประภาพิศ  ต่วนเจริญศรี

7. SSL1-PP & P-65-006 17,125.00                    กสุุมา  วรีะศักด์ิตระกลู

8. SSL1-PP & P-65-007 -                             รุ้งกาญจน์  จนัทร์สุคนธ์

9. SSL2-PP & P-65-002                     21,150.00 กญัญานัฐ บ ารุง

10. SSL2-PP & P-65-003 19,290.00                    วรรณนิภา  นราภัย

11. SSL2-PP & P-65-004 10,750.00                    ปิยพัชร จนัทรวมิลู

2 แผนงานพฒันาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 1. SSL1-PP & P-65-008 138,354.00                   สงกรานต์ พัฒนาดิษฐกลุ

แผนงานการปอ้งกนัควบคุมโรคและลดปจัจัยเส่ียงด้านสุขภาพ 1. SSL1-PP & P-65-009 35,700.00                    เปมกิา วงศ์กทัลีคาม

2. SSL1-PP & P-65-010 34,425.00                    เปมกิา วงศ์กทัลีคาม

3. SSL2-PP & P-65-005                     16,050.00 วรารัตน์  ดาดาด

4. SSL2-PP & P-65-006                     23,810.00 อนงค์นาถ  เทียบทิม

5. SSL1-PP & P-65-011 12,700.00                    เปมกิา วงศ์กทัลีคาม

6. SSL1-PP & P-65-012 1,085,182.00                สมจติร  จนัทร์สิงขรณ์

7. SSL2-PP & P-65-007 20,350.00                    โสวชิญา  ประทุมมา

8. SSL1-PP & P-65-013 10,600.00                    เมธาสิทธิ์ นวลเนียม

9. SSL1-PP & P-65-014 16,120.00                    เมธาสิทธิ์ นวลเนียม

แผนงานบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม 1. SSL1-PP & P-65-015                    139,485.00 จกัเรศ  ยอดเกตุ

2. SSL2-PP & P-65-008                     55,485.00 ศตพรรษ  โตอนิทร์

3. SSL1-PP & P-65-016                     14,000.00 นันทวนั แกว้รักถา
1,810,601.00                

1

สรุปงบประมาณรายแผน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3

4

รวมงบประมาณ(บาท)



ล าดบั แผน รหัสโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

สรุปงบประมาณรายแผน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. Service Excellence (บริการเป็นเลศิ) 
1 แผนงานพฒันาระบบบริการปฐมภมู ิ 1. SSL1-Service-65-001 44,625.00                    เมธาสิทธิ์ นวลเนียม

2. SSL2-Service-65-001 37,500.00                    พิเศษ  มั่นประสงค์
2 แผนงานพฒันาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) 1. SSL1-Service-65-002 28,750.00                    กรรณิการ์  ศรีมงคลธาราธร

2. SSL2-Service-65-002 23,200.00                    กญัญานัฐ  บ ารุง

3. SSL1-Service-65-003 359,638.00                   กรรณิการ์  ศรีมงคลธาราธร

4. SSL1-Service-65-004 75,050.00                    สมจติร  จนัทร์สิงขรณ์

5. SSL2-Service-65-003 26,950.00                    กมลชนก  เอกฉนัท์

6. SSL2-Service-65-004 51,750.00                    ปัทมา  คมเศวต

7. SSL2-Service-65-005 18,390.00                    กศุล  นักรู้

8. SSL2-Service-65-006 34,450.00                    พีรภัทร วฒันวนาพงษ์

9. SSL2-Service-65-007 14,975.00                    พรทิพย ์ค ายะ

10. SSL2-Service-65-008 26,950.00                    ปาณิสรา  นัยเนตร

11. SSL2-Service-65-009 17,200.00                    ปฏิญญา  พัฒนาดิษฐกลุ

12. SSL2-Service-65-010 26,420.00                    เสาวลักษณ์  วสันต์

13. SSL2-Service-65-011 36,050.00                    รพ.สต.ป่าง้ิว

14. SSL2-Service-65-012 25,950.00                    รพ.สต.ท่าชยั

15. SSL2-Service-65-013 21,950.00                    เอื้อมพร  เจยีรนัย

16. SSL2-Service-65-014 27,750.00                    รพ.สต.บ้านท่าโพธิ์

17. SSL2-Service-65-015 22,015.00                    อญัชนา  กองนิล

18. SSL1-Service-65-005 16,545.00                    เมธาสิทธิ์ นวลเนียม

19. SSL1-Service-65-006 9,000.00                      สมจติร  จนัทร์สิงขรณ์

20. SSL1-Service-65-007 381,480.00                   วรัิชฏา ดาดาษ

21. SSL1-Service-65-008 9,500.00                      เมธาสิทธิ์ นวลเนียม

22. SSL1-Service-65-009 83,250.00                    สนธยา  ทองรุ่ง

23. SSL2-Service-65-016 20,950.00                    โสวชิญา  ประทุมมา



ล าดบั แผน รหัสโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

สรุปงบประมาณรายแผน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. Service Excellence (บริการเป็นเลศิ) 

24. SSL1-Service-65-010-Pract -                             กสุุมา  วรีะศักด์ิตระกลู

25. SSL2-Service-65-017-Pract -                             ปิยพัชร จนัทรวมิลู

26. SSL2-Service-65-018-Pract -                             ปิยพัชร จนัทรวมิลู

27. SSL1-Service-65-011-Pract -                             รุ้งกาญจน์  จนัทร์สุคนธ์

28. SSL1-Service-65-012-Pract -                             นราธร ส าเภาทอง

29. SSL1-Service-65-013-Adj 2,500.00                      ชณัดดา  แสวงลาภ
3 แผนงานพฒันาระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบส่งต่อ 1. . SSL1-Service-65-014 45,050.00                    เมธาสิทธิ์ นวลเนียม
4 แผนงานการพฒันาตามโครงการพระราชด าริ โครงการเฉลิมพระเกยีรติ และพื้นที่เฉพาะ 1

2

3. ฯลฯ

5 แผนงานอตุสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร การทอ่งเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 1

2

3. ฯลฯ

1,487,838.00                รวมงบประมาณ(บาท)



ล าดบั แผน รหัสโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

สรุปงบประมาณรายแผน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3. People Excellence (บุคลากรเป็นเลศิ) 
1 แผนการพฒันาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 1. SSL1-People-65-001 7,675.00                      ธญัลักษณ์   พุ่มชุ่ม

2. SSL1-People-65-002 7,675.00                      ธญัลักษณ์   พุ่มชุ่ม
15,350.00                    

4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลศิดว้ยธรรมาภิบาล) 
1 แผนงานการพฒันาระบบธรรมาภบิาลและองค์กรคุณภาพ 1. SSL2-Gov-65-001 67,000.00                    สงกรานต์ พัฒนาดิษฐกลุ

2. SSL1-Gov-65-001 54,500.00                    มณทกานต์  นามแกว้

3. SSL1-Gov-65-002 22,000.00                    ภัทรพร  ปิลาผล
2 แผนการพฒันาระบบข้อมลูสารสนเทศด้านสุขภาพ 1. SSL2-Gov-65-002 52,600.00                    สงกรานต์ พัฒนาดิษฐกลุ

2. SSL1-Gov-65-003 72,000.00                    ชาติชาย  กจิตะวงษ์
3 แผนการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ 1.SSL1-Gov-65-004 4,000.00                      มณทกานต์  นามแกว้
4 แผนการพฒันงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ 1. SSL2-Gov-65-004 30,000.00                    สงกรานต์ พัฒนาดิษฐกลุ

302,100.00                   

แผนดา้นอ่ืนๆ (ถ้ามี)
20 อื่นๆ

รวมงบประมาณ(บาท)

รวมงบประมาณ(บาท)



ล าดับ ประเภท ชือ่โครงการ  งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
1 การบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศระดับสูง (CIO)  โครงการการพัฒนาระบบสุขภาพฐานขอ้มูลระดับอ าเภอ (DHDC) 52,600.00            สสอ.

2 โครงการพัฒนา Smart Hospital 72,000.00            กลุ่มงานประกนัฯ

1
 การบริหารจัดการก าลังคน (CHRO)

โครงการอบรมเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านคุณธรรมจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งป้องกนัไม่ให้
กระท าผิดวินัยต่อเจา้หน้าที่โรงพยาบาล

7,675.00              กลุ่มงานบริหาร

2 โครงการพัฒนาองค์กรกบัการท างานร่วมกนั 7,675.00              กลุ่มงานบริหาร

1 การพัฒนาระบบบริการการเงินการคลัง (CFO) โครงการการบันทึกขอ้มูลในการจดัเกบ็รายได้ในหน่วยปฐมภูมิและ รพช.               4,000.00 กลุ่มงานประกนัฯ

1
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO) 

โครงการพัฒนาแกนน าเครือขา่ยเฝ้าระวังและแกไ้ขปัญหาสุขภาพจติอ าเภอศรีสัชนาลัย จงัหวัดสุโขทัย  
  ปี 2565

            28,750.00 กลุ่มงานจติเวชและยาเสพติด

2 โครงการส่งเสริมสุขภาพจติในชุมชนต าบลดงคู่             23,200.00 รพ.สต.ดงคู่
3 โครงการการพัฒนาระบบการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด           359,638.00 กลุ่มงานจติเวชและยาเสพติด
4 โครงการวัณโรคค้นให้พบจบด้วยหาย             75,050.00 กลุ่มงานบริการปฐมภูมิฯ
5 โครงการชุมชนรวมพลังหยดุยั้งวัณโรคต าบลสารจติร ปี 2565 26,950.00            รพ.สต.สารจติร
6 โครงการชุมชนแม่ส าร่วมใจคัดกรองวัณโรค ปี 2565 51,750.00            รพ.สต.แม่ส า
7 โครงการชาวต าบลบ้านตึก ร่วมใจคัดกรองวัณโรค ปี 2565 18,390.00            รพ.สต.บ้านตึก

8
โครงการวัณโรค พบเร็ว รักษาไว หายไว ชาวแม่สินร่วมใจ คัดกรองวัณโรค  แบบมีส่วนร่วมของชุมชน  
   ปี 2565

34,450.00            รพ.สต.แม่สิน

9 โครงการวัณโรค พบเร็ว รักษาไว  หายไว ชาวปากคะยางร่วมใจ คัดกรองวัณโรค 14,975.00            รพ.สต.ปากคะยาง
10 โครงการชุมชนรวมพลังหยดุยั้งวัณโรคต าบลสารจติร ปี 2565 26,950.00            รพ.สต.สารจติร
11 โครงการ ปฏิบัติการเชิงรุกคัดกรองวัณโรคในชุมชน 17,200.00            รพ.สต.บ้านแกง่
12 โครงการชุมชนหนองออ้ร่วมใจคัดกรองวัณโรคให้พบ รักษาครบจบ ด้วยหาย 26,420.00            รพ.สต.หนองออ้
13 โครงการชุมชนรวมพลังหยดุยั้งวัณโรคต าบลป่าง้ิว 36,050.00            รพ.สต.ป่าง้ิว

สรุปโครงการตาม 4 C

รวมงบประมาณ(บาท)

รวมงบประมาณ(บาท)

รวมงบประมาณ(บาท)



ล าดับ ประเภท ชือ่โครงการ  งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
สรุปโครงการตาม 4 C

14 โครงการชุมชนท่าชัยร่วมใจหยดุยั้ง วัณโรค ปี 2565 25,950.00            รพ.สต.ท่าชัย
15 โครงการ X-ray คัดกรองวัณโรคในประชาชนต าบลศรีสัชนาลัย ปี 2565 21,950.00            รพ.สต.ศรีสัชนาลัย
16 โครงการ X-ray คัดกรองวัณโรคในกลุ่มเส่ียง 27,750.00            รพ.สต.ท่าโพธิ์
17 โครงการชุนชนต าบลดงคู่ ร่วมใจ รู้ภัยวัณโรค ปี 2565 22,015.00            รพ.สต.ดงคู่

18 โครการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือขา่ยเร่ืองการควบคุมโรคไขเ้ลือดออกประจ าปีงบประมาณ 2565             16,545.00 กลุ่มงานบริการปฐมภูมิฯ

19 โครงการ บูรณาการตรวจคัดกรองต้อหิน/ต้อกระจกผู้สูงอาย ุและผู้ป่วยโรคเบาหวาน               9,000.00 กลุ่มงานบริการปฐมภูมิฯ
20 โครงการมูลนิธิแพทยอ์าสาผ่าตัดต้อกระจก 381,480.00          กลุ่มการพยาบาล
21 โครงการ EOC เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โรคอบุัติใหม่ อบุัติซ้ า 9,500.00              กลุ่มงานบริการปฐมภูมิฯ
22 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง/สาขาโรคไต             83,250.00 กลุ่มการพยาบาล

23
โครงการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ(โปรแกรมสุขศึกษา)ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานความดัน
โลหิตสูงรายใหม่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่สิน

            20,950.00 รพ.สต.แม่สิน

24 โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทยแ์ผนไทยใน คปสอ.ศรีสัชนาลัย  ไม่ใช้งบประมาณ กลุ่มงานแพทยแ์ผนไทย
25 โครงการจดัให้บริการการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือกในสถานบริการ  ไม่ใช้งบประมาณ กลุ่มงานแพทยแ์ผนไทย
26 โครงการจดัให้บริการการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือกนอกสถานบริการ  ไม่ใช้งบประมาณ กลุ่มงานแพทยแ์ผนไทย
27 โครงการการพัฒนาระบบบริการดูแลระยะเปล่ียนผ่านผู้ป่วยกึ่งเฉยีบพลัน (Intermediate care)  ไม่ใช้งบประมาณ กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
28 โครงการธนาคารกายอปุกรณ์  ไม่ใช้งบประมาณ กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
29 โครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งล าไส้ในกลุ่มเป้าหมาย ปี 2565               2,500.00 กลุ่มงานบริการปฐมภูมิฯ

       1,504,613.00รวมงบประมาณ(บาท)



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


