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        บทสรุปผู้บริหาร 
(Executive Summary) 

การดำเนินงานและทิศทางในการพัฒนางานสาธารณสุข ตามวิสัยทัศน์ของการพัฒนาการ
สาธารณสุขจังหวัดนครนายก  “เป็นองค์กรต้นแบบด้านสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเพ่ือ
ประชาชนสุขภาพดี” ประกอบด้วย 5 พันธกิจ 4 ประเด็นการพัฒนา คือ 1) ส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรค 
ภัยสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภค 2) พัฒนาและส่งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ 3) พัฒนา
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการที่เป็นเลิศ 4) พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการแพทย์และการ
สาธารณสุขอย่างมีธรรมาภิบาล และประกอบด้วย 14 แผนงาน  ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 20 ปี และ
นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในปัจจุบัน รวมถึงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดนครนายก และมีประเด็น
มุ่นเน้น 7 ประเด็น 1. การป้องกันโรคติดต่อ(Covid-19) 2.การป้องกันโรคไม่ติดต่อ 3. การดูแลผู้สูงอายุ 
4. ระบบ IT สำหรับขับเคลื ่อน30 บาท รักษาทุกที่ 5.RTI  6. IMC 7.การป้องกันการคลองก่อนกำหนด
ที่สอดคล้องกับเขตสุขภาพที่ 4 

แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครนายก มีโครงการทั้งหมด 148 โครงการ ประกอบด้วยประเด็นการพัฒนา 1)การส่งเสริมป้องกัน
โรค ควบคุมโรค ภัยสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภค  จำนวน 57 โครงการ  2) พัฒนาและส่งเสริมการจัดระบบ
บริการสุขภาพให้มีคุณภาพ  จำนวน 29 โครงการ   3) พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการที่
เป็นเลิศ จำนวน 5 โครงการ  4) พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างมี  
ธรรมมาภิบาล จำนวน 57 โครงการ 

การวางกรอบแนวทางในการดำเนินงานและทิศทางในการพัฒนางานสาธารณสุข เพื่อให้
บรรลุตามวิสัยทัศน์ของการพัฒนาการสาธารณสุขจังหวัดนครนายก จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากภาคี
เครือข่าย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการแพทย์และการสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคีภายในหรือกลุ่มงานต่าง ๆ  
ที่ร่วมกันพัฒนางานตามบทบาทหน้าที่ของตนเพ่ือให้งานสำเร็จตอบสนองความต้องการของประชาชนพ้ืนที่ ใน
ขณะเดียวกันก็ไม่ละเลยต่อเป้าหมายการพัฒนาที่เชื่อมโยงในระดับนโยบาย ทั้งนี้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
สาธารณสุข จังหวัดนครนครนายก ปี 2560-2579 (ฉบับทบทวน ปี 2565) และแผนปฏิบัติการประจำปี 
พ.ศ.2565 จะเป็นประโยชน์และมีประสิทธิภาพที่ก่อเกิดประสิทธิผลได้ ก็ต่อเมื่อมีการนำไปใช้ และถ่ายทอดสู่
การปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นท่ีต่อไป  

ธันวาคม 2564 
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ค ำน ำ 

แผนยุทธศาสตร์การสาธารณสุขจังหวัดนครนายก ปี พ.ศ. 2560-2579(ฉบับทบทวน 
ปี 2565) และแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดท าขึ ้นเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางใน
การด าเนินงานและทิศทางในการพัฒนางานสาธารณสุข ซึ่งได้ ก าหนด วิสัยทัศน์ของการสาธารณสุขจังหวัด
นครนายก “เป็นองค์กรต้นแบบด้านสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเพื่อประชาชนสุขภาพดี” 

เพื่อมุ ่งสู ่เป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข คือ “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที ่มีความสุข 
ระบบสุขภาพยั่งยืน” ในการจัดท ายุทธศาสตร์ฯ ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ผู้รับบริการ และผู้มี 
ส่วนได ้ส ่วนเส ียในระบบส ุขภาพ ซึ ่งประกอบด ้วย 5 พันธก ิจ 4 ประเด็นการพัฒนา  14 แผนงาน และมีประเด็น
มุ่งเน้น 7 ประเด็น ซึ่งด าเนินการครอบคลุมและสอดคล้องกับ 4 ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศของกระทรวง
สาธารณสุข ดังนี้ 1) ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)   
2) ด้านบริการ เป็นเลิศ (Service Excellence) 3) ด้านบุคลากร เป็นเลิศ (People Excellence) และ
4) ด้านบริหารเป็น เลิศด้วย ธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ยุทธศาสตร์การสาธารณสุขจังหวัดนครนายกปี พ.ศ. 2560 - 2579 
(ฉบับทบทวน ปี 2565) และแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จะเป็นประโยชน์
แก่บุคลากรสาธารณสุข ประชาชน จังหวัดนครนายก ต่อไป 

คณะผู้จัดท า  
ธันวาคม 2564 
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ส่วนที่ 1 

ทิศทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุข
และนโยบายที่เกี่ยวข้อง 
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นโยบายผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข 

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

1. ระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง เน้นส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคมากกว่าการรักษา โดยจะหารือ
ส านักงานหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สนับสนุนการเงินเพิ่มส าหรับพื้นท่ีท่ีลดการเจ็บป่วย ประชาชน 
สุขภาพแข็งแรง เดินหน้างาน อสม. ทุกครอบครัวมีหมอประจ าตัว 3 คน พัฒนาระบบบริการทุติยภูมิ หรือ 
รพ.ชุมชน ให้เป็นจุดเช ื่อมต่อท่ีมีประสิทธิภาพ 

2. เศรษฐกิจสุขภาพ เพิ่มมูลค่านวัตกรรมผลิตภัณฑ์ บริการ เพ ื่อเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ
โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  และส านักงาน 
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ต้องเป็นเจ้าภาพในเรือ่งนี ้

3. การส่งเสริมสมุนไพร กัญชา กัญชง ให้เป็นพืชเศรษฐกิจท่ีมีคุณค่าทางการแพทย์ ประชาชน
เข้าถึง เน้นการสร้างความต้องการในการใช้ เพ ื่อให้เกิดการผลิต หล ังจากท ี่ผ ่ านมามีการผล ิตออกมามาก แต่ 
ความต้องการใช้ยังน้อย และต้องเฝ้าระวังเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพ 

4. สุขภาพดีวิถีใหม่ เน้นปรับเปล่ียนพฤติกรรม New Normal อาหาร ออกก าลังกาย ความรอบรู้
ด้านสุขภาพ การเว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก และล้างมือบ่อยๆ เพ ื่อเป็นการป้องกันโรค โดยเฉพาะ การสวม 
หน้ากากจะให้บุคลากรสาธารณสุขท าเป็นตัวอย่าง 100% โดยหน้ากากถือเป็นวัคซีนประจ าวันท ี่สามารถ 
ป้องกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่หากจ าเป็นต้องถอดหน้ากาก เช่น ถ่ายรูปต่าง ๆ อาจถอดหน้ากากได้
ประมาณ 1 นาที และอย่าตะโกนคุยกัน 

5. การรับมือการระบาดของโควิด 19 ระลอกถัดไป จะแถลงแบบจ าลองการระบาด (ฉากทัศน์)
วันท่ี 7 ต.ค. เวลา 13.00 น. ซึ่งการด าเนินการเรื่องโควิด ต้องสมดุลท้ังการป้องกันและเศรษฐกิจ จึงต้องค่อยๆ 
เปิดประเทศในระดับท ี่สามารถรับได้ อย่างแนวคิดเร ื่องลดวันกักตัวก็อยู่ระหว่างการศึกษาและท าแผนว่า   
หากลดกักตัวเหลือ 10 วันหรือ 7 วัน และพิจารณาความเส่ียง 
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6. ระบบบริการก้าวหน้า ผลักดัน 30 บาทรักษาทุกท ี่ในระดับปฐมภูมิ เร ิ่มท่ี กทม. และเขต
สุขภาพท่ี 9 ก่อน เพ ื่อดูผลดีผลเสีย ก่อนท าต่อในเขตท่ี 1 และ 12 ในปีถัดไป เป็นการลดอ านาจ สธ.และ 
สปสช. เพิ่มอ านาจประชาชน ด้วยการต้ังกองทุนสุขภาพระดับเขต บริหารคน เงิน ของ โดยจะประสานสมาชิก 
วุฒิสภา (ส.ว.) ในการหารือกับ กพ. กพร. และ สปสช. ว่าจะออกแบบออกมาอย่างไร ในการจัดสรร 
งบประมาณใหม่เพ ือ่รองรบัเรื่องนี ้

7. การด ูแลส ุขภาพแบบองค ์รวม ขอให ้เพ ิ่มการค ัดกรองส ุขภาพจ ิตด ้วย เช ่น ม ีความเคร ียดระด ับใด
เพ ื่อให้แพทย์วินิจฉัยและดูแลได ้ครบวงจร เพราะปญัหาสุขภาพจิตบางอย่างก็มีผลต ่อโรคที ่ก าลังร ักษา เช่น    โรค
ไม่ติดต่อเรื้อรงั ผู้ป่วยระยะประคับประคอง 

8. ธรรมาภิบาล เป็นกระทรวงสีขาวที่ป้องกนัการทุจริต เน้นโปร่งใส ประโยชน์ของประชาชน

9. องค์กรแห่งความสุข
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นโยบายการด าเนินงานกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565 เพื่อร่วม
สร้าง "บ้านสาธารณสุขไทย เพื่อ ประชาชน เศรษฐกิจ และประเทศไทย แข็งแรง " 

นายอนุทิน ชาญวีรกูล 
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

ประเด็นขับเคลื่อนที่ส าคัญ 
1. โครงการพระราชด าริ
2. ขวัญก าลังใจของเจ้าหน้าที่และ อสม.
3. Smart Living with COVID 19 รวมทั้งการจัดหาวัคซีนให้เพียงพอตามความต้องการของ

ประชาชน ไม่น้อยกว่า 70% 
4. ระบบสาธารณสุขวิถีใหม่  2565

1) ใช้จุดแข็งด้านสาธารณสุข  เพ่ือขับเคล่ือนและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
2) พัฒนาศักยภาพสถานพยาบาลของรัฐ ให้มีความรวดเร็ว สะดวก เข้าถ ึงง่าย เช่น

Telemedicine ในการด ูแลประชาชน 
3) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการแพทย์ปฐมภูมิ ด้วย 3 หมอ พัฒนาระบบปฐมภูมิ ท้ังเขต

เมือง ชนบท และ กทม. เพื่อ 3,000 ทีม และครอบคลุมท้ังพื้นท่ี 1 อ าเภอ/จังหวัด 
4) พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพ รพ.สต. เป็นศูนย์การสาธารณสุขระดับต าบล ท้ังด้าน ส่งเสริม

ป้องกนั รักษา ฟื้นฟูสุขภาพ และคุ้มครองผู้บริโภค 
5) พัฒนาและบูรณาการการดูแลผู้สูงอายุ อย่างเป็นองค์รวม ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
6) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพงานบริการ ต่อยอด 30 บาท รักษาทุกท่ีไม่มีใบส่งตัว ลดความ

ยุ่งยาก ลดรายจ่ายประชาชน โดยเฉพาะการเช่ือมโยงระบบข้อมูลการดูแลรักษาต่างหน่วยบริการ 
7) พัฒนาและเสริมสร้างศ ักยภาพการรกัษามะเรง็ โดยรักษาได้ท ุกท ี ่ครอบคลุมทุกพื้นท่ี (เดิมใน

ท่ีท่ีมีความพร ้อม) 
8) พัฒนาพืชสมุนไพร กัญชา กัญชง กระท่อม และภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย เน้นสร้างงาน

รายได้ และสร้างมูลค่าเพิ่ม 
9) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นศูนย์กลางสุขภาพประชาชน เช่ือมโยงเคร ือข่ายได้ ท้ัง

ภายในและภายนอก 
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ทิศทางการพัฒนาสู่ระบบสุขภาพที่เข็มแข็ง 

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

1. สุขภาพดีวิถีใหม่ Living with COVID 19 เร่งยกระดับ COVID Free Setting + Health book
Online (สมุดสุขภาพ) + Health literacy 

2. ยกระดับการใช้พืชสมุนไพร กัญชา กัญชง กระท่อม และภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย เน้นส่งเสริม
การใช้สมุนไพรในระบบสุขภาพ ใช้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เพิ่มมูลค่าเพิ่มของเศรษฐกิจประเทศ 

3. ส่งเสริมสุขภาพ รณรงค์และเรง่รัดการออกก าลังกาย ควบคู่กับอาหารปลอดภัย
4. สนับสนุนดูแล และเพิ่มศักยภาพ อสม. นโยบาย 3 หมอ และ อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน

โดยเฉพาะ เรื่องโควิด-19 และจิตอาสา 
5. พัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์การแพทย์ของภาครัฐและเอกชน  รองรับท ั้งเร ื่องโควิด-19  และลด

ความแออัดในระบบบริการ การแพทย์แมน่ย า มาตรฐานห้องปฏิบัติการ การตรวจผลิตภัณฑ์สุขภาพใหม่ ๆ  
6. พัฒนาการก ากับดูแลด้านอาหารและยา กลไกการอนุมัติอนุญาต ท้ังภาวะฉุกเฉินและภาวะปกติ

การแก ้ไขปัญหาโฆษณาออนไลน์ ส่งเสริมสมุนไพรกัญชงกัญชา 

การขับเคลือ่นนโยบายม ุ่งเนน้กระทรวงสาธารณสุข 

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เพ ื่อเป ้าหมาย กสธ. " รัก สามัคค ี มีวินัย " 
โควิด19 ท่ีผ่านมาท าให้นโยบายและการจัดการเปล่ียนแปลงไป ท้ังบริบทการท างาน การบริหาร 

จัดการระบบบริการสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค การบริหารจัดการวัคซีน ท้ังด้านบริหารจัดการและ 
วิชาการ เช่น สูตรไขว้ ซึ่งอเมริกากไ็ด้ยอมรับแล้ว 

1. ระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง 3,000 ทีม และครอบคล ุมทั้งพ้ืนที่ อย่างน ้อย 1 อ าเภอ/จังหวัด
2. ขับเคล่ือนเศรษฐกิจสุขภาพ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 ผ่าน 3 ช่องทาง Service Hub / Academic

Hub / Product Hub โดยเฉพาะสมนุไพรไทย หรอื Hero product 
3. สมุนไพร กัญชา กัญชง
4. สุขภาพดีวิถีใหม ่: HL, กิจกรรมทางกาย
5. การจัดการกบั COVID-19 การควบคุมโรค ความครอบคลุมวัคซีน
6. ระบบบริการก้าวหน้า เช่น Cancer Anywhere การรองรับการดูแลโควิดท่ีมีประสิทธิภาพ และ

Health Care Management (สะอาด ทันสมัย ) Environmental Manufacturing Service : EMS 
7. ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม : EMTEC
8. ธรรมาภิบาล : ITA + ระบบสารสนเทศ
9. องค์กรแห่งความสุข : Talent management และพัฒนาองค ์กรให้เป็นองค ์กรแห่งความสุข
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การด าเนนิการในระยะถัดไป 

นพ.สุระ วิเศษศ ักดิ ์
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่องเร่งด่วน : การบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 โดย อธิบดีกรมควบคุมโรค 
1. เป้าหมาย : 70% ของประชากร เข็ม 1 เดือน ตค -58%,  ธค - 85%
2. การกระจาย : เน้นแผนการฉีดตามเป้าหมายของจังหวัด เพื่อให้ถึงเป้าหมาย ฉีด 10% และ

กลุ่มเป้าหมาย 608 , จังหวัดท่องเท่ียวสีฟ้า, เพื่อการเปิดโรงเรียน 
3. สูตรฉีด : สูตรไขว้ Sv+Az, Az+ Pz และ เข็ม 3 Az หรือ Pz เน้น ผู้ท่ีได้รับ SV-SV ก่อนในระยะนี้
4. AEFI : วัคซีนปลอดภัยมาก เสียชีวิตจากวัคซีนไม่ถึง 5 ราย จากการฉีดท้ังประเทศ

หมายเหตุ : ลงนาม PA ตามท่ี กพร.ก าหนด และการก ากับติดตาม ผ่านการตรวจราชการและนิเทศงาน 

. 

6



STRATEGIC PUBLIC HEALTH PLAN AT NAKHON PATHOM PROVINCIAL HEALTH 
OFFICE 

นโยบายที่เกี่ยวขอ้ง ส่วนที่  1 

กรอบแนวทางที�สําคญัของแผนยุทธศาสตรก์ารสาธารณสุขจังหวดันครนายก 
ปี พ.ศ.2560-2570(ฉบับทบทวน ปี 2565) และแผนปฏิบัตกิารดา้นสุขภาพประจําปี 2565 
ไดจ้ัดทําขึ �นภายใตก้ารวเิคราะห์ เงื�อนไขสถานการณ์ บรบิทแวดล้อมที�เกี�ยวข้อง และ
นโยบายระดบัชาต ิไดแ้ก่
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ส่วนที่ 2 

ข้อมูลทั่วไป 
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 แผนที่จังหวัดนครนายก 

จ.สระบุรี 

จ.ปทุมธานี
สระบุรี

จ.ฉะเชิงเทรา
ปทุมธานี

สระบุรี

จ.ปราจีนบุรี 

จ.นครราชสีมา 
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 ข้อมูลทั่วไปจังหวัดนครนายก 

ที่ตัง้ ขนาด และอาณาเขต 
จังหวัดนครนายก ต้ังอยู่บนแกนเช่ือมโยงท่ีส าคัญระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา 

ในแนวตะวันออก-ตะวันตก และระหว่างภาคกลางตอนกลางกับภาคตะวันออก ในแนวเหนือใต้ อยู่ทางทิศตะวันออก
ของประเทศ ระหว่างเส้นรุ้งท่ี 13 องศา 57 ลิปดา ถึง 14 องศา 31 ลิปดาเหนือ และเส้นแวงท่ี 100 
ถึง 101 องศา 31 ลิปดาตะวันออก ห่างจากกรุงเทพมหานคร 137 กิโลเมตร ตามเส้นทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลขท่ี 1 ถนนพหลโยธิน-ถนนสุวรรณศร และประมาณ 105 กิโลเมตร ตามเส้นทางเลียบคลองรังสิต 
(ถนนรังสิต-นครนายก)  

จังหวัดนครนายกเป็นจังหวัดในภาคตะวันออก และมีอาณาเขตติดจังหวัดใกล้เคียงดังนี้  

ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดสระบุรี  
และ จังหวัดนครราชสีมา 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดนครราชสีมา 
   และ จังหวัดปราจีนบุร ี

ทิศใต้     ติดต่อกับ จังหวัดปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดปทุมธานี และสระบุรี 

จังหวัดนครนายก มีเนื้อที่ประมาณ 2,122 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,326,250 ไร ่
คิดเป็นร้อยละ 5.83 ของเนื้อที่ภาคตะวันออก และ เป็นร้อยละ 0.43 ของเนื้อที่ประเทศไทย  

ลักษณะภูมปิระเทศ และลกัษณะภูมิอากาศ 
สภาพโดยท่ัวไปของจังหวัดนครนายก เป็นท่ีราบทางตอนเหนือ และทางตะวันออก จะเป็น

ภูเขาสูงอยู่ในเขตพื้นท่ีของอ าเภอบ้านนา อ าเภอปากพลี และอ าเภอเมืองนครนายก นอกจากนี้บางส่วนอยู่ใน
เขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อันเป็นรอยต่อของ 3 จังหวัด คือ จังหวัดนครราชสีมา ปราจีนบุรี และจังหวัด
นครนายก โดยเป็นเทือกเขาเดียวกันกับทิวเขาพญาเย็น ยอดเขาสูงสุด คือ ยอดเขาเขียว มีความสูง             
จากระดับน้ าทะเลประมาณ 1,351 เมตร ส่วนตอนกลางและตอนใต้ เป็นท่ีราบลุ่มอันกว้างใหญ่ พื้นท่ีเป็นท่ีดิน
ปนทราย เหมาะแก่การท าการเกษตร อยู่ในเขตท้องท่ีอ าเภอองครักษ์ และอ าเภอปากพลี เป็นส่วนหนึ่งของ       
ท่ีราบสามเหล่ียมลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา เรียกว่า “ท่ีราบกรุงเทพ” (Bangkok Plain) 

 จังหวัดนครนายก มีสภาพอากาศท่ีไม่ร้อนจัดและไม่หนาวจัด มีอุณหภูมิโดยเฉล่ียอยู่ระหว่าง 
ประมาณ 37.8 – 19.7 องศาเซลเซียส  มีฝนตกโดยเฉล่ียในรอบปี ประมาณ 123 วัน ปริมาณน้ าฝนตลอดปี 
ประมาณ 1,873.9 มิลลิเมตร 
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เขตการปกครองและประชากร 
เขตการปกครอง  แบ่งออกเป็น   -  4  อ าเภอ  41  ต าบล  408  หมู่บ้าน 

-  1  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
-  6  เทศบาล  
-  39  องค์การบริหารส่วนต าบล 

1) เขตการปกครอง  4  อ าเภอ  ประกอบด้วย
-  อ าเภอเมืองนครนายก -  อ าเภอบ้านนา 
-  อ าเภอองครักษ์ -  อ าเภอปากพลี 

2) เทศบาล  6  แห่ง  ประกอบด้วย
-  เทศบาลเมืองนครนายก  -  เทศบาลต าบลท่าช้าง (อ าเภอเมืองนครนายก) 
-  เทศบาลต าบลบ้านนา  -  เทศบาลต าบลพิกุลออก (อ าเภอบ้านนา)  
-  เทศบาลต าบลองครักษ์  -  เทศบาลต าบลเกาะหวาย (อ าเภอปากพลี) 

เขตเทศบาลเมืองนครนายก   ประกอบด้วย 26 ชุมชน 

1) ชุมชนบ้านวังขอน 14) ชุมชนย่านซื่อสามัคคี
2) ชุมชนแหลมทอง 15) ชุมชนบ้านมั่นคงพัฒนา
3) ชุมชนไชยพันธ์ 16) ชุมชนย่านซื่อสามัคคี 3
4) ชุมชนศิลาทอง 17) ชุมชนสุวรรณศร ซอย 10
5) ชุมชนวัดศรีเมือง 5 18) ชุมชนบ้านเกาะกระชาย
6) ชุมชนบ้านสันคูเมือง 19) ชุมชนบ้านคลองเหมือง
7) ชุมชนบ้านใหญ่ลาว 20) ชุมชนวัดโพธิ์ไทร
8) ชุมชนบ้านชฎาทอง 21) ชุมชนทิวเขางาม
9) ชุมชนวัดโพธินายก 22) ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
10) ชุมชนบ้านตลาดเก่า 23) ชุมชนผาสุขเจริญ
11) ชุมชนร่วมใจพัฒนา 24) ชุมชนคลองพรหมณีพัฒนา
12) ชุมชนบ้านต่ าบุญศิริ 25) ชุมชนสุวรรณศรพัฒนา
13) ชุมชนบ้านต่ าบุญศิริ 2 26) ชุมชนร่วมพัฒนาสามัคคีศรีเมือง



ตารางแสดงเขตการปกครองและประชากร 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

อำเภอ 
เขตการปกครอง องค์กรส่วนท้องถิ่น ประชากร (คน) 

หลังคาเรือน 
ตำบล หมู่บ้าน เทศบาล อบต. ชาย หญิง รวม 

เมืองฯ 13 125 2 12 50,343 51,088 101,431 42,665 
บ้านนา 10 116 2 9 34,603 34,853 69,456 26,390 
องครักษ์ 11 116 1 11 31,973 33,003 64,976 23,273 
ปากพลี 7 51 1 7 11,708 12,510 24,218 9,219 

รวม 41 408 6 39 128,627 131,454 260,081 101,547 

ที่มา : ทะเบียนราษฎร์ ( www.dopa.go.th ) 
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ตารางแสดงประชากรจังหวัดนครนายก แยกตามกลุ่มอายุและเพศ  
ณ 31 ธันวาคม 2563 

กลุ่มอายุ 
ชาย หญิง รวม 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

0-4 ป ี 6,027       4.69 5,525      4.20 11,551      4.44 

5-9 ป ี 7,143       5.55 6,663      5.07 13,806      5.31 

10-14 ป ี 7,794       6.06 7,157      5.44 14,951      5.75 

15-19 ป ี 9,308       7.24 7,219      5.49 16,527      6.35 

20-24 ป ี 10,046       7.81 8,125      6.18 18,171      6.99 

25-29 ป ี 9,450       7.35 8,966      6.82 18,415      7.08 

30-34 ป ี 8,854       6.88 8,394      6.39 17,248      6.63 

35-39 ป ี 9,202       7.15 8,994      6.84 18,196      7.00 

40-44 ป ี 9,600       7.46 9,482      7.21 19,083      7.34 

45-49 ป ี 9,392       7.30 9,722      7.40 19,114      7.35 

50-54 ป ี 9,682       7.53 10,775      8.20 20,457      7.87 

55-59 ป ี 9,196       7.15 10,512      8.00 19,708      7.58 

60-64 ป ี 7,345       5.71 8,518      6.48 15,863      6.10 

65-69 ป ี 5,526       4.30 6,839      5.20 12,366      4.75 

70 ปีขึ้นไป 10,060       7.82 14,564     11.08 24,624      9.47 

รวม 128,627   100.00 131,454   100.00 260,081   100.00 
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โครงสรางประชากร ปพ.ศ.2563 

จังหวัดนครนายก
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หญงิชาย



  ข้อมลูทรัพยากรด้านสาธารณสุข 

สถานพยาบาลของรัฐ 

สถานพยาบาล ขนาด เปิดบริการ 
 โรงพยาบาลนครนายก 360  เตียง 314  เตียง 
 โรงพยาบาลบ้านนา 90  เตียง  70 เตียง 
 โรงพยาบาลองครักษ์ 60  เตียง  43  เตียง 
 โรงพยาบาลปากพลี 10  เตียง  10  เตียง 
 โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ 90  เตียง  36  เตียง 
 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ 500  เตียง 378  เตียง 
 กองพยาบาล โรงเรียนเตรียมทหาร 60  เตียง  60  เตียง 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 56  แห่ง 

ขอ้มูลเปิดบริการ : http://gishealth.moph.go.th 
ขอ้มูลขนาดเตียง : http://bps.moph.go.th/ 
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อายุ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

อายุ  20-39 ป ี  
(Generation Y 

23.80 32.15 26.47 

อายุ  40-54 ป ี   
(Generation X) 

48.72 51.76 50.09 

อายุ  55-60 ป ี   
(Baby Boomer) 

26.57 16.07 23.43 

ข้อมูลสัดส่วนบุคลากร จังหวัดนครนายก 
17



ข้อมูลสถานะสุขภาพ 

ส่วนที่ 3 
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1.2 สถิติชีพ 

อัตราเกิด พบว่า ในปี 2553 มีอัตราเกิดเท่ากับ 13.06 ต่อพันประชากร และเพิ่มขึ้นในปี 
2554 ต่อพันประชากร และมีแนวโน้มลดลง อย่างต่อเนื่องต้ังแต่ปี 2555 เท่ากับ 14.36, 13.9, 13.46, 
12.91 ต่อพันประชากร ตามล าดับ และเพิ่มขึ้นในปี 2560 เท่ากับ 14.00 ต่อพันประชากร และลดลงต้ังแต่
ปี 2561-2562  เท่ากับ 12.5, 10.38 ต่อพันประชากรตามล าดับ และเพิ่มข้ึนในปี 2563 เท่ากับ 10.73 
ต่อพันประชากร 

อัตราตาย พบว่า ในปี 2553 มีอัตราตายเท่ากับ 8.6 ต่อพันประชากร โดยต้ังแต่ปี 
2554-2562  เพิ่มขึ้นและลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปี และส าหรับปี 2563 ก็ยังลดลงเท่ากับ 8.32 ต่อพัน
ประชากร 

อัตราเพิ่มธรรมชาติ พบว่า ในปี 2553 เท่ากับ 0.45 มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆจนถึงปี 2563 
เท่ากับ 0.24 

แผนภูมแิสดง สถิติชีพ จังหวัด 
นครนายก ปี 2556 – 2563 

อัตราเกิดมีชีพ และ อัตราตายต่อประชากร 1,000 คน จังหวัดนครนายก 
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อายุขัยเฉลี่ยเม่ือแรกเกิด พบว่า เพศชาย ในปี 2552 เท่ากับ 70.69  และมีแนวโน้มลดลง
อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มขึ้นในปี 2556 เท่ากับ 72.51 และต้ังแต่ปี  2557 จนถึงปี 2562 ลดลงและเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง และในปี 2563 เพิ่มขึ้นเท่ากับ 74.37  

ส าหรับอายุขัยเฉล่ียเพศหญิง พบว่า ในปี 2552 เท่ากับ 77.48 และมีแนวโน้มลดลงในปี 
2553 เท่ากับ 76.77 และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2554 – 2556 และในปี 2557 ลดลง และเพิ่มขึ้นใน
ปี 2558 เท่ากับ 78.95 และลดลงต่ าสุดในปี 2559 เท่ากับ 76.8 และเพิ่มขึ้นในปี 2560-2561 และ
ลดลงในปี 2562 เท่ากับ 80.44 และเพิ่มขึ้นในปี 2553 เท่ากับ 82.93 

แผนภูมแิสดง อายุขัยเฉลี่ย จังหวัดนครนายก ปี 2552 – 2563  

อัตราตายของทารกต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน พบว่า ในปี  2552 เท่ากับ 5.01 และมี 
แนวโน้มลดลง เพิ่มขึ้นในปี 2554-2555 เท่ากับ 5.13 และ 7.64 ตามล าดับ และมีแนวโน้มลดลงในปี 
2556 เท่ากับ 3.65 และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงปี 2559 เท่ากับ 6.89 และลดลงในปี 2560 เท่ากับ 4.94 
และเพิ่มขึ้นในปี 2561 เท่ากับ 6.87 และลดลงในปี 2562-263 เท่ากับ 3.58, 2.68 ตามล าดับ        

        ส่วนอัตราตายของมารดา เป็นศูนย์เรื่อยมา จนถึง ปี 2559 เท่ากับ 119.9 และในปี 2561 
เท่ากับ 31.26  ในปี 2562 เท่ากับ 0 และในปี 2563 เท่ากับ 0 

แผนภูมิแสดง อัตราทารกตาย และอัตรามารดาตาย จังหวัดนครนายก ปี 2552 – 2563 
01020

304050

607080

90

1stQtr 2ndQtr 3rdQtr 4thQtr

EastWestNorth
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ที่มา : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข 

อัตราตายรายอายุและเพศ พบว่าในปี 2563 พบว่าเพศหญิงอายุน้อยกว่า 1 ขวบมีอัตรา
การตายมากว่าเพศชาย แต่ต้ังแต่อายุ 5-79 ปี อัตราตายเพศชายจะตายสูงกว่าเพศหญิง ซึ่งพบมากท่ีสุดใน
อายุ 75-59 ปี และในอายุ 80 ปีข้ึนไปเพศหญิงมีอัตราตายมากกว่าเพศชาย 

แผนภูมแิสดง อัตราตาย รายอายุ และเพศ จังหวัดนครนายก ปี 2563 

ท่ีมา : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
https://deathbirthrepo.dcs.moph.go.th/login 
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 ข้อมูลสถานะสขุภาพ 

สถิติชีพประชากร ปี 2557 – 2563 

สถิติชีพ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 2563 

จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(คน) 

อัตรา อัตรา จ านวน 
(คน) 

อัตรา จ านวน 
(คน) 

อัตรา จ านวน 
(คน) 

อัตรา 
จ านวน

(คน)

อัตรา

อัตราเกิด 
(ต่อ 1,000 
ประชากร) 

3,481 13.46 3,335 12.91 3,631 14.0 3,161 12.15 3,068 11.76 2799 10.73 

อัตราตาย 
(ต่อ 1,000 
ประชากร) 

2,111 8.16 2,321 8.98 2,399 9.25 2,290 8.81 2,483 9.52 2170 8.32 

อัตราเพ่ิม 
ธรรมชาติ 
(ร้อยละ) 

1,370 0.53 1,014 0.39 1,200 0.48 871 0.33 585 0.02 629 0.24 

อัตรามารดา 
ตาย(ต่อการ 
เกิดมีชีพ 
1,000 คน) 

0 0.00 4 119.9 0 0.00 1 31.26 0 0.00 0 0.00

อัตราตายเด็ก 
ต่ ากว่า 1 ปี 
(ต่อการเกิดมี 
ชีพ 1,000 
คน) 

23 6.61 23 6.89 17 4.94 21 6.64 14 4.56 17 6.07 

อัตราตายเด็ก 
0–5 ป ี
(ต่อเด็กอายุ  
0–5 ปี  
1,000 คน) 

30 1.84 29 2.14 23 1.47 26 2.09 18 1.23 19 1.30 

อายุขัยเฉลี่ย 
เพศชาย 

71.88 70.13 71.45 70.40 71.99 74.37 

อายุขัยเฉลี่ย 
เพศหญิง 

78.94 76.80 80.37 81.18 80.44 82.92 
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1.3 สาเหตุการตาย 

สาเหตุการตายของประชาชนจังหวัดนครนายก ในปี 2560 - 2563 อันดับท่ี 1 ยังคง
เหมือนเดิม คือ โรคมะเร็งทุกชนิด, โรคปอดบวม, โรคหลอดเลือดสมอง, ติดเช้ือในกระแสโลหิต, โรคหัวใจขาด
เลือด, อุบัติเหตุจราจร, โรคไตวาย, โรคตับ, โรคเบาหวาน และอุบัติเหตุอื่นๆ ตามล าดับ 

อัตราตายของประชาชน จ าแนกตามสาเหตุการตาย ICD-10 10 อันดับแรก ปี 2560-2563 

ล าดับ สาเหตุการตาย ปี 2560 ปี 2561 2562 2563 
อัตรา/แสน ปชก. อัตรา/แสน ปชก. อัตรา/แสน ปชก. อัตรา/แสน ปชก. 

1 มะเร็งทุกชนิด 133.03 135.34 153.02 119.65 
2 โรคปอดบวม 79.82 88.69 121.96 85.52 
3 โรคหลอดเลือดสมอง 57.84 60.92 81.68 64.04 
4 ติดเช้ือในกระแสโลหิต 121.08 79.43 153.02 48.7 
5 โรคหัวใจขาดเลือด 38.94 46.27 49.47 40.26 
6 อุบัติเหตุจราจร 23.14 31.23 34.89 31.44 
7 โรคไตวาย 33.55 24.68 23.01 25.31 
8 โรคตับ 23.14 23.14 29.91 18.79 
9 โรคเบาหวาน 20.44 20.82 37.2 16.49 
10 อุบัติเหตุอื่น ๆ 13.5 18.51 20.7 16.1 

ท่ีมา : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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1.4 อัตราป่วยของผู้ป่วยนอก ปี 2563 

อัตราป่วยของประชาชนที่มารับบริการในสถานบริการของรัฐ ( ผู้ป่วยนอก ) 
จ าแนกตามสาเหตุการป่วย ICD-10  10 อันดับแรก ปีงบประมาณ 2561-2563 

ท่ีมา : HDC จังหวัดนครนายก ณ 30 มกราคม 2564 

ล าดับ สาเหตกุารป่วย 

ปี 2561 ปี 2562 2563 
จ านวน อัตราป่วย จ านวน อัตราป่วย จ านวน อัตราป่วย 

/แสน /แสน /แสน 

1 145 ความดันโลหิต
สูงท่ีไม่มีสาเหตุน า 

97,992 37,675.75 95,756 36,723.16 84,505 32,408.31 

2 104 เบาหวาน 75,174 28,902.74 68,880 26,416.01 68,377 26,223.10 

3 167 การติดเช้ือของ
ทางเดินหายใจส่วนบน
แบบเฉียบพลันอื่น ๆ 

58,343 22,431.59 50,979 19,550.84 40,665 15,595.34 

4 207 เน้ือเยื่อผิดปกติ 41,294 15,876.63 49,231 18,880.46 40,574 15,560.44 

5 181 ความผิดปกติอื่น 
ๆ ของฟันและ
โครงสร้าง 

45,830 17,620.62 42,272 16,211.63 32,380 12,417.98 

6 206 พยาธิสภาพของ
หลังส่วนอื่น ๆ 

23,065 88,67.98 29,898 11,466.11 22,211 8,518.09 

7 185 โรคอื่น ๆ ของ
หลอดอาหาร 
กระเพาะและดูโอ
เดนัม 

26,290 10,107.92 24,858 9,533.23 21,609 8,287.22 

8 281 การบาดเจ็บ
ระบุเฉพาะอื่น ๆ , ไม่
ระบุเฉพาะและหลาย
บริเวณในร่างกาย 

29,248 11,245.21 24,604 9,435.82 21,167 8,117.71 

9 199 โรคอื่น ๆ ของ
ผิวหนังและเน้ือเยื่อใต้
ผิวหนัง 

21,783 83,75.08 22,177 8,505.05 18,610 7,137.08 

10 111 ความผิดปกติ
ของต่อมไร้ท่อ 
โภชนาการและเมตะ
บอลิกอื่น ๆ 

19,148 7,361.98 18,813 7,214.93 16,984 6,513.49 
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1.5 อัตราป่วยของผู้ป่วยใน ปี 2563 

อัตราป่วยของประชาชนที่มารับบริการในสถานบริการของรัฐ ( ผู้ป่วยใน ) 
จ าแนกตามสาเหตุการป่วย ICD-10 10 อันดับแรก ปีงบประมาณ 2561-2563 

ท่ีมา : HDC จังหวัดนครนายก ณ 30 มกราคม 2564 

ล าดับ สาเหตุการป่วย 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

จ านวน อัตราป่วย จ านวน อัตราป่วย จ านวน อัตราป่วย 

/แสน 
 

/แสน /แสน 

1 ปอดบวม 1,818 701.00 1,868 718.2 1,582 606.71 
2 ต้อกระจกและความผิดปกติของเลนส์อื่น ๆ 1,507 581.09 1,711 657.84 1,421 544.96 
3 ภาวะอื่น ๆ ในระยะปรกิ าเนิด 1,240 478.13 1,013 389.48 1,256 481.69 
4 การดูแลมารดาอื่น ๆ ท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับ

ทารกในครรภ์ และถุงน้ าคร่ า และปัญหาท่ี
อาจจะเกิดได้ในระยะคลอด 

1,186 457.31 1,147 441 1,136 435.66 

5 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ , ไม่ระบุ
เฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย 

872 336.24 970 372.94 978 375.07 

6 โลหิตจางอื่น ๆ 800 308.47 882 339.11 906 347.46 
7 หัวใจล้มเหลว  689 103.22  735 109.28 822 315.24 
8 โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพองและปอด

ชนิดอุดกั้นแบบเรื้อรังอื่น 
897 345.88 863 331.8 822 315.24 

9 ภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆของการตั้งครรภ์ และ
การคลอด 

731 281.87 840 322.96 776 297.6 

10  โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินปัสสาวะ 615 92.14 843 125.34 767 294.15 



ส่วนที่ 4 

สรุปผลงานประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
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สรุปผลการด าเนนิงาน ปีงบประมาณ 2564 
กลุ่มงานส่งเสรมิสุขภาพ 

กลุ่มแมแ่ละเดก็ 
1. สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์(กระทรวง (4E) : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
2. ตอบตัวชี้วัด KPI กระทรวง : ตัวที่ 1 อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน  ตัวที่2 เด็กไทยมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย
3. สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา(สสจ.นครนายก)  ส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภค
4. สอดคล้องกับแผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย

 สรุปผลงาน ปงีบประมาณ พ.ศ.2564  จากที่ประชุม ณวนัที่ 28 ก.ย. 2564 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงาน ปัญหาอุปสรรคและ/ข้อเสนอแนะ 

1.อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อแสนการเกิดมีชีพ < 17 ต่อแสน 42.9 
( 1 ราย    

รพ.องครักษ์) 

1.ทบทวนและป้องกันความเส่ียงท่ีจะส่งผลท าให้มารดา
ตาย 
ขณะคลอด 
1.การพัฒนาศักยภาพทีมบุคคลากรให้มีความเช่ียวชาญ
ในงาน 
2.มีระบบ Consult ระบบส่งต่อ ระบบ Fast  Tract

2.ร้อยละหญิงไทยคลอดก่อนก าหนด < ร้อยละ 9 12.78 1. การเข้าถึงบริการฝากครรภ์เร็ว ต่ ากว่าเป้าหมาย
ร้อยละ 71.78 
2.NO ANC
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงาน ปัญหาอุปสรรคและ/ข้อเสนอแนะ 
3.ระดับความมส าเสร็จของการพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน 1.การประเมินพัฒนาเด็กอายุ42 และ 60

เดือน ท าได้ยากเนื่องจากไม่มา WCC 
2.เจ้าหน้าท่ีได้รับการอบรมแล้วยังปฏิบัติ
น้อย 
3.การประเมินการพฒันาการเด็กและ
ภาวะโภชนาการเด็ก ON Site ท าได้น้อย 
เนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19 
ข้อเสนอแนะ 
1.บรูณาการการเฝ้าระวังส่งเสริม
พัฒนาการและภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัย 
โดยครู  สพด. พ่อแม่และเจ้าหน้าท่ี รพ.สต. 
(ตามAction Plan) 
2.จังหวัดและอ าเภอสุ่มทักษะเจ้าหน้าท่ี
3.การประเมินพัฒนาการและการส่ือสาร
ให้ค าแนะน า เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการและ
โภชนาการผ่าน Online ทางโทรศัพท์ 

3.1 ร้อยละเด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาสมวัย > ร้อยละ 85 88.03 
3.2 ร้อยละเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ > ร้อยละ 90 88.40 
3.3 ร้อยละเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบส่งสัยล่าช้า > ร้อยละ20 19.06 
3.4 ร้อยละเด็กอายุ 0-5 ปี ท่ีมีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม/ส่งต่อ ร้อยละ 90 86.42 
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สรุปผลการด าเนนิงาน ปีงบประมาณ 2564 

กลุ่มงานส่งเสรมิสุขภาพ 
กลุ่มวยัเรียน 
1. สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์(กระทรวง (4E) : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
2. ตอบตัวชี้วัด KPI กระทรวง :  ตัวที ่2 เด็กไทยมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย
3. สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา(สสจ.นครนายก) ท่ี 1  ส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภค
4. สอดคล้องกับแผนงานสสจ.นย.ท่ี1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย

ณ วันที่ 28 ก.ย. 2564 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงาน ข้อเสนอแนะ 

ร้อยละเด็ก 6-14 ปี สูงดีสมส่วน ร้อยละ 66 ร้อยละ 63.13 การติดตามการช่ังน้ าหนักวัดส่วนสูงของเด็กนักเรียน 
ร้อยละของแด็กนักเรียนมีภาวะ
อ้วนและเริ่มอ้วน 

น้อยกว่า 10 ร้อยละ 11.6 การใช้เครื่องมือท่ีเทียงตรงสอบเทียบเครื่องมืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

การพัฒนาศักยภาพบุคคลากรด้านการจัดการน้ าหนักวัยเรียนและผู้น า
นักเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ 
การบันทึกข้อมูลในระบบ HDC ท่ีถูกต้องครบถ้วน 
จัดประชุมคณะท างานเพื่อการขับเคล่ือนการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่ม
วัยเรียนและเยาวชนจังหวัดนครนายก 

พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการด าเนินงานโรงเรยีนรอบรู้สุขภาพและการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 รวมท้ังการดูแลสุขภาพแบบNew 
Normal ส าหรับเด็กวัยเรียน 
-พัฒนาศักยภาพผู้พิทักษ์อนามัยและอาสารอบรู้สู้ภัย โควิด19 
-นิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานและเย่ียมเสริมพลังในพื้นท่ี 
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สรุปผลการด าเนนิงาน ปีงบประมาณ 2564 
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

กลุ่มวัยรุ่น 
1. สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์(กระทรวง (4E) : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
2. ตอบตัวชี้วัด KPI กระทรวง :  ตัวที่ 4.อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี
3. สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา(สสจ.นครนายก)  ส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภค
4. สอดคล้องกับแผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย

           ณ วันที่ 28 ก.ย. 2564 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงาน ปัญหา ข้อเสนอแนะ 

อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 
15-19 ปี ต่อพัน ไม่เกิน 27 

ไม่เกิน 27 -ประชากรหญิงอายุ 
15-19ปี 
6,193 คน 
-เด็กเกิด 106 คน 
อัตราต่อพัน 17.12 

1.ไม่ต้ังใจท่ีจะต้ังครรภ์ร้อยละ 50.6
2.ก าลังเรียนร้อยละ 51.2
3.ฝากครรภ์อายุครรภ์น้อยกว่า/
เท่ากับ 12 สัปดาห์ร้อยละ 24.3 
4.ฝังยาคุมก าเนิดหลังคลอดร้อยละ
41.9 
5.ไม่คุมก าเนิดเพราะไม่คิดว่าจะ
ต้ังครรภ์ร้อยละ 76.9 
6.คุมก าเนิดด้วยวิธีที่ไม่เหมาะสม
ร้อยละ 78.5 

1.ประชุมคณะท างานป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการต้ังครรภ์วัยรุ่น จังหวัดนครนายก 
ไตรมาสละ 1 ครั้ง 
2.ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกนัและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่น จังหวัด
นครนายก ปีละ 2 ครั้ง 
3.สนับสนุนการด าเนินงาน ศูนย์บริการท่ี
เป็นมิตรกับวัยรุ่นและอ าเภออนามัยการ
เจริญพันธุ์ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
4.สนับสนุนบริการวางแผนครอบครัว และ
อนามัยการเจริญพันธุ์แบบผสมผสาน 
5.พัฒนาระบบฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวกับการ
ต้ังครรภ์ การคลอด และการดูแลช่วยเหลือ
วัยรุ่น 
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สรุปผลการด าเนนิงาน ปีงบประมาณ 2564 
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

กลุ่มวัยท างาน 
1. สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์(กระทรวง (4E) : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
2. ตอบตัวชี้วัด KPI กรมกอง
3. สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา(สสจ.นครนายก)  ส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภค
4. สอดคล้องกับแผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงาน ข้อเสนอแนะ 
ร้อยละของประชาการวัย
ท างานอายุ 30 -44 ปีมี BMI 
ปกติ  

55 41.62 1.ส่งเสริมให้ประชากรกลุ่มวัยท างานมีการออกกาลังกายและกิจกรรมทางกาย ใน
ระหว่างวนัท างาน 
2.ส่งเสริมกิจกรรม 3 อ 2 ส ในกลุ่มประชากรวัยท างานให้เพิ่มข้ึน
3.ส่งเสริมให้ประชากรวัยท างานด้านความรอบรู้ด้านสุขภาพ ให้ลงบันทึกในแพลตฟอร์ม
H 4 U4 
4.สนับสนุนให้มีองค์กรต้นแบบด้านสุขภาพ ด้านการออกก าลังกายและกิจกรรมทางกาย
ตามนโยบายก้าวท้าใจและส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ให้ร่วมกิจกรรม 
5.ส่งเสริมให้มีชุมชนต้นแบบออกก าลังกาย ทุกหมู่บ้าน โดยมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล ในพื้นท่ีเป็นท่ีปรึกษา 
-จัดประชุมช้ีแจงนโยบายขับเคล่ือนการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยท างานโดย
บูรณาการกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องร่วมกับภาคีเครือข่าย 
-สนับสนุนองค์ความรู้ ส่ือ เครื่องมือ Plat Form ในการลงทะเบียนก้าวท้าใจ Season 
33 และส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพใน H 4 UUเพื่อกระตุ้นให้เกิดการมีกิจกรรมทาง
กายของกลุ่มวัยท างานแบบ New Normal 
-นิเทศ ติดตามการด าเนินงานและเย่ียมเสริมพลังในพื้นท่ีในการจัดต้ังชมรมออกก าลังกาย
ในชุมชนและในสถานประกอบการ 
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สรุปผลการด าเนนิงาน ปีงบประมาณ 2564 
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

กลุ่มวัยผู้สูงอายุ 
1. สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์(กระทรวง (4E) : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
2. ตอบตัวชี้วัด KPI กระทรวง :  ร้อยละของผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan /ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ได้รับการดูแล

ท้ังในสถานบริการและในชุมชน/ ร้อยละของผู้สูงอายุท่ีผ่านการคัดกรองและพบว่าเป็น Geriatric Syndromes ได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ
3. สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา(สสจ.นครนายก)  ส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภค
4. สอดคล้องกับแผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย

  ณ วันที่ 28 ก.ย. 2564 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงาน ข้อเสนอแนะ/โครงการ 

1.ร้อยละของผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแล
ตาม Care Plan ร้อยละ85 

 ร้อยละ85  ร้อยละ 
96.58 

การติดตามการจัดท า Care Plan, 
การดูแลตาม Care Plan และการบันทึกในระบบ 

KPI2. ร้อยละ 95 ของต าบลท่ีมีระบบการส่งเสริม
สุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (LTCLTC)ในชุมชน
ผ่านเกณฑ์ 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 การเยี่ยมเสริมพลัง และก ากับติดตามการใช้งบประมาณ Long 
Term Care ของ ปี 2565 ในทุกอ าเภอ 

ร้อยละ 50 ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึง
ประสงค์ 

พฤติกรรม 8 
ข้อ รายข้อ
ร้อยละ 50 

ข้อท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ 
-การออกก าลังกาย 
-การทานผักผลไม้ 
-การนอนหลับ 

1.การพัฒนาระบบการดูแลส่งเสริมผู้สูงอายุ ปี 2565
ประชุมคณะท างานผู้สูงอายุ/สรุปผลวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
และวางแผนการด าเนินงานปี 2565 
-ประชุมการคัดกรองและการใช้Blue Book Application 
-ก ากับติดตามการด าเนินงาน ปีละ 2ครั้ง 
(เดือนมีนาคม/กรกฎาคม) 
2.การพัฒนาระบบการดูแลส่งเสริมเพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้ม
อบรมเจ้าหน้าท่ีให้มีความรู้เรื่อง การคัดกรอง/การจัดท า IWP 
-พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเรื่อง พฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ 
-พัฒนาการจัดท าแผนส่งเสริมสุขภาพรายบุคคล (Individual 
Wellness  Plan) 
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สรุปผลการด าเนนิงาน ปีงบประมาณ 2564 
กลุ่มงานควบคุมโรค 

         การพัฒนาระบบบริการโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ า 
1. สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์(กระทรวง (4E) : 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
2. ตอบตัวชี้วัด KPI กระทรวง :  ระดับความส าเร็จในการเตรียมพร้อมและตอบโต้การระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ 
3. สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา(สสจ.นครนายก)  พัฒนาและส่งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ
4. สอดคล้องกับแผนงานแผนงานการพัฒนาระบบริการสุขภาพ (Service Plan)

 ณ วันที่ 28 ก.ย. 2564 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงาน ข้อเสนอแนะ/โครงการ 

1. อัตราป่วยตายของผู้ป่วยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา
2019 

ต่ ากว่า 1.55 จ านวนผู้ป่วย 8,432 ราย 
เสียชีวิต 123 ราย 
ร้อยละ  1.38 

1. ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
นครนายก 
2. การประเมินระบบตอบโต้การระบาด กรณี
โรคไวรัสโคโรนา 2019 (หาส่วนขาด/ วางแผน
พัฒนา/ ประเมนิผล) 
3 . การพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 
กรณีโรคไวรัสโคโรนา 2019  ด้วยเทคโนโลยี 
ดิจิตัล 
4. การเฝ้าระวัง sentinel surveillance
(กลุ่มเส่ียง 5. setting ได้แก่ 1) บุคลากรทาง
การแพทย์ 2) ตลาดสด ตลาดนัด 3) สถานี
ขนส่ง4) แคมป์ก่อสร้าง/แรงงานต่างด้าว       
5) โรงงาน/สถานประกอบการ) setting ละ 5
แห่ง ๆ ละ 5 ตัวอย่าง 
5.พัฒนาอ าเภอต้นแบบ 3 S Model
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สรุปผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 
กลุ่มงานควบคุมโรค 

         การพัฒนาระบบบริการโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ า 
1. สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์(กระทรวง (4E) : 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
2. ตอบตัวชี้วัด KPI กระทรวง : อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่
3. สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา(สสจ.นครนายก)  พัฒนาและส่งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ
4. สอดคล้องกับแผนงานแผนงานการพัฒนาระบบริการสุขภาพ (Service Plan)

 ณ วันที่ 28 ก.ย. 2564 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงาน ข้อเสนอแนะ/โครงการ 

1. อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่

2.อัตราความครอบคลุมของการขึ้นทะเบียนรักษาราย
ใหม่และกลับเป็นซ้ า 

3. อัตราการขาดการรักษาและเสียชีวิตของผู้ป่วย
วัณโรครายใหม่ (นับรวมกัน) 

ร้อยละ 85 

ร้อยละ 88 

≤10 (ร้อยละ) 

ประเมิน 4,141 คน 
รักษาหาย 2,727 คน 
รักษาครบ 10 คน ร้อยละ 86.4 
เป้าหมาย 332,332 คน 
ผลงาน 218,218 คน 
ร้อยละ 65.7 
น ามาประเมิน 4,141 คน 
ขาดยา 11 คน เสียชีวิต 2 คน     
ร้อยละ 7.3 

การค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ในกลุ่มเส่ียง 
ปี 2565 จ.นครนายก (เรือนจ า ผู้สัมผัสร่วม
บ้านผู้ป่วยโรค NCD พนักงานขับรถสาธารณะ 
ฯลฯ) 
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สรุปผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 
กลุ่มงานควบคุมโรค 

         การควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
1. สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์(กระทรวง (4E) : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
2. ตอบตัวชี้วัด KPI กระทรวง :
3. สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา(สสจ.นครนายก)  ส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภค
4. สอดคล้องกับแผนงานป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ

 ณ วันที่ 28 ก.ย. 2564 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงาน ข้อเสนอแนะ/โครงการ 

1. อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกน้อยกว่า ค่ามัธยฐาน
5 ปี ย้อนหลัง(ปี 59- 63) 

ร้อยละ 10 อัตราป่วยปี 25643.07 
อัตราป่วย ค่ามัธยฐาน 5 ปี 
ย้อนหลัง = 34.2 
ร้อยละ 91 

1.จัดท าแผนณรงค์ป้องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 
2.ใช้ระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก
(รง.506) 
3.ส่ือสารความเส่ียงเรื่องการป้องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออกแก่ประชาชน/จัดกิจกรรมรณรงค์
วันป้องกันโรคไข้เลือดออก/เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 

2.อัตราการติดเช้ือโรคหนอนพยาธิในนักเรียนพื้นท่ี
โครงการพระราชด าริ 

ไม่เกิน 
ร้อยละ 5 

ไม่พบโรคหนอนพยาธิในนักเรียน 
(โรงเรียนในพระราชดาริ 20 แห่ง 
นักเรียน 2,477 คน) 

3..ไม่มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า 
4..ผู้สัมผัสสัตว์ที่ตรวจพบเช้ือพิษสุนัขบ้าได้รับวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามแนวทางเวชปฏิบัติ 

0 
ร้อยละ100 

ไม่มีผู้เสียชีวิต 
ผู้สัมผัส 7ราย ฉีดครบโดส 

1.โครงการบูรณาการด าเนินงานร่วมกับปศุสัตว์
จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ
รับรองพื้นท่ีต้นแบบปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 
2.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ าเภอละ 1 ต าบล 
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สรุปผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 
กลุ่มงานคุม้ครองผู้บริโภค 

 การคุ้มครองผู้บริโภค 
1. สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์(กระทรวง (4E) : 2.ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
2. ตอบตัวชี้วัด KPI กระทรวง :  ร้อยละของหน่วยบริการสาธารณสุขท่ีมีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ
3. สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา(สสจ.นครนายก)  ท่ี 2 พัฒนาและส่งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ
4. สอดคล้องกับแผนงานแผนงานการพฒันาระบบริการสุขภาพ (Service Plan)

      ณ ประชุมวันที่ 28 ก.ย. 2564 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงาน ข้อเสนอแนะ/โครงการ 

จัดบริการคลินิกกัญชาฯแบบบูรณาการ ใน รพ.สังกัด 
สป. ร้อยละ 50 

ร้อยละ 50 รพ.นครนายก 
เปิดบริการ ต้ังแต่ 19ธ.ค. 2562 
ให้บริการทุกวันจันทร์ เวลา 13.00-
16.30น. 
-ใช้น้ ามันกัญชาชนิดTHC 1.7 %* ยาศุข
ไสยาสน์ /ยาท้าลายพระสุเมรุ 
รพ.บ้านนา 
-เปิดบริการ ต้ังแต่ 19มี.ค. 64 
ให้บริการทุกวันศุกร์ เวลา 13.00-
16.00น. 
-ใช้ยาศุขไสยาสน์ / ยาท้าลายพระสุเมรุ / 
น้ ามันกัญชา (ต้ารับหมอเดชา) 
รพ.องครักษ์ 
มีแผนเปิดให้บริการทุกวันอังคาร เวลา 
08.00-12.00น. 
-รอรับการสนับสนุนยาศุขไสยาสน์ จาก
กรมการแพทย์แผนไทยฯ 

เพิ่มการเข้าถึงบริการกัญชาทางการแพทย์ของ
ผู้ป่วยเป้าหมายใน รพท/รพช. 
-ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกจากกลุ่มเป้าหมายท่ีมีข้อบ่ง
ใช้ เช่น Palliative care, 
Neuropathic pain, Parkinson, Epilepsy 
-ให้ค าแนะน าด้านการรักษาของคลินิกกัญชา
ทางการแพทย์ใน รพท/รพช. 
เพื่อเป็นทางเลือกของผู้ป่วยและญาติ 
เพิ่มการรับรู้กัญชาทางการแพทย์ของประชาชน
ในพื้นท่ี 
-เพิ่มการประชาสัมพันธ์ข้อมูลกัญชาทาง
การแพทย์ให้ประชาชนได้รับทราบ ท้ังช่องทาง 
Online และ Offline โดยเจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุขทุกระดับ อสม. ผู้น าชุมชน 
-เพิ่มช่องทางการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับกัญชา
ทางการแพทย์ของ รพ. และ รพ.สต. 
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงาน ข้อเสนอแนะ/โครงการ 
3. มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนร่วมกับ รพ.สต. อย่าง
น้อย 1 แห่ง ปลูกกัญชาตามนโยบายส่งเสริม
การเป็นพืชเศรษฐกิจ 

รพ.สต.บ้านคลอง 
14เหนือ 
ต.คลองใหญ่     
อ.องครักษ์ 

ระยะท่ี2 
ก าลังด าเนินการขอบ้านเลขท่ีจากอ าเภอ 
(คาดว่าจะได้ภายใน1 สัปดาห์) 

ระยะท่ี3 กัญชา 6 ต้น 
หากด าเนินการ ระยะ 2 ได้ จะง่ายกว่า
ด าเนินการระยะ 3 ในการขออนญุาตและ
ควบคุมก ากับ 

2.จัดระบบบริการคลินิกกัญชาแบบบูรณาการ
ระหว่างแพทย์แผนปัจจุบัน 
และการแพทย์ทางเลือก 

รพ.นครนายก 
รพ.บ้านนา 
รพ.องครักษ ์
รพ.ปาพลี 
สอน.เฉลิมพระ
เกียรติ 60พรรษา 
นวมินทราชินี    
ต.สาริกา 
สอน.เฉลิมพระ
เกียรติฯ ร.9 
ต.ทรายมูล 

1.รพ.นครนายกและรพ.บ้านนา
เปิดบริการคลินิกกัญชา แบบบูรณาการ 
ได้รับสนับสนุนยาศุขไสยาศน์ 
2.รพ.องครักษ์ เปิดบริการคลินิกกัญชา
ทางการแพทย์แผนไทยได้รับสนับสนุน
ยาศุขไสยาศน์ 
3.รพ.ปากพลีอยู่ระหว่างขอรับการ
สนับสนุนยาศุขไสยาศน์ 
4.สอน.เฉลิมพระเกียรติฯ ได้รับสนับสนุน
ยาศุขไสยาศน์ 

-ประสาน รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร        
ขอสนับสนุนยาศุขไสยาศน์ 
-จัดซื้อยาแผนไทยท่ีมีกัญชาปรุงผสม ส าหรับ
ให้บริการในคลินิกกัญชาทางการแพทย์ 
-ปรุงยาเฉพาะรายท่ีมีกัญชาปรุงผสม 
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สรุปผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 
กลุ่มงานพฒันาคณุภาพและรปูแบบบรกิาร 

พชอ. 
1. สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์(กระทรวง (4E) : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
2. ตอบตัวชี้วัด KPI กระทรวง :  ร้อยละของอ าเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีมีคุณภาพ
3. สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา(สสจ.นครนายก)  ส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภค
4. สอดคล้องกับแผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ

 ณ ประชุมวนัที่ 28 ก.ย. 2564 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงาน ข้อเสนอแนะ/โครงการ 
1.พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ.)
อ าเภอมีการด าเนินงานและผ่านเกณฑ์การประเมิน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีมีคุณภาพ 

ดูแลคุณภาพชีวิตกลุ่ม
เปราะบาง จ านวน 28,974 
คน 

ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 100 1.ประชุมทบทวนคัดเลือกประเด็น
ปัญหา 
2. ประเมินตนเองตามแบบ UCCARE
3.จัดท าแผน/ ด าเนินการตามแผน/
บูรณาการทรัพยากรจากทุกภาคส่วน 
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สรุปผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 
กลุ่มงานพฒันาคณุภาพและรปูแบบบรกิาร 

การพัฒนาระบบการแพทยป์ฐมภมูิ
1. สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์(กระทรวง (4E) : ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
2. ตอบตัวชี้วัด KPI กระทรวง :  1.จ านวนการจัดต้ังหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562

2.ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจ าบ้าน มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
3. สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา(สสจ.นครนายก)  พัฒนาและส่งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ
4. สอดคล้องกับแผนงานการพัฒนาระบบริการสุขภาพ (Service Plan)

 ณ ประชุมวนัที่ 28 ก.ย. 2564

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงาน ข้อเสนอแนะ/โครงการ 
1.การจัดต้ัง PCU & NPCU ตาม พรบ.ระบบ
สุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562 

เขตเมือง ร้อยละ 50 
เขตชนบท ร้อยละ 40 
ครอบคลุม ปชก.  
ร้อยละ 40  

ไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 
21.42 
ไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 
26.17 
ไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 24.3

1. ทบทวนทบทวนแผนการจัดต้ัง PCU & NPCU
2. ทบทวนแผนบุคลากรในการจัดต้ังทีม
3. วางแผนการจัดต้ังแบบมีแพทย์/ ไม่มีแพทย์
4. สนับสนุนแพทย์อบรม Basic Course/ Short
Course 
5. พัฒนาศักยภาพ อสม./ อสค.ในการร่วมติดตาม
เย่ียม Pt. 

2.ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับการ
ดูแลจาก อสม. หมอประจ าบ้าน มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

1.พัฒนาศักยภาพ อสม. เป็น 
อสม.หมอประจ าบ้าน 
2.ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายได้รับ
การดูแล จาก อสม.หมอ
ประจ าบ้าน มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 (ร้อยละ 100) 

จ านวน รวม 408 คน 

จ านวน รวม 2,856 คน 
ร้อยละ 100 

1.จัดประชุมคณะท างานฯ / ก าหนดหลักสูตร
อบรม 
2.จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. เป็น อสม.หมอ
ประจ าบ้าน (หมู่บ้านละ 1 คน) 
3.ประเมินผลการปฏิบัติงาน อสม.หมอประจ าบ้าน
ในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย 
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สรุปผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 
กลุ่มงานพฒันาคณุภาพและรปูแบบบรกิาร 

การพัฒนาระบบการดูแลผูป้่วยแบบประคบัประคอง 
1. สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์(กระทรวง (4E) : ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
2. ตอบตัวชี้วัด KPI กระทรวง :  ร้อยละการบรรเทาอาการต่างๆ ด้วย Opiols ในผู้ป่วยประคับประคองอย่างมีคุณภาพ
3. สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา(สสจ.นครนายก)  พัฒนาและส่งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ
4. สอดคล้องกับแผนงานการพัฒนาระบบริการสุขภาพ (Service Plan)

 ณ ประชุมวนัที่ 28 ก.ย. 2564 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงาน ข้อเสนอแนะ/โครงการ 

1.การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคอง (Palliative Care Care) 

ร้อยละ 40 ร้อยละ 21.43 1.พัฒนาการติดตามอาการผู้ป่วยท่ีบ้าน
Home Ward / จัดท ารายละเอียด 
การเยี่ยมบ้าน 
2.จัดประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้เครือข่าย
การด าเนินงานการดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคอง 
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สรุปผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 
กลุ่มงานพฒันาคณุภาพและรปูแบบบรกิาร 

โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ 
1. สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์(กระทรวง (4E) : 4. ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
2. ตอบตัวชี้วัด KPI กระทรวง :  ร้อยละของ 1.ร้อยละความส าเร็จของส่วนราชการที่ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด

2.ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3
 3.ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว 

3. สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา(สสจ.นครนายก)  ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างมีธรรมาภิบาล
4. สอดคล้องกับแผนงานการพัฒนาระบบ ธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

 ณ ประชุมวันที่ 28 ก.ย. 2564 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงาน ข้อเสนอแนะ/โครงการ 

1.การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA) 
ร้อยละความส าเร็จของส่วนราชการในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีด าเนินการ 
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานในระบบ      
ทุกไตรมาส (ครบถ้วน 
ภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนด) 
สสอ. ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 
100 
4 ผ่านเกณฑ์ ระดับ 5 
ร้อยละ 100 

สสจ. ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ 100 

1. จัดท าลักษณะส าคัญขององค์กร (ทบทวนทุกปี)
2. ประเมินองค์กรด้วยตนเอง หมวด 1 -6 หาโอกาส
ในการปรับปรุง (OFIOFI) 
3. น า (OFI) มาจัดล าดับความส าคัญ และจัดท า
แผนพัฒนาองค์กร หมวดละ 1 แผน 
4. ก าหนดตัวชี้วัดหมวด 7 ตามหัวข้อ 7.1 -7.6
จ านวน 6 หัวข้อ ครบ 18 ตัวชี้วัด 
5. ด าเนินการแผนพัฒนาองค์กร
6. รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานของ
แผนพัฒนาองค์กร และผลลัพธ์ตัวช้ีวัด 
รอบ 3, 6, 9แ ละ 12 เดือน ภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนด 
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงาน ข้อเสนอแนะ/โครงการ 

2.โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพ
มาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 

รพท. (เป้าหมาย 
ร้อยละ 98)  
รพช. (เป้าหมาย 
 ร้อยละ 80) 

ร้อยละ 100 
ร้อยละ 66.67 

สนับสนุน ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของ รพ. 

3..รพ.สต.ผ่านเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5ดาว (สะสม) 
 ร้อยละ 75 

สสจ. ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ 80.36 

(เนื่องจากสถานการณ์ COVID 19 กระทรวงฯ แจ้ง
งดการประเมิน และให้คงสภาพไปก่อน) 
1.ด าเนินการใน รพ.สต. ท่ียังไม่ผ่านเกณฑ์ก่อน   
(11 แห่ง) 
2.ด าเนินการใน รพ.สต.Re ac ปี 2560-2561
(20 แห่ง) 

4.สถานพยาบาล ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพ (9 ด้าน) 

1.รพ. ในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข  

2.รพ.นอกสังกัด 

1.ระดับพื้นฐาน 3
แห่ง 
2.ระดับคุณภาพ 1
แห่ง (รพ.องครักษ์) 
3.นอกสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 
ระดับพื้นฐาน 2 แห่ง 

1.ปัญหาสถานการณ์โควิด-19
2.ขยายสถานพยาบาลเป้าหมายจาก 4 แห่ง เป็น 
6 แห่ง 
3.เกณฑ์มาตรฐานปรับจาก 7 ด้าน เป็น 9 ด้าน 
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สรุปผลการด าเนนิงาน ปีงบประมาณ 2564 
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
1. สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์(กระทรวง (4E) : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
2. ตอบตัวชี้วัด KPI กระทรวง :  1.ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital
3. สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา(สสจ.นครนายก)  ที่ 4 : ส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภค
4. สอดคล้องกับแผนงานการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ณ ประชุมวันที่ 28 ก.ย. 2564 

  ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงาน ข้อเสนอแนะ/โครงการ 
ร้อยละของสถานบริการสาธารณสุขท่ีจัดการ
อนามัยส่ิงแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ 

ระดับดีมากขึ้นไป 97.47 ร้อยละ 100 สุขาภิบาลอาหารและน้ า 
1.อบรมสูตรสุขาภิบาลอาหาร 
2.ประเมินมาตรฐาน GFGT&มาตรการโควิด 
3.ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพน้ าอุปโภคบริโภค 
4.พัฒนาชมรม/เครือข่าย 
อนามัยสิ่งแวดล้อม  
1.ทบทวนแนวทางG&C Hotpital รพ.สต. 
2.ประเมินมาตรฐานG&C Hotpital รพ.สต. 
3.เย่ียมเสริมพลังและประเมินมาตรการโควิด 
4.พัฒนาความรู้และทักษะการใช้พรบ.สธ. 
5.ส่งเสริมการพัฒนา EHA 
อาชีวอนามัย 
1.จัดให้มีระบบเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศ 
2.ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัย 
3.ตรวจประเมินคุณภตรวจประเมินคุณภาพสถาน
ประกอบการปลอดโรค มาตรการโควิด 
4.ตรวจเฝ้าระวังสารเคมีตกค้างในเกษตรกร 
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สรุปผลการด าเนนิงาน ปีงบประมาณ 2564 
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 

แผนงานปอ้งกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
1. สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์(กระทรวง (4E) : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
2. ตอบตัวชี้วัด KPI กระทรวง :  1.ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital
3. สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา(สสจ.นครนายก)  ที่ 4 : ส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภค
4. สอดคล้องกับแผนงานการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

    ณ ประชุมวันที่ 28 ก.ย. 2564 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงาน ข้อเสนอแนะ/โครงการ 

1.การคัดกรอง DM / HT ในประชากร 35
ปี ขึ้นไป ปี 2564 

2.ผู้ป่วยเบาหวานควบคุมระดับน้ าตาลได้ดี
เป้าหมาย ≥ 40 % 

3.อัตราตายอุบัติจราจร
4.การเข้าถึงบริการ EMS
5.เด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นด้วย
TEDA 41 
6.ผู้บ าบัดยาเสพติดได้รับการติดตาม
7.ผู้ป่วยยาเสพติด SMIV ได้รับการช่วยเหลือ
8.อัตราการฆ่าตัวตัวตายส าเร็จ

  9.ผู้ป่วยโรคจิตเข้าถึงบริการสุขภาพจิต
10. ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ

DM ร้อยละ 90 
HT  ร้อยละ 90 

>ร้อยละ 40 

ร้อยละ 22.3 
ร้อยละ 26.5 
ร้อยละ 70 

ร้อยละ 55 
ร้อยละ 55 
≤ร้อยละ 8.0 
> ร้อยละ 82 
> ร้อยละ 71 

ร้อยละ 93.31 
ร้อยละ 93.39 

ร้อยละ 34.3 

ร้อยละ 29.2 
ร้อยละ 22.4 
ร้อยละ 36.3 

ร้อยละ 33.5 
ร้อยละ19.4 
ร้อยละ 7 
ผลงาน 89.8 
ผลงาน  78.4 

DM /HT 
1. ลดจ านวนผู้ป่วยท่ีมารับบริการท่ี รพ.ลดลง โดยส่งผู้ป่วย
ท่ีควบคุมได้ รับยา รพสต. ท้ังนี้เพื่อให้แพทย์ พยาบาล และ 
สหสาขาวิชาชีพได้ดูแลผู้ป่วยได้มากขึ้น 
2. เสริมสร้างพลังอ านาจให้กับผู้ป่วย เรื่องความรู้
การปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
3. ให้ผู้ป่วยได้รับการ เจาะเลือด Check up DM ทุกราย
อุบัติเหตุจราจร 
1.ต้ังกลุ่มไลน์EMSส่งต่อข้อมูล แชร์สถานท่ี ก าหนดจุดเส่ียง
และแก้ไขโดยคณะกรรมการ 
เด็กพัฒนาการล่าช้า 
2.ตั้งกลุ่มไลน์ส่งต่อข้อมูล ก าหนดแนวทางปฏิบัติร่วมกัน
บ าบัดยาเสพติด 
3.สนับสนุนการบ าบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดโดยชุมชนเป็น
ศูนย์กลาง 
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สรุปผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 
1. สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์(กระทรวง (4E) : 3.ด้านบุคลากรเปน็เลิศ (People Excellence)
2. ตอบตัวชี้วัด KPI กระทรวง :  1.ร้อยละของบุคลากรที่มีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นได้รับการพัฒนา

2.ร้อยละองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ
3. สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา(สสจ.นครนายก)  ที่ 4 : พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการที่เป็นเลิศ
4. สอดคล้องกับแผนงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ

 ณ ประชุมวันที่ 28 ก.ย. 2564 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงาน ข้อเสนอแนะ/โครงการ 

1.ร้อยละของบุคลากรท่ีมีความพร้อมรองรับการ
เข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงขึ้นได้รับการพัฒนา 

2.จ านวนองค์กรแห่งความสุขท่ีมีคุณภาพ
    มาตรฐาน 

≥ ร้อยละ 80 ผลงานร้อยละ 75 1.บุคลากรได้รับการพัฒนาไม่ครอบคลุมเป้าหมายเนื่องจาก
บุคลากรของหน่วยบริการมีภาระงานการให้บริการ
สถานการณ์โควิด 
แนวทางการบริหารจัดการ  ดังนี้ 
    สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรทางการ
บริหารผ่านระบบออนไลน์ ท่ีสถาบัน ต่างๆ เปิดการอบรม
และมีหนังสือรับรองหลังเสร็จส้ินการอบรมเพื่อน ามาใช้ 
2.กระทรวงสาธารณสุข จะประเมินความสุขบุคลากร 
(Happinometer) และการประเมินสุขภาวะองค์กรภาครัฐ 
(HPI ) โดยสร้าง Website : Happy MOPH เพื่อเป็นแหล่ง
รวบรวม  ผลการด าเนินงานและฐานข้อมูลการขับเคล่ือน
ความสุข ซึ่งส านักงานสาธารณสุขจังหวัดร่วมกับชมรม     
ชีวีมีสุข จะจัดกิจกรรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และจะ
ติดตามการด าเนินกิจกรรมสร้างสุขภายในองค์กรในรพช.
และสสอ. 
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สรุปผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 
กลุ่มกฎหมาย 

ประเมินคุณธรรมความโปร่งใส 
1. สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์(กระทรวง (4E) : ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
2. ตอบตัวชี้วัด KPI กระทรวง :  1.ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA
3. สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา(สสจ.นครนายก)  ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างมีธรรมาภิบาล
4. สอดคล้องกับแผนงานการพัฒนาระบบ ธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

 ณ ประชุมวันที่ 28 ก.ย. 2564 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงาน ข้อเสนอแนะ/โครงการ 

ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ 2564 

เป้าหมายร้อยละ 92 ร้อยละ 77.78 1.พัฒนาหน่วยงานท่ีมีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์  
   1.1. การนิเทศ/ติดตาม เสริมพลังการท างาน 
   1.2. โครงการแก้ไขปัญหาของหน่วยงาน 
2.การคงสภาพหน่วยงานท่ีมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ 
3.สรุปบทเรียนการพัฒนา การประเมิน ITA ของหน่วยงาน 
ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก 
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สรุปผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 
กลุ่มบริหารท่ัวไป 

ประเมินคุณธรรมความโปร่งใส 
1. สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์(กระทรวง (4E) : ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
2. ตอบตัวชี้วัด KPI กระทรวง :  การเพิ่มประสิทธิภาพแผนเงินบ ารุงของหน่วยบริการผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80.
3. สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา(สสจ.นครนายก)  ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างมีธรรมาภิบาล
4. สอดคล้องกับแผนงานการพัฒนาระบบ ธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

    ณ ประชุมวันที่ 28 ก.ย. 
2564 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงาน ข้อเสนอแนะ/โครงการ 
1.1การเพิ่มประสิทธิภาพแผนเงินบ ารุง 
ของหน่วยบริการผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 

เป้าหมาย ร้อยละ 80 ร้อยละ 83.72 1.กองเศรษฐกิจสุขภาพเป็นเจ้าภาพการขับเคล่ือน 
2.รพ.แต่งต้ังคณะอนุกรรมการด้านต่างๆ ร่วมกัน 
จัดท าแผนฯ เสนอคณะกรรมการบริหาร รพ. 
3. สสจ.(บริหาร) ตรวจสอบความถูกต้อง/สอดคล้อง
ก่อนเสนอ CFOCFOและ นพ.สสจ.นย.อนุมัติ 
4.รพ.รายงานผลการด าเนินงานตามแผนเงินบ ารุง 
ทุกไตรมาส และน าเสนอผู้บริหาร 
5. สร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าแผน
เงินบ ารุงแก่บุคลากร 
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ส่วนที่ 5 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การสาธารณสุข
(ทบทวนปี พ.ศ.2565) 
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วิสัยทัศน์สุขภาพจงัหวัดนครนายกปี 2560-2579 (ทบทวนปี 2565) “เป็นองคก์รต้นแบบด้านสขุภาพ โดยการมสี่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเพื่อประชาชนสขุภาพด”ี 

พันธกจิ 

1. พัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
2. พัฒนาระบบบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
3. พัฒนาระบบบริการให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
4. พัฒนาระบบกำลังคนด้านสุขภาพ
5.ส่งเสริมการมีสว่นรว่มของภาคีเครือข่าย

ประเดน็การพัฒนา 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรค  ภยัสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภค 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมการจดัระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการใหบ้ริการที่เป็นเลิศ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างมีธรรมาภิบาล 

ประเดน็การมุ่งเนน้ 
1.. การป้องกันโรคติดต่อ (Covid-19) 
2.การป้องกันโรคไม่ติดต่อ
3.. การดูแลผู้สูงอายุ 
4.ระบบ IT สำหรับขับเคลื่อน30 บาท รักษาทุกที่
5.. RTI  (การป้องกันการบาดเจบ็จาการจราจรทางถนน) 
6. IMC (Intermediate Care)
7.การป้องกันการคลอดก่อนกาํหนด
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วิสัยทัศน์สุขภาพจังหวัดนครนายกปี 2560-2579 (ทบทวนป ี2565) 

เป็นองค์กรต้นแบบด้านสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเพื่อประชาชนสุขภาพดี 

พันธกิจ 

ธ 

1. พัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 2. พัฒนาระบบบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

3. พัฒนาระบบบริการให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 4. พัฒนาระบบกำลังคนด้านสุขภาพ
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

ค่านิยม 

ธ เป้าประสงค ์

ธ 

M=Mastery 

เป็นนายตนเอง 

O=Originality 

เร่งสร้างสิ่ง

ตนเอง

P=People Center approach 

ใส่ใจประชาชน ตนเอง 

H=Humility 

ถ่อมตนอ่อนน้อม 

N=Network & Teamwork 

ทำงานเป็นเครือข่ายและเปน็ทีม 

ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่ ภาคีเครือข่ายมีความสุข  ระบบสุขภาพที่ยั่งยืน 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 

1. แผนงานการพัฒนาคณุภาพชีวิต
    ทุกกลุ่มวัย 
2. แผนงานการพัฒนาคณุภาพชีวิต
   ระดับอำเภอ 
3. แผนงานป้องกันควบคุมโรคและ
    ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสขุภาพ 
4. แผนงานการบริหารจดัการ
สิ่งแวดล้อม 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 
พัฒนาและส่งเสริมการจัดระบบ

บริการสุขภาพให้มีคุณภาพ 

5. แผนงานการพัฒนาระบบบริการ การแพทย์ฉุกเฉินครบ
วงจรและระบบ การส่งต่อ 
6. แผนงานการพัฒนาตามโครงการพระราชดำริ โครงการ

เฉลิมพระเกียรติ
7. แผนงานการพัฒนาระบบริการสุขภาพ(ServicePlan)
8. แผนงานการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
9.แผนงานการท่องเทียวเชิงสุขภาพและการแพทยแ์ผนไทย

ประเดน็การพัฒนาที่ 3 
พัฒนาบุคลากรให้มีประสทิธิภาพใน

การให้บริการที่เป็นเลิศ 

10. แผนงานการ
พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
กำลังคนด้าน
สุขภาพ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 
พัฒนาระบบบริหารจดัการด้านการแพทย์
และการสาธารณสุขอย่างมีธรรมาภิบาล 

ธ
11. แผนงานกาบริหารจัดการด้าน
     การเงินการคลังสุขภาพ 
12. แผนงานการพัฒนางานวิจัยและ

นวัตกรรมด้านสุขภาพ
13. แผนงานการพัฒนาระบบ
      ธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
14. แผนงานการพัฒนาระบบข้อมูล
      สารสนเทศด้านสุขภาพ 

ประเด็น

มุ่งเน้น(BR) 4. ระบบ IT สำหรับขับเคลื่อน30 บาท รักษาทุกที่ 

ธ

1.การป้องกันโรคติดต่อ(Covid-19) 2.การป้องกันโรคไม่ติดต่อ

ธ 5.RTI 

3.การดูแลผู้สูงอายุ 

ธ6. IMC 7.การป้องกันการคลองก่อนกำหนด

50

สงเสริม ปองกัน ควบคุมโรค              

ภัยสุขภาพและคุมครองผูบริโภค



ส่วนที่ 6 

แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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ผลผลิต 
งวด1

ผลผลิต งวด2 งบเฉพาะ เบกิแทนกนั งบอดุหนนุ

อืน่ๆ
(งบกองทุน/
สสส./แพทย์
แผนไทย)

1. แผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ทุกกลุ่มวัย

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
15 67,325    34,100       5,000         -          -          - 

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
1 -          -             -             -          -          - 

2. แผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ
4 -          58,900       13,900       -          -          55,500      

3. แผนงานปอ้งกนัควบคุมโรคและ
ลดปจัจัยเส่ียงด้านสุขภาพ

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
7          - 58,900       14,990       -          -          - 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 18 28,300    38,300       -             75,115    -          - 
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่
ติดต่อฯ 4 59,300    -             -             -          -          - 

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
สาธารณสุข 2 6,930      12,630       -             -          -          - 

4. แผนงานการบริหารจัดการ
ส่ิงแวดล้อม

กลุ่มงานอนามยัส่ิงแวดล้อม
6 -          -             31,925       -          -          - 

 รวม 57      161,855  202,830     65,815       75,115    -          55,500      

สรุปแผนปฏบิัตกิารดา้นสุขภาพประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามยุทธศาสตร์ประเดน็การพัฒนา 4 ประเดน็

ประเด็นการพัฒนา แผนงาน
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ

1.ส่งเสริม ปอ้งกนั ควบคุมโรค
 ภยัสุขภาพและคุ้มครอง
ผู้บริโภค

กลุ่มงาน
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ผลผลิต 
งวด1

ผลผลิต งวด2 งบเฉพาะ เบกิแทนกนั งบอดุหนนุ

อืน่ๆ
(งบกองทุน/
สสส./แพทย์
แผนไทย)

สรุปแผนปฏบิัตกิารดา้นสุขภาพประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามยุทธศาสตร์ประเดน็การพัฒนา 4 ประเดน็

ประเด็นการพัฒนา แผนงาน
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ

1.ส่งเสริม ปอ้งกนั ควบคุมโรค
ภยัสุขภาพและคุ้มครอง
ผู้บริโภค

กลุ่มงาน

5. แผนงานการพัฒนาระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบ
 การส่งต่อ

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่
ติดต่อฯ

1 -          -             -             -          -          114,750    
6. แผนงานการพัฒนาตามโครงการ
พระราชด าริ โครงการเฉลิมพระเกยีรติ

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

2 -          -             -             -          148,000  - 
7. แผนงานการพัฒนาระบบริการ
สุขภาพ(ServicePlan)

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
1         -         -         - -          -          - 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 4 -          23,600       -             -          -          - 
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่
ติดต่อฯ 9 789,440     179,500    

8. แผนงานการพัฒนาระบบ
การแพทย์ปฐมภมูิ

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ
9 -          30,000       73,600       104,400  -          - 

9.แผนงานการท่องเทียวเชิงสุขภาพ
และการแพทย์แผนไทย

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
3 -          -             -             -          -          150,000    

รวม 29      -          53,600       863,040     104,400  148,000  444,250    

3.พัฒนาบคุลากรใหม้ี
ประสิทธิภาพในการใหบ้ริการที่
เปน็เลิศ

10. แผนงานการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ

กลุ่มงานบริหารทรัพยากร
บคุคล

5 3,675      82,375       -             -          -          - 
รวม 5 3,675      82,375       -             -          -          - 

2.พัฒนาและส่งเสริมการ
จัดระบบบริการสุขภาพใหม้ี
คุณภาพ
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ผลผลิต 
งวด1

ผลผลิต งวด2 งบเฉพาะ เบิกแทนกนั งบอดุหนุน

อื่นๆ
(งบกองทุน/
สสส./แพทย์
แผนไทย)

สรุปแผนปฏิบตัิการด้านสุขภาพประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565 ตามยทุธศาสตร์ประเด็นการพัฒนา 4 ประเด็น

ประเด็นการพฒันา แผนงาน
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ

1.ส่งเสริม ป้องกนั ควบคุมโรค
ภยัสุขภาพและคุ้มครอง
ผู้บริโภค

กลุ่มงาน

4.พฒันาระบบบริหารจดัการ
ด้านการแพทยแ์ละการ
สาธารณสุขอยา่งมีธรรมาภบิาล

11. แผนงานกาบริหารจดัการด้าน
การเงินการคลังสุขภาพ

กลุ่มงานประกนัสุขภาพ

19 -          -             -             -          -          -            
กลุ่มงานบริหารทัว่ไป 2 -          -             -             -          -          -            

12. แผนงานการพฒันางานวจิยัและ
 นวตักรรมด้านสุขภาพ

กลุ่มงานบริหารทรัพยากร
บุคคล 1 -          -             -             -          -          -            

13. แผนงานการพฒันาระบบ ธรร
มาภบิาลและองค์กรคุณภาพ กลุ่มงานพฒันาคุณภาพฯ 7

20,000    215,600     95,000       -          -          -            
กลุ่มกฏหมาย 2 -          -             10,300       -          -          -            

14. แผนงานการพฒันาระบบขอ้มูล
 สารสนเทศด้านสุขภาพ

กลุ่มงานพฒันายทุธศาสตร์
สาธารณสุข 3 7,704      6,650         -             -          -          -            

15.ภารกจิพืน้ฐาน
กลุ่มงานพฒันายทุธศาสตร์
สาธารณสุข 7 55,626    438,130     -             -          -          -            
กลุ่มงานบริหารทัว่ไป 6 342,940  416,570     -             -          -          -            

รวม 57 426,270  1,241,700  105,300     -          -          -            
รวมทัง้หมด 148   591,800 1,580,505  1,034,155 179,515 148,000 499,750   
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สรุปแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

สอดคล้องกับประเด็น 
ยุทธศาสตร์กระทรววง 

(4E) 

ตัวชี้วัดกระทรวง สอดคล้องกับ
แผนพัฒนา 
สสจ.นย. 

แผนงาน จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ งบเฉพาะ/
เบิกแทนกัน/ งวด1 งวด2 

1.ด้านส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรค และ
คุ้มครองผู้บริโภคเป็น
เลิศ (PP&P 
Excellence) 

1. อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการ
เกิดมีชีพแสนคน 
2. เด็กไทยมีการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการสมวัย 
3. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ
15-19 ปี ต่อจำนวนประชากรหญิง
อายุ 15-19 ปี 1,000 คน 
4. ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง
ได้รับการดูแลตาม Care Plan 
5. ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึง
ประสงค์ได้รับการดูแลทั้งในสถาน
บริการและในชุมชน 
6. ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัด
กรองและพบว่าเป็น Geriatric 
Syndromes ได้รับการดูแลรักษาใน
คลินิกผู้สูงอายุ 

1. ส่งเสริม
ป้องกัน ควบคุม
โรค ภัยสุขภาพ
และคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

แผนงานการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ทุกกลุ่มวัย 

15 
โครงการ 

67,325 34,100 5,000 
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1 1.โครงการพัฒนา

คุณภาพงานอนามัย
แม่และเด็ก

1.ประชุมคณะท างานพัฒนางาน
อนามัยแม่และเด็ก ด้าน ANC ด้าน
 LR PP ด้าน เด็ก0-5 ปี และการ
บันทึกข้อมูล รายงานในระบบ HDC

อัตราส่วนมารดาตาย
ไม่เกิน 17 ต่อการ
เกิดมีชีพแสนคน

1.เพื่อวาง
แผนการ
ด าเนินงาน 
วิเคราะห์ปัญหา
แก้ไขปัญหา งาน
อนามัยแม่และเด็ก

40 คน 4 คร้ัง ต.ค.64-กย.65 12,400 ผลผลิต 6,200 6,200 กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ
(ลัดดา อ่วนศิริ)

2.ประชุมคณะกรรมการงาน
อนามัยแม่และเด็ก จังหวัด (MCH 
Board)

อัตราส่วนมารดาตาย
ไม่เกิน 17 ต่อแสน
การเกิดมีชีพ

1.สนับสนุนการ
ด าเนินงาน แก้ไข
ปัญหา ติดตามผล
การด าเนินงาน 
และประเมินผลงาน

40 คน 2 คร้ัง ต.ค.64-กย.65 กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ
(ลัดดา อ่วนศิริ)

3.พัฒนามาตรฐานงานอนามัยแม่
และเด็ก คลีนิกฝากครรภ์ ห้อง
คลอด คลีนิกเด็กดี ทบทวน CPG 
PPH ชี้แจงท าความเข้าใจกับ รพ.
ลูกข่าย

อัตราส่วนมารดาตาย
 ไม่เกิน 17 ต่อแสน
การเกิดมีชีพ

รพ.ทุกแห่ง
ด าเนินงานตาม
มาตรฐานงาน
อนามัยแม่และเด็ก

4 แห่ง 4 คร้ัง ต.ค.64-กย.65 กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ
(ลัดดา อ่วนศิริ)

2.ลดแม่ตายจาก PPH 1.พัฒนาศักยภาพบุคลากร
2.ทบทวน ฟื้นฟูพัฒนาระบบส่งต่อ 
3.ก ากับติดตามเพื่อป้องกันการ
เสียชีวิตจาก PPH

อัตราส่วนมารดาตาย
 ไม่เกิน 17 ต่อแสน
การเกิดมีชีพ

เพื่อป้องกันการ
เสียชีวิตจาก PPH

รพท./รพช. 2 คร้ง ต.ค.64-กย.65 กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ
สสจ./รพ.
นครนายก

3.เพิ่มการเข้าถึง
บริการฝากครรภ์เร็ว

1.ค้นหาเชิงรุกในชุมชน
2.สนับสนุนชุดตรวจ Pregtest
3.สร้างระบบให้เข้าถึงง่าย QR 
Code ฝากครรภ์ออนไลน์

ANC < 12 สัปดาห์
 ร้อยละ 75

เพื่อลดอัตราการ
คลอดก่อนก าหนด
ในหญิงต้ังครรภ์

รพท./รพช. หญิง
ต้ังครรภ์
ทุกราย

ต.ค.64-กย.65 กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ
ลัดดา อ่วมศิริ

แหล่ง
งบประมาณ ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ไตรมาส 1

ประเด็นการพัฒนาสสจ.นย.ที ่1 ส่งเสริม ปอ้งกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภค

แผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวติ ทุกกลุ่มวยั

ไตรมาส 2

แผนปฏิบตัิการและแผนงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

ลําดับ
   ที่

ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์
เป้าหมาย/

จ านวน

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รับผิดชอบหน่วยนับ

วัน/เดือน/ปี
ด าเนินการ

งบประมาณ
รวม 
(บาท)
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

แหล่ง
งบประมาณ ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ไตรมาส 1

ประเด็นการพัฒนาสสจ.นย.ที ่1 ส่งเสริม ปอ้งกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภค

แผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวติ ทุกกลุ่มวยั

ไตรมาส 2

แผนปฏิบตัิการและแผนงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

ลําดับ

ที่
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/
จ านวน

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รับผิดชอบหน่วยนับ

วัน/เดือน/ปี
ด าเนินการ

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

4.สร้างทักษะความ
รอบรู้ด้านสุขภาพใน
การป้องกันการ
คลอดก่อนก าหนด

1.พัฒนาทักษะ HL ให้พยาบาล   
คลีนิคฝากครรภ์
2.ด าเนินการสร้าง HL ให้กับหญิง
ต้ังครรภ์พื้นที่น าร่อง (รพ.นครนายก)
3. นิเทศติดตาม และประเมินผล

ลดพฤติกรรมเส่ียง
ต่อการคลอดก่อน
ก าหนด < 9 %

เพื่อลดอัตราการ
คลอดก่อนก าหนด
ในหญิงต้ังครรภ์

รพ.
นครนายก

หญิง
ต้ังครรภ์
ทุกราย

ต.ค.64-กย.65 กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ
ลัดดา อ่วมศิริ

2 โครงการส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก 0-5 ปี

1.พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการ
ตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย - on the jop training/
ทบทวนทักษะการตรวจคัดกรอง /
สุ่มประเมินทักษะการตรวจคัดกรอง

1.เด็ก 0-5 ปี มี
พัฒนาการสมวัย
ร้อยละ85

เพื่อสร้างองค์
ความรู้และทักษะ
ในการตรวจคัด
กรองพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย

จนท.สธ /
ครูผู้ดูแล
เด็ก 80 คน

80 คน ต.ค.64-กย.65 กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ
ลัดดา อ่วมศิริ

2.โครงการส่งการบ้านวันรับวัคซีน 1.เด็ก 0-5 ปี มี
พัฒนาการสมวัย
ร้อยละ85

1.เพื่อให้พ่อแม่
สามารถเฝ้าระวัง
พัฒนาการเด็กได้
ด้วยตนเองตลอด
ช่วงอายุ

4 แห่ง 
รพ.ท/รพช
 3 แห่ง

12 คร้ัง ต.ค.64-กย.65 กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ
ลัดดา อ่วมศิริ

3.บูรณาการความร่วมมือ ครู หมอ
 พ่อ แม่ (อ าเภอน าร่อง: อ าเภอ
บ้านนา)

1.เด็ก 0-5 ปี มี
พัฒนาการสมวัย
ร้อยละ85

1.เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ จนท. 
และครูพี่เล้ียง
เร่ืองการคัดกรอง
พัฒนาการ
โภชนาการ

จนท.สธ./
ครูพี่เล้ียง/
ผู้ดูแลเด็ก 
ศพด.

30 คน ต.ค.64-กย.65 กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ
ลัดดา อ่วมศิริ
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แหล่ง
งบประมาณ ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ไตรมาส 1

ประเด็นการพัฒนาสสจ.นย.ที ่1 ส่งเสริม ปอ้งกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภค

แผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวติ ทุกกลุ่มวยั

ไตรมาส 2

แผนปฏิบตัิการและแผนงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

ลําดับ

ที่
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/
จ านวน

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รับผิดชอบหน่วยนับ

วัน/เดือน/ปี
ด าเนินการ

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

โครงการส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก 0-5 ปี
(ต่อ)

4.ต าบลมหัศจรรย์ 1,000 วันแรก
ของชีวิต

1.เด็ก 0-5 ปี มี
พัฒนาการสมวัย
ร้อยละ85

1.เพื่อส่งเสริมการ
เข้าถึงบริการฝาก
ครรภ์คุณภาพ2.
ชุมชนภาคี
เครือข่ายมีส่วน
ร่วมกิจกรรม

อย่างน้อย
อ าเภอละ 
2 ต าบล

8 ต าบล ต.ค.64-กย.65 กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ
ลัดดา อ่วมศิริ

5.โครงการส่งเสริมพัฒนาการ เด็ก
0-5 ปี สูงดีสมส่วนและส่วนสูง
เฉล่ียที่อายุ 5 ปี

1.เด็ก 0-5 ปี 
รูปร่างดีและสมส่วน 
ร้อยละ 62และ
ส่วนสูงแฉล่ีย  
เด็กชาย 113 ซ.ม. 
เด็กหญิง 112 ซ.ม

1.เด็ก 0-5 ปี 
ได้รับการตรวจ
พัฒนาการตาม
ช่วงวัย และชั่ง
น้ าหนัก วัด
ส่วนสูงทุก 3 เดือน

เด็ก 0-5 ปี 4 คร้ัง ต.ค.64
ม.ค.65
เมย. 65
ก.ค. 65

กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ
ลัดดา อ่วมศิริ

3 โครงการส่งเสริม
สุขภาพกลุ่มเด็กวัย
เรียนสูงดี สมส่วน 
สมองดี

*ประชุมคณะท างานขับเคล่ือนการ
ด าเนินส่งเสริมสุขภาพกลุ่มเด็กวัย
เรียนจังหวัดนครนายก     *
ติดตามการชั่งน้ าหนักวัดส่วนสูงใน
เด็กนักเรียนอายุ 6 -14ปี และ
ติดตามการบันทึกข้อมูลในระบบ 
HDC ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในกค.
,และธค.65   *สอบเทียบเคร่ืองมือ
ได้แก่เคร่ืองชั่งน้ าหนักและที่วัด
ส่วนสูงให้ได้ตามมาตรฐานปีละ 1 
คร้ัง(มิย.65)

ร้อยละของเด็กวัย
เรียนสูงดีสมส่วน
เท่ากับ 66

1.เพื่อชี้แจง
นโยบายการ
ด าเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มเด็กวัยเรียน
และติดตามการ
บันทึกข้อมูล
นะบบ HDC
2.เพื่อติดตาม 
การด าเนินงาน
การป้องกันการ
แพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัส โคโรน่า
2019

30 คน 18 พ.ย 64 กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ
(อชิรญา
นาคฤทธิ์)
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

แหล่ง
งบประมาณ ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ไตรมาส 1

ประเด็นการพัฒนาสสจ.นย.ที ่1 ส่งเสริม ปอ้งกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภค

แผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวติ ทุกกลุ่มวยั

ไตรมาส 2

แผนปฏิบตัิการและแผนงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

ล าดับ
ที่

ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์
เป้าหมาย/

จ านวน

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รับผิดชอบหน่วยนับ

วัน/เดือน/ปี
ด าเนินการ

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

4 โครงการติดตามและ
เยี่ยมเสริมพลัง
โรงเรียนในถิ่น
ทุรกันดาร(กพด.)ใน
โครงการพระราชด าริฯ

ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเสริมพลัง
โรงเรียน กพด.ในโครงการ
พระราชด าริฯ ร่วมกับ
คณะกรรมการโครงการฯ

เพื่อติดตามการ
ด าเนินร่วมกับ
คณะกรรมการ
โครงการฯ และ
การด าเนินงาน
แบบบูรณาการ
กับหน่วยงานภาคี
เครือข่าย

20 แห่ง มค-มีค.64 กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ
(อชิรญา
นาคฤทธิ์)

5 โครงการคัดกรอง
สายตานักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่1 ที่
มีภาวะผิดปกติ

*ติดตามการคัดกรองสายตา
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1และ
บันทึกในโปรแกรม 
Visionthai2020 ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนอย่างน้อย ปีละ 1คร้ัง
(มีค.65- ม.ิย.65)

*เพื่อให้เด็ก
นักเรียนที่มีภาวะ
สายตาผิดปกติ
ได้รับการแก้ไข
และได้รับแว่น
สายตา

60 แห่ง มึ.ค.-มิย.65 กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ
(อชิรญา
นาคฤทธิ์)

6 โครงการส่งเสริม
สุขภาพกลุ่มวัยท างาน

*ตรวจสุขภาพประจ าปีบุคลากร ใน
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครนายก

ร้อยละของ
ประชากรวัยท างานมี
 BMI ปกติเท่ากับ 55

เพื่อติดตามภาวะ
สุขภาพของ
ประชากรวัย
ท างานและ
บุคลากรในสสจ.
นครนายก

100 คน 25 พย. 64 กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ
(อชิรญา
นาคฤทธิ์)
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

แหล่ง
งบประมาณ ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ไตรมาส 1

ประเด็นการพัฒนาสสจ.นย.ที ่1 ส่งเสริม ปอ้งกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภค

แผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวติ ทุกกลุ่มวยั

ไตรมาส 2

แผนปฏิบตัิการและแผนงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

ล าดับ
ที่

ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์
เป้าหมาย/

จ านวน

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รับผิดชอบหน่วยนับ

วัน/เดือน/ปี
ด าเนินการ

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

7 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการ
ต้ังครรภ์วัยรุ่นใน
จังหวัดนครนายก ปี 
2565

1. ประชุมคณะท างานระดับจังหวัด
 พัฒนากลไกการประสานงาน
ระดับต าบล อ าเภอ และจังหวัด 
และประชุมติดตามการด าเนินงาน
ทุก ๓ เดือน

เพื่อให้การ
ขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานตาม
พระราชบัญญัติการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการต้ังครรภ์
ในวัยรุ่น พ.ศ.2559
 เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

เพื่อพัฒนากลไก
การท างานระดับ
จังหวัดให้สามารถ
สนับสนุนการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการ
ต้ังครรภ์วัยรุ่นใน
จังหวัดนครนายก
แบบบูรณาการ
และอย่างยั่งยืน

50 คน ธ.ค.64 . มี.ค.
65 , มิ.ย.65

 ,ส.ค.65

15,500 งบผลผลิต 7,750 7,750 กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ
(จุฬาลักษณ์)

2. จัดประชุมคณะอนุกรรมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ต้ังครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดนครนายก

เพื่อให้การ
ขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานตาม
พระราชบัญญัติการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการต้ังครรภ์
ในวัยรุ่น พ.ศ.2559
 เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

เพื่อพัฒนากลไก
การท างานระดับ
จังหวัดให้สามารถ
สนับสนุนการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการ
ต้ังครรภ์วัยรุ่นใน
จังหวัดนครนายก
แบบบูรณาการ
และอย่างยั่งยืน

40 คน ม.ค.65 , 
ส.ค.65

6,200 งบผลผลิต 6,200 กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ
(จุฬาลักษณ์)
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

แหล่ง
งบประมาณ ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ไตรมาส 1

ประเด็นการพัฒนาสสจ.นย.ที ่1 ส่งเสริม ปอ้งกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภค

แผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวติ ทุกกลุ่มวยั

ไตรมาส 2

แผนปฏิบตัิการและแผนงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

ล าดับ
ที่

ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์
เป้าหมาย/

จ านวน

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รับผิดชอบหน่วยนับ

วัน/เดือน/ปี
ด าเนินการ

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการ
ต้ังครรภ์วัยรุ่นใน
จังหวัดนครนายก ปี 
2565 (ต่อ)

3. ส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพที่
เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน
ตามมาตรฐาน YFHS เพื่อการ
ด าเนินงานให้มีความต่อเนื่อง
และยั่งยืน และพัฒนาโรงพยาบาล
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
YFHS

โรงพยาบาลสังกัด
ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข (รพศ. 
รพท. รพช.)
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
บริการ
สุขภาพที่เป็นมิตร
ส าหรับวัยรุ่น
และเยาวชน ร้อยละ
 50

พัฒนาระบบ
บริการให้
ค าปรึกษาและ
บริการอนามัยการ
เจริญพันธุ์ที่ได้
มาตรฐาน (พ.ร.บ.
มาตรา ๗ (๒) ) 
ในการดูแล 
ช่วยเหลือ ส่งต่อ 
และป้องกัน การ
ต้ังครรภ์ซ้ ารวมถึง
บริการให้การ
ปรึกษาทางเลือก
การยุติการ
ต้ังครรภ์ที่
ปลอดภัยโดยที่ 
วัยรุ่นมีส่วนร่วม

4 แห่ง ต.ค. 64, ก.ย.
 65

กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ
(จุฬาลักษณ์)
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

แหล่ง
งบประมาณ ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ไตรมาส 1

ประเด็นการพัฒนาสสจ.นย.ที ่1 ส่งเสริม ปอ้งกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภค

แผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวติ ทุกกลุ่มวยั

ไตรมาส 2

แผนปฏิบตัิการและแผนงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

ล าดับ
ที่

ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์
เป้าหมาย/

จ านวน

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รับผิดชอบหน่วยนับ

วัน/เดือน/ปี
ด าเนินการ

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

4. สนับสนุนบริการวางแผน
ครอบครัว และอนามัยการเจริญ
พันธุ์แบบผสมผสาน
4.1 จัดบริการ One Stop 
Services ให้ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร
 ให้การปรึกษาและให้บริการ
อนามัยการเจริญพันธุ์รวมทั้ง
บริการบริการยุติการ
ต้ังครรภ์ที่เป็นมิตรและปลอดภัย
4.๒ ส่งต่อวัยรุ่นที่ประสบปัญหา
การต้ังครรภ์ไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือ
4.๓ พัฒนาบุคลากร ให้มีทักษะ
ในการให้การปรึกษา และให้
บริการกับกลุ่มวัยรุ่น
4.4 สนับสนุนและส่งเสริม
ให้สถานบริการสาธารณสุข
มีและใช้เวชภัณฑ์วางแผน
ครอบครัวด้วยเทคโนโลยีที่
หลากหลายทันกับปัญหาและ
ครอบคลุมระบบประกันสุขภาพทุก
ระบบ

อัตราการคลอดมีชีพ
ในหญิงอายุ15-19ปี
 (ไม่เกิน 26 ต่อ
ประชากรหญิงอายุ 
15-19 ปี 1,000 
คน)

มีระบบบริการ ให้
ค าปรึกษาและ
บริการอนามัยการ
เจริญพันธุ์ที่ได้
มาตรฐาน

4 อ าเภอ ต.ค. 64, ก.ย.
 65

กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ
(จุฬาลักษณ์)
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

แหล่ง
งบประมาณ ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ไตรมาส 1

ประเด็นการพัฒนาสสจ.นย.ที ่1 ส่งเสริม ปอ้งกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภค

แผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวติ ทุกกลุ่มวยั

ไตรมาส 2

แผนปฏิบตัิการและแผนงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

ล าดับ
ที่

ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์
เป้าหมาย/

จ านวน

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รับผิดชอบหน่วยนับ

วัน/เดือน/ปี
ด าเนินการ

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

5. พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่
เกี่ยวกับการต้ังครรภ์ การคลอด 
และการดูแลช่วยเหลือวัยรุ่น

มีระบบฐานข้อมูลที่
มีความถูกต้อง
ครบถ้วนและมี
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

เพื่อให้บุคลากร
ทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องสามารถ
เข้าถึงและ
น าไปใช้ประโยชน์
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

4 อ าเภอ ต.ค. 64,
ก.ย. 65

กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ
(จุฬาลักษณ์)

8  โครงการควบคุม
และป้องกันโรคขาด
สารไอโอดีน จังหวัด
นครนายก

1.สุ่มตรวจคุณภาพเกลือบริโภค
เสริมไอโอดีนในครัวเรือน จากทุก
ต าบล อย่างน้อยอ าเภอละ 300 
ครัวเรือน โดยใช้ชุดทดสอบไอโอ
เดทในเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน
(I-Kit)

1. เพื่อให้
ประชาชนทุกกลุ่ม
วัยได้รับสาร
ไอโอดีนที่เพียงพอ

2. ลดความเส่ียง
ในพื้นที่ต่อการ
เกิดปัญหาการ
ขาดสารไอโอดีน

4 อ าเภอ มิ.ย. 65 กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ
(จุฬาลักษณ์)

2. จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวัน
ไอโอดีนแห่งชาติ(25 มิถุนายน 
ของทุกป)ี

4 อ าเภอ มิ.ย. 65 กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ
(จุฬาลักษณ์)

3. ด าเนินงานชุมชน/หมู่บ้าน
ไอโอดีน

4 อ าเภอ ต.ค. 64,
ก.ย. 65

กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

แหล่ง
งบประมาณ ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ไตรมาส 1

ประเด็นการพัฒนาสสจ.นย.ที ่1 ส่งเสริม ปอ้งกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภค

แผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวติ ทุกกลุ่มวยั

ไตรมาส 2

แผนปฏิบตัิการและแผนงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

ล าดับ

ที่
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/
จ านวน

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รับผิดชอบหน่วยนับ

วัน/เดือน/ปี
ด าเนินการ

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

ประชุมชี้แจงแนว
ทางการด าเนินงาน
ผู้สูงอายุ ปี 2656

จัดประชุมชี้แจงแนวทางการ
ด าเนินงานแก่ผู้รับผิดชอบงาน
ผู้สูงอายุของของ รพท./รพ/.สสอ./
รพ.สต.

ร้อยละ 100 ของ
ผู้รับผิดชอบงาน
ผู้สูงอายุทราบแนว
ทางการด าเนินงาน

เพื่อให้
ผู้รับผิดชอบงาน
ผู้สูงอายุทราบ
แนวทางการ
ด าเนินงาน
ผู้สูงอายุปี 2564

15 คน คน 26 ต.ค.64 2,325 งบผลผลิต  2,325 กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ
(ทัศนีย์/
ทัตพิชา)

จัดท าแบบคัดกรอง Community 
Screening
(จัดจ้างหน่วยงานนอก)

ร้อยละ 60ผู้สูงอายุ
กลุ่มติดสังคม ได้รับ
การคัดกรอง 
Community 
Screening

เพื่อให้ผู้สูงอายุ
ได้รับการดูแล
และปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพ
ที่ถูกต้อง

25,000 ชุด 20 ต.ค. 64 50,000 งบผลผลิต 50,000 กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ
(ทัศนีย์/
ทัตพิชา)

จัดท าแบบคัดกรอง Community 
Screening
ในกรณีพื้นที่ท าครบ 100% 
(ไรโซกราฟที่ สสจ.นครนายก)

ร้อยละ 40 
ผู้สูงอายุกลุ่มติด
สังคม ได้รับการคัด
กรอง Community
Screening ที่แต่ละ
อ าเภอท าเพิ่ม

เพื่อให้ผู้สูงอายุ
ได้รับการดูแล
และปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพ
ที่ถูกต้องอย่าง
ครอบคลุม

23,500 ชุด 20 ต.ค. 64 15,000 งบผลผลิต 15,000 กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ
(ทัศนีย์/
ทัตพิชา)

9
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

แหล่ง
งบประมาณ ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ไตรมาส 1

ประเด็นการพัฒนาสสจ.นย.ที ่1 ส่งเสริม ปอ้งกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภค

แผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวติ ทุกกลุ่มวยั

ไตรมาส 2

แผนปฏิบตัิการและแผนงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

ล าดับ
ที่

ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์
เป้าหมาย/

จ านวน

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รับผิดชอบหน่วยนับ

วัน/เดือน/ปี
ด าเนินการ

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

โครงการพัฒนา
ระบบการดูแล
ส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ ปี 2564

1.ประชุมคณะท างานผู้สูงอายุ เพื่อ
สรุปผลการด าเนินงาน ปี 2564 
และร่วมวางแผนการด าเนินงาน
ผู้สูงอายุ ปี 2565

ร้อยละ 100 ของ
คณะท างานทราบ
แผนงานการ
ด าเนินงานผู้สูงอายุ 

 ปี 2565

เพื่อให้
ผู้รับผิดชอบงาน
ผู้สูงอายุทราบ
แนวทางการ
ด าเนินงาน
ผู้สูงอายุปี 2564

คณะท างาน
พัฒนางาน
ผู้สูงอายุ 
จ านวน 40
 คน

คน กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ
(ทัศนีย์/
ทัตพิชา)

2.ประชุมเชิงปฏิบัติการ การคัก
กรองสุขภาพผู้สูงอายุและการใช้ 
Application Blue Book

ร้อยละ100 ของ 
จนท มีความรู้ ใน
การใช้ APP blue 
book 
-ร้อยละ 95 ของ
ผู้สูงอายุได้รับการ
คัดกรองสุขภาพโดย
ใช้เคร่ืองมือ 
Community 
screening

เพื่อให้ จนท.มี
ความรู้ในการใช้ 
APP blue book 
เพื่อบันทึกข้อมูล
การคัดกรอง
สุขภาพผู้สูงอายุ
ตามเคร่ืองมือ 
Community 
screening
เพื่อให้ผู้สูงอายุ
ได้รับการประเมิน
และคัดกรอง
สุขภาพ

ผู้รับผิดชอบ
งาน
ผู้สูงอายุ 
ของ รพท/
รพช/สสอ/
รพ.สต. 
จ านวน 70
 คน

คน กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ
(ทัศนีย์/
ทัตพิชา)

10
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

แหล่ง
งบประมาณ ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ไตรมาส 1

ประเด็นการพัฒนาสสจ.นย.ที ่1 ส่งเสริม ปอ้งกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภค

แผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวติ ทุกกลุ่มวยั

ไตรมาส 2

แผนปฏิบตัิการและแผนงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

ล าดับ
ที่

ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์
เป้าหมาย/

จ านวน

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รับผิดชอบหน่วยนับ

วัน/เดือน/ปี
ด าเนินการ

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

2.การพัฒนาการจัดท าแผน
ส่งเสริมสุขภาพรายบุคคล 
(individual  Wellness Plan)

ร้อยล 90 ของ
ผู้สูงอายุได้รับการ
พัฒนา

เพื่อให้
ผู้รับผิดชอบงาน
ผู้สูงอายุมีความรู้
ในการจัดท า care
 plan และ
สามารถให้
ค าแนะน าให้ผู้สูง 
อายุสามารถ
วางแผนการดูแล
สุขภาพตนเองได้

ผู้รับผิดชอบ
งาน
ผู้สูงอายุ 
ของ รพท/
รพช/สสอ/
รพ.สต. 
จ านวน 70
 คน

คน กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ
(ทัศนีย์/
ทัตพิชา)

ร้อยละ 90 ของ
ผู้สูงอายุมีการจัดท า
 Care plan เพื่อ
วางแผนการดูแล
สุขภาพตนเอง

กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ
(ทัศนีย์/
ทัตพิชา)
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
ไตรมาส

 4
ไตรมาส 1

ประเด็นการพัฒนาสสจ.นย.ที่ 1 ส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภค
แผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทุกกลุม่วัย

ไตรมาส 2

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ล าดับ
ที่

ชื่อโครงการ กจิกรรม ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์
เป้าหมาย/

จ านวน

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รับผิดชอบหน่วยนับ

วัน/เดือน/ปี
ด าเนินการ

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ไตรมาส 3

11 โครงการพัฒนา
ระบบการดูแลส่งเสริม
เพื่อป้องกนัการพลัด
ตกหกล้มในผู้สูงอายุ

1.อบรม จนท.ให้มีความรู้เร่ืองการ
คัดกรอง/การจดัท าแผน IWP 
รายบุคคล และการสร้างเสริม
พฤติกรรมการออกก าลังกายที่
เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ /การ
ส่งเสริมภาวะโภชนาการส าหรับ
ผู้สูงอายุ/และการดูแลสุขภาพช่อง
ปากในผูสูงอายุ ระยะเวลา 2 วัน

ร้อยละ 90 ของ
ผู้สูงอายุที่ผ่านการคัด
กรองและมีภาวะเส่ียง
หกล้ม ได้รับความรู้
เร่ืองการออกก าลังกาย
 และได้รับการพัฒนา
ทักษะการออกก าลัง
กายที่เหมาะสม
ร้อยละ 90 ของ
ผู้สูงอายุได้รับความรู้
เร่ืองการรับประทาน
อาหาร และได้รับการ
พัฒนาทักษะด้านการ
ท าอาหาร ร้อยละ 90
 ของผู้สูงอายุได้รับการ
ตรวจสุขภาพช่องปาก
อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 
และได้รับความรู้เร่ือง
การดูแลฟัน

เพื่อให้ จนท.มี
ความรู้ในการ 
คัดกรองและ
ประเมินสุขภาพ
ผู้สูงอายุ และมี
ความสามารถใน
การสร้างเสริม
พฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ในผู้สูงอายุ

ผู้รับผิดชอบ
งาน
ผู้สูงอายุ
ของ รพท/
รพช/สสอ/
รพ.สต. 
จ านวน 
  70 คน

คน กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ
(ทัศนีย์/
ทัตพิชา)
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
ไตรมาส

 4
ไตรมาส 1

ประเด็นการพัฒนาสสจ.นย.ที่ 1 ส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภค
แผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทุกกลุม่วัย

ไตรมาส 2

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ล าดับ
ที่

ชื่อโครงการ กจิกรรม ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์
เป้าหมาย/

จ านวน

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รับผิดชอบหน่วยนับ

วัน/เดือน/ปี
ด าเนินการ

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ไตรมาส 3

พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเร่ือง
พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

ร้อยละ 50 ของ
ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมผ่าน
เกณฑ์ 8 ข้อ

เพื่อให้ จนท.มี
ความรู้และความ
เข้าใจแบบ
ประเมินฯและ
สามารถพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ
ให้มีความรู้ใน
เร่ืองพฤติกรรม
สุขภาพที่พึง
ประสงค์ครบตาม
เกณฑ์

กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ
(ทัศนีย์/
ทัตพิชา)

12 โครงการพัฒนาเมือง
ที่เป็นมิตรกบัผู้สูงอายุ

ประชุมคณะท างานเมืองที่เป็นกบั
ผู้สูงอายุ จ านวน 2 คร้ัง

เทศบาลบ้านนาผ่าน
เกณฑ์เมืองที่เป็นมิตร
กบัผู้สูงอายุ

เพื่อให้
คณะท างานทราบ
แนวทางการ
ด าเนินงานและ
ร่วมวางแผน/
ประเมินผลการ
ด าเนินงาน

คณะท างาน
 จ านวน 
  15 คน

คร้ัง กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ
(ทัศนีย์/
ทัตพิชา)
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
ไตรมาส

 4
ไตรมาส 1

ประเด็นการพัฒนาสสจ.นย.ที่ 1 ส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภค
แผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทุกกลุม่วัย

ไตรมาส 2

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ล าดับ
ที่

ชื่อโครงการ กจิกรรม ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์
เป้าหมาย/

จ านวน

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รับผิดชอบหน่วยนับ

วัน/เดือน/ปี
ด าเนินการ

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ไตรมาส 3

13 โครงการพัฒนา
ระบบการดูแล
ผู้สูงอายุในชุมชนแบบ
ไร้รอยต่อ(Seamless
 Care) จงัหวัด
นครนายก ปี 2565

ประชุมชี้แจงการคัดกรองและ
ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ(Basic 
Geriatric Screening : BSG) แก่
ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุทุกระดับ 
เพื่อประเมินสุขภาพของผู้สูงอายุ 
และจดัท าแนวทางการดุแลและ   
ส่งต่อผู้ป่วยส่งต่อผู้สูงอายุที่มีภาวะ
เส่ียงของกลุ่มโรค Geriatric 
Syndrome เข้ารับการรักษาต่อใน
คลินิกผู้สูงอายุของ รพท./รพช.

ร้อยละ 100 ของ
ผู้สูงอายุได้รับการคัด
กรองและประเมิน
สุขภาพผู้สูงอายุและผู้
ที่มีภาวะเส่ียงได้รับ
การส่งต่อ

เพื่อ จนท.มีความรู้
ในการใช้แบบ
ประเมินฯ และ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะ
เส่ียงได้รับการส่ง
ต่อเข้าสู่ระบบการ
รักษาในคลินิก
ผู้สูงอายุ

ผู้รับผิดชอบ
งาน
ผู้สูงอายุ
ของ รพท/
รพช/สสอ/
รพ.สต. 
จ านวน 
  70 คน

คน กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ
(ทัศนีย์/ทัตพิชา)

ร้อยละ 100 ของ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ได้รับการดูแลตาม 
Care Plan

กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ
(ทัศนีย์/ทัตพิชา)

สนับสนุนให้มีการจดัต้ังคลินิก
ผู้สูงอายุในโรงพยาบาลทั่วไป

โรงพยาบาลทั่วไปมี
การจดัต้ังคลินิกผู้สูงอายุ

กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ
(ทัศนีย์/ทัตพิชา)

สนับสนุนให้มีการจดัต้ังคลินิก
ผู้สูงอายุในโรงพยาบาลชุมชน

โรงพยาบาลชุมชนมี
การจดัต้ังคลินิกผู้สูงอายุ

กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ
(ทัศนีย์/ทัตพิชา)
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
ไตรมาส

 4
ไตรมาส 1

ประเด็นการพัฒนาสสจ.นย.ที่ 1 ส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภค
แผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทุกกลุม่วัย

ไตรมาส 2

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ล าดับ
ที่

ชื่อโครงการ กจิกรรม ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์
เป้าหมาย/

จ านวน

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รับผิดชอบหน่วยนับ

วัน/เดือน/ปี
ด าเนินการ

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ไตรมาส 3

14 โครงการพัฒนาวัด
ส่งเสริมสุขภาพ

อบรมฟื้นฟู พระ อสว. และการ
บันทึกข้อมูลสุขภาพในสมุดบันทึก
สุขภาพพระสงฆ์

ร้อยละ 50 ของวัด
ผ่านเกณฑ์วัดส่งเสริม
สุขภาพ

เพื่อให้พระ อวล.
มีความรู้ในการ
ดูแลสุขภาพตนเอง

พระ  อวล.
 จ านวน 
100 รูป

รูป กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ
(ทัศนีย์/
ทัตพิชา)

ประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพ

15 โครงการเฝ้าระวัง
ภาวะขาดสารไอโอดีน
ในหญิงต้ังครรภ์

จา้งเหมาเกบ็ปัสสาวะหญิงต้ังครรภ์
ที่มาฝากครรภ์เกบ็ข้อมูลตาม
แบบฟอร์มและน าส่งปัสสาว
ะตรวจที่รมอนามัย

หญิงต้ังครรภ์ได้รับการ
ตรวจปสัสาวะ

เพื่อทราบ
สถานการณ์ขาด
สารไอโอดีนใน
หญิงต้ังภรรภ์

หญิง
ต้ังครรภ์ 
จ านวน 
150 คน

คน ธ.ค.64-ม.ิย.65 5,000 เบิกแทน
กนักรม
อนามัย

5,000 กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ

(ลัดดา)

รวม 106,425 0 0 67,325 0 0 0 0 18,950 20,150
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สรุป แผนปฏิบัติการดา้นสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 

สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์

กระทรววง(4E) 

ตัวชี้วัดกระทรวง สอดคล้องกับ
แผนพัฒนา 
สสจ.นย. 

สอดคล้องกับแผนงาน จำนวน
โครงการ 

งบประมาณผลผลิต งบเฉพาะ งบอุดหนุน 
งวด1 งวด2 

1.ด้านส่งเสริม
สุขภาพ ป้องกันโรค 
และคุ้มครองผู้บริโภค
เป็นเลิศ (PP&P 
Excellence) 

1.ร้อยละของจังหวัดที่สามารถ
ควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019     
(COVID-19) ให้สงบได้ ภายใน 
21 – 28 วัน 
2.ระดบัความส าเร็จในการ
เตรียมพร้อมและตอบโต้การ
ระบาดโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)  

1. ส่งเสริม
ป้องกัน ควบคุม
โรค ภัยสุขภาพ
และคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

แผนงานที่ 3  แผนงาน
ป้องกันควบคุมโรคและ 
ลดปัจจัยเสี่ยงด้าน
สุขภาพ 

7 โครงการ - 58,900 14,990 

2.ด้านบริการเป็นเลิศ
(Service 
Excellence) 

1.อัตราความสำเร็จการรักษา
ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ 

พัฒนาและ
ส่งเสริมการ
จัดระบบบริการ
สุขภาพให้มี
คุณภาพ 

แผนงานการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ (Service 
Plan) 

1 โครงการ - - - - 

2.การพัฒนาตามโครงการ
พระราชดำริ โครงการ 
เฉลิมพระเกียรติ 

แผนงานการพัฒนาตาม
โครงการพระราชดำริ 
โครงการ          
เฉลิมพระเกียรติ 

2 
โครงการ 

- - - 148,000 

รวม 10 โครงการ 92,500 14,990 148,000 
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1 การพัฒนาระบบเฝ้า
ระวังทางระบาด
วิทยา กรณีโรคไวรัส
โคโรนา 2019 ด้วย
เทคโนโลยีดิจิตัล

1 เช่าระบบเฝ้าระวัง
เตือนภยัทางระบาด
วิทยา (VEP-Alert) 
โรคไข้เลือดออก 
จังหวัดนครนายก

1.1 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
รายงานโรค
ไข้เลือดออก และ
ความเร็วในการ
แจ้งเตือนพื้นที่
อย่างทันเหตุการณ์
 1.2 เพื่อบริหาร
จัดการระบบเตือน
ภยั (VER-Alert) 
ใหม้ีประสิทธิภาพ 
และบริหาร
จัดการพื้นที่
จัดเก็บฐานข้อมูล 
ใหเ้พียงพอและมี
คุณภาพอย่าง
ต่อเนือ่ง

76 แหง่ พ.ค.-65  16,750 งบผลผลิต  -    -  16,750   - กลุ่มงาน
ควบคุม

โรคติดต่อ
(สัญญา)

ไตรมาส
   2

ไตรมาส 
  3

ไตรมาส
    4

แผนปฏิบตักิารดา้นสุขภาพ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1.ส่งเสริมปอ้งกันควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และคุ้มครองผู้บริโภค..........................................................

แผนงานที่ 3  แผนงานปอ้งกันควบคุมโรคและ ลดปจัจัยเสีย่งดา้นสุขภาพ...........................................................................................

ล าดับ
ที่

ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์
เปา้หมาย/

จ านวน
หนว่ย
นบั

วัน/เดือน/ปี
ด าเนนิการ

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รับผิดชอบไตรมาส

     1
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2 การพัฒนาระบบ
เฝ้าระวังทาง
ระบาดวิทยา กรณี
โรคไวรัสโคโรนา 
2019 ด้วย
เทคโนโลยีดิจิตัล

2.ประชุมเชิง
ปฏิบัติการถอด
บทเรียนเจ้าหน้าที่
ระบาดวิทยาเพือ่
วิเคราะห์จุดอ่อน  
จุดแข็ง ของการ
ด าเนินงาน   เฝ้า
ระวังโรคไวรัส      
โคโรนาทีผ่่านมา

 - เพิม่
ประสิทธิภาพการ
รายงานโรคไวรัส
โคโรนา  และ
โรคติดต่ออุบัติใหม่ 
- ทบทวนแนวทาง
การปฏิบัติและ
วางแผนการ
จัดเก็บข้อมูลเพือ่
วิเคราะห์และ
ประเมิน
สถานการณ์โดยใช้
เทคโนโลยีดิจิตัล
 -ติดตามผลการ
ด าเนินงาน

จนท.
ระบาด
วิทยา 

ของ รพ.
และ 

สสอ.ทุก
แห่ง 

จ านวน 
25 คน

ธ.ค.64 , 
ม.ีค.65, 
ม.ิย.65

   4,750 งบผลผลิต 4,750   - กลุ่มงาน
ควบคุม

โรคติดต่อ
(สัญญา)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 
    1

ไตรมาส
   2

ไตรมาส
     3

ไตรมาส
    4

แผนปฏิบตักิารดา้นสุขภาพ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานที่ 3. แผนงานป้องกันควบคุมโรคและ ลดปัจจัยเสีย่งด้านสุขภาพ...........................................................................................

ล าดับ
ที่

ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์
เป้าหมาย/

จ านวน
หน่วย
นับ

วัน/เดือน/ปี
ด าเนินการ

งบประมา
ณรวม 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1.ส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค ภยัสุขภาพ และคุ้มครองผู้บริโภค..........................................................
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3.1 ประชุม
คณะกรรมการ
โรคติดต่อ จงัหวัด
นครนายก และ
คณะท างานที่เกี่ยวขอ้ง
 จ านวน 36 คร้ัง 
(เดือนละ 3 คร้ัง)

ประชุมคณะ 
กรรมการ         
โรคติดต่อจังหวัด
 อยา่งน้อยเดือน
ละ 3 คร้ัง

ควบคุม ก ากบั 
ติดตามและ
ประเมินผลการ
ด าเนินการเฝ้า
ระวังควบคุม
ป้องกนัโรคติดต่อ 
จ.นครนายก

คกก.รตต 
และ 

ผู้เกี่ยวขอ้ง
24 คร้ังๆ
ละ 80 คน

คร้ัง/
คน

ต.ค.64 - 
ก.ย.65

14,990 งบเฉพาะ 14,990 กลุ่มงาน
ควบคุมโรค
ไม่ติดต่อ
(สัญญา)

3.2 ประชุมถอด
บทเรียนการตอบโต้
การระบาดกรณีโรค
ไวรัสโคโรนา 2019

พัฒนาแนวทาง
ปฏิบัติการตอบโต้
การระบาด

จนท 
CDCU
จ านวน 
80 คน 
ไตรมาส 

ละ1 

คร้ัง/
คน

ต.ค.64 - 
ก.ย.65

30,400 งบผลผลิต 15,200 15,200 (กลุ่มงาน
ควบคุมโรค
ไม่ติดต่อ)
สัญญา

3.3 จดัท ารายงาน
สถานการณ์โรคและ
สอบสวนการระบาด
รวมทั้งการวิเคราะห์
พิ้นที่เส่ียงเพื่อการ
ควบคุมโรค

มีขอ้มูลส าหรับ
ผู้บริหารในการ
ตัดสินใจแกไ้ข
ปัญหาได้อยา่ง
ทันท่วงที

จนท.กลุ่ม
งาน คร

คร้ัง/
คน

ต.ค.64 - 
ก.ย.65

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี่ 1.ส่งเสรมิปอ้งกันควบคุมโรค ภยัสุขภาพ และคุ้มครองผู้บรโิภค ..........................................................

3 โครงการพัฒนา
ระบบตอบโต้การ
ระบาด กรณีโรค
ไวรัสโคโรนา 2019
 (หาส่วนขาด/ 
วางแผนพัฒนา/ 
ประเมินผล)

ไตรมาส
   1

ไตรมาส
   2

ไตรมาส 
 3

แผนปฏบิัติการด้านสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานที่ 3. แผนงานปอ้งกันควบคุมโรคและ ลดปจัจัยเสีย่งดา้นสุขภาพ...........................................................................................

ล าดับ
ที่

ชื่อโครงการ กจิกรรม ตัวชี้วัด วัตถปุระสงค์
เป้าหมาย/

จ านวน
หน่วย
นับ

วัน/
เดือน/ปี

ด าเนินการ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)งบประมาณ
รวม 
(บาท)

แหล่ง
งบประมา

ณ
ไตรมาส 

  4

ผู้รับผิดชอบ

74



4 โครงการ 3 S 
model Covid 
Free Policy 
จังหวัดนครนายก

1.แต่งต้ังคณะท างาน
ขับเคล่ือนโครงการ 
2.ประชุมคณะท างานและ
ผู้เกี่ยวข้องระดับอ าเภอ 
ต าบล
3.ก าหนดกลยุทธ์การ
ด าเนนิงานใหผู้้น าระดับ
หมูบ่า้น  ต าบล และ
หนว่ยงานที่ก ากับตาม
กฎหมายร่วมขับเคล่ือน 
4.ประเมินผล แก้ไขส่วนที่
ยังไม่ผ่านรายงานผล 
5.สรุปผลการด าเนนิงาน
เชิดชูเกียรติต าบล/
หนว่ยงาน/สถาน
ประกอบการต้นแบบ
วางแผนการด าเนนิงานใน
อ าเภอที่เหลือ

อัตราการติด
เชื้อลดลงจาก
เดือนกันยายน
 ร้อยละ 50 
 และ ไม่มี
ผู้เสียชีวิต 
 ที่ไม่ได้รับ
วัคซีน

สร้างพื้นที่
ปลอดภยั
จาก 
COVID-19 
ในระดับ
อ าเภอ

ระยะที่ 1
 -อ.เมือง 

ระยะที่ 2 -
 อ.บา้นนา 

 อ.องครักษ์

และ 

 อ.ปากพลี

คร้ัง/
คน

ต.ค.64 -
 ก.ย.65

7,000 งบผลผลิต 3,500 3,500 (กลุ่มงาน
ควบคุมโรค
ไม่ติดต่อ)
สัญญา

แผนปฏิบตักิารดา้นสุขภาพ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานที่ 3. แผนงานปอ้งกันควบคุมโรคและ ลดปจัจัยเสีย่งดา้นสุขภาพ...........................................................................................

ล าดับ
ที่

ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์
เปา้หมาย/

จ านวน
หนว่ย
นบั

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1.ส่งเสริมปอ้งกันควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และคุ้มครองผู้บริโภค..........................................................

วัน/
เดือน/ปี

ด าเนนิการ

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

แหล่ง
งบประมา

ณ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบไตรมาส
 1

ไตรมาส
   2

ไตรมาส 
    3

ไตรมาส 
   4
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5 โครงการเฝ้า
ระวังปอ้งกนั
ควบคุมโรคเร้ือน

1. จัดท า ทบ.ผู้ปว่ยและผู้สัมผัสโรค
ร่วมบา้น
2. จัดเตรียมและสนบัสนนุยารักษา
ผู้ปว่ยโรคเร้ือนแกห่นว่ยบริการ
3. ติดตามการรักษาและจ าหนา่ย
ผู้ปว่ยออกจาก ทบ.รักษา
4. ติดตามตรวจสภาวะผู้ปว่ยโรค
เร้ือนที่อยูร่ะหว่างการรักษา อยูใ่น
ระยะเฝ้าระวัง และผู้ปว่ยที่พ้นเฝ้า
ระวังแต่พิการ
5. ติดตามตรวจร่างกายผู้สัมผัสโรค
ร่วมบา้น 
6. ตรวจผู้สัมผัสโรค/สอบสวนโรค
เมือ่พบผู้ปว่ยรายใหม่
7. ประสานขอรับเงินช่วยเหลือ
สนบัสนนุแกผู้่ปว่ยโรคเร้ือนและ 
อาสาสมคัรผู้ค้นพบ
8. จัดท าเอกสารประกอบการ
สงเคราะหผู้์ปว่ย

1. ร้อยละของผู้ปว่ย
โรคเร้ือนรายใหมม่ี
ค่าเฉล่ียระยะเวลา
ต้ังแต่เร่ิมมอีาการ
ของโรคเร้ือนจน
ได้รับการวินจิฉัย 
และรักษาโรคเร้ือน
ตามมาตรฐาน 
(Since of onset  : 
SOS) ไมเ่กนิ 12 
เดือน
2. อตัราความพิการ
ระดับ 2 (Grade 2 
disability rate) ใน
ผู้ปว่ยโรคเร้ือนราย
ใหมไ่มเ่กนิ 0.3 ต่อ
ล้านประชากร

เพื่อปอ้งกนั
ควบคุมการ
แพร่ระบาด
ของโรคเร้ือน

 - ผู้ปว่ย
โรคเร้ือน
 - ผู้สัมผัส
โรคเร้ือน

คน ๑ ตค 64
-

๓๐ กย 
65

กลุ่มงาน
ควบคุม
โรคติดต่อ

วัน/
เดือน/ปี

ด าเนนิการ

งบประมา
ณรวม 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รับผิดชอบไตรมาส

 1
ไตรมาส

 2
ไตรมาส

 3
ไตรมาส

 4

แผนปฏบิัตกิารและแผนงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่ 1.ส่งเสรมิป้องกันควบคุมโรค ภยัสุขภาพ และคุ้มครองผู้บรโิภค..........................................................

แผนงานที่ 3. แผนงานป้องกันควบคุมโรคและ ลดปัจจัยเสีย่งดา้นสุขภาพ...........................................................................................

ล าดับ
ที่

ชือ่โครงการ กจิกรรม ตัวชีว้ัด วัตถุประสงค์
เปา้หมาย/

จ านวน
หนว่ย
นบั
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วัน/
เดือน/ปี

ด าเนนิการ

งบประมา
ณรวม 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รับผิดชอบไตรมาส

 1
ไตรมาส

 2
ไตรมาส

 3
ไตรมาส

 4

ล าดับ
ที่

ชือ่โครงการ กจิกรรม ตัวชีว้ัด วัตถุประสงค์
เปา้หมาย/

จ านวน
หนว่ย
นบั

โครงการเฝ้า
ระวังปอ้งกนั
ควบคุมโรคเร้ือน 
(ต่อ)

9. ส ารวจความพิการผู้ปว่ยเพื่อ
ฟื้นฟูและสงเคราะห์
10. สนบัสนนุการด าเนนิกจิกรรม
จัดต้ังสถานบริการสาธารณสุข
เชีย่วชาญโรคเร้ือน
11. สนบัสนนุส่ือความรู้แก่
หนว่ยงานที่เกีย่วข้อง
12. จัดรณรงค์โครงการสัปดาห์
ราชประชาสมาสัย
13. นเิทศติดตามการด าเนนิงาน

6 โครงการปอ้งกนั
ควบคุม
โรคติดต่อทั่วไป 
ได้แก ่โรคติดต่อ
ทางอาหารและ
น้ า โรคเลปโตส
ไปโรซีส โรคมอื 
เท้า ปาก

1. วางแผน ประสานงาน ควบคุม
ก ากบั ติดตามงานปอ้งกนัควบคุม
โรคติดต่อฯ
2. เตรียมความพร้อมและ
สนบัสนนุทรัพยากรในการ
ด าเนนิงานปอ้งกนัควบคุม
โรคติดต่อฯแกห่นว่ยงานเกีย่วข้อง
3. สนบัสนนุการด าเนนิการปอ้งกนั
ควบคุมโรคติดต่อฯ วิชาการ แก่
หนว่ยงานเกีย่วข้อง
4. ประชาสัมพันธ์ใหค้วามรู้

1. เพื่อ
ปอ้งกนั
ควบคุมการ
แพร่ระบาด
ของโรคติดต่อฯ
2. เพื่อให้
ประชาชนมี
ความรู้เร่ือง
โรคติดต่อฯ

ประชาชน
ทั่วไป

คน ๑ ตค 64
-

๓๐ กย 
65

กลุ่มงาน
ควบคุม
โรคติดต่อ
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7 การป้องกัน 
ควบคุม
โรคติดต่อ

1.ก าจัดและ
กวาดล้างโรคตาม
พันธสัญญา
นานาชาติ

สร้างเสริม
ภมูิค้มกัน
โรคที่ป้องกัน
ได้ด้วยวคัซีน

กลุ่มงาน
ควบคุม
โรคติดต่อ

1.1 รักษาระดับ
ความครอบคลุม
การดีรับวคัซีน
โปลิโอ ในเด็ก
อายุครบ 1 ปี 
(OPV3)

ความครอบคลุมการ
ได้รับวคัซีนโปลิโอ
ครบตามเกณฑ์ใน
เด็กอายุครบ 1 ปี 
ไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 90

1.2 เฝ้าระวงั
ผู้ป่วยกล้ามเนื้อ
อ่อนแรงแบบ
ปวกเปียก
เฉียบพลัน(Acute
 Flaccid 
paralysis:AFP)

มีรายงานผู้ป่วย AFP
 ไม่น้อยกวา่ 2 ราย
ต่อประชากรแสนคน
อายุต่ ากวา่ 15 ป/ีปี

ไตรมาส
 2

ไตรมาส
 3

ไตรมาส
 4

แผนปฏบิตัิการด้านสุขภาพ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565
ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 1.สง่เสริมปอ้งกันควบคุมโรค ภัยสขุภาพ และคุ้มครองผู้บริโภค..........................................................
แผนงานที่ 3. แผนงานปอ้งกันควบคุมโรคและ ลดปจัจยัเสีย่งดา้นสขุภาพ...........................................................................................

ล าดับ
ที่

ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วดั วตัถุประสงค์
เป้าหมาย/

จ านวน
หน่วย
นับ

วนั/
เดือน/ปี

ด าเนินการ

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบไตรมาส
 1
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ไตรมาส
 2

ไตรมาส
 3

ไตรมาส
 4

ล าดับ
ที่

ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วดั วตัถุประสงค์
เป้าหมาย/

จ านวน
หน่วย
นับ

วนั/
เดือน/ปี

ด าเนินการ

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบไตรมาส
 1

การป้องกัน 
ควบคุม
โรคติดต่อ

1.3 สวบสวนโรค
และควบคุมโรค
หลังจากพบผู้ป่วย
 AFP

ด าเนินการสอบสวน
โรคภายใน 48 ชม. 
และควบคุมโรค
ภายใน 72 ชม.หลัง
พบผู้ป่วย AFP

2.การก าจัดโรคหัด
2.1 เพิ่มและ
รักษาระดับความ
ครอบคลุมการ
ได้รับวคัซีนหัด

ความครอบคลุมการ
ได้รับวคัซีนหัดทั้ง 2 
เข็ม คือ MMR1 และ
 MMR2 ไม่ต่ ากวา่
ร้อยละ 95

2.2 รณรงค์ให้
วคัซีนหัด

ประชากร
กลุ่มเป้าหมายได้รับ
วคัซีนในช่วงรณรงค์
ไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 95

3. เร่งรัดและ
รักษาระดับความ
ครอบคลุมการ
ได้รับวคัซีนทุก
ชนิดใน
กลุ่มเป้าหมาย

MMR1 และ MMR2
 ร้อยละ 95และ
วคัซีนในโรงเรียน >
ร้อยละ 95 เป็นราย
โรงเรียน
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ไตรมาส
 2

ไตรมาส
 3

ไตรมาส
 4

ล าดับ
ที่

ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วดั วตัถุประสงค์
เป้าหมาย/

จ านวน
หน่วย
นับ

วนั/
เดือน/ปี

ด าเนินการ

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบไตรมาส
 1

4. ประเมิน
มาตรฐานการ
ด าเนินงานสร้าง
เสริมภมูิคุ้มกันโรค
ในหน่วยบริการ
ทุกระดับ

สถานบริการทุกแห่ง
สามารถปฏบิัติงาน
ได้ตามมาตรฐาน /
แนวทางการ
ด าเนินงานสร้าง
เสริมภมูิคุ้มกันโรค

รักษา
มาตรฐาน
การ
ปฏบิัติงาน
สร้างเสริม
ภมูิคุ้มกันโรค

5. รณรงค์ฉีด
วคัซีนป้องกันโรค
ไข้หวดัใหญ่ตาม
ฤดูการในกลุ่ม
ประชาชนกลุ่ม
เส่ียงและใน
บุคลากร
สาธารณสุข
(มิถุนายน-
สิงหาคม 2564)

ประชากร
กลุ่มเป้าหมายได้รับ
วคัซีนในช่วงรณรงค์
ตามปริมาณวคัซีนที่
ได้รับการจัดสรร
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แผนงานที ่7 การพัฒนาระบบรกิารสขุภาพ(ServicePlan) (TB)

8 โครงการ
ค้นหาผู้ป่วย
วณัโรค  ใน
กลุ่มเสี่ยง 
จ.นครนายก

1.ประชุมจัดท า
แผนงานการ
ด าเนินงานวณัโรค
จังหวดันครนายก
 ด้านการค้นหา 
การติดตามก ากับ
การกินยา

1.อัตราความ
ครอบคลุมของ
การขึ้น
ทะเบียนรักษา
รายใหม่และ
กลับเป็นซ้ า

1.สนับสนุนการ
ดูแลผู้ป่วยวณัโรค
แบบ DOTS ให้
เป็นไปตาม
มาตรฐานการดูแล
รักษาผู้ป่วยและ
ป้องกันวณัโรคใน
ชุมชนโดย
เชื่อมโยงข้อมูล
การด าเนินงาน
และการดูแล
ผู้ป่วยอย่าง
ต่อเนื่องระหวา่ง 
สสจ./รพ. /รพ.สต.
 อสม. อปท.
2.เร่งรัดการค้นหา
ผู้สัมผัสกลุ่มเส่ียง
ในกลุ่มผู้ป่วยโรค 
NCD ,พนักงานขับ
รถสาธารณะ

จนท.
ผู้เกี่ยวข้อง 
25 คน /

ไตรมาสละ 
1 คร้ัง

4 คร้ัง ๑ ตค 63
-

๓๐ กย 
64

 -  - กลุ่มงาน
ควบคุม
โรคติดต่อ

ไตรมาส
 4

หน่วย
นับ

วนั/
เดือน/ปี

ด าเนินการ

ประเดน็การพัฒนาที่ 2 พัฒนาและสง่เสริมการจดัระบบบริการสขุภาพให้มีคุณภาพ

งบประมาณ

รวม 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

แผนปฏบิตัิการและแผนงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

ล าดับ
ที่

ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วดั วตัถุประสงค์
เป้าหมาย/

จ านวน
ผู้รับผิดชอบไตรมาส

 1
ไตรมาส

 2
ไตรมาส

 3
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9 โครงการสัตวป์ลอดโรค
 คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย ์
ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ 
กรมพระศรีสวาง
ควฒัน วรขัตติยราช
นารี ปีงบประมาณ 
2565

1. จัดท าแผนป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ผลักดันปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า เข้า พชอ.
2. เฝ้าระวงัติดตามผู้สัมผัสรับวคัซีนป้องกันโรค
3. ส ารวจและจัดท าแผนส ารองวคัซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าและอิมมูโนโกลบูลิน
4. สนับสนุนสถานบริการฉีดวคัซีนป้องกันโรค
ให้กับผู้สัมผัสและบุคลากรกลุ่มเส่ียง
5. เตรียมความพร้อมในการด าเนินงานควบคุม
โรค กรณีพบสัตวใ์ห้ผลบวกต่อเชือ้พิษสุนัขบ้า 
และกรณีพบผู้เสียชีวติด้วยโรคพิษสุนัขบ้า
6. บูรณาการการด าเนินงานร่วมกับเครือข่ายที่
เกีย่วข้อง
7. ส่ือสารความเส่ียง รณรงค์ประชาสัมพันธใ์ห้
ความรู้เร่ืองโรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชน 
8. จัดท าส่ือประชาสัมพันธโ์รคพิษสุนัขบ้า
สนับสนุนหน่วยงานทีเ่กีย่งข้อง 
9. รายงานผลการด าเนินงาน

1. ไม่มีผู้เสียชีวติ
ด้วยโรคพิษสุนัขบ้า
2. ผู้สัมผัสสัตวท์ี่
ตรวจพบเชือ้พิษ
สุนัขบ้าได้รับวคัซีน
ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าตาม
แนวทางเวชปฏิบัติ
 100%

1. เพือ่ให้ผู้
สัมผัสและกลุ่ม
เส่ียงได้รับวคัซีน
ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า
2.เพือ่ป้องกัน
ควบคุมการแพร่
ระบาดของโรค
พิษสุนัขบ้า
3.เพือ่ให้
ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเร่ืองโรค
พิษสุนัขบ้า

ประชาชน
ทัว่ไป

คน ๑ ตค 64
-

๓๐ กย 
65

กลุ่มงาน
ควบคุม

โรคติดต่อ

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

แผนปฏบิัตกิารและแผนงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประเดน็การพัฒนาที ่2 สง่เสริมการจดัระบบบริการสขุภาพให้มคุีณภาพ

แผนงาน ที ่6การพัฒนาตามโครงการพระราชด าริ โครงการ เฉลมิพระเกียรติ

ล าดับ
ที่

ชือ่โครงการ กิจกรรม ตัวชีว้ดั วตัถุประสงค์
เป้าหมาย/

จ านวน
ผู้รับผิดชอบไตรมาส

 1
ไตรมาส

 2
ไตรมาส 3 ไตร

มาส 4

หน่วย
นับ

วนั/
เดือน/ปี

ด าเนินการ
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9 โครงการสัตวป์ลอดโรค
 คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย ์
ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ 
กรมพระศรีสวาง
ควฒัน วรขัตติยราช
นารี ปีงบประมาณ 
2565

1. จัดท าแผนป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ผลักดันปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า เข้า พชอ.
2. เฝ้าระวงัติดตามผู้สัมผัสรับวคัซีนป้องกันโรค
3. ส ารวจและจัดท าแผนส ารองวคัซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าและอิมมูโนโกลบูลิน
4. สนับสนุนสถานบริการฉีดวคัซีนป้องกันโรค
ให้กับผู้สัมผัสและบุคลากรกลุ่มเส่ียง
5. เตรียมความพร้อมในการด าเนินงานควบคุม
โรค กรณีพบสัตวใ์ห้ผลบวกต่อเชือ้พิษสุนัขบ้า 
และกรณีพบผู้เสียชีวติด้วยโรคพิษสุนัขบ้า
6. บูรณาการการด าเนินงานร่วมกับเครือข่ายที่
เกีย่วข้อง
7. ส่ือสารความเส่ียง รณรงค์ประชาสัมพันธใ์ห้
ความรู้เร่ืองโรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชน 
8. จัดท าส่ือประชาสัมพันธโ์รคพิษสุนัขบ้า
สนับสนุนหน่วยงานทีเ่กีย่งข้อง 
9. รายงานผลการด าเนินงาน

1. ไม่มีผู้เสียชีวติ
ด้วยโรคพิษสุนัขบ้า
2. ผู้สัมผัสสัตวท์ี่
ตรวจพบเชือ้พิษ
สุนัขบ้าได้รับวคัซีน
ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าตาม
แนวทางเวชปฏิบัติ
 100%

1. เพือ่ให้ผู้
สัมผัสและกลุ่ม
เส่ียงได้รับวคัซีน
ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า
2.เพือ่ป้องกัน
ควบคุมการแพร่
ระบาดของโรค
พิษสุนัขบ้า
3.เพือ่ให้
ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเร่ืองโรค
พิษสุนัขบ้า

ประชาชน
ทัว่ไป

คน ๑ ตค 64
-

๓๐ กย 
65

กลุ่มงาน
ควบคุม

โรคติดต่อ

แผนปฏบิัตกิารและแผนงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประเดน็การพัฒนาที ่2 สง่เสริมการจดัระบบบริการสขุภาพให้มคุีณภาพ

แผนงาน ที ่6การพัฒนาตามโครงการพระราชด าริ โครงการ เฉลมิพระเกียรติ

ล าดับ
ที่

ชือ่โครงการ กิจกรรม ตัวชีว้ดั วตัถุประสงค์
เป้าหมาย/

จ านวน
ผู้รับผิดชอบไตรมาส

 1
ไตรมาส

 2
ไตรมาส 3 ไตรมาส

 4

หน่วย
นับ

วนั/
เดือน/ปี

ด าเนินการ

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
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แผนปฏบิัตกิารและแผนงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประเดน็การพัฒนาที ่2 สง่เสริมการจดัระบบบริการสขุภาพให้มคุีณภาพ

แผนงาน ที ่6การพัฒนาตามโครงการพระราชด าริ โครงการ เฉลมิพระเกียรติ

ล าดับ
ที่

ชือ่โครงการ กิจกรรม ตัวชีว้ดั วตัถุประสงค์
เป้าหมาย/

จ านวน
ผู้รับผิดชอบไตรมาส

 1
ไตรมาส

 2
ไตรมาส 3 ไตรมาส

 4

หน่วย
นับ

วนั/
เดือน/ปี

ด าเนินการ

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

10 โครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธใิน
นักเรียนและเยาวชน
ในพืน้ทีทุ่รกันดารตาม
พระราชด าริสมเด็จ
พระกนิษฐาธริาชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี 
จ.นครนายก 
ปีงบประมาณ 2565

1. ประสานความร่วมมือหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
ด าเนินการโครงการฯ
2. ประชุมชีแ้จงแนวทางการด าเนินงานแก่ครู
และ จนท.ผู้รับผิดชอบ
3. จัดกระบวนการเรียนรู้เพือ่การปรับเปล่ียน
พฤติกรรม
   3.1 อบรมให้ความรู้ในเร่ืองการป้องกันควบคุม
โรคหนอนพยาธแิก่นักเรียน
   3.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์/รณรงค์ให้ความรู้
โรคหนอนพยาธใินโรงเรียนและชุมชน
   3.3 จัดท าส่ือประชาสัมพันธใ์ห้ความรู้เกีย่วกับ
โรคหนอนพยาธิ
4. จัดหาและสนับสนุนวสัดุอุปกรณ์ในการตรวจ
ค้นหาโรคหนอนพยาธแิก่หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
5. ตรวจอุจจาระค้นหาโรคหนอนพยาธใิน
นักเรียนโรงเรียนเป้าหมาย และคนในครอบครัว
ของนักเรียนทีพ่บพยาธิ
6. สนับสนุนยารักษาโรคหนอนพยาธแิก่
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

อัตราการติดเชือ้
โรคหนอนพยาธใิน
นักเรียนพืน้ที่
โครงการ
พระราชด าริไม่เกิน
ร้อยละ 5

1. เพือ่ลดความ
ชุกโรค
หนอนพยาธใิน
นักเรียนและ
เยาวชนให้ไม่
เป็นปัญหา
สาธารณสุข 
2. เพือ่
ปรับเปล่ียน
พฤติกรรม
สุขภาพให้ถูกต้อง
ในการป้องกัน
ตนเองจากการ
ติดโรค
หนอนพยาธิ

20 โรงเรีย
น

๑ ตค 64
-

๓๐ กย 
65

 148,000 งบเงิน
อุดหนุน

 148,000 กลุ่มงาน
ควบคุม

โรคติดต่อ
(สุจิตรา)

7. ให้การรักษาโรคหนอนพยาธแิก่นักเรียนทุกคน
ในโรงเรียนเป้าหมาย
8. พัฒนาส่ิงแวดล้อมในโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน
ได้แก่ การจัดการความสะอาดของห้องส้วม การ
จัดสบูส่ าหรับล้างมือ
9. นิเทศติดตามและสนับสนุนการด าเนินงาน
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สรุป แผนปฏิบัติการดา้นสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 

สอดคล้องกับประเด็น 
ยุทธศาสตร์
กระทรววง(4E) 

ตัวชี้วัดกระทรวง สอดคล้องกับ
แผนพัฒนา 
สสจ.นย. 

สอดคล้องกับ
แผนงาน 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณผลผลิต งบเฉพาะ งบสสส. เบิกแทนกัน 
งวด1 งวด2 

1.ด้านส่งเสริม
สุขภาพ ป้องกันโรค 
และคุ้มครองผู้บริโภค
เป็นเลิศ (PP&P 
Excellence) 

 ร้อยละของอ าเภอผ่านเกณฑ์การ
ประเมินการพฒันาคณุภาพชีวิตที่
มีคณุภาพ 

1. ส่งเสริม ป้องกัน
ควบคุมโรค ภัย
สุขภาพและคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

แผนงานที่ 2 
แผนงานการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับ
อำเภอ( พชอ.) 

4 
โครงการ 

- 58,900 13,900 55,500 

2.พัฒนาและส่งเสริม
การจัดระบบบริการ
สุขภาพให้มีคุณภาพ 

1.จำนวนการจัดตั้งหน่วยบริการ
ปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการ
ปฐมภูมิตามพระราชบัญญัติระบบ
สุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 
2.จำนวนประชาชนที่มอียู่ในหน่วย
บริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วย
บริการปฐมภูมิ ได้รับการดูแลโดย
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือ
แพทย์ที่ผ่านการอบรมและคณะผู้
ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ 
3.ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่
ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอ
ประจำบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

2.พัฒนาและส่งเสริม
การจัดระบบบริการ
สุขภาพให้มีคณุภาพ 

แผนงานที่ 8
แผนงานการพัฒนา
ระบบการแพทย์
ปฐมภูมิ 

9 
โครงการ 

- 30,000 73,600 - 104,400 

2.พัฒนาและส่งเสริม
การจัดระบบบริการ
สุขภาพให้มีคณุภาพ 

แผนงานการพัฒนา
ระบบริการสุขภาพ
(ServicePlan) 

4 
โครงการ 

- 23600 - - - 

85



สรุป แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ (ต่อ) 
สอดคล้องกับประเด็น 

ยุทธศาสตร์
กระทรววง(4E) 

ตัวชี้วัดกระทรวง สอดคล้องกับ
แผนพัฒนา 
สสจ.นย. 

สอดคล้องกับ
แผนงาน 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณผลผลิต งบเฉพาะ งบสสส. เบิกแทนกัน 
งวด1 งวด2 

4.ด้านบริหารเป็นเลิศ
ด้วยธรรมาภิบาล 
(Governance 
Excellence) 

1. ร้อยละความสำเร็จของส่วน
ราชการในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่
ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ท่ี
กำหนด 
2. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพ
มาตรฐาน 
ผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 
3. ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่าน
เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.
ติดดาว

พัฒนาระบบบริหาร
จัดการดา้นการแพทย์
และการสาธารณสุข
อย่างมีธรรมาภิบาล 

แผนงานการพัฒนา
ระบบธรรมาภิบาล
และองค์กรคุณภาพ 

7 
โครงการ 

20,000 215,600 9,500 

รวม 24 
โครงการ 

20,00 328,100 97,000 55,500 104,400 
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1 โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ระดับจังหวัด 
(พชจ.)

1. ประชุม
คณะกรรมการพฒันา
คุณภาพชีวติระดับจังหวดั
 (พชจ.) ดังนี้
 - ค่าอาหารวา่งและ
เคร่ืองด่ืมส าหรับ
ผู้เข้าร่วมประชุม 72 คน
 x 35 บาท x 1 มื้อ เปน็
เงิน  2,520 บาท (ขอ
เบกิเพยีง 2,500 บาท)

มีการประชุม
คณะกรรมการ
พฒันาคุณภาพ
ชีวติระดับจังหวดั 
(พชจ.)

เพื่อ
ขับเคล่ือน
และบรูณา
การความ
ร่วมมือใน
การพฒันา
คุณภาพชีวติ
ประชาชน
จังหวดั
นครนายก

คณะกรรมการ
 พชจ. /แกน
น า พชอ./ 
พชต.

72 
คน

ม.ค.65     2,500 งบเฉพาะ
ปฐมภมูิ

     2,500 กลุ่มงาน
พฒันา
คุณภาพฯ

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3

แผนปฏิบตักิารดา้นสุขภาพ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตลุาคม2564-กันยายน 2565)

ประเดน็การพัฒนาที ่1 ส่งเสริม ปอ้งกัน ควบคุมโรค  ภัยสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภค

แผนงานที่ 2 แผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ

ล าดับ
ที่

ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วดั วตัถุประสงค์
เปา้หมาย/

จ านวน
หน่วย
นับ

ไตรมาส4
วนั/เดือน/ปี
ด าเนินการ
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งบประมาณ
รวม 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3
ล าดับ

ที่
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วดั วตัถุประสงค์

เปา้หมาย/
จ านวน

หน่วย
นับ

ไตรมาส4
วนั/เดือน/ปี
ด าเนินการ

2 โครงการประชุม
แลกเปล่ียน
เรียนรู้เยี่ยมเสริม
พลังการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ 
(พชอ.)

1. ประชุมแลกเปล่ียน
เรียนรู้เยี่ยมเสริมพลัง
การพฒันาคุณภาพชีวติ
ระดับอ าเภอและนิเทศ
งานปฐมภมูิในการตรวจ
ราชการกรณีปกติของ
กระทรวงสาธารณสุข 
จังหวดันครนายก ป ี
2564 ดังนี้
 - ค่าอาหารกลางวนั 
จ านวน 60 คน x 120 
บาท  เปน็เงิน 7,200 
บาท        
 - ค่าอาหารวา่งและ
เคร่ืองด่ืม จ านวน 60 
คน x 35 บาท x 2 มื้อ 
เปน็เงิน  4,200 บาท

มีการประชุม
แลกเปล่ียน
เรียนรู้เยี่ยม
เสริมพลังการ
พฒันาคุณภาพ
ชีวิตระดับอ าเภอ

เพื่อใหเ้กิด
การ
แลกเปล่ียน
เรียนรู้ เสริม
ก าลังใจใน
การ
ด าเนินงาน
พฒันา
คุณภาพชีวติ

ทมีเยี่ยมเสริม
พลังเขต
สุขภาพที่ 4 
ผู้รับผิดชอบ
งานปฐมภมูิ 
สสจ./ สสอ./
รพ./รพสต. 
คกก. พชอ.
และภาคี
เครือข่าย

60 
คน

เดือน ม.ค.-
 ก.พ.65

  11,400 งบเฉพาะ
ปฐมภมูิ

 11,400 กลุ่มงาน
พฒันา
คุณภาพฯ
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งบประมาณ
รวม 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3
ล าดับ

ที่
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วดั วตัถุประสงค์

เปา้หมาย/
จ านวน

หน่วย
นับ

ไตรมาส4
วนั/เดือน/ปี
ด าเนินการ

3 โครงการพฒันา
คุณภาพชีวติ
ผู้ด้อยโอกาส และ
กลุ่มเปราะบาง
จังหวดันครนายก

ประชุมชี้แจงแนว
ทางการจัดท าฐานข้อมูล
ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่ม
เปราะบางจังหวดั
นครนายก (ประชุม
อ าเภอละ 1 วนั) 
ค่าใช้จ่ายดังนี้

รพ./สสอ./รพ.สต.
 เข้าร่วมประชุม

เพื่อจัดท า
ฐานข้อมูล
ผู้ด้อยโอกาส
 และกลุ่ม
เปราะบาง
ของจังหวดั
นครนายก มี
ความถูกต้อง
 ครบถ้วน

รพ./สสอ./
รพ.สต. และ
สสจ.
- อ.เมือง 25 
คน
- อ.บา้นนา 
20 คน
- อ.องครักษ ์
20 คน
- อ.ปากพลี 
15 คน

80 
คน

พ.ย.64 กลุ่มงาน
พฒันา
คุณภาพฯ
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งบประมาณ
รวม 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3
ล าดับ

ที่
ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วดั วตัถุประสงค์

เปา้หมาย/
จ านวน

หน่วย
นับ

ไตรมาส4
วนั/เดือน/ปี
ด าเนินการ

4 โครงการขับเคล่ือน
การพฒันาคุณภาพ
ชีวติและยกระดับ
สุขภาวะประชาชน
ด้วยกลไก
คณะกรรมการ
พฒันาคุณภาพชีวติ
ระดับอ าเภอ(พชอ.)
 จังหวดันครนายก

1. ประชุมแลกเปล่ียน
เรียนรู้ถอดบทเรียนการ
ด าเนินงานของ
คณะกรรมการพฒันา
คุณภาพชีวติระดับอ าเภอ
 และระดับต าบล ดังนี้
1. ค่าอาหารวา่งและ
เคร่ืองด่ืม จ านวน 120 
คน x 2 มื้อ x50บาท = 
 12,000 บาท
2. ค่าอาหารกลางวนั
จ านวน 120 คน x 1 
มื้อ x250 บาท  = 
30,000 บาท        
3. ค่าสมนาคุณวทิยากร
(เอกชน) จ านวน 2 คน x
 5 ชม. X 1,200 บาท
 = 12,000 บาท  
4. ค่าจ้างท าเอกสาร
ประกอบการประชุม 
1,500 บาท

ร้อยละของ
อ าเภอมีการ
พฒันาคุณภาพ
ชีวติระดับอ าเภอ 
(พชอ.)ที่มี
คุณภาพ (ร้อยละ
 75)

เพื่อพฒันา
ศักยภาพการ
สร้างสุข
ภาวะระดับ
พื้นที่แก่
คณะกรรมการ
พฒันา
คุณภาพชีวติ
ระดับอ าเภอ
และระดับ
ต าบล

แกนน า
คณะกรรมการ
พฒันา
คุณภาพชีวติ
ระดับอ าเภอ 
(พชอ.) ระดับ
ต าบล(พชต.) 
และผู้เกี่ยวข้อง

120
 คน

ก.พ.65   55,500 สสส.  55,500 กลุ่มงาน
พฒันา
คุณภาพฯ
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5 โครงการพฒันา
ระบบการแพทย์
ปฐมภมู ิจังหวัด
นครนายก 
ปงีบประมาณ 
2565

1. ประชุม
คณะกรรมการพฒันา
ระบบบริการสุขภาพ 
(Service Plan) สาขา
ระบบปฐมภมูแิละ
สุขภาพอ าเภอ 
จังหวัดนครนายก ป ี
2565 ดังนี้
 - ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม จ านวน 40
 คน x 2 มื้อ x 35 
บาท เปน็เงิน 2,800
 บาท
 - ค่าอาหารกลางวัน 
จ านวน 40 คน x 1 
มื้อ x 120 บาท เปน็
เงิน 4,800 บาท

1) ร้อยละการจัดต้ัง
หนว่ยบริการปฐมภมูิ
และเครือข่ายหนว่ย
บริการสุขภาพปฐมภมูิ
 ตามพระราชบญัญัติ
ระบบสุขภาพปฐมภมู ิ
พ.ศ. 2562 (๕๐% 
ของแผนจัดต้ัง ๑๐ ป)ี
2) จ านวนประชาชนที่
มรีายชื่ออยู่ในหนว่ย
บริการปฐมภมู ิและ
เครือข่ายหนว่ยบริการ
ปฐมภมู ิได้รับการดูแล
โดยแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวหรือแพทย์ที่
ผ่านการอบรม และ
คณะผู้ใหบ้ริการ
สุขภาพปฐมภมูิ

เพื่อให
ประชาชนทกุ
คนไดรับบริการ
ครอบคลุมทั้งใน
หนวยบริการ
และในชุมชน 
โดยแพทยเวช
ศาสตร
ครอบครัวและ
คณะผูให
บริการสุขภาพ
ปฐมภมูติาม
หลักเวชศาสตร
ครอบครัว

 ประชุม
คณะกรรมการ
พฒันาระบบ
บริการสุขภาพ
 (Service 
Plan) สาขา
ระบบปฐมภมูิ
และสุขภาพ
อ าเภอ และ
ผู้เกี่ยวข้อง

40 คน ธ.ค.64      7,600 งบเฉพาะ
ปฐมภมูิ

    7,600 กลุ่มงาน
พฒันา

คุณภาพฯ

แผนปฏบิัติการด้านสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม2564-กันยายน 2565)

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมการจดัระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ

แผนงานที่ 8 แผนงานการพัฒนาระบบการแพทยป์ฐมภมูิ

ล าดับ
ที่

ชื่อโครงการ กจิกรรม ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์
เปา้หมาย/

จ านวน
หนว่ย
นบั

วัน/เดือน/ปี
ด าเนนิการ

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
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แผนปฏบิัติการด้านสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม2564-กันยายน 2565)

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมการจดัระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ

แผนงานที่ 8 แผนงานการพัฒนาระบบการแพทยป์ฐมภมูิ

ล าดับ
ที่

ชื่อโครงการ กจิกรรม ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์
เปา้หมาย/

จ านวน
หนว่ย
นบั

วัน/เดือน/ปี
ด าเนนิการ

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

6 โครงการประชุม
พฒันาศักยภาพ
ทมีสหสาขา
วิชาชีพในการ
จัดรูปแบบ
บริการในหนว่ย
บริการปฐมภมู ิ
และเครือข่าย
หนว่ยบริการ
ปฐมภมู ิ(PCU
 &NPCU) 
จังหวัด
นครนายก ป ี
2565

2. ประชุมพฒันา
ศักยภาพทมีสหสาขา
วิชาชีพในการ
จัดรูปแบบบริการใน
หนว่ยบริการปฐมภมู ิ
และเครือข่ายหนว่ย
บริการปฐมภมู ิ(PCU
 &NPCU) จังหวัด
นครนายก ป ี2564 
ดังนี้

ร้อยละ 90 ของ
กลุ่มเปา้หมายเข้าร่วม
การประชุม

1. เพื่อให้
ทมีสหสาขา
วิชาชีพสามารถ
วิเคราะห ์และ
จัดการกบั
ปญัหาส าคัญ
ของพื้นที่ได้
2.เพื่อให้
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
 สามารถดูแล
ตนเองและ
ครอบครัว
เบื้องต้นเมื่อมี
อาการเจ็บป่วย

ได้อยาง
เหมาะสม

ผู้รับผิดชอบ
งาน PCU 
ของ รพท., 
รพช., สสอ.
ทกุแหง่,รพ.
สต. ,ทมีสห
วิชาชีพของ
PCU&NPCU
ที่เปดิด าเนิน
การ
วิทยากร และ
ผู้จัดการ
ประชุม

40 คน ม.ีค. 65 กลุ่มงาน
พฒันา

คุณภาพฯ
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แผนปฏบิัติการด้านสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม2564-กันยายน 2565)

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมการจดัระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ

แผนงานที่ 8 แผนงานการพัฒนาระบบการแพทยป์ฐมภมูิ

ล าดับ
ที่

ชื่อโครงการ กจิกรรม ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์
เปา้หมาย/

จ านวน
หนว่ย
นบั

วัน/เดือน/ปี
ด าเนนิการ

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

7 โครงการ
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ อส
ม./อสค. ของ
หน่วยบริการ
ปฐมภูมิและ
เครือข่าย
หน่วยบริการ
ปฐมภูมิใน
การดูแล
ผู้ป่วยที่บ้าน

ประชุมเชิงปฏบิติัการ
เพื่อพฒันาศักยภาพ 
อสม./อสค. ในการ
ดูแลผู้ปว่ยที่บา้น ดังนี้

ร้อยละ 90 ของ
กลุ่มเปา้หมายเข้าร่วม
การประชุม

เพื่อให ้อสม./ 
อสค.ที่เข้าร่วม
การประชุม
สามารถใหก้าร
ดูแลผู้ปว่ยได้
อย่างมคุีณภาพ

อสม./อสค.
ของของ
หนว่ยบริการ
ปฐมภมูแิละ
เครือข่าย
หนว่ยบริการ
ปฐมภมูิ

40 คน ก.พ.65 กลุ่มงาน
พฒันา

คุณภาพฯ
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แผนปฏบิัติการด้านสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม2564-กันยายน 2565)

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมการจดัระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ

แผนงานที่ 8 แผนงานการพัฒนาระบบการแพทยป์ฐมภมูิ

ล าดับ
ที่

ชื่อโครงการ กจิกรรม ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์
เปา้หมาย/

จ านวน
หนว่ย
นบั

วัน/เดือน/ปี
ด าเนนิการ

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

8 การประชุม
แลกเปล่ียน
เรียนรู้ในการ
จัดรูปแบบ
บริการของ
หน่วยบริการ
ปฐมภูมิ และ
เครือข่าย
หน่วยบริการ
ปฐมภูมิ (PCU
 &NPCU) 
จังหวัด
นครนายก ปี 
2565

ประชุมแลกเปล่ียน
เรียนรู้ในการ
จัดรูปแบบบริการของ
หนว่ยบริการปฐมภมู ิ
และเครือข่ายหนว่ย
บริการปฐมภมู ิ(PCU
 &NPCU)ดังนี้
 - ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม จ านวน 60
 คน x 2 มื้อ x 50 
บาท เปน็เงิน 6,000
 บาท
 - ค่าอาหารกลางวัน 
จ านวน 60 คน x 1 
มื้อ x 250 บาท  เปน็
เงิน 15,000 บาท 
 - ค่าสมนาคุณ
วิทยากร รวม 6 ชม.ๆ
ละ 600 บาท เปน็
เงิน 3,600 บาท

ร้อยละ 90 ของ
กลุ่มเปา้หมายเข้าร่วม
การประชุม

เพื่อใหเ้กดิการ
แลกเปล่ียน
เรียนรู้ในการ
จัดรูปแบบ
บริการของ
หนว่ยบริการ
ปฐมภมู ิและ
เครือข่ายหนว่ย
บริการปฐมภมูิ
ที่มคุีณภาพ

จนท.สธ./อส
ม./อสค.ของ
ของหนว่ย
บริการปฐม
ภมูแิละ
เครือข่าย
หนว่ยบริการ
ปฐมภมู ิและ
ผู้เกี่ยวข้อง

60 คน ก.ค.65  24,600 ผลผลิต 24600 กลุ่มงาน
พฒันา

คุณภาพฯ
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แผนปฏบิัติการด้านสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม2564-กันยายน 2565)

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมการจดัระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ

แผนงานที่ 8 แผนงานการพัฒนาระบบการแพทยป์ฐมภมูิ

ล าดับ
ที่

ชื่อโครงการ กจิกรรม ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์
เปา้หมาย/

จ านวน
หนว่ย
นบั

วัน/เดือน/ปี
ด าเนนิการ

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

9 โครงการ
พัฒนาระบบ
การแพทย์
ปฐมภูมิ และ
เครือข่าย
ระบบสุขภาพ
ระดับอ าเภอ

พฒันาระบบ
การแพทย์ปฐมภมู ิ
และเครือข่ายระบบ
สุขภาพระดับอ าเภอ
โดยจัดสรรให้
1.หนว่ยบริการปฐม
ภมูทิี่ขึ้นทะเบยีนตาม
พรบ. หนว่ยละ 
9,000 บาท 6 หนว่ย
จ านวน 54,000 บาท

หน่วยบริการปฐมภูมิ
ได้รับการพฒันา
ระบบการแพทย์
ปฐมภูมิ

เพื่อใหห้นว่ย
ปฐมภมูไิด้รับ
การพฒันา
ระบบ
การแพทย์ปฐม
ภมูิ

6 หนว่ย แหง่ ม.ค-ม.ิย.  54,000 งบเฉพาะ  54,000 กลุ่มงาน
พฒันา
คุณภาพฯ

2.การพฒันา พชอ. 
อ าเภอละ 3,000 
บาท 4 อ าเภอ เปน็
เงิน 12,000

4 อ าเภอ แหง่ ม.ค-ม.ิย.  12,000 งบเฉพาะ  12,000 กลุ่มงาน
พฒันา
คุณภาพฯ
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ไตรมาส4

10 โครงการพัฒนา
ศักยภาพอสม. 
เป็น อสม.หมอ
ประจ าบ้าน

จัดอบรมพัฒนา
ศักยภาพ อสม. 4 
อ าเภอๆละ 3 วนั 
รวม 435 คน เป็น
เงิน 104,400 บาท 
(ส่งหลักฐานเบิก-จ่าย
 งบประมาณ ทีก่รม
สนับสนุนบริการ
สุขภาพ)

ร้อยละของผู้ป่วย 
กลุ่มเป้าหมายได้รับการ
ดูแลจาก อสม. หมอ
ประจ าบ้าน มีคุณภาพ
ชีวติทีดี่

1. พัฒนา
ศักยภาพและ
ยกระดับ อสม.
เป็น อสม. หมอ
ประจ าบ้านดูแล
สุขภาพคนใน
ครอบครัว

อสม./
435

คน ม.ค. 65    104,400 กรม สบส. 104,400 กลุ่มงาน
พัฒนา
คุณภาพฯ

แหล่ง
งบประมาณ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส3

แผนปฏิบตักิารดา้นสุขภาพ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตลุาคม 2564-กันยายน 2565)

ประเดน็การพัฒนาที.่.2 พัฒนาและส่งเสรมิการจัดระบบบรกิารสุขภาพให้มีคุณภาพ...

แผนงานที่..8 แผนงานการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ

ล าดับ
ที่

ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วดั วตัถุประสงค์
เป้าหมาย
/จ านวน

หน่วย
นับ

วนั/เดือน/ปี
ด าเนินการ

งบประมาณ
รวม 
(บาท)
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ไตรมาส4
แหล่ง

งบประมาณ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส3

แผนปฏิบตักิารดา้นสุขภาพ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตลุาคม 2564-กันยายน 2565)

ประเดน็การพัฒนาที.่.2 พัฒนาและส่งเสรมิการจัดระบบบรกิารสุขภาพให้มีคุณภาพ...

แผนงานที่..8 แผนงานการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ

ล าดับ
ที่

ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วดั วตัถุประสงค์
เป้าหมาย
/จ านวน

หน่วย
นับ

วนั/เดือน/ปี
ด าเนินการ

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

11 โครงการพัฒนา
ศักยภาพอสม.
เร่ือง Universal
 Prevention 
และการตรวจหา
เชื้อโควดิด้วย
ตนเอง

จัดอบรมพัฒนา
ศักยภาพ อสม.หมอ
ประจ าบ้านทุก
หมู่บ้านๆละ 2 คน 
รวม 832 คน

1. อสม.หมอประจ าบ้าน

ได้รับการฝึกทักษะการ 
ตรวจหาเชื้อโควิด
ด้วย ตนเอง
2.อสม.หมอประจํา

 บานสามารถใหคํา

แนะนําในกาาขอรับ

ชุดตรวจโควิดดวย

ตนเอง

3. อสม.สามารถแนะ

นําประชาชน ในเรื่อง

การปฏิบัติตนเมื่อตอง

อยูในสถานการณการ

แพทญระบาดของโรค

โควดิ-19

1. จัดอบรม
พัฒนาศักยภาพ 
อสม.หมอประจ า
บ้าน (ทีผ่่านการ
อบรม ใน
ปีงบประมาณ 
2563-2564)

อสม./
832

คน พย-ธค 64 กลุ่มงาน
พัฒนา
คุณภาพฯ

เป็น อสม. หมอ

ประจ าบ้าน
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12 พฒันาศักยภาพ
อาสาสมัคร
สาธารณสุขเรือนจ า 
(อสรจ.)

1. จัดอบรมใหค้วามรู้
อาสาสมัครสาธารณสุข
เรือนจ า(อสรจ.) 

1. เพิ่มอัตราการ
เข้าถึงบริการด้าน
สุขภาพของนักโทษ
ในเรือนจ า

1. กลุ่มเปา้หมายที่
เข้ารับการอบรมมี
ความรู้และสามารถ
เปน็แกนน าด้าน
สุขภาพที่ดีได้
2. กลุ่มเปา้หมายที่
เข้ารับการอบรม 
สามารถช่วยงาน
ด้านสาธารณสุข
เบื้องต้นในเรือนจ าได้

50 คน คร้ังที่ 1 
มีนาคม 65

คร้ังที่ 2 
กันยายน 65

    5,400 ผลผลิต   5,400 กลุ่มงาน
พฒันา
คุณภาพฯ

แผนปฏิบัตกิารดา้นสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเดน็การพัฒนาที ่2 พัฒนาและส่งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพให้มคุีณภาพ

แผนงานที ่8 แผนงานการพัฒนาระบบการแพทยป์ฐมภูมิ

ล าดับที่ ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์
เปา้หมาย/

จ านวน
หน่วย
นับ

วัน/เดือน/ปี
ด าเนินการ

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

98



ล าดับที่ ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์
เปา้หมาย/

จ านวน
หน่วย
นับ

วัน/เดือน/ปี
ด าเนินการ

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

13 การฝึกทกัษะการ
ตรวจสุขภาพฟนัของ
ผู้ต้องขังในเรือนจ า

1. การจัดอบรมเพื่อตรวจ
สุขภาพใน่องปากของ
ตนเองใหก้ับ ผู้ต้องขังใน
เรือนจ า
2. อาสาสมัครในเรือนจ า
ตรวจสุขภาพในช่องปาก
ตนเองและลงบนัทกึใน
สมุดบนัทกึสุขภาพประจ าตัว
3. เจ้าหน้าที่ ลงบนัทกึและ
จัดล าดับความเร่งด่วนใน
การเข้ารับการรักษา
4. จัดบริการทนัตกรรม
ตามล าดับความเร่งด่วน

1. เพิ่มอัตราการ
เข้าถึงบริการด้าน
สุขภาพของนักโทษ
ในเรือนจ า

1. เพื่อส ารวจทนัต
สุขภาพของผู้ต้องขัง
ในเรือนจ า
2. เพื่อจัดบริการ
ทนัตกรรมใหก้ับ
ผู้ต้องขังตามล าดับ

600 คน พย-ธค 64
ระยะเวลา
10 วัน

กลุ่มงาน
พฒันา
คุณภาพฯ
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14 พฒันาระบบบริการ
สุขภาพ (Service 
Plan) จงัหวดันครนายก

1. ประชมุคณะกรรมการ
พฒันาระบบบริการสุขภาพ 
(Service Plan) จงัหวดั
นครนายก เพือ่สรุปผลการ
ด าเนนิงาน ปงีบประมาณ 
2564 และวางแผนการ
ด าเนนิงาน ปงีบประมาณ 
2565

ร้อยละ 90 ของ
คณะกรรมการพฒันา
ระบบบริการสุขภาพ 
(Service Plan) 
จงัหวดันครนายก เขา้
ร่วมการประชมุ

เพือ่สรุปผลการ
ด าเนนิงานการพฒันา
ระบบบริการสุขภาพ 
(Service Plan) จงัหวดั
นครนายก 
ปงีบประมาณ 2564 
และวางแผนการ
ด าเนนิงานฯ 
ปงีบประมาณ 2565

ประธาน/
เลขานกุาร
คณะกรรม
การพฒันา
ระบบ
บริการ
สุขภาพ 
(Service 
Plan) 
จงัหวดั
นครนายก 
ทกุสาขา 
และ
ผู้เกีย่วขอ้ง

120 คน ธ.ค. 64 กลุ่มงาน
พฒันา
คุณภาพฯ

แผนปฏบิัตกิารดา้นสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตลุาคม 2564 - กันยายน 2565)

แผนงานที่ 7 แผนงานการพัฒนาระบบรกิารสุขภาพ (Service Plan)

ล าดับที่ ชือ่โครงการ กจิกรรม ตัวชีว้ดั วตัถปุระสงค์
เปา้หมาย/

จ านวน
หนว่ยนบั

วนั/เดือน/ปี
ด าเนนิการ ไตรมาส 4

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ประเดน็การพัฒนาที่ 2 พัฒนาและส่งเสรมิการจัดระบบบรกิารสุขภาพให้มคุีณภาพ

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
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ล าดับที่ ชือ่โครงการ กจิกรรม ตัวชีว้ดั วตัถปุระสงค์
เปา้หมาย/

จ านวน
หนว่ยนบั

วนั/เดือน/ปี
ด าเนนิการ ไตรมาส 4

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)งบประมาณ
รวม 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

2. ประชมุคณะกรรมการ
พฒันาระบบบริการสุขภาพ 
(Service Plan) จงัหวดั
นครนายก เพือ่ติดตามการ
ด าเนนิงานการพฒันาระบบ
บริการสุขภาพ

ร้อยละ 90 ของ
คณะกรรมการพฒันา
ระบบบริการสุขภาพ 
(Service Plan) 
จงัหวดันครนายก เขา้
ร่วมการประชมุ

เพือ่ติดตามผลการ
ด าเนนิงานการพฒันา
ระบบบริการสุขภาพ 
(Service Plan) จงัหวดั
นครนายก

ประธาน/
เลขานุการ
คณะกรรม
การพฒันา
ระบบบริการ
สุขภาพ 
(Service 
Plan) จังหวดั
นครนายก 
สาขาที่เปน็
ประเด็นมุ่งเน้น
 และผู้เกี่ยวข้อง

50 คน ม.ีค. 65 กลุ่มงาน
พฒันา
คุณภาพฯ

15 ประชมุแลกเปล่ียน
เรียนรู้เครือขา่ยการ
พฒันาระบบบริการ
สุขภาพ (Service 
Plan) จงัหวดันครนายก

ประชมุแลกเปล่ียนเรียนรู้
เครือขา่ยการพฒันาระบบ
บริการสุขภาพ (Service 
Plan)
 - ค่าอาหารวา่งและ
เคร่ืองด่ืม 
 - ค่าอาหารกลางวนั 
 - ค่าสมนาคุณวทิยากร

มกีารจดัประชมุ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ตาม
เปา้หมาย อยา่งนอ้ย 
1 คร้ัง

1. เพือ่ใหเ้กดิการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ทาง
วชิาการ และ
ประสบการณ์ในการ
ด าเนนิงานพฒันาระบบ
บริการสุขภาพ (Service
 Plan) ระหวา่งสถาน
บริการสุขภาพ
2. เพือ่พฒันาศักยภาพ
บคุลากร ในการพฒันา
ระบบบริการสุขภาพ 
(Service Plan) ในสาขา
เปา้หมายใหม้ี
ประสิทธภิาพ

ผู้รับผิดชอบ
งาน Service
 Plan ของ
แต่ละสาขา 
ในสถาน
บริการ
สุขภาพ 
และ
ผู้เกีย่วขอ้ง

40 คน
/3 คร้ัง

ม.ค. - ส.ค.
 65

  23,600 ผลผลิต   11,800   11,800 กลุ่มงาน
พฒันา
คุณภาพฯ
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ล าดับที่ ชือ่โครงการ กจิกรรม ตัวชีว้ดั วตัถปุระสงค์
เปา้หมาย/

จ านวน
หนว่ยนบั

วนั/เดือน/ปี
ด าเนนิการ ไตรมาส 4

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)งบประมาณ
รวม 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

16 ประชมุเชงิปฏบิติัการ
พฒันาศักยภาพ
เครือขา่ยการดูแล
ผู้ปว่ยระยะทา้ยแบบ
ประคับประคอง

ประชมุเชงิปฏบิติัการพฒันา
ศักยภาพเครือขา่ยการดูแล
ผู้ปว่ยระยะทา้ยแบบ
ประคับประคอง
 - ค่าอาหารวา่งและ
เคร่ืองด่ืม 
 - ค่าอาหารกลางวนั
 - ค่าสมนาคุณวทิยากร
 - ค่าจา้งถา่ยเอกสาร

1. ร้อยละ 90 ของ
กลุ่มเปา้หมาย เขา้
ร่วมการประชมุ
2. สถานพยาบาลมี
การดูแลตามแผนการ
ดูแลล่วงหนา้ 
(Advance Care 
Planning) ในผู้ปว่ย
ประคับประคอง 
มากกวา่หรือเทา่กบั
ร้อยละ 50

1. เพือ่พฒันาศักยภาพ
เจา้หนา้ทีใ่หม้คีวามรู้ใน
การดูแลผู้ปว่ยระยะ
ทา้ยแบบประคับประคอง
2. เพือ่ใหส้ถานพยาบาล
เกดิกระบวนการการท า
 Advance Care 
Planning ในผู้ปว่ย
ประคับประคองอยา่งมี
คุณภาพ

ผู้รับผิดชอบ
งานการดูแล
ผู้ปว่ยระยะ
ทา้ยแบบ
ประคับ
ประคอง 
ของ รพ./
รพ.สต. และ
เครือขา่ยที่
เกีย่วขอ้ง

70 คน ม.ค. 65 กลุ่มงาน
พฒันา
คุณภาพฯ

17 ประชมุเชงิปฏบิติัการ
พฒันาศักยภาพ
เครือขา่ยการดูแล
ผู้ปว่ยระยะทา้ยแบบ
ประคับประคอง 
บรูณาการร่วมกบัการ
รับบริจาคและการปลูก
ถา่ยอวยัวะ

ประชมุเชงิปฏบิติัการพฒันา
ศักยภาพเครือขา่ยการดูแล
ผู้ปว่ยระยะทา้ยแบบ
ประคับประคอง บรูณาการ
ร่วมกบัการรับบริจาคและ
การปลูกถา่ยอวยัวะ

ร้อยละ 90 ของ
กลุ่มเปา้หมาย เขา้
ร่วมการประชมุ

1. เพือ่พฒันาศักยภาพ
เจา้หนา้ทีผู้่รับผิดชอบ
งานการดูแลผู้ปว่ย
ระยะทา้ยแบบ
ประคับประคอง และ
การรับบริจาคอวยัวะ 
ใหม้คีวามรู้ ความเขา้ใจ
ในการการดูแลผู้ปว่ย
ระยะทา้ยแบบ
ประคับประคอง 
2. เพือ่ใหเ้กดิการบรูณา
การการด าเนนิงาน
ร่วมกนัระหวา่งการดูแล
การดูแลผู้ปว่ยระยะ
ทา้ยแบบ
ประคับประคอง และ
การรับบริจาคอวยัวะ

ผู้รับผิดชอบ
งานการดูแล
ผู้ปว่ยระยะ
ทา้ยแบบ
ประคับ
ประคอง 
และการรับ
บริจาค
อวยัวะ ของ
 รพ./รพ.สต.
 และ
ผู้เกีย่วขอ้ง

80 คน ก.พ. 65 กลุ่มงาน
พฒันา
คุณภาพฯ
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18 พัฒนาคุณภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐ 
(PMQA) ส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวดั
นครนายก

ประชมุคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) 
ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดันครนายก

1. ร้อยละ 90 ของ
คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพการบริหาร
จดัการภาครัฐ 
(PMQA) ส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวดั
นครนายก เขา้ร่วม
การประชมุ
2. ร้อยละ 100 ของ
ส านักงานสาธารณสุข
จงัหวดั และส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอ 
ด าเนินการพัฒนา
คุณภาพการบริหาร
จดัการภาครัฐ
ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด

เพื่อจดัท าแผนการ
ด าเนินงานพัฒนา
คุณภาพการบริหาร
จดัการภาครัฐ (PMQA) 
ของส านักงานสาธาณสุข
จงัหวดั ในแต่ละหมวด 

คณะกรรม
การพัฒนา
คุณภาพการ
บริหาร
จดัการ
ภาครัฐ 
(PMQA) 
ส านักงาน
สาธารณสุข
จงัหวดั
นครนายก
และ
ผู้เกี่ยวขอ้ง

40 คน ธ.ค. 64 กลุ่มงาน
พัฒนา
คุณภาพฯ

แผนปฏบิตัิการด้านสุขภาพ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างมีธรรมาภบิาล

แผนงานที ่13 แผนงานการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

ล าดับที่ ชื่อโครงการ กจิกรรม ตัวชี้วดั วตัถปุระสงค์
เป้าหมาย/

จ านวน
หน่วยนับ

วนั/เดือน/ปี
ด าเนินการ

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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แผนปฏบิตัิการด้านสุขภาพ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างมีธรรมาภบิาล

แผนงานที ่13 แผนงานการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

ล าดับที่ ชื่อโครงการ กจิกรรม ตัวชี้วดั วตัถปุระสงค์
เป้าหมาย/

จ านวน
หน่วยนับ

วนั/เดือน/ปี
ด าเนินการ

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

19 พัฒนาคุณภาพ
สถานพยาบาล
โดยการเพิ่ม
ประสิทธภิาพระบบ
เครือขา่ยด้วยระบบ 
membership จงัหวดั
นครนายกประจ าปี
งบประมาณ 2565

1. สมคัรสมาชกิโครงการเพิ่ม
ประสิทธภิาพระบบเครือขา่ยด้วย
ระบบ membership ประจ าปี
งบประมาณ 2565 
 - ค่าหลักสูตรโครงการเพิ่ม
ประสิทธภิาพระบบเครือขา่ยด้วย
ระบบ membership ประจ าปี
งบประมาณ 2565 จ านวน 
20,000 บาท

1. สถานพยาบาลใน
เครือขา่ยมกีารพัฒนา
คุณภาพอยา่งต่อเนื่อง 
(รพ. ส่ง SAR ภายใน
เวลาที่ก าหนด และไม่
มสีถานะ Expired) 
ร้อยละ 100
2. บุคลากรแกนน า
เครือขา่ย มคีวามรู้
เร่ืองแนวคิดและ
มาตรฐาน HA สูงขึ้น 
ร้อยละ 100

1. เพื่อให้เกดิเครือขา่ย
ความร่วมมอืในการ
พัฒนาคุณภาพ
สถานพยาบาลที่ท างาน
ร่วมกนัอยา่งเขม้แขง็
และมเีป้าหมายเดียวกนั
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ทีมพี่เล้ียงคุณภาพให้มี
ความรู้และสามารถ
กระตุ้น
กระบวนการพัฒนา
คุณภาพสถานพยาบาล
ให้บรรลุเป้าหมายได้

1 หลักสูตร พ.ย. 64 ผลผลิต   20,000 กลุ่มงาน
พัฒนา
คุณภาพฯ

2. ประชมุเชงิปฏิบัติการพัฒนา
เครือขา่ยความร่วมมอืในการพัฒนา
คุณภาพสถานพยาบาล เพื่อก าหนด
เป้าหมายและจดัท าแผนปฏิบัติการ
ของเครือขา่ย 

3. เพื่อให้สถานพยาบาล
ในเครือขา่ยสามารถใช้
เคร่ืองมอืคุณภาพ ได้แก่
 NRLS, THIP อยา่ง
บูรณาการ สามารถ
น าไปใชป้ระโยชน์และ
อยู่ใน
กระบวนการพัฒนา
คุณภาพอยา่งต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบ
งานคุณภาพ
ของ
สถานพยาบาล
เครือข่าย 
และ
ผู้เกี่ยวขอ้ง

20 คน ธ.ค. 64, 
ม.ค. 65

กลุ่มงาน
พัฒนา
คุณภาพฯ
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แผนปฏบิตัิการด้านสุขภาพ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างมีธรรมาภบิาล

แผนงานที ่13 แผนงานการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

ล าดับที่ ชื่อโครงการ กจิกรรม ตัวชี้วดั วตัถปุระสงค์
เป้าหมาย/

จ านวน
หน่วยนับ

วนั/เดือน/ปี
ด าเนินการ

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

3. ประชมุเชงิปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพทีมพี่เล้ียงของสถานพยาบาล
 ให้มคีวามรู้และทักษะในการพัฒนา
คุณภาพสถานพยาบาลเครือขา่ย 
จงัหวดันครนายก
 - ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม
 - ค่าอาหารกลางวนั
 - ค่าสมนาคุณวทิยากร

บุคลากรที่
เป็นแกน
น า/พี่เล้ียง 
ในการ
พัฒนา
คุณภาพ

สถานพยาบาล
 และ
ผู้เกี่ยวขอ้ง

20 คน ธ.ค. 64, 
ม.ีค. 65, 
ม.ิย. 65, 
ส.ค. 65

         7,600 ผลผลิต     3,800     3,800 กลุ่มงาน
พัฒนา
คุณภาพฯ

4. ประชมุเชงิปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรในสถานพยาบาล
เครือขา่ย ให้มคีวามรู้และแนวคิดใน
การพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล 
จงัหวดันครนายก
 - ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม
 - ค่าอาหารกลางวนั
 - ค่าสมนาคุณวทิยากร

บุคลากร
งานคุณภาพ
 ของ
สถานพยาบาล
เครือข่าย 
และ
ผู้เกี่ยวขอ้ง

25 คน ธ.ค. 64, 
ม.ีค. 65, 
ม.ิย. 65, 
ส.ค. 65

         9,500 ผลผลิต     4,750     4,750 กลุ่มงาน
พัฒนา
คุณภาพฯ
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แผนปฏบิตัิการด้านสุขภาพ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างมีธรรมาภบิาล

แผนงานที ่13 แผนงานการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

ล าดับที่ ชื่อโครงการ กจิกรรม ตัวชี้วดั วตัถปุระสงค์
เป้าหมาย/

จ านวน
หน่วยนับ

วนั/เดือน/ปี
ด าเนินการ

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

5. ประชมุแลกเปล่ียนเรียนรู้การ
พัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล
เครือขา่ย จงัหวดันครนายก
 - ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม (60 
คน x 2 มื้อ x 50 บาท) = 6,000 
บาท
 - ค่าอาหารกลางวนั (60 คน x 1 
มื้อ x 250 บาท) = 15,000 บาท 
 - ค่าสมนาคุณวทิยากร (2 คน x 6 
ชั่วโมง x 1,200 บาท (เอกชน)) = 
14,400 บาท

บุคลากร
งานคุณภาพ
 ของ

สถานพยาบาล
เครือข่าย 
และ
ผู้เกี่ยวขอ้ง

60 คน ก.ค. 65        35,400 ผลผลิต   35,400 กลุ่มงาน
พัฒนา
คุณภาพฯ
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20 โครงการพัฒนา
องค์กรคุณภาพ 
(รพ.สต.ติดดาว) 
ปี 2565

1. ประชุมคณะท างาน
พัฒนา รพ.สต.ติดดาว 
ระดับจังหวดั ระดับ
อ าเภอ  ดังนี้
 - ค่าอาหารวา่งและ
เคร่ืองด่ืม จ านวน 50 
คน x 2 มื้อ x 35 บาท 
เป็นเงิน 3,500 บาท
 - ค่าอาหารกลางวนั 
จ านวน 50 คน x 1 มื้อ
 x 120 บาท เป็นเงิน 
6,000 บาท

มีการประชุม
คณะท างาน
พัฒนา รพ.สต.
ติดดาว ระดับ
จังหวดั และ
ระดับอ าเภอ 
จ านวน 1 คร้ัง

เพือ่วางแผน
พัฒนา
โรงพยาบาล
ส่งเสริม
สุขภาพต าบล
ให้มีคุณภาพ

คณะท างาน
พัฒนา รพ.
สต.ติดดาว 
ระดับจังหวดั
 และระดับ
อ าเภอ

50 คน ม.ค.65      9,500 งบเฉพาะ
ปฐมภูมิ

  9,500 กลุ่มงาน
พัฒนา
คุณภาพฯ

แผนปฏิบตักิารดา้นสุขภาพ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตลุาคม2564-กันยายน 2565)

ประเดน็การพัฒนาที่ 4 พัฒนาระบบบรหิารจัดการดา้นการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างมีธรรมาภิบาล

แผนงานที่ 13 แผนงานการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

ล าดับ
ที่

ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วดั วตัถุประสงค์
เป้าหมาย/

จ านวน
หน่วย
นับ

วนั/เดือน/ปี
ด าเนินการ

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
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ล าดับ
ที่

ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วดั วตัถุประสงค์
เป้าหมาย/

จ านวน
หน่วย
นับ

วนั/เดือน/ปี
ด าเนินการ

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

21 โครงการพัฒนา
หน่วยบริการ
ปฐมภูมิ ตาม
แนวทาง รพ.สต.
ติดดาว 
ปีงบประมาณ 
2565

2. การประชุมเพือ่
พัฒนาหน่วยบริการปฐม
ภูมิ ตามแนวทาง รพ.
สต.ติดดาว ปีงบประมาณ
 2565 (ผ่านระบบ 
Zoom Meeting)

ร้อยละ 100 
ของ
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมการ
ประชุม

เพือ่พัฒนา
โรงพยาบาล
ส่งเสริม
สุขภาพต าบล
ให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน

รพ.สต. /
สสอผู้แทน.
คณะท างาน
พัฒนา รพ.
สต.ติดดาว 
ระดับจังหวดั
 และระดับ
อ าเภอ

70 คน ม.ค.65 กลุ่มงาน
พัฒนา
คุณภาพฯ

22 โครงการประเมิน
คุณภาพ รพ.สต.
ติดดาว ปี 2565

1.ประชุมคณะท างาน
พัฒนา รพ.สต.ติดดาว 
ระดับจังหวดั (จ านวน 2
 คร้ังๆละ 30 คน ) ดังนี้
 - ค่าอาหารวา่งและ
เคร่ืองด่ืม 
 - ค่าอาหารกลางวนั

มีการประชุม
คณะท างาน 
จ านวน 2 คร้ัง

1.เพือ่ชี้แจง
เกณฑ์การ
ประเมิน รพ.
สต.ติดดาว ให้
เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน
2.เพือ่สรุปผล
การประชุม
แลกเปล่ียน
เรียนรู้ และ
ประเมิน
คัดเลือก รพ.
สต.ติดดาว 
ระดับจังหวดั

คณะท างาน
พัฒนา รพ.
สต.ติดดาว 
ระดับจังหวดั

30 
คน X
 2 วนั

ม.ิย.,ก.ค.65 11,400 ผลผลิต   5,700     5,700 กลุ่มงาน
พัฒนา
คุณภาพฯ
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ล าดับ
ที่

ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วดั วตัถุประสงค์
เป้าหมาย/

จ านวน
หน่วย
นับ

วนั/เดือน/ปี
ด าเนินการ

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

23 โครงการประชุม
แลกเปล่ียนเรียนรู้
 ประเมินและ
คัดเลือก รพ.สต.
ติดดาวจังหวดั
นครนายก 
ปีงบประมาณ 
2565

1.ประชุมแลกเปล่ียน
เรียนรู้ ประเมินและ
คัดเลือก รพ.สต.ติดดาว
ระดับจังหวดั  ดังนี้
 - ค่าอาหารวา่งและ
เคร่ืองด่ืม 
 - ค่าอาหารกลางวนั

ร้อยละของ รพ.
สต. ทีผ่่านเกณฑ์
การพัฒนา
คุณภาพ รพ.สต.
 ติดดาว ร้อยละ
 75 (สะสม)

1.เพือ่ประเมิน
 และคัดเลือก 
รพ.สต.ติดดาว
ระดับจังหวดั 
เข้าร่วมการ
ประเมินใน
ระดับเขต
2. เพือ่
ประเมินซ้ ารพ.
สต.ติดดาว ที่
ผ่านระดับ 5 
ดาว ปี 2560
 - 2561
3. เพือ่ให้เกิด
การแลกเปล่ียน
เรียนรู้การ
ด าเนินงาน 
รพ.สต.ติดดาว

เจ้าหน้าที ่
ของ รพ.
,สสอ,รพ.สต.
ภาคี
เครือข่าย
และ
คณะท างาน
พัฒนา รพ.
สต.ติดดาว 
ระดับจังหวดั

จ านวน
 40 
คน X

 13วนั

ม.ิย.-ก.ค.65    98,800 ผลผลิต   98,800 กลุ่มงาน
พัฒนา
คุณภาพฯ
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ล าดับ
ที่

ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วดั วตัถุประสงค์
เป้าหมาย/

จ านวน
หน่วย
นับ

วนั/เดือน/ปี
ด าเนินการ

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

24 โครงการประชุม
วชิาการ น าเสนอ
ผลงานนวตักรรม
 รพ.สต.ติดดาว 
จังหวดันครนายก
 ปีงบประมาณ 
2565

ประชุมแลกเปล่ียน
เรียนรู้ นวตักรรม รพ.
สต.ติดดาว จังหวดั
นครนายก ปีงบประมาณ
 2565 ดังนี้
 - ค่าอาหารวา่งและ
เคร่ืองด่ืม 
 - ค่าอาหารกลางวนั 
 - ค่าสมนาคุณวทิยากร 
 - ค่าจ้างท าบูธนิทรรศ
การ
 - ค่าจ้างท าใบ
ประกาศนียบัตรพร้อม
กรอบ

1. ร้อยละ 90
ของ
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมการ
ประชุม 
2. เกิดนวตักรรม
 รพ.สต.ติดดาว

1 เพือ่ให้เกิด
การแลกเปล่ียน
เรียนรู้ 
นวตักรรมรพ.
สต.ติดดาว
2 เพือ่ให้เกิด
ขวญัและ
ก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน
พัฒนาคุณภาพ

รพ.สต./ศสม.
 /สสอ
ผู้แทน.
คณะท างาน
พัฒนา รพ.
สต.ติดดาว 
ระดับจังหวดั
 และระดับ
อ าเภอ และ
ผู้เกี่ยวข้อง

70 คน ส.ค.65    52,900 ผลผลิต 52,900 กลุ่มงาน
พัฒนา
คุณภาพฯ
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สรุป แผนปฏิบัติการดา้นสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

สอดคลอ้งกับประเด็น 
ยุทธศาสตร์
กระทรววง(4E) 

ตัวชี้วัดกระทรวง สอดคล้องกับ
แผนพัฒนา 
สสจ.นย. 

สอดคล้องกับ
แผนงาน 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณผลผลิต เบิกทน
สบส. 

งบอย. กองทุน
แพทย์แผน

ไทย 
งวด1 งวด2 

1.ด้านส่งเสริม
สุขภาพ ป้องกันโรค 
และคุ้มครองผู้บริโภค
เป็นเลิศ (PP&P 
Excellence) 

1.จ านวนผลิตภณัฑ์สขุภาพ
กลุม่เป้าหมายที่เกิดจากการ
สง่เสริมผู้ประกอบการให้สามารถ
ได้รับการอนญุาต 

1. ส่งเสริม ป้องกัน
ควบคุมโรค ภัย
สุขภาพและคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

แผนงานที่ 3  
แผนงานป้องกัน
ควบคุมโรคและ ลด
ปัจจัยเสี่ยงด้าน
สุขภาพ. 

18 
โครงการ 

23,800 38,300 6,675 68,440 

2.ด้านบริการเป็นเลิศ
(Service 
Excellence) 

1.ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่
ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษา
โรค และฟ้ืนฟูสภาพด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก 
2.ร้อยละของหน่วยบริการ
สาธารณสุขที่มีการจัดบริการคลินิก
กัญชาทางการแพทย์ 
แบบบูรณาการ 

2.พัฒนาและส่งเสริม
การจัดระบบบริการ
สุขภาพให้มีคณุภาพ 

แผนงานการท่อง
เทียวเชิงสุขภาพ
และการแพทย์แผน
ไทย 

3 โครงการ 150,000 

รวม 21โครงการ 23,800 38300 6,675 68440 150,000 
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

1 โครงการเด็กไทย
บริโภคปลอดภยั
หา่งไกลโรค NCDs(อย.
น้อย) ปงีบ
ประมาณ พ.ศ.2565

1.ค่าใช้จ่ายในการจัด
อบรมศักยภาพเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงาน อย.น้อย
 ในโรงเรียน 
(5,400บาท)  
- ค่าวิทยากร 2,400 
บาท
- ค่าวัสดุในการจัด
กิจกรรม 3,000 บาท

1. ร้อยละของโรงเรียน
 อย.น้อย ที่มีการ
ด าเนินงาน
ตามบริบทงานอนามัย
โรงเรียน
 มีผลการประเมิน
ตนเองผ่าน
เกณฑ์ในระดับดีเยีย่ม
2. ร้อยละของ
โรงเรียน อย.น้อย ที่มี
ผลการประเมินตนเอง
ในระดับดีเยีย่ม มีการ
ด าเนินงานโรงเรียน 
อย.น้อย ( Plus )

1.เพื่อสนับสนุนให้มกีาร
ด าเนินงานโรงเรียน อย.
น้อย ตามมาตรฐาน
2.เพื่อพัฒนาการ
ด าเนินงานโรงเรียน อย.
น้อย อยา่งต่อเนื่อง
3.เพื่อพัฒนาต่อยอดการ
ด าเนินงาน โรงเรียน อย.
น้อยให้มคีวาม
เขม้ขน้ในการด าเนินงาน
คุ้มครองผู้บริโภค เกดิ
ประโยชน์ต่อนักเรียน
 ครอบครัว โรงเรียนและ
ชมุชน
4.เพื่อสร้างเป็นศูนย์
เรียนรู้ อย.น้อย เพื่อเป็น
พี่เล้ียงในการถา่ยทอด
องค์ความรู้ให้กบัโรงเรียน
ในเครือขา่ยต่อไป

 จ านวน 28 
คน

คน  ธ.ค.64-
ก.ย.65

5,400 บาท อย. 5400 คบ.

ผู้รับ
ผิดชอบ

แผนปฏบิตัิการและแผนงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริม ปอ้งกัน ควบคุมโรค ภยัสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภค
แผนงาน ที่ 9 แผนงานปอ้งกันควบคุมโรคและ ลดปจัจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
ล าดับ

ที่
ชื่อโครงการ/แผนงาน กิจกรรม ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/

จ านวน
หน่วย
นับ

วัน/เดือน/ป ี
ด าเนินการ

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

ผู้รับ
ผิดชอบ

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริม ปอ้งกัน ควบคุมโรค ภยัสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภค
แผนงาน ที่ 9 แผนงานปอ้งกันควบคุมโรคและ ลดปจัจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
ล าดับ

ที่
ชื่อโครงการ/แผนงาน กิจกรรม ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/

จ านวน
หน่วย
นับ

วัน/เดือน/ป ี
ด าเนินการ

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

6 พฒันาสถานที่ผลิตน้ า
บริโภคในภาชนะบรรจุ
ที่ปดิสนิท น้ าแข็ง และ
น้ าแร่ ตามเกณฑ์ GMP
 ฉบบัใหม่

1.ตรวจสถานที่ผลิตน้ า
บริโภคในภาชนะบรรจุที่
ปดิสนิท น้ าแข็ง และ
น้ าแร่ ตามเกณฑ์ GMP 
ฉบบัใหม่ เพื่อให้
ค าแนะน า 
2.น าตัวอย่างผลิตภณัฑ์
ของสถานที่ผลิตส่งตรวจ
วิเคราะหท์างวิชาการ 
 ณ กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ หรือศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
สระบรีุ 
3.ตรวจสถานที่ตามข้อ 1
 เพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าในการ
ปรับปรุง หากไม่ผ่านจะ
เปรียบเทยีบปรับ      
4.สรุปผล

สถานที่ผลิตน้ าบริโภค
ในภาชนะบรรจุที่ปดิ
สนิท น้ าแข็ง และ
น้ าแร่ ได้รับการตรวจ
ตามเกณฑ์ GMP ฉบบั
ใหม่ ร้อยละ 100

เพื่อพฒันาสถานที่
ผลิตน้ าบริโภคใน
ภาชนะบรรจุที่ปดิ
สนิท น้ าแข็ง และ
น้ าแร่ ใหป้ฏบิติัตาม
เกณฑ์ GMP ฉบบัใหม่

51 แหง่ ต.ค.64-กย.
65

_ _ คบส.
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

ผู้รับ
ผิดชอบ

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริม ปอ้งกัน ควบคุมโรค ภยัสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภค
แผนงาน ที่ 9 แผนงานปอ้งกันควบคุมโรคและ ลดปจัจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
ล าดับ

ที่
ชื่อโครงการ/แผนงาน กิจกรรม ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/

จ านวน
หน่วย
นับ

วัน/เดือน/ป ี
ด าเนินการ

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

7 ส ารวจการปนเปื้อน
เชื้อจุลินทรีย์ในน้ าแข็ง
ที่จ าหน่ายใน
ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม

1.ส ารวจร้านจ าหน่ายอาหาร 
เคร่ืองด่ืม ที่สถานที่ผลิต
น้ าแขง็ในจงัหวดันครนายก
เป็นผู้ส่งผลิตภัณฑ์ไปจ าหน่าย 
 2.จดัซ้ือชดุทดสอบจลิุนทรีย์
เบื้องต้นในน้ าและน้ าแขง็ 
ดังนี้ 
2.1 ชดุทดสอบอ.ีโคไล และ
โคลิฟอร์ม ในภาชนะสัมผัส
อาหารและมอื (12 การ
ทดสอบ/กล่อง) จ านวน 10 
กล่อง * 1,070 บาท เป็น
เงิน 10,700 บาท        

1.น้ าแข็ง ภาชนะ
บรรจุ และอุปกรณ์ที่
ใช้ตักน้ าแข็ง จาก
สถานที่ผลิตน้ าแข็ง 
ผ่านเกณฑ์ด้าน
เชื้อจุลินทรีย์ ร้อยละ 
80     

1.เพื่อส ารวจคุณภาพ
ด้านจุลินทรีย์ของ
น้ าแข็ง ณ สถานที่
ผลิตน้ าแข็งและ
สถานที่จ าหน่าย
อาหาร เคร่ืองด่ืม      

1.สถานที่
ผลิตน้ าแข็ง 
จ านวน 7 แหง
2.สถานที่
จ าหน่าย
อาหารและ
เคร่ืองด่ืม 
จ านวน 10

แหง่ พย 64 -กย 
65

19,000 อย 19,000 คบส.
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

ผู้รับ
ผิดชอบ

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริม ปอ้งกัน ควบคุมโรค ภยัสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภค
แผนงาน ที่ 9 แผนงานปอ้งกันควบคุมโรคและ ลดปจัจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
ล าดับ

ที่
ชื่อโครงการ/แผนงาน กิจกรรม ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/

จ านวน
หน่วย
นับ

วัน/เดือน/ป ี
ด าเนินการ

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ส ารวจการปนเปื้อน
เชื้อจุลินทรีย์ในน้ าแข็ง
ที่จ าหน่ายใน
ร้านอาหารและ
เคร่ืองด่ืม (ต่อ)

2.2 ชดุทดสอบโคลิฟอร์ม
และอ.ีโคไล ในน้ าและน้ าแขง็ 
(20 การทดสอบ/กล่อง) 
จ านวน 5 กล่อง * 1,605 
บาท เป็นเงิน 8,025 บาท
 3.ตรวจวเิคราะห์ตัวอยา่ง
น้ าแขง็ ภาชนะบรรจ ุและ
อปุกรณ์ที่ใชตั้กน้ าแขง็ ณ 
สถานที่ผลิตน้ าแขง็ด้วยชดุ
ทดสอบจลิุนทรียเ์บื้องต้น
4.ตรวจวเิคราะห์ตัวอยา่ง
น้ าแขง็ ภาชนะบรรรจ ุและ
อปุกรณ์ที่ใชตั้กน้ าแขง็ ด้วย
ชดุทดสอบจลิุนทรียเ์บื้องต้น 
5.หากผลวเิคราะห์ในขอ้ 3 
และ 4 ไมผ่่าน จะให้
ค าแนะน า และเกบ็ตัวอยา่งซ้ า
6.สรุปผล

2.น้ าแข็ง ภาชนะ
บรรจุ และอุปกรณ์ที่
ใช้ตักน้ าแข็ง ณ 
สถานที่จ าหน่าย
อาหารและเคร่ืองด่ืม 
ผ่านเกณฑ์ด้าน
เชื้อจุลินทรีย์ร้อยละ 
70

2.2.เพื่อส ารวจความ
สะอาดของภาชนะ
บรรจุและอุปกรณ์ที่
ใช้ตักน้ าแข็ง
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

ผู้รับ
ผิดชอบ

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริม ปอ้งกัน ควบคุมโรค ภยัสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภค
แผนงาน ที่ 9 แผนงานปอ้งกันควบคุมโรคและ ลดปจัจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
ล าดับ

ที่
ชื่อโครงการ/แผนงาน กิจกรรม ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/

จ านวน
หน่วย
นับ

วัน/เดือน/ป ี
ด าเนินการ

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

8 ยกระดับผลิตภณัฑ์
สุขภาพชุมชนร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐใน
จังหวัดนครนายก

1.ค่าใชจ้า่ยในการประชมุ
เจา้หน้าที่หน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงาน
พัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ชมุชนของผู้ประกอบการใน
จงัหวดันครนายก
-ค่าอาหารกลางวนั 190*20
 คน =3800 บ
-ค่าวสัดุการประชมุ 200 
บาท
2.จดัท าแผนผังขอ้มลู
ผู้ประกอบการผ่านระบบ 
datastudio google.com 
เพื่อให้เจา้หน้าที่ในเครือขา่ย
ภาคีภาครัฐในจงัหวดั
นครนายกสามารถเขา้ถงึ
ขอ้มลูบูรณาการส่วนกลาง
ร่วมกนั ลดความซ้ าซ้อน
ขอ้มลูและมุ่งเป้าหมายใน
การพัฒนาผู้ประกอบการได้
อยา่งตรงจดุ

1.มีฐานข้อมูลกลางให้
เจ้าหน้าที่ในเครือข่าย
ภาคีภาครัฐในจังหวัด
นครนายกสามารถ
เข้าถึงข้อมูลบรูณา
การส่วนกลางร่วมกัน
เพื่อพฒันาการ
ด าเนินงานส่งเสริม
ผู้ประกอบการจาก
ทางหน่วยงานภาครัฐ

1.เพื่อส่งเสริมการ
ด าเนินงานร่วมกนั
ระหวา่งหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้งในจงัหวดั
2.เพื่อจดัท าฐานขอ้มลู
กลางระหวา่งหน่วยงาน
ภาครัฐ ให้สามารถเขา้ถงึ
ขอ้มลูเพื่อค้นหาความ
ต้องการของ
ผู้ประกอบการรายเล็ก
และเขา้ชว่ยเหลือพัฒนา
กลุ่มของผู้ประกอบการ
ให้มรีายได้และให้เกดิการ
สร้างอาชพีในชมุชน
3.เพื่อส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการผลิต
ผลิตภัณฑ์สุขภาพชมุชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น

1.เจ้าหน้าที่
หน่วยงานที่
เกีย่วข้อง 
จ านวน 20 คน

2.แผนผัง
ข้อมูล
ผู้ประกอบการ
ระบบ 
datastudio 
google.com

คน

แหล่ง

ต.ค.63-ก.ย.
64

4,000 อย      4,000 คบส.
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

ผู้รับ
ผิดชอบ

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริม ปอ้งกัน ควบคุมโรค ภยัสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภค
แผนงาน ที่ 9 แผนงานปอ้งกันควบคุมโรคและ ลดปจัจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
ล าดับ

ที่
ชื่อโครงการ/แผนงาน กิจกรรม ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/

จ านวน
หน่วย
นับ

วัน/เดือน/ป ี
ด าเนินการ

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

9 ยกระดับสถานที่ผลิต
อาหารในจังหวัด
นครนายกใหไ้ด้
มาตรฐานตามกฎหมาย

1.ส ารวจข้อมูลสถานที่
ผลิตอาหารที่ยังมีการ
ผลิตอาหารและยกเลิก
การผลิตแล้ว เพื่อ
ด าเนินการปรับปรุง
ฐานข้อมูลใหต้รงกับความ
เปน็จริง
2.ตรวจสถานที่ผลิต
อาหารที่ยังด าเนินการ
ผลิต เพื่อใหไ้ด้มาตรฐาน
ตามกฎหมายปจัจุบนั
-ค่าเบี้ยเล้ียง คนละ 120
 บาท = 2,880 บาท
3.ด าเนินการอ านวย
ความสะดวกแก่
ผู้ประกอบการผลิต
อาหารใหไ้ด้มาตรฐาน
ตามกฎหมาย ได้แก่

1.ข้อมูลสถานที่ผลิต
อาหารได้รับการ
ส ารวจอย่างน้อยร้อย
ละ 40
2.สถานที่ผลิตอาหาร
ที่ได้รับการส ารวจ
ข้อมูลว่ายังผลิต
อาหารอยูไ่ด้รับการ
ตรวจร้อยละ 50

1.เพื่อปรับปรุงข้อมูล
สถานที่ผลิตอาหารให้
มีความถูกต้อง ลด
โอกาสเส่ียงในการ
ผลิตอาหารที่ไม่
ปลอดภยัและไม่
ถูกต้องตามกฎหมาย
2.เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้
ผู้ประกอบการปฏบิติั
ตามมาตรฐานที่ดีใน
การผลิตอาหารและ
ถูกต้องตามกฎหมาย

100 แหง่ ต.ค.64-กย.
65

5040 อย 5040 คบส.
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

ผู้รับ
ผิดชอบ

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริม ปอ้งกัน ควบคุมโรค ภยัสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภค
แผนงาน ที่ 9 แผนงานปอ้งกันควบคุมโรคและ ลดปจัจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
ล าดับ

ที่
ชื่อโครงการ/แผนงาน กิจกรรม ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/

จ านวน
หน่วย
นับ

วัน/เดือน/ป ี
ด าเนินการ

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ยกระดับสถานที่ผลิต
อาหารในจังหวัด
นครนายกใหไ้ด้
มาตรฐานตามกฎหมาย
(ต่อ)

 จัดส่งตัวอย่างอาหาร
เพื่อวิเคราะหท์าง
หอ้งปฏบิติัการที่
กรมวิทยาศาสตร์การแพท
ย์ หรือศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 4 จังหวัด
สระบรีุ -ค่าเบี้ยเล้ียง 
240 บาท 6 วัน = 
1,440 บาท
-ค่าผ่านทางพเิศษ 120 
บาท 6 วัน = 720 บาท

10 การตรวจสอบ เฝ้าระวัง
 ผลิตภณัฑ์และบริการ
สุขภาพกลุ่มเส่ียง (เร่ือง
ร้องเรียน)

1.ค่าตรวจวิเคราะห์
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ ณ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพท
ย์ 30,000 บาท
2.ค่าซ้ือตัวอย่าง
ผลิตภณัฑ์ 5,000 บาท

เพื่อเฝ้าระวังความ
ปลอดภยัของ
ผลิตภณัฑ์และบริการ
สุขภาพ

เร่ืองร้องเรียน
ผลิตภณัฑ์
สุขภาพกลุ่ม
เส่ียง

เร่ือง
ตัวอย่าง

ต.ค.64-กย.
65

35,000 อย. 35,000 คบ.
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

ผู้รับ
ผิดชอบ

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริม ปอ้งกัน ควบคุมโรค ภยัสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภค
แผนงาน ที่ 9 แผนงานปอ้งกันควบคุมโรคและ ลดปจัจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
ล าดับ

ที่
ชื่อโครงการ/แผนงาน กิจกรรม ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/

จ านวน
หน่วย
นับ

วัน/เดือน/ป ี
ด าเนินการ

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

11 กิจกรรมการเก็บ
ตัวอย่างอาหารสด 
ร่วมกันหน่วยตรวจสอบ
เคล่ือนที่ 
(Mobile unit) ป ี
2565

สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารสด
 น้ าตู้หยอดเหรียญ ตรวจ
วิเคราะหคุ์ณภาพ โดย
ชุดทดสอบอย่างง่าย
ร่วมกับ Mobile Unit

ร้อยละ 80 ของ 
ผลิตภณัฑ์อาหารสด
และอาหารแปรรูปมี
ความปลอดภยั

1.เพื่อให้
ผู้ประกอบการผู้
จ าหน่ายสินค้า มี
ความรู้  ความเข้าใจ
ในการเลือกสินค้าที่
ปลอดภยัมาจ าหน่าย 
2.เพื่อใหผู้้บริโภคใน
จังหวัดนครนายก ได้
บริโภคอาหารที่มี
ความปลอดภยั

ผู้จ าหน่ายสินค้า
ในจงัหวดั
นครนายก ตลาด
สดทั้ง 4 อ าเภอ 
ซุปเปอร์มาเกต็ 
โรงเรียน 
โรงพยาบาล 
จ านวน 1,000 
ตัวอยา่ง

ตัวอย่าง ต.ค.64-กย.
65

- / / / / คบ.

12 งานตรวจสอบเฝ้าระวัง
สถานประกอบการด้าน
ผลิตภณัฑ์และบริการ
สุขภาพ ใหเ้ปน็ไปตาม
มาตรฐาน 
(Post-Marketing)

การออกตรวจสอบ เฝ้า
ระวัง ก ากับดูแลสถาน
ประกอบด้านผลิตภณัฑ์
และบริการสุขภาพใน
จังหวัดนครนายก

๑. เพื่อก ากบัดูแลให้
สถานประกอบการด้าน
ผลิตภัณฑ์และบริการ
สุขภาพในจงัหวดัได้
มาตรฐานตามที่ก าหนด 
2. เพื่อคุ้มครองความ
ปลอดภัยจากการบริโภค
ผลิตภัณฑ์และใชบ้ริการ
ด้านสุขภาพ ในจงัหวดั

สถาน
ประกอบการ
ด้าน
ผลิตภณัฑ์
และบริการ
สุขภาพทกุ
แหง่ในจังหวัด

แหง่ ต.ค.64-กย.
65

- / / / / คบ.
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

ผู้รับ
ผิดชอบ

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริม ปอ้งกัน ควบคุมโรค ภยัสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภค
แผนงาน ที่ 9 แผนงานปอ้งกันควบคุมโรคและ ลดปจัจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
ล าดับ

ที่
ชื่อโครงการ/แผนงาน กิจกรรม ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/

จ านวน
หน่วย
นับ

วัน/เดือน/ป ี
ด าเนินการ

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

13 งานตรวจสอบ ก ากับ
ดูแลสถานประกอบการ
ด้านผลิตภณัฑ์และ
บริการสุขภาพ ก่อน
ออกสู่ทอ้งตลาด 
(Pre-Marketing)

การตรวจสอบ ก ากับ
ดูแลสถานประกอบการ
ด้านผลิตภณัฑ์และ
บริการสุขภาพ ก่อน
ได้รับอนุญาต

1.เพื่อให้ค าแนะน า ใน
การจดัท าสถานที่และ
ปรับปรุงสถานที่ให้ได้
มาตรฐานเป็นไปตามที่
ก าหนดกอ่นได้รับอนุญาต
2.เพื่อสร้างความรู้ ความ
เขา้ใจให้แก่
ผู้ประกอบการแต่ละ
ประเภทในด้านสถานที่ 
กระบวนการผลิต/การ
ให้บริการ การควบคุม
คุณภาพ และการจดัท า
เอกสาร

สถาน
ประกอบการ
ที่ยืน่ขอ
อนุญาตใหม่

แหง่ ต.ค.64-กย.
65

- / / / / คบ

14 โครงการส่งเสริมและ
พฒันามาตรฐานสถาน
ประกอบการเพื่อ
สุขภาพใหไ้ด้มาตรฐาน
ตามที่กฎหมายก าหนด

การออกตรวจประเมิน
มาตรฐานสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ
ตามที่กฎหมายก าหนด

สถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพร้อยละ 
100   ได้รับการ
ตรวจสอบมาตรฐาน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

เพื่อการเฝ้าระวังและ
คุ้มครองผู้บริโภคใน
การรับบริการสุขภาพ

สถาน
ประกอบการ
เพื่อสุขภาพ 
จ านวน 10  
แหง่

แหง่ ต.ค.64-ก.ย.
65

สบส / / / / คบ.

15 โครงการส่งเสริมและ
พฒันามาตรฐาน
สถานพยาบาล
มาตรฐานตามที่
กฎหมายก าหนด

การออกตรวจประเมิน
มาตรฐานสถานพยาบาล
กลุ่มเส่ียง

1.สถานพยาบาลกลุ่ม
เส่ียง ร้อยละ 100   
ได้รับการตรวจสอบ
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 
2.กลุ่มเปา้หมายได้รับ
การตรวจประเมิน
ตามที่กฎหมายก าหนด

เพื่อการเฝ้าระวังและ
คุ้มครองผู้บริโภคใน
การรับบริการสุขภาพ

สถาน
ประกอบการ
เพื่อสุขภาพ 
จ านวน 20 
แหง่สถาน
พยาบาบาล 
จ านวน 23 แห่ง

แหง่ ม.ค.-มี.ค.65 สบส      6,675 คบ.
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

ผู้รับ
ผิดชอบ

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริม ปอ้งกัน ควบคุมโรค ภยัสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภค
แผนงาน ที่ 9 แผนงานปอ้งกันควบคุมโรคและ ลดปจัจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
ล าดับ

ที่
ชื่อโครงการ/แผนงาน กิจกรรม ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/

จ านวน
หน่วย
นับ

วัน/เดือน/ป ี
ด าเนินการ

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

16 โครงการยกระดับ
มาตรฐาน
สถานพยาบาลเอกชน ปี
 2564

ค่าจ้างท าส่ือหรืออุปกรณ์
ที่ช่วยส่งเสริมการพฒันา
สถานพยาบาล

ร้อยละ 100 ของ
สถานพยาบาลได้รับ
การส่งเสริมใหม้ี
คุณภาพมาตรฐาน

เพื่อยกระรับ
มาตรฐาน
สถานพยาบาล

สถานพยาบาล
ได้รับการ
ส่งเสริมใหม้ี
คุณภาพ
มาตรฐาน

ร้อยละ ต.ค.64-ก.ย.
65

สบส / คบ.

17 ประชุม
คณะอนุกรรมการ
สถานพยาบาล

1.การประชุม
คณะอนุกรรมการ
สถานพยาบาล เอกชนใน
จังหวัดนครนายก

1.ร้อยละ 100 ของ
สถานพยาบาลได้รับ
การพจิาชารณา
อนุญาต ตามที่
กฎหมายก าหนด

เพื่อพจิารณาอนุญาต
สถานพยาบาลเอกชน
 และพจิารณากรณีข้อ
ร้องเรียนเกีย่วกับ
สถานพยาบาล

ร้อยละ ต.ค.64-ก.ย.
65

29,000 ผลผลิต 7,250 7,250 7,250 7,250 คบ.
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

ผู้รับ
ผิดชอบ

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริม ปอ้งกัน ควบคุมโรค ภยัสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภค
แผนงาน ที่ 9 แผนงานปอ้งกันควบคุมโรคและ ลดปจัจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
ล าดับ

ที่
ชื่อโครงการ/แผนงาน กิจกรรม ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/

จ านวน
หน่วย
นับ

วัน/เดือน/ป ี
ด าเนินการ

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

18 ประชุมคณะกรรมการ
เปรียบเทยีบคดี

การประชุม
คณะกรรมการ
เปรียบเทยีบคดี
สถานพยาบาล

ร้อยละ 100 ของ
สถานพยาบาลได้รับ
การพจิารณาอนุญาต 
ตามที่กฎหมายก าหนด

เพื่อพจิารณาคดี หรือ
ข้อร้องเรียนเกีย่วกับ
สถานพยาบาลเอกชน

ขอ้ร้องเรียนและ
การกระท า
ความผิดเกี่ยวกบั
สถานพยาบาล
ได้รับการ
พิจารณาตามที่
กฎหมายก าหนด
 ร้อยละ 100

ร้อยละ ต.ค.64-ก.ย.
65

40,000 ผลผลิต 10,000 10,000 10,000 คบ.
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

19 โครงการด าเนินงาน
ด้านการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์
ทางเลือก ของ
ส านักงานนาย
ทะเบยีนจังหวัด
นครนายกป ี2565

1.ส่งเสริมสนับสนุนการ
ใช้กัญชาทางการแพทย์
แผนไทย เพื่อดูแล
สุขภาพประชาชน

1. มีผู้รับบริการใน
คลินิกกัญชาทาง
การแพทย์แผนไทย
เพิ่มขึน้

1. ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ใช้กัญชาทาง
การแพทย์แผน
ไทย เพื่อดูแล
สุขภาพ
ประชาชน

ม.ค.65-ก.ย.
65

11,000   งบกองทนุ
ภมูิปญัญา
การแพทย์
แผนไทยฯ

 11,000 คบส.

 จัดประชุมที่เกีย่วข้อง
กับการขับเคล่ือน
นโยบายกัญชาทาง
การแพทย์แผนไทย

 จัดท าส่ือประชาสัมพนัธ์
การใหบ้ริการคลินิก
กัญชาทางการแพทย์แผน
ไทยแบบบรูณาการ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

1. หน่วยบริการที่
เปดิบริการคลินิก

กัญชาทาง
การแพทย์แผน
ไทยหรือคลินิก

กัญชาทาง
การแพทย์แบบ

บรูณาการจ านวน 
6 แหง่

แผนปฏบิตัิการและแผนงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

ล าดับ
ที่

ชื่อโครงการ/แผนงาน กิจกรรม ตัวชี้วัด เปา้หมาย/จ านวน หน่วย
นับ

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพใหม้ีคุณภาพ
แผนงาน ที่ 9 แผนงานการทอ่งเทยีวเชิงสุขภาพและการแพทย์แผนไทย

วัตถุประสงค์ ผู้รับ
ผิดชอบ

วัน/เดือน/ป ี
ด าเนินการ

แหล่ง
งบประมาณ
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)ล าดับ
ที่

ชื่อโครงการ/แผนงาน กิจกรรม ตัวชี้วัด เปา้หมาย/จ านวน หน่วย
นับ

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพใหม้ีคุณภาพ
แผนงาน ที่ 9 แผนงานการทอ่งเทยีวเชิงสุขภาพและการแพทย์แผนไทย

วัตถุประสงค์ ผู้รับ
ผิดชอบ

วัน/เดือน/ป ี
ด าเนินการ

แหล่ง
งบประมาณ

โครงการด าเนินงาน
ด้านการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์
ทางเลือก ของ
ส านักงานนาย
ทะเบยีนจังหวัด
นครนายกป ี2565
(ต่อ)

2. ส ารวจ รวบรวม
ตรวจสอบและจัดท า
ทะเบยีนภมูิปญัญา
การแพทย์แผนไทย

2. มีข้อมูลจ านวน
ต ารับ ต ารายาแผน
ไทย และจ านวนผู้มี
ภมูิปญัญาฯ เพิ่มขึน้

2. ด าเนินงาน
ตามแนวทาง
การคุ้มครอง
และส่งเสริมภมูิ
ปญัญา
การแพทย์แผน
ไทยและ
สมุนไพรของ
กรมการแพทย์
แผนไทยและ
การแพทย์
ทางเลือก

2. เพิ่มขึน้อย่าง
น้อย 100 รายการ

เม.ย.65-
ก.ย.65

     2,520 กองทนุภมูิ
ปญัญา

การแพทย์
แผยไทย

   2,520 คบส.

3. จัดท าส่ือ
ประชาสัมพนัธ์ภมูิปญัญา
การแพทย์แผนไทย
(ต ารับยาหมอพื้นบา้น)
จากการคัดเลือกภมูิ
ปญัญาการแพทย์แผน
ไทยน าไปใช้ประโยชน์

3. มีการน าภมูิ
ปญัญาการแพทย์
แผนไทยไปใช้
ประโยชน์และ
ประชาสัมพนัธ์

3. ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
น าภมูิปญัญา
การแพทย์แผน
ไทยไปใช้
ประโยชน์ใน
การดูแลสุขภาพ
ในพื้นที่

3. อย่างน้อย
จ านวน 3เร่ือง

ต.ค.64-ก.ย.
65

12,200   กองทนุภมูิ
ปญัญา

การแพทย์
แผยไทย

 12,200 คบส.
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)ล าดับ
ที่

ชื่อโครงการ/แผนงาน กิจกรรม ตัวชี้วัด เปา้หมาย/จ านวน หน่วย
นับ

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพใหม้ีคุณภาพ
แผนงาน ที่ 9 แผนงานการทอ่งเทยีวเชิงสุขภาพและการแพทย์แผนไทย

วัตถุประสงค์ ผู้รับ
ผิดชอบ

วัน/เดือน/ป ี
ด าเนินการ

แหล่ง
งบประมาณ

โครงการด าเนินงาน
ด้านการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์
ทางเลือก ของ
ส านักงานนาย
ทะเบยีนจังหวัด
นครนายกป ี2565
(ต่อ)

4. ส่งเสริมการปลูก
สมุนไพรเช่น สมุนไพรที่
อาจสูญพนัธ์สมุนไพรที่มี
ความส าคัญทางเศรษฐกิจ
 สมุนไพรที่มีค่าต่อการ
ศึกษาวิจัย ในพื้นที่ปา่
ชุมชนที่ขึน้ทะเบยีนกรม
ปา่ไม้/ปา่ครอบครัว/สวน
สมุนไพรชุมชน

4. มีการปลูกพชื
สมุนไพรอย่างน้อย 
10 ชนิด ในพื้นที่
ปา่ชุมชนที่ขึน้
ทะเบยีนกับกรมปา่
ไม้ /ปา่ครอบครัว/
สวนสมุนไพรชุมชน

4. ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ปลูกสมุนไพร
ในพื้นที่ปา่
ชุมชนที่เพื่อใช้
ประโยชน์ใน
การดูแล
สุขภาพและ
เปน็แหล่งเรียนรู้
ในชุมชน

4. อย่างน้อย
จ านวน 1 พื้นที่

ม.ค.65-มิ.ย.
65

10,000   กองทนุภมูิ
ปญัญา

การแพทย์
แผยไทย

 10,000 คบส.

5. ต่ออายุและออก
หนังสือรับรองหมอ
พื้นบา้น
 -ออกประเมินหมอ
พื้นบา้น

5. มีการต่ออายุ
และออกหนังสือ
รับรองหมอพื้นบา้น
ตามระเบยีบ
กระทรวง
สาธารณสุข ว่าด้วย
การรับรองหมอ
พื้นบา้น พ.ศ.2562

5.1 หมอ
พื้นบา้นรายเก่า
ได้รับการต่อ
อายุและหมอ
พื้นบา้นรายใหม่
ได้รับการออก
หนังสือรับรอง
หมอพื้นบา้น

5.1 อย่างน้อย 
จ านวน 5 คน

เม.ย.65-
ก.ย.65

     3,000 งบกองทนุ
ภมูิปญัญา
การแพทย์
แผนไทย

   3,000
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)ล าดับ
ที่

ชื่อโครงการ/แผนงาน กิจกรรม ตัวชี้วัด เปา้หมาย/จ านวน หน่วย
นับ

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพใหม้ีคุณภาพ
แผนงาน ที่ 9 แผนงานการทอ่งเทยีวเชิงสุขภาพและการแพทย์แผนไทย

วัตถุประสงค์ ผู้รับ
ผิดชอบ

วัน/เดือน/ป ี
ด าเนินการ

แหล่ง
งบประมาณ

โครงการด าเนินงาน
ด้านการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์
ทางเลือก ของ
ส านักงานนาย
ทะเบยีนจังหวัด
นครนายกป ี2565
(ต่อ)

6. ประชุมคณะ
กรรมการฯ/คณะอนุ
กรรมการฯ/คณะท างาน
ฯ/บคุลากรผู้เกีย่วข้อง

6. มีการประชุม
บคุลากรผู้เกีย่วข้อง 
เพื่อด าเนินงานด้าน
การแพทย์แผนไทย
และการแพทย์
ทางเลือก

6.พจิารณา
แนวทางการ
ด าเนินงานด้าน
การแพทย์แผน
ไทย/การ
ขับเคล่ือน
นโยบายกัญชา
ทางการแพทย์
แผนไทย/
พจิารณาออก
หนังสือรับรอง
หมอพื้นบา้น

6. จัดประชุม
จ านวน 4 คร้ัง

ธ.ค.64-ก.ย.
65

   35,700  งบกองทนุ
ภมูิปญัญา
การแพทย์
แผนไทย

   3,800    3,800  28,100 คบส.

7. เข้าร่วมงานมหกรรม
การแพทย์แผนไทยระดับ
ภาค ณ จังหวัดที่เปน็
เจ้าภาพจัดงาน ตามที่
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก
ก าหนด

7.มีการจัดกิจกรรม
และน าภมูิปญัญา
การแพทย์แผนไทย
และสมุนไพรเข้า
ร่วมงานมหกรรม

7.ประชาสัมพันธ

และส่งเสริมการ
ใช้ภมูิปญัญา
การแพทย์แผน
ไทยและ

สมุนไพร/เข้า
ร่วมประชุม
วิชาการ

7.ผู้รับผิดชอบงาน
แพทย์แผนไทย
และผู้เกีย่วข้อง 
จ านวน 6 คน

เม.ย-มิ.ย. 60,000   งบกองทนุ
ภมูิปญัญา
การแพทย์
แผนไทย

 60,000 คบส.

126



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)ล าดับ
ที่

ชื่อโครงการ/แผนงาน กิจกรรม ตัวชี้วัด เปา้หมาย/จ านวน หน่วย
นับ

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพใหม้ีคุณภาพ
แผนงาน ที่ 9 แผนงานการทอ่งเทยีวเชิงสุขภาพและการแพทย์แผนไทย

วัตถุประสงค์ ผู้รับ
ผิดชอบ

วัน/เดือน/ป ี
ด าเนินการ

แหล่ง
งบประมาณ

โครงการด าเนินงาน
ด้านการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์
ทางเลือก ของ
ส านักงานนาย
ทะเบยีนจังหวัด
นครนายกป ี2565
(ต่อ)

8. สนับสนุนกลไกการ
ขับเคล่ือนการใหบ้ริการ
ทางกฎหมายล าดับรอง
คณะกรรมการ 
-เข้าร่วมประชุม/การ
อบรม/กิจกรรมด้าน
การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกใน
ระด้บจังหวัด /เขต/
ภาค/ประเทศ

8. บคุลากรเข้าร่วม
การปะชุม/การ
อบรม/กิจกรรมด้าน
การแพทย์แผนไทย

8.รับนโยบาย
จากส่วนกลาง 
เขตสุขภาพ 
จังหวัด

8.บคุลากรที่
เกีย่วข้องกับการ
แพทยแผนไทย 4 
อ าเภอ

ม.ค.-ก.ย.    15,580    8,000    3,000    4,580

20 การประเมิน
มาตรฐานการ
บริการแพทย์แผน
ไทย ป ี2565

1. ออกประเมิน
มาตรฐานหน่วยบริการ
แพทย์แผนไทย

1. หน่วยบริการ
ได้รับการประเมิน
มาตรฐานการ
บริการแพทย์แผน
ไทยและการนวดไทย

1. กระตุ้นให้เกดิ
การพัฒนา
คุณภาพงาน
แพทยแ์ผนไทยให้
เป็นไปตาม
มาตรฐานฯ

รพท. 1 แหง่
รพช. 3 แหง่รพ.

สต.56 แหง่

เม.ย-มิ.ย. กองทนุ
แพทย์แผน

ไทย

/

คบส.

2. รายงานผลการ
ประเมินมาตรฐานหน่วย
บริการแพทย์แผนไทย

2. ผู้ป่วยนอกได้รับ
บริการตรวจวนิิจฉยั 
รักษาฟื้นฟูด้วยศาสตร์
การแพทยแ์ผนไทยและ
การแพทยท์างเลือก
ร้อยละ 20.5

2. กระตุ้นให้
หน่วยบริการ
ด าเนินงานตาม
เกณฑ์ตัวชี้วดัของ
กรมการแพทย์
แผนไทยและ
การแพทยท์างเลือก

3. มลูค่าการใชย้า
สมนุไพรในจงัหวดั
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)ล าดับ
ที่

ชื่อโครงการ/แผนงาน กิจกรรม ตัวชี้วัด เปา้หมาย/จ านวน หน่วย
นับ

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพใหม้ีคุณภาพ
แผนงาน ที่ 9 แผนงานการทอ่งเทยีวเชิงสุขภาพและการแพทย์แผนไทย

วัตถุประสงค์ ผู้รับ
ผิดชอบ

วัน/เดือน/ป ี
ด าเนินการ

แหล่ง
งบประมาณ

21 โครงการศึกษา 
วิจัยภปิญัญา
การแพทย์แผนไทย
จังหวัดนครนายก ปี
 2565

1.ศึกษา วิจัยต ารับยา
สมุนไพรของหมอพื้นบา้น

1.มีการศึกษา วิจัย
ต ารับยาสมุนไพร
ของหมอพื้นบา้น

1.เพื่อน าต ารับ
ยาสมุนไพรของ
หมอพื้นบา้นไป
ใช้ประโยชน์
และดุแล
สุขภาพ
ประชาชนใน
พื้นที่

1.อย่างน้อย
จ านวน 1 ต ารับ

ก.ค.-ก.ย. กองทนุ
แพทย์แผน

ไทย

  / คบส
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สรุป แผนปฏิบัติการดา้นสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ตดิต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 

สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์

กระทรววง(4E) 

ตัวชี้วัดกระทรวง สอดคล้องกับ
แผนพัฒนา 
สสจ.นย. 

สอดคล้องกับ
แผนงาน 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณผลผลิต งบเฉพาะ. สพฉ. งบมูลนิธิ  
กาญจน
บารมี 

งวด1 งวด2 

1.ด้านส่งเสริม
สุขภาพ ป้องกันโรค 
และคุ้มครองผู้บริโภค
เป็นเลิศ (PP&P 
Excellence) 

1.ร้อยละการตรวจติดตามยืนยนั
วินิจฉยักลุม่สงสยัป่วย
โรคเบาหวาน และ/หรือความดนั
โลหิตสงู 

1. ส่งเสริม ป้องกัน
ควบคุมโรค ภัย
สุขภาพและคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

แผนงานที่ 3  
แผนงานป้องกัน
ควบคุมโรคและ ลด
ปัจจัยเสี่ยงด้าน
สุขภาพ 

4โครงการ 59,300 30,000 

2.ด้านบริการเป็นเลิศ
(Service 
Excellence) 

1. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง และได้รบัการรักษาใน Stroke 
Unit 
2. ร้อยละของผู้ป่วยโรคซมึเศรา้เข้าถึง
บริการสุขภาพจิต 
3. อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อ
หัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI และ
การให้การรักษาตามมาตรฐานตามเวลา
ที่กำหนด 
4. ร้อยละของประชากรเข้าถึงบรกิาร
การแพทย์ฉุกเฉิน 
4 .ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้าสู่
กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการ
ดูแลอย่างมีคุณภาพต่อเนื่องจนถึง
การติดตาม (Retention Rate) 

2.พัฒนาและส่งเสริม
การจัดระบบบริการ
สุขภาพให้มีคณุภาพ 

แผนงานที่ 5การ
พัฒนาระบบบริการ 
การแพทย์ฉุกเฉิน
ครบวงจรและ
ระบบ การส่งต่อ 

แผนงานที่ 7 การ
พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ   
(Service Plan) 

10 
โครงการ 

789,440 294,250 

รวม 14โครงการ 59,300 789,440 294,250 30,000 
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๑
 1.ประชุม
คณะกรรมการNCD 
Board

1.1ร้อยละการตรวจ
ติดตามยนืยนัวนิิจฉยั
กลุ่มสงสัยปว่ย
โรคเบาหวาน> ร้อยละ 
80

 -1 สรุปผลการ
ด าเนนิงานและ
วางแผนฯ 
ปงีบประมาณ 2565

คณะกรรมการ
จ านวน 25

คน
พย.64-
กค.65

กลุ่มงาน
โรคไม่
ติดต่อฯ 
(ลักษมณ)

1.2ร้อยละการตรวจ
ติดตามยนืยนัวนิิจฉยั
กลุ่มสงสัยปว่ยโรคความ
ดันโลหติสูง >ร้อยละ 80

 ทบทวน
คณะกรรมการNCD 
Board ป ี2565

2. การด าเนนิงาน
ภายใต้การปฏรูิปเขต
สุขภาพ“Together 
Fight NCDs”

 2.1 ประชาชน
กลุ่มเปา้หมายได้รับการ
คัดกรองประเมินสุขภาพ
ด้วย Applicationหรือ
เคร่ืองมือการจดัเกบ็ที่
สะดวกต่อการใช้งาน > 
ร้อยละ 60

 - เพื่อการเข้าระบบ
บริการเฝ้าระวัง คัด
กรองรักษาและ
ปรับเปล่ียน
พฤติกรรมในโรค 
NCDs

พื้นที่ 4อ าเภอ อ าเภอ

 2.2 ผู้ปว่ย NCDs ได้รับ
การดูแลผ่าน Online 
service> ร้อยละ 80

 -

2.3 มีระบบบริการที่
เชื่อมโยงทุกระดับ ผ่าน 
Teleconsultและ 
Telemedicine

ผู้รับผิดชอบ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส3

แผนปฏบิัตกิารดา้นสขุภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตลุาคม2564-กันยายน 2565)

แผนงานที่ ๓ การปอ้งกนัควบคุมโรคและลดปจัจัยเส่ียงด้านสุขภาพ

ล าดับ
ที่

ชือ่โครงการ กจิกรรม ตัวชีว้ัด วัตถุประสงค์
เปา้หมาย/

จ านวน
หนว่ย
นบั

วัน/
เดือน/ปี

ด าเนนิการ ไตรมาส4

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ประเดน็การพัฒนาที่ ด้านส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกนัโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลิศ (PP&Excellence)

งบประมา
ณ 
รวม 

(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

โครงการควบคุม
ปอ้งกนัโรคไม่
ติดต่อและภยั
สุขภาพจังหวัด
นครนายก
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ผู้รับผิดชอบ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส3

แผนงานที่ ๓ การปอ้งกนัควบคุมโรคและลดปจัจัยเส่ียงด้านสุขภาพ

ล าดับ
ที่

ชือ่โครงการ กจิกรรม ตัวชีว้ัด วัตถุประสงค์
เปา้หมาย/

จ านวน
หนว่ย
นบั

วัน/
เดือน/ปี

ด าเนนิการ ไตรมาส4

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ประเดน็การพัฒนาที่ ด้านส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกนัโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลิศ (PP&Excellence)

งบประมา
ณ 
รวม 

(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

2 1.สนบัสนนุการ
ด าเนนิงานชุมชน
ปลอดบหุร่ีและ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

เพื่อพัฒนามาตรการ
ชุมชนเพื่อควบคุม
การบริโภคเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์และ
ยาสูบ

4 อ าเภอ สสส.

2.เฝ้าระวังและบงัคับ
ใช้กฎหมายฯสนบัสนนุ
เจ้าหนา้ที่ระดับอ าเภอ
ในการเฝ้าระวัง บงัคับ
ใช้กฎหมายควบคุม
ผลิตภณัฑ์ยาสูบฯ

      เพื่อควบคุม
การบริโภคเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์และ
ยาสูบโดยการเฝ้า
ระวังและบงัคับใช้
กฎหมาย

4 อ าเภอ สสส.

3.ประชุม
คณะกรรมการควบคุม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
และยาสูบจังหวัด
- ค่าเบีย้เล้ียงประชุม
คณะกรรมการ
40 คน

เพื่อขับเคล่ือนกลไก
การด าเนนิงาน
ควบคุมยาสูบและ
เคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ระดับ
จังหวัด

2
40

คร้ัง
คน

เมย-ธค64 สสส.

โครงการควบคุม
ยาสูบและ

แอลกอฮอล์จังหวัด
นครนายก

กลุ่มงาน 
NCD 

สุขภาพจิต
และยา
เสพติด
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ผู้รับผิดชอบ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส3

แผนงานที่ ๓ การปอ้งกนัควบคุมโรคและลดปจัจัยเส่ียงด้านสุขภาพ

ล าดับ
ที่

ชือ่โครงการ กจิกรรม ตัวชีว้ัด วัตถุประสงค์
เปา้หมาย/

จ านวน
หนว่ย
นบั

วัน/
เดือน/ปี

ด าเนนิการ ไตรมาส4

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ประเดน็การพัฒนาที่ ด้านส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกนัโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลิศ (PP&Excellence)

งบประมา
ณ 
รวม 

(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

3 โครงการปอ้งกนั
และแกไ้ขปญัหายา
เสพติด TO BE 
NUMBER ONE 
จังหวัดนครนายก

ด าเนนิกจิกรรม
โครงการ TO BE 
NUMBER ONE 
๑.ประกวด TO BE 
NUMBER ONE 
DANCERCISE TEEN 
THAILAND
 - ค่าที่พักสมาชิก TO 
BE NUMBER ONE 
และครู จ านวน 30 
คนๆละ 2 คืนๆละ 
200 บาท รวม 
12,000 บาท
- ค่าที่พัก จนท.
(สสจ.นยง) จ านวน 3 
คน ๆละ 2 คืน ละ 
750 บาท
รวม 4,500 บาท
- ค่าพาหนะเดินทาง
เหมาจ่าย(รถตู้ 1 คัน )
 จ านวน 7,060 บาท 
-คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่/

พขร. จํานวน 1,440 

บาท

เยาวชนกลุ่มอายุ ๖-
๒๔ ป ีเข้าร่วมด าเนนิ
กจิกรรมชมรม TO BE
 NUMBER ONE ได้
เปน็ตัวแทนจังหวัด
เข้าร่วมกจิกรรมกบั
ส่วนกลางทุกกจิกรรม

1.เพื่อส่งเสริมให้
เยาวชนท ากจิกรรม
เชิงสร้างสรรไมไ่ปยุง่
เกีย่วกบัยาเสพติด
2.เพื่อเยาวชนมี

ทักษะและมี
ประสบการณ์ในการ

ท างานเปน็ทีม มี
ความรับผิดชอบ     

๖๐

คน

 ธค ๖4  25,000 งบผลผลิต  25,000
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ผู้รับผิดชอบ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส3

แผนงานที่ ๓ การปอ้งกนัควบคุมโรคและลดปจัจัยเส่ียงด้านสุขภาพ

ล าดับ
ที่

ชือ่โครงการ กจิกรรม ตัวชีว้ัด วัตถุประสงค์
เปา้หมาย/

จ านวน
หนว่ย
นบั

วัน/
เดือน/ปี

ด าเนนิการ ไตรมาส4

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ประเดน็การพัฒนาที่ ด้านส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกนัโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลิศ (PP&Excellence)

งบประมา
ณ 
รวม 

(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

4 อ าเภอ มค.- กย. 
65

34,300 งบผลผลิต 34,300

150 คน/
อ าเภอ

30,000  งบ
มลูนธิิ 
กาญจน
บารมี

30,000

4 1. คัดกรองเบือ้งต้นใน
ชุมชนและเชิญ
กลุ่มเปา้หมายที่พบ
ความเส่ียงต่อการเกดิ
โรคมะเร็งเต้านม เข้า
ร่วมโครงการฯ
2. จัดกจิกรรมตรวจ
คัดกรองมะเร็งเต้านม
โดยแพทย์และ
เคร่ืองเอกซเรย์เต้านม 
(Mammogram)
ตามแนวทางของ
มลูนธิิกาญจนบารม ี 
 -ค่าปา้ยไวนลิ 1,300
 บาท ค่าตอบแทน
แพทย์ 4 วัน วันละ 
2,000 บาท รวมเปน็
 8,000 บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน 4 
วัน วันละ 7,500 บาท
(50บx150คนx4วัน) 
 รวมเปน็ 30,000 
บาท 

1. สตรีอายุ 30 – 70
 ป ีจังหวัดนครนายก 
ตรวจเต้านมด้วย
ตนเองเปน็ประจ า
สม่ าเสมอ มากกว่า   
ร้อยละ 80        
2. สตรีกลุ่มเส่ียง
ตอการเกดิมะเรง็เตา

นมไดรบัการคดั

กรองดวยเครื่อง

เอกซเรยเตานม 

3. สตรกีลุมเสี่ยง

ตรวจพบกอนจาก

การเอกซเรยเตานม

ไดรบัการรกัษารอย

ละ 100

1.เพื่อเฉลิมพระ
เกยีรติ ในโอกาส
มหามงคลพระราช
พิธีราชาภเิษก
พุทธศักราช 2562
2.เพื่อรณรงค์ใหสุ้ข
ศึกษา 
ประชาสัมพันธ์ ให้
ประชาชนทั่วไปและ
สตรี เข้าใจเร่ืองการ
ปอ้งกนัมะเร็งเต้านม
และการคัดกรอง
มะเร็งเต้านมด้วย
ตนเอง 
3.เพื่อคัดกรองมะเร็ง
เต้านมใหส้ตรี
กลุ่มเปา้หมายด้วย
เคร่ืองเอกซเรย์เต้า
นมเคล่ือนที่ของ
มลูนธิิกาญจนบารมี

กลุ่มงาน 
NCD 

สุขภาพจิต
และยา
เสพติด
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โครงการคัด

กรองมะเร็ง   

เตานมโดย

เครื่องเอกซเรย

เตานมเคลื่อนที่

(Mammogram ) 

ในสตรกีลุม

เสี่ยงและดอย

โอกาส ใน

โอกาสมหา

มงคลพระราช

พธิรีาชาภเิษก

พุทธศักราช 

2562 จังหวัด

นครนายก



22.1 อตัราตายของ
ผู้ปว่ยโรคหลอดเลือด
สมอง(Stroke:I60-I69)
 < ร้อยละ 7

คณะท างาน
กรรมการ
จ านวน 50 
คน

คน
พย.64-
กย.65

กลุ่ม
งาน
โรคไม่
ติดต่อฯ

22.2ร้อยละผู้ปว่ยโรค
หลอดเลือดสมอง 
(I60-I69) ที่มอีาการไม่
เกนิ 72 ชัว่โมงได้รับ
การรักษาในStroke 
Unit> ร้อยละ 80

34.1 อตัราตายของ
ผู้ปว่ยโรคกล้ามเนือ้
หวัใจตายเฉียบพลันชนดิ
 STEMI < ร้อยละ 8

34.2 ร้อยละของการ
ใหก้ารรักษาผู้ปว่ย 
STEMI ได้ตามมาตรฐาน
เวลาที่ก าหนด (ได้รับยา
ละลายล่ิมเลือด,ได้รับ
การท า Primary PCI)

๕

แผนปฏิบัตกิารดา้นสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตลุาคม2564-กันยายน 2565)

ประเดน็การพัฒนาที่ ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

ล าดับ
ที่

ชือ่โครงการ กจิกรรม ตัวชีว้ัด วัตถุประสงค์
เปา้หมาย/

จ านวน
หนว่ย
นบั

ผู้รับผิด
ชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

งบประมาณ
 รวม 

      (บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

โครงการพัฒนา
ระบบบริการ
สุขภาพสาขาโรคไม่
ติดต่อเร้ือรัง โรค
หลอดเลือดหวัใจ
และโรคหลอดเลือด
สมอง จังหวัด
นครนายก

 1.ชีแ้จงแนวทางการ
ด าเนนิงานและตัวชีว้ัดที่
เกีย่วข้อง

 - สรุปผลการ
ด าเนนิงานและ

วางแผนฯ 
ปงีบประมาณ 2565

วัน/เดือน/ปี
ด าเนนิการ
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ประเดน็การพัฒนาที่ ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

ล าดับ
ที่

ชือ่โครงการ กจิกรรม ตัวชีว้ัด วัตถุประสงค์
เปา้หมาย/

จ านวน
หนว่ย
นบั

ผู้รับผิด
ชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

งบประมาณ
 รวม 

      (บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
วัน/เดือน/ปี
ด าเนนิการ

35.1 ร้อยละผู้ปว่ย
มะเร็ง 5อนัดับแรก 
ได้รับการรักษา ด้วย
การผ่าตัดภายใน
ระยะเวลา 4 สัปดาห>์ 
ร้อยละ 75

คณะท างาน
กรรมการ
จ านวน 20 
คน

คน
พย.64-
กย.65

กลุ่ม
งาน
โรคไม่
ติดต่อฯ

35.2 ร้อยละผู้ปว่ย
มะเร็ง 5อนัดับแรก 
ได้รับการรักษา ด้วย
เคมบี าบดัภายใน
ระยะเวลา 6 สัปดาห>์ 
ร้อยละ 75

35.1 ร้อยละผู้ปว่ย
มะเร็ง 5อนัดับแรก 
ได้รับการรักษา รังสี
รักษาภายในระยะเวลา 
6 สัปดาห์> ร้อยละ 60

7 โครงการพัฒนา
ระบบบริการ
สุขภาพสาขาโรคไต

 1.ชีแ้จงแนวทางการ
ด าเนนิงานและตัวชีว้ัดที่
เกีย่วข้อง

36. ร้อยละผู้ปว่ย CKD
 ที่มค่ีา eGFR ลดลง< 5
 ml/min/1.73 > ร้อย
ละ 66

 - สรุปผลการ
ด าเนนิงานและ
วางแผนฯ 
ปงีบประมาณ 2565

คณะท างาน
กรรมการ
จ านวน 20 
คน

คน
พย.64-
กย.65

กลุ่ม
งาน
โรคไม่
ติดต่อฯ

6 โครงการพัฒนา
ระบบบริการ
สุขภาพสาขา
โรคมะเร็ง

 1.ชีแ้จงแนวทางการ
ด าเนนิงานและตัวชีว้ัดที่

เกีย่วข้อง

 - สรุปผลการ
ด าเนนิงานและ
วางแผนฯ 
ปงีบประมาณ 2565
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ประเดน็การพัฒนาที่ ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

ล าดับ
ที่

ชือ่โครงการ กจิกรรม ตัวชีว้ัด วัตถุประสงค์
เปา้หมาย/

จ านวน
หนว่ย
นบั

ผู้รับผิด
ชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

งบประมาณ
 รวม 

      (บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
วัน/เดือน/ปี
ด าเนนิการ

 1.1.จดัศึกษาดูงานระบบ
EMS จงัหวดัสระแกว้   
ค่าจา้งเหมารถตู้จ านวน 3
คัน ๆละ 5000 บาท รวม 
15,000 บาท    ค่าอาหาร
กลางวนั  และอาหารเยน็ 24
 คนๆละ 350 บาท/มื้อ เปน็
เงิน 16,800 บาท   ค่าของ
สมนาคุณการดูงาน 3 ชิ้นๆ
ละ 700 บาท เปน็เงิน  
2,100 บาท

คณะท างาน
 24 คน 
 พื้นที่  4 

ต าบล

คน พย.64-
กย.65

73,500 สพฉ. 33,900 กลุ่ม
งาน
ควบคุม
โรคไม่
ติดต่อ

.จดัประชุมวางแผนก าหนด
แนวทางการด าเนินงาน 
ค่าอาหารและอาหารวา่ง 40
 ชุดๆละ 190 บาทเปน็เงิน 
7,600 บาท  ค่าเอกสาร
คู่มือการปฏบิติัตัว 400 
ชุดๆละ 50 บาท เปน็เงิน 
20,000 บาท

40  คน สพฉ.  27,600

กลุ่ม
งาน
โรคไม่
ติดต่อ

3.การเยีย่มบา้น Touring
ก าหนดพกิดั ผู้ปว่ยกลุ่มเส่ียง
STROKE STEMI ค่าเบีย้ง
เล้ียง เจา้หน้าที่ จ านวน  10
 คน ๆ ละ 5 วนัวนัละ 240
 บาท

10 คน สพฉ. 12000

กลุ่ม
งาน
โรคไม่
ติดต่อ

๘ ร้อยละเข้าถึง EMS > 
ร้อยละ 26.5

ดำเนนิกจิกรรม

ตําบลตนแบบ

การจัดการระบบ 

- สาธารณสุข

ฉุกเฉิน

โครงการต าบล
ต้นแบบการพัฒนา
ระบบการแพทย์

ฉุกเฉิน รองรับผู้ปว่ย
 STROKE STEMI
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ประเดน็การพัฒนาที่ ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

ล าดับ
ที่

ชือ่โครงการ กจิกรรม ตัวชีว้ัด วัตถุประสงค์
เปา้หมาย/

จ านวน
หนว่ย
นบั

ผู้รับผิด
ชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

งบประมาณ
 รวม 

      (บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
วัน/เดือน/ปี
ด าเนนิการ

9 โครงการอบรม
พนกังานฉุกเฉิน
การแพทย์ ป ี๒๕๖5

อบรมพนกังานฉุกเฉิน
การแพทย์จ านวน 1 
รุ่น ๆละ40 คน โดยผู้
อบรมสมทบ 1500 บาท
    1)-ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม 
 5 วันๆละ 2 มือ้ๆ ละ 
35 บาท 
2)อาหารกลางวัน5มือ้ๆ
ละ120บาท
3).ค่าตอบแทนวิทยากร
-ทฤษฎ ี1 รุ่น ๆ ละ 20 
ชม ชม.ละ  600บาท 
12,000บาท
-ปฏบิติั 1 รุ่น ๆ ละ 5 
กลุ่ม ๆ ละ 20ชม.ๆละ
600บาท 60,000บาท

ร้อยละของประชากร
เข้าถึงบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมคัรฉุกเฉิน
การแพทย์

45 คน กค-กย 65  114,750 สพฉ.+ผู้
อบรมสมทบ

114,750 กลุ่ม
งาน
โรคไม่
ติดต่อ
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ประเดน็การพัฒนาที่ ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

ล าดับ
ที่

ชือ่โครงการ กจิกรรม ตัวชีว้ัด วัตถุประสงค์
เปา้หมาย/

จ านวน
หนว่ย
นบั

ผู้รับผิด
ชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

งบประมาณ
 รวม 

      (บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
วัน/เดือน/ปี
ด าเนนิการ

10 อบรมหลักสูตรชุด
ปฏบิติัการฉุกเฉิน
พิเศษ (Special 
COVID-19 
Operation Team : 
SCOT)

อบรม ทีม SCOT ALS 
ทีม SCOT BLS

ทีม SCOT ผ่านเกณฑ์
การอบรม

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ทีม SCOT จังหวัด
นครนายก

40 คน เมย -กย 65  106,000 งบเหล่ือมปี
 สพฉ

106,000 กลุ่ม
งาน
โรคไม่
ติดต่อ

1.พฒันาระบบบริการ
บ าบดัรักษาและระบบติดตาม
ใหก้ารช่วยเหลือผู้ผ่าน การ
บ าบดั

ราย มค.-กย.65 747,000 งบเฉพาะ 747000 กลุ่ม
งาน
โรคไม่
ติดต่อ

2 พฒันาบคุลากรผู้ใหก้าร
บ าบดัฟืน้ฟสูมรรถภาพ

3 พฒันาระบบขอ้มูล การ
บนัทึกวเิคราะหน์ ามาใช้
ประโยชน์

4.ระบบติดตาม ช่วยเหลือผ
ผู้ที่ผ่านการบ าบดัรักษายา
เสพติด

มค.-กย.65 31,000 งบเฉพาะ 31000

11 โครงการปอ้งกนั
ฟื้นฟูและพัฒนา

ระบบบ าบดัยาเสพ
ติด จังหวัดนครนายก

476ร้อยละ 58 ผู้ติดยาเสพ
ติดที่บ าบดัครบตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดและ
ได้รับการติดตามดูแล

ต่อเนือ่ง 1 ป ี
(Retention Rate)

1.เพ่ือให้ผู้เสพ ผู้ใช้
ยาและผู้ติดยาปรับ

ทัศนคติ มี
พฤติกรรมที่

เหมาะสมและ
ด ารงชีวิตอย่างมี

คุณค่า
2.เพื่อใหผู้้เสพ ผู้ใช้
ยาและผู้ติดยาหยุด

ใช้ยาได้อย่างต่อเนือ่ง
 และน าไปสู่การเลิก

ขาดได้
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ประเดน็การพัฒนาที่ ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

ล าดับ
ที่

ชือ่โครงการ กจิกรรม ตัวชีว้ัด วัตถุประสงค์
เปา้หมาย/

จ านวน
หนว่ย
นบั

ผู้รับผิด
ชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

งบประมาณ
 รวม 

      (บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
วัน/เดือน/ปี
ด าเนนิการ

12 พัฒนาศักยภาพ
บคุลากรเครือข่าย
ในชุมชนเพื่อปอ้งกนั
และแกไ้ขปญัหา
ความรุนแรงในเด็ก
และสตรี

อบรมใหค้วามรู้เร่ือง
ความรุนแรงในเด็กและ
สตรี การประเมนิ คัด
กรองการส่งต่อ
1.ค่าวิทยากร 1,800 
บาท
2.ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม 1,645 บาท
3.ค่าชุดเอกสาร 3,055
4.ค่าวัสดุ 980

ร้อยละ 80 ของผุ้รับ
การอบรมมคีวามรู้เร่ือง
ความรุนแรงในเด็กและ
สตรี การประเมนิคัด
กรองและการส่งต่อ

เพื่อใหเ้ครือข่ายใน
ชุมชนมคีวามรู้เร่ือง
ความรุนแรงในเด็ก
และสตรีการ
ประเมนิคัดกรอง
และการส่งต่อ

อาสาสมคัร
สาธารณสุข
และแกนน า
ชุมชนใน
พื้นที่
เปา้หมาย
จ านวน 47 
คน

คน 25-ม.ค.-65 7480 งบเฉพาะ 7480 กลุ่ม
งาน
ควบคุม
โรคไม่
ติดต่อ
(รพ.
องครักษ์)

13 เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจในการ
ปอ้งกนัความรุนแรง
ต่อเด็กและสตรีใน
กลุ่มผู้ปว่ยยาเสพติด

จัดประชุมเชิงปฏบิติัการ
ในผู้ปว่ยยาเสพติด
1.ค่าอาหาร 2,280 บาท
2.ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม 1,330 บาท 
รวมเปน็เงิน 3,610 บาท

1.ผู้เข้ารับการประชุมมี
ความรู้และความเข้าใจ
อย่างนอ้ยร้อยละ 80
2.ผู้ที่ได้รับผลจากการ
กอ่ความรุนแรงได้รับ
การดูแลช่วยเหลือตาม
มาตรฐานร้อยละ 100

1.เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจแกผู้่ปว่ย
ยาเสพติดใน
ประเภทการกระท า
ความรุนแรงด้าน
ต่างๆ 
2.เพื่อสร้างความ
ตระหนกัในบทบาท
ของตนเองต่อ
สถาบนัครอบครัว 
ชุมชน สังคม

ผู้ปว่ยยา
เสพติด 
จ านวน 19 
คน

คน 14-ก.พ.-65 3,520 งบเฉพาะ 3,520 กลุ่ม
งาน
ควบคุม
โรคไม่
ติดต่อ
(รพ.
บา้นนา)
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ประเดน็การพัฒนาที่ ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

ล าดับ
ที่

ชือ่โครงการ กจิกรรม ตัวชีว้ัด วัตถุประสงค์
เปา้หมาย/

จ านวน
หนว่ย
นบั

ผู้รับผิด
ชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

งบประมาณ
 รวม 

      (บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
วัน/เดือน/ปี
ด าเนนิการ

14 พัฒนาระบบการ
ใหบ้ริการและ
ช่วยเหลือ
ผู้ถูกกระท ารุนแรง
ในด์กและสตรี

จัดซ้ือวัสดุส านกังาน 1.ร้อยละ 100 ของ
เด็กและสตรีที่ถูกกระท า
รุนแรงได้รับการดูแล
ช่วยเหลือ
2.เด็กและสตรีที่ถูก
กระท ารุนแรงกรณีเส่ียง
ต่อการถูกกระท าซ้ า
ได้รับการดูแลช่วยเหลือ
อยูใ่นที่ปลอดภยั

1.เพื่อพัฒนาระบบ
การดูแลช่วยเหลือ
เด็กและสตรีที่ถูก
กระท ารุนแรง
2.เพื่อสร้างความ
ตระหนกัและการมี
ส่วนร่วมในการเฝ้า
ระวัง ปอ้งกนัและ
แกไ้ขปญัหาความ
รุนแรงต่อเด็กและ
สตรี

เด็กและสตรี
ที่ถูกกระท า
รุนแรง
จ านวน 20 
ราย

ราย ม.ค.-ม.ีค65 440 งบเฉพาะ 440 กลุ่ม
งาน
ควบคุม
โรคไม่
ติดต่อ
(รพ.
ปากพลี)
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สรุป แผนปฏิบัติการดา้นสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  กลุ่มงานอนามัยสิง่แวดลอ้มและอาชีวอนามัย 

สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์กระทรววง(4E) 

ตัวชี้วัดกระทรวง สอดคล้องกับ
แผนพัฒนา 
สสจ.นย. 

สอดคล้องกับ
แผนงาน 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณผลผลิต งบเฉพาะ. 
งวด1 งวด2 

1.ด้านส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรค และคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P 
Excellence) 

ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนา
อนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ 
GREEN & CLEAN Hospital 

1. ส่งเสริม ป้องกัน
ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ
และคุ้มครองผู้บริโภค 

แผนงานที่ 4  
แผนงานการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อม 

6 โครงการ - - 31,925 

รวม 6โครงการ 31,925 
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1 โครงการบริหารจัดการขยะ
และส่ิงแวดล้อมในสถาน
บริการสาธารณสุข

จัดประชุมการบริหารจัดการ
ขยะและส่ิงแวดล้อมในสถาน
บริการสาะรณสุข

ร้อยละของ รพ.ที่
พฒันาอนามัย
ส่ิงแวดล้อมได้ตาม
เกณฑ์ Green&Clean
 Hospital

เพื่อเพิ่มศักยภาพ
และสนับสนุนการ
ด าเนินงานการ
จัดการมลพษิและ
ส่ิงแวดล้อม

จนท.รพ.ที่
รับผิดชอบ
งาน
อนามัย
ส่ิงแวดล้อม

คน ม.ค.65-
มี.ค.64

31,925 งบเฉพาะ  31,925 กลุ่มงาน
อนามัย
ส่ิง
แวดล้อมฯ

2 โครงการบริหารจัดการ
อนามัยสิ่งแวดลอมและ
อาชวีอนามัยจังหวัด
นครนายก ป2565

1.ประชุมผู้รับผิดชอบงาน
อนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอ
นามัยระดับจังหวัดและอ าเภอ
๒.เยีย่มส ารวจและประเมินผล

KPIด้านอนามัย
ส่ิงแวดล้อมและอาชี
วอนามัยผ่านการ
ประเมินทกุข้อ

1.ก าหนด
แนวทางการ
พฒันาอนามัย
ส่ิงแวดล้อมและ
อาชีวอนามัยของ
จังหวัดนครนายก
 2.ก าหนดและ
วางระบระบบ
จัดการปจัจัยเส่ียง
ด้านส่ิงแวดล้อมที่
ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพ

๑๐ คน ๑๒ พย.๖๔ กลุ่มงาน
อนามัย
ส่ิง
แวดล้อมฯ

แผนงานที่ ๔ การบริหารจดัการส่ิงแวดล้อม

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริม ป้องกนั ควบคุมโรค ภัยสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภค

ล าดับ
ที่

ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด วตัถปุระสงค์
เป้าหมาย/

จ านวน

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4หน่วยนับ
วนั/เดือน/ปี
ด าเนินการ

งบประมาณรวม 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ
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แผนงานที่ ๔ การบริหารจดัการส่ิงแวดล้อม

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริม ป้องกนั ควบคุมโรค ภัยสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภค

ล าดับ
ที่

ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด วตัถปุระสงค์
เป้าหมาย/

จ านวน

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4หน่วยนับ
วนั/เดือน/ปี
ด าเนินการ

งบประมาณรวม 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

3 โครงการส่งเสริมการพฒันา
อนามัยส่ิงแวดล้อมและการ
บงัคับใช้กฎหมายตาม พรบ.
การสาธารณสุข

1.ประชุมเชิงฎบิติัการแนว
ทางการบงัคับใช้กฎหมายตาม 
พรบ.การสาธารณสุข และการ
พฒันา EHA

๑.จพถ.และ จพ.
สาธารณสุข ได้รับการ
ส่งเสริมความรู้เร่ือง
การบงัคับใช้กฎหมาย 
ตาม พรบ.การ
สาธารณสุขฯ

๑.เพื่อส่งเสริม
ความรู้เร่ืองการ
บงัคับใช้กฎหมาย
 ตาม พรบ.การ
สาธารณสุขฯ

1.สธ.(รพ.
 สสอ. รพ
สต. 66) 
2.ทอ้งถิน่ 

(ทสจ.
เทศบาล 
อบต.  )

คน ม.ค.65 กลุ่มงาน
อนามัย
ส่ิง
แวดล้อมฯ

2.รับสมัคร อปท.ร่วมการ
พฒันา EHA

๒.อปท.ร่วม
ด าเนินการตามตัวชี้วัด
กระทรวงสาธารณสุข

๒.เพื่อสร้าง
เครือข่ายทอ้งถิน่
ร่วมด าเนินการ
ตามตัวชี้วัดที่
กระทรวง
สาธารณสุขก าหนด

กลุ่มงาน
อนามัย
ส่ิง
แวดล้อมฯ

3.ประชุมคณะกรรมการ
ประเมินมาตรฐาน EHA
4.ประเมินมาตรฐานการพฒันา
 EHA
5.มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ
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แผนงานที่ ๔ การบริหารจดัการส่ิงแวดล้อม

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริม ป้องกนั ควบคุมโรค ภัยสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภค

ล าดับ
ที่

ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด วตัถปุระสงค์
เป้าหมาย/

จ านวน

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4หน่วยนับ
วนั/เดือน/ปี
ด าเนินการ

งบประมาณรวม 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

4 เฝ้าระวังมาตรฐาน
สุขาภบิาลอาหาร

๑.อบรมหลักสูตรสุขาภบิาล
อาหาร

๑.ผู้สัมผัสอาหาร/
ผู้ประกอบการด้าน
อาหารทกุประเภท 
ผ่านการอบรมฯ

๑.พฒันาความรู้
เร่ืองสุขาภบิาล
อาหารแก่ผู้สัมผัส
อาหาร/
ผู้ประกอบการใน
จังหวัด

๕๐๐ คน ธค.-กค.๖๕ กลุ่มงาน
อนามัย
ส่ิง
แวดล้อมฯ

๒.ประเมินมาตรฐานด้าน
สุขาภบิาลอาหาร

๒.ร้านอาหาร ผ่าน
มาตรฐานมากกว่าร้อย
ละ ๘๐

๒.พฒันาสถาน
ประกอบการเพื่อ
รองรับมาตรการ
ปอ้งกันโรค

๑๐ คน กลุ่มงาน
อนามัย
ส่ิง
แวดล้อมฯ

๓.ส่งเสริมและประชาสัมพนัธ์
ร้านอาหารที่ผ่านมาตรฐาน

๓.ร้านอาหาร ผ่าน
มาตรฐานมากกว่าร้อย
ละ ๘๐

๕ ประชุมคณะกรรมการ
เปรียบเทยีบ

ประชุมคณะกรรมการ
เปรียบเทยีบ

คดีที่เข้าสูกระบวนการ
เปรียบเทยีบได้รับการ
พจิารณา

ปดิคดี 1 คร้ัง สค.๖๕ กลุ่มงาน
อนามัย
ส่ิง
แวดล้อมฯ

๖ ประชุมคณะกรรมการ
สาธารณสุข (คสจ.)

๑.สรรหาและแต่ง
คณะกรรมการใหม่ เนื่องจากมี
คณะกรรมการหมดวาระ

๑.มีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการ
ครบถ้วนเปน็ปจัจุบนั

เพื่อเปน็การ
ด าเนินการตาม
กฎหมายฯ

๒.ประชุมคณะกรรมการ
สาธารณสุข (คสจ.)

๒.มีการประชุม
คณะกรรมการฯ

กลุ่มงาน
อนามัย

ส่ิง
แวดล้อมฯ
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สรุป แผนปฏิบัติการดา้นสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตรกระทรวง(4E) 

ตัวชี้วัดกระทรวง สอดคล้องกับ
แผนพัฒนา 
สสจ.นย. 

สอดคล้องกับ
แผนงาน 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณผลผลิต งบเฉพาะ. 
งวด1 งวด2 

3. ด้านบุคลากรเป็นเลิศ
(People Excellence) 

1.ร้อยละของบุคลากรที่มีความ
พร้อมรองรับการเข้าสู่ตำแหน่งที่
สูงขึ้นได้รับการพัฒนา 
2.ร้อยละของบุคลากรใน
หน่วยงานมีการประเมินความสุข
ของคนทำงาน (Happinometer) 
3.ร้อยละองค์กรแห่งความสุขที่มี
คุณภาพ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 
พัฒนาบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการที่เป็นเลิศ 

10. แผนงานการ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการกำลังคน
ด้านสุขภาพ 

5 โครงการ 3,675 82,375 - 

รวม 5 โครงการ 3,675 82,375 - 
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ไตรมาส4

๑ โครงการอบรมหลักสูตร
ผู้บริหารการสาธารณสุข
 ปีงบประมาณ 2565 
(ผบต./ผบก.)              
 -ค่าลงทะเบียน 
  - ค่าพาหนะ

คัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ตามที่หลักสูตรก าหนด
เข้ารับการอบรม

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้
เข้ารับการอบรมให้มี
ความรู้ความสามารถ
และสมรรถนะทางการ
บริหารที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ ตลอดจน
มีคุณธรรม ความ
พร้อมของร่างกาย 
และจิตใจที่จะท างาน
บริการประชาชน
ร่วมกับผู้อื่นอย่างมี
ประสิทธิภาพ

2 คน เม.ย.-ก.ย.65  58,000 ผลผลิต  26,000  32,000 กลุ่มงาน
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

วนั/เดือน/ปี
ด าเนินการ

งบประมาณรวม 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส3

แผนปฏิบัตกิารดา้นสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตลุาคม2564-กันยายน 2565)
ประเดน็การพัฒนาที ่ดา้นบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
แผนงานที ่10 การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนดา้นสุขภาพ

ล าดับ
ที่

ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด วตัถปุระสงค์
เป้าหมาย/

จ านวน
หน่วยนับ
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ไตรมาส4
วนั/เดือน/ปี
ด าเนินการ

งบประมาณรวม 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส3

ประเดน็การพัฒนาที ่ดา้นบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
แผนงานที ่10 การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนดา้นสุขภาพ

ล าดับ
ที่

ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด วตัถปุระสงค์
เป้าหมาย/

จ านวน
หน่วยนับ

๒ โครงการคัดเลือก
บุคลากรด้านสาธารณสุข
 ปี 2565

1.การคัดเลือก การเล่ือน 
ข้าราชการให้ด ารง
ต าแหน่งที่สูงขึ้น
2.การคัดเลือกพนักงาน 
ราชการ
3.การคัดเลือกลูกจ้าง ช
ั่วคราว  ดังนี้
  - คาอาหารวางและ
เครื่องดื่มสําหรับคณะ

กรรมการคัดเลอืก 

จํานวน 7 คน x 35 บาท 

x 30 ครัง้ 

        7,350 ผลผลิต    1,225    2,450    2,450    1,225 กลุ่มงาน
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล
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ไตรมาส4
วนั/เดือน/ปี
ด าเนินการ

งบประมาณรวม 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส3

ประเดน็การพัฒนาที ่ดา้นบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
แผนงานที ่10 การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนดา้นสุขภาพ

ล าดับ
ที่

ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด วตัถปุระสงค์
เป้าหมาย/

จ านวน
หน่วยนับ

๓ โครงการคนดีศรี
สาธารณสุข จังหวัด
นครนายก

1.คัดเลือกตัวแทนคนดี
ศรีสาธารณสุขจังหวัด
นครนายก
๒.ส่งตัวแทนเข้าร่วม
คัดเลือก
คนดีศรีสาธารณสุข
ระดับเขต
ระดับประเทศ
ค่าโล่ประกาศเกียรติคุณ
 9 โล่ๆละ 1,500 บาท
 เปน็เงิน13,500 บาท
ค่าเบี้ยเล้ียงเดินทางใน
การร่วมงานระดับเขต
และระดับประเทศ 
240 บาท 30 คน เปน็
เงิน 7,200 บาท

หน่วยงานสสจ./
รพ/สสอ
ส่งบุคลากรเข้าร่วม
โครงการ

1.เพื่อส่งเสริม
ค่านิยมที่ดีในการ
ปฏบิติังานของ
หน่วยงานและ
บคุลากรในหน่วยงาน

๙ แห่ง  พ.ค.๖๕ 20,700 ผลผลิต 20,700 กลุ่มงาน
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล
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ไตรมาส4
วนั/เดือน/ปี
ด าเนินการ

งบประมาณรวม 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส3

ประเดน็การพัฒนาที ่ดา้นบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
แผนงานที ่10 การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนดา้นสุขภาพ

ล าดับ
ที่

ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด วตัถปุระสงค์
เป้าหมาย/

จ านวน
หน่วยนับ

๔ โครงการพฒันาระบบ
สารสนเทศการบริหาร
จัดการก าลังคน
ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครนายก

1.ศกึษาดูงานการ
พัฒนาระบบการ
บรหิาร จัดการกําลัง
คนของ สําานักงาน
สาธารณสุข จังหวัด
สระแกว
2.จัดอบรมการใช
งาน Application  แก       
ผูรับผดิชอบงาน       
บรหิาร ทรัพยากร
บุคคลของ หนวย
งานโรงพยาบาล  
และสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอ
ทุก แหง

1.เพื่อใหบ้คุลากร
สาธารณสุขทกุระดับ
สามารถเข้าถึงข้อมูล
ส่วนบคุคล และ
น ามาใช้ประโยชน์ได้
2.เพื่อลดภาระงาน
ของบคุลากรกลุ่ม
งานบริหารทรัพยากร
3.เพื่อพฒันาระบบ
การบริหารจัดการ
ก าลังคนส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
นครนายกใหม้ี
ประสิทธิภาพ

๒๐ คน ม.ค.๖๕ กลุ่มงาน
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

149



ไตรมาส4
วนั/เดือน/ปี
ด าเนินการ

งบประมาณรวม 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส3

ประเดน็การพัฒนาที ่ดา้นบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
แผนงานที ่10 การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนดา้นสุขภาพ

ล าดับ
ที่

ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด วตัถปุระสงค์
เป้าหมาย/

จ านวน
หน่วยนับ

๕ โครงการพัฒนา
บคุคลากรด้าน
งานวิจัย/นวัตกรรม
ผลิตภณัฑ์สุขภาพและ
เทคโนโลยีทาง
การแพทย์

1.ประชุม
คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัย
เกีย่วกับมนุษย์

๑. จ านวน
นวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยี
สุขภาพที่คิดค้น
ใหม่หรือพัฒนา
ต่อยอด

๑๕ คน ม.ค.๖๕ กลุ่มงาน
บริหาร
ทรัพยากร
บคุคล

2.จดัการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ผลงานวจิยัและนวตักรรม
ของหน่วยงานสาธารณสุข
และเครือขา่ย

2.ผลงานวิจัย/
R2Rด้านสุขภาพ
ที่เผยแพร์ให้
หน่วยงานต่างๆ
น าไปใช้ประโยชน์
อย่างน้อย๑๒ 
เร่ือง

2.เพื่อพฒันา
ศักยภาพเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขให้
สามารถด าเนิน
งานวิจัยจากงาน
ประจ าได้

๗๕ คน ก.พ. ๖๕ กลุ่มงาน
บริหาร
ทรัพยากร
บคุคล

3.ติดตามผลการด าเนิน
งานวจิยัของกลุ่มเป้าหมาย

3.เพื่อส่งเสริมการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้
และเผยแพร่งานวิจัย
ใหห้น่วยงานต่างๆ
น าไปใช้ประโยชน์

กลุ่มงาน
บริหาร
ทรัพยากร
บคุคล

งบผลผลิต 1225 2450 49150 33225
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สรุป แผนปฏิบัติการดา้นสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 

สอดคลอ้งกับประเด็น
ยุทธศาสตร์กระทรววง(4E) 

ตัวชี้วัดกระทรวง สอดคล้องกับ
แผนพัฒนา 
สสจ.นย. 

สอดคล้องกับ
แผนงาน 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณผลผลิต งบเฉพาะ. 
งวด1 งวด2 

1.ด้านส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรค และคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P 
Excellence) 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 
ส่งเสริม ป้องกัน 
ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ
และคุ้มครองผู้บริโภค 

1. แผนงานการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ทุกกลุ่มวัย 

1 โครงการ - - - 

รวม 1 โครงการ - - - 
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1 การด าเนินงานทันต
สาธารณสุขและการ
ให้บริการทันตกรรม
ในสถานการณ์การ
ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 
2019

ประชมุติดตามการ

ด าเนินงานทนัต

สาธารณสขุ และการ

ให้บริการทนัตกรรมใน

สถานการณ์การระบาดของ

โรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 

2019 (ผ่าน Zoom Cloud 

 Meeting)

ติดตามการ
ด าเนินงานด้าน
ทันตสาธารณสุข
และการให้บริการ
ทันตกรรม

ทันต
บุคลากร
และ
เครือขา่ย
จ านวน 35
 คน

คน ต.ค. 2564
 - 

ส.ค. 2565

             -           -         -         -         -         - กลุ่มงาน
ทันต

สาธารณสุข

ผู้รับผิดชอบไตรมาส
 1

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

แผนปฏบิัติการด้านสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม2564-กันยายน 2565)

แผนงานที่  การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทกุกลุม่วัย (ดา้นสุขภาพ)

ล าดับ
ที่

ชื่อโครงการ กจิกรรม ตัวชีว้ัด วตัถุประสงค์
เป้าหมาย/

จ านวน
หน่วย
นับ

วนั/เดือน/ปี
ด าเนินการ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ประเด็นการพัฒนาที่ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ ไตรมาส 4
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สรุป แผนปฏิบัติการดา้นสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  กลุ่มกฏหมาย 

สอดคลอ้งกับประเด็น
ยุทธศาสตร์กระทรววง(4E) 

ตัวชี้วัดกระทรวง สอดคล้องกับ
แผนพัฒนา 
สสจ.นย. 

สอดคล้องกับ
แผนงาน 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณผลผลิต งบเฉพาะ. 
งวด1 งวด2 

4. ด้านบริหารเป็นเลิศด้วย
ธรรมาภิบาล (Governance 
Excellence) 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการด้านการแพทย์
และการสาธารณสุข
อย่างมีธรรมาภิบาล 

แผนงานการ
พัฒนาระบบ 
ธรรมาภิบาล 

2 โครงการ - - 10,300 

รวม 2 โครงการ - - 10,300 
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แหล่ง
งบประมาณ

1 โครงการประชาสัมพันธใ์ห้
ความรู้แก่เจ้าหน้าทีเ่กี่ยวกับ
วนิัย และการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ

ให้ความรู้เกี่ยวกับวนิัยแก่
เจ้าหน้าทีทุ่กระดับ ดังนี้
1.ค่าอาหารวา่ง มื้อละ
35 บาท 2 มื้อ =
70x50 = 3,500 บาท 
2.ค่าอาหารกลางวนั มื้อ
ละ 120 บาท = 
120x50 = 6000 บาท
3.ป้ายประชาสัมพันธ์
รณรงค์ต่อต้านการทุจริต
 จ านวน 800 บาท

เจ้าหน้าทีม่ีความรู้
ความเข้าใจในเร่ือง
ของวนิัย มีจิตส านึก 
รวมถึงทัศนคติ    
และมีพฤติกรรมทีดี่ 
ซ่ึงสามารถน าไป
ปฏิบัติในการท างาน
ได้อย่างถูกต้อง

เพือ่ให้เจ้าหน้าทีม่ี
ความรู้ ความเข้าใจ ที่
ถูกต้อง เพือ่ป้องกัน
การทุจริตในภาครัฐ

50 คน ม.ีค.-65 10,300 งบเฉพาะ  10,300 กลุ่มกฎหมาย

แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประเด็นการพัฒนาที ่ ๔.บริหารป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellance)

แผนงานที ่๑๑ การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

ล าดับ
ที่

ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วดั วตัถุประสงค์
เป้าหมาย
/จ านวน

หน่วย
นับ

วนั/เดือน/ปี
ด าเนินการ

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาส
 1

ไตรมาส 2 ไตรมาส
 3

ไตรมาส
 4
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แหล่ง
งบประมาณ

ประเด็นการพัฒนาที ่ ๔.บริหารป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellance)

แผนงานที ่๑๑ การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

ล าดับ
ที่

ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วดั วตัถุประสงค์
เป้าหมาย
/จ านวน

หน่วย
นับ

วนั/เดือน/ปี
ด าเนินการ

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาส
 1

ไตรมาส 2 ไตรมาส
 3

ไตรมาส
 4

2 โครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานใน
สังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
(MOPH Integrity and 
Transparency 
Assessment :MOPH  ITA)
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565

1.ประชุมชี้แจงแนวทาง
และเกณฑ์การประเมิน 
MOPH ITA 2022 : 
More open,to more 
transparent ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

2.ลงพืน้ทีต่รวจนิเทศ
และประเมินเชิงรุกการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสใน
หน่วยงานสังกัด

1.ร้อยละหน่วยงาน
ในสังกัดเข้าร่วม
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของ
หน่วยงาน        
2.หน่วยงานใน
สังกัดส านักงาน
สาธารณสุขจังหวดั
นครนายกผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
(ร้อยละ 92)

1.เพือ่เตรียมความ
พร้อมในการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ และ
มีความเข้าใจในแต่ละ
ตัวชี้วดั        
2. เพือ่ทราบถึงสถานะ
และปัญหาในการ
ด าเนินงานด้านการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของแต่ละ
หน่วยงาน

9 แห่ง ต.ค.64 
ถึง ก.ย65

กลุ่มกฎหมาย
 และผู้ตรวจ
ประเมินระดับ
จังหวดั
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สรุป แผนปฏิบัติการดา้นสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  กลุ่มงานประกันสุขภาพ 

สอดคล้องกับประเดน็
ยุทธศาสตร์กระทรววง(4E) 

ตัวชี้วัดกระทรวง สอดคล้องกับ
แผนพัฒนา 
สสจ.นย. 

สอดคล้องกับ
แผนงาน 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณผลผลิต งบเฉพาะ 
งวด1 งวด2 

4. ด้านบริหารเป็นเลิศด้วย
ธรรมาภิบาล (Governance 
Excellence) 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการด้านการแพทย์
และการสาธารณสุข
อย่างมีธรรมาภิบาล 

แผนงานการ
พัฒนาระบบ 
ธรรมาภิบาล 

19 โครงการ - - - 

รวม 19 โครงการ - - - 
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ไตรมาส
 1

ไตรมาส
 2

ไตรมาส
 3

ไตรมาส
 4

1. สนับสนุนหน่วยบริการในการ
ลงทะเบียนใหแ้กผู้่มีสิทธิ

99.50% ร้อยละ ต.ค.64-
ก.ย.65

กลุ่มงาน
ประกนั
สุขภาพ
(บุญเลิศ)

2. สนับสนุนใหป้ระชาชน
ลงทะเบียนผ่าน Smart Phone
3. ตรวจสอบคุณภาพการลงทะเบียน

2 การตรวจสอบตัวตนเพือ่
ยนืยนัการเขา้รับบริการ
(Authentication Code)

สนับสนุนหน่วยบริการ ในการขอ 
Authen code ทุกรายทีใ่หบ้ริการ 
(ทีเ่บิกจาก สปสช.)

ความครอบคลุมการขอ 
Authen code

ตรวจสอบยนืยนัการ
รับบริการเพือ่การจา่ย
ชดเชย

100 ร้อยละ ต.ค.64-
ก.ย.65

กลุ่มงาน
ประกนั
สุขภาพ
(บุญเลิศ)

๓ การตรวจประเมินคุณภาพ
การบันทึกเวชระเบียนของ
หน่วยบริการ(Medical 
Record Audit)

สนับสนุนหน่วยบริการและ
คณะกรรมการ MRA ในการตรวจ
ประเมินคุณภาพการบันทึกเวช
ระเบียน

ร้อยละของการใหบ้ริการ
ผู้ป่วยในได้รับการตรวจ
อยา่งตรงตามมาตรฐาน

เพือ่ใหไ้ด้ขอ้มูลที่
ถกูต้องน าไปใช้พฒันา
คุณภาพบริการอยา่ง
ต่อเนือ่ง

100 ร้อยละ ม.ค. - 
มิ.ย.65

กลุ่มงาน
ประกนั
สุขภาพ
(บุญเลิศ)

1. สนับสนุนการตรวจสอบเวช
ระเบียนผู้ป่วยใน

100 ร้อยละ ม.ค. - 
มิ.ย.6๔

กลุ่มงาน
ประกนั
สุขภาพ
(บุญเลิศ)

2. สนับสนุนการตรวจสอบเวช
ระเบียน กอ่นการจา่ยชดเชย กรณี 
PP Free schedule

100 ร้อยละ ต.ค.64-
ก.ย.65

5 การด าเนินงาน
ประกนัสังคมของหน่วย
บริการในสังกดั

สนับสนุนหน่วยบริการ ในการ
จดับริการและการจดัสรรเงินให้
หน่วยบริการ รพ./รพ.สต.

หน่วยบริการมีการ
จดับริการและได้รับเงิน
ตามหลักเกณฑ์

เพือ่ใหห้น่วยบริการ 
ด าเนินงาน
ประกนัสังคมตามที่
ก าหนด

100 ร้อยละ ต.ค.64-
ก.ย.65

กลุ่มงาน
ประกนั
สุขภาพ
(บุญเลิศ)

ประเดน็การพัฒนาที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการดา้นการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างมีธรรมาภิบาล

หน่วยนับ
งบประม
าณรวม 
(บาท)

แหล่ง
งบประม

าณ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ชื่อโครงการ กจิกรรม ตัวชี้วดั วตัถปุระสงค์

เป้าหมาย/
จ านวน

ผู้รับผิดชอบ

การตรวจสอบการชดเชย
คุณภาพบริการ(Medical 
Audit)

แผนปฏิบตัิการและแผนงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

วนั/
เดือน/ปี

ด าเนินการ

1

ล าดับที่

๔

ลงทะเบียนเกดิสิทธทิันทีไม่
ต้องรอ 15 วนั

ความครอบคลุม
ลงทะเบียนผู้มีสิทธิ

หลักประกนัสุขภาพแหง่ชาติ

เพือ่ใหผู้้มีสิทธไิด้รับ
การลงทะเบียนสิทธิ

เพือ่การบริการผู้ป่วย
ในเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธภิาพและมี
คุณภาพตามมาตรฐาน

ร้อยละ100ของเวช
ระเบียนได้รับการ
ตรวจสอบถกูต้องครบถว้น 
ทุกหน่วยบริการ
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ไตรมาส
 1

ไตรมาส
 2

ไตรมาส
 3

ไตรมาส
 4

ประเดน็การพัฒนาที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการดา้นการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างมีธรรมาภิบาล

หน่วยนับ
งบประม
าณรวม 
(บาท)

แหล่ง
งบประม

าณ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ชื่อโครงการ กจิกรรม ตัวชี้วดั วตัถปุระสงค์

เป้าหมาย/
จ านวน

ผู้รับผิดชอบ
วนั/

เดือน/ปี
ด าเนินการ

ล าดับที่

1. การด าเนินงานตรวจสุขภาพและ
ประกนัสุขภาพแรงงานต่างด้าว

ด าเนินการตรวจสุขภาพ
และประกนัสุขภาพแรงงาน
ต่างด้าว

แรงงานต่างด้าวได้รับ
การตรวจสุขภาพและ
ประกนัสุขภาพ

100 ร้อยละ ต.ค.64-
ก.ย.65

2. การจดัสรรกองทุนประกนั
สุขภาพแรงงานต่างด้าว

หน่วยบริการด าเนินการโอน
เงินตามทีก่ าหนด

เพือ่การบริหารจดัการ
กองทุนประกนัสุขภาพ

100 ร้อยละ ต.ค.64-
ก.ย.65

1. สนับสนุนหน่วยบริการ ในการ
ลงทะเบียนและการจดับริการ

ความครอบคลุม
ลงทะเบียนผู้มีสิทธิ

เพือ่ใหผู้้มีสิทธไิด้รับ
การบริการ

100 ร้อยละ ต.ค.64-
ก.ย.65

กลุ่มงาน
ประกนั
สุขภาพ
(บุญเลิศ)

2. บริหารงบประมาณ
8 การจดัท าขอ้มูลบุคลากร

และเงินเดือนเงินเดือน เพือ่
ใช้ปรับลดค่าแรงส าหรับ
บริหารงบเหมาจา่ยรายหวั

ประสานงานและด าเนินการจดัท า
ขอ้มูลเงินเดือน แยกตามเครือขา่ย
หน่วยบริการ

มีขอ้มูลเงินเดือนทีถ่กูต้อง 
เพือ่ใช้ปรับลดค่าแรง
ส าหรับบริหารงบเหมาจา่ย
รายหวั

เพือ่ใช้ปรับลดค่าแรง
ส าหรับบริหารงบเหมา
จา่ยรายหวั

100 ร้อยละ เม.ย. - 
มิ.ย.65

บุญเลิศ

1. รวบรวมหลักเกณฑ์การ
ด าเนินงาน การขอเบิกจา่ย และการ
จดัสรร รายกองทุนยอ่ย ของสปสช.

100 ร้อยละ ต.ค.64-
ก.ย.65

กลุ่มงาน
ประกนั
สุขภาพ
(บุญเลิศ)

2. รวมรวมขอ้มูลเป้าหมาย และผล
การด าเนินงาน ของหน่วยบริการ 
รายกองทุนยอ่ย ของ สปสช.

3. วเิคราะห ์ขอ้มูลรายรับ ราย
กองทุนของ สปสช. โดยเปรียบเทียบ
กบัผลงานและค่าเป้าหมาย

บุญเลิศ6 การด าเนินงานตรวจ
สุขภาพและประกนัสุขภาพ
แรงงานต่างด้าว

การวเิคราะห ์ขอ้มูลรายรับ 
รายกองทุนยอ่ย ของ สปสช.
 โดยเปรียบเทียบกบัผลงาน
และค่าเป้าหมาย

9 ผลการวเิคราะห ์ขอ้มูล
รายรับ รายกองทุนยอ่ย 
ของ สปสช.

เพือ่ใช้ในการควบคุม
ก ากบั และติดตาม 
ประเมินผล

7 การบริหารจดัการกองทุน
บุคคลทีม่ีปัญหาสถานะและ

สิทธิ

158



ไตรมาส
 1

ไตรมาส
 2

ไตรมาส
 3

ไตรมาส
 4

ประเดน็การพัฒนาที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการดา้นการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างมีธรรมาภิบาล

หน่วยนับ
งบประม
าณรวม 
(บาท)

แหล่ง
งบประม

าณ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ชื่อโครงการ กจิกรรม ตัวชี้วดั วตัถปุระสงค์

เป้าหมาย/
จ านวน

ผู้รับผิดชอบ
วนั/

เดือน/ปี
ด าเนินการ

ล าดับที่

1. การจดัท าแผนฯ การพจิารณา
กล่ันกรอง และการเสนอขออนุมัติ
แผนฯ

หน่วยบริการและ
หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง 
ด าเนินการจดัท าแผนฯ ปี 
2566  แล้วเสร็จตาม
ก าหนด

หน่วยบริการได้รับ
อนุมัติแผนฯ

100 ร้อยละ ก.ค. - 
ก.ย.65

2. การควบคุมก ากบั และการ
ประเมินผล

หน่วยบริการด าเนินการ
จดัซ้ือ/จดัจา้ง ตามแผนฯ ปี
 2565 ทีไ่ด้รับอนุมัติ ให้
แล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณ

การจดัซ้ือ/จดัจา้ง 
ด าเนินการแล้วเสร็จ

100 ร้อยละ ต.ค.64-
ก.ย.65

๑. การบันทึกและยนืยนัขอ้มูล
พืน้ฐานหน่วยบริการและคู่สัญญาใน
ระบบหลักประกนัสุขภาพแหง่ชาติ 
(CPP)

หน่วยบริการบันทึกขอ้มูล
พืน้ฐานหน่วยบริการและ
ยนืยนัขอ้มูลบุคลากร
รายบุคคลทีใ่หบ้ริการและ
ขอ้มูลการจดับริการใหเ้ป็น
ปัจจบุันตามจริง

เพือ่เป็นขอ้มูลพืน้ฐาน
ในการตรวจประเมิน
ขึ้นทะเบียนหน่วย
บริการ

๑๐๐ ร้อยละ เม.ย. ๖๕ 
และ 
ต.ค. ๖๕

๒. ประสาน/แนะน า/ติดตาม/
ตรวจสอบ หน่วยบริการในการตรวจ
ประเมินตนเอง และบันทึกขอ้มูลผล
การประเมินขึ้นทะเบียนหน่วย
บริการตามประเภทหน่วยบริการ
ปฐมภมูิ/ประจ า/รับส่งต่อ และการ
เขา้ร่วมใหบ้ริการเฉพาะโรค

หน่วยบริการตรวจประเมิน
ตนเอง และผ่านเกณฑ์
ตรวจประเมินขึ้นทะเบียน
หน่วยบริการในระบบ
หลักประกนัสุขภาพแหง่ชาติ

เพือ่พฒันาคุณภาพ
และการบริหารจดัการ
ของหน่วยบริการใหไ้ด้
คุณภาพมาตรฐานตาม
เกณฑ์ที ่สปสช.ก าหนด

๑๐๐  ร้อยละ เม.ย. - 
ก.ค.6๕

๑๒ การด าเนินการเร่ืองร้องทุกข์
 /ร้องเรียน และการจดัการ
ความขดัแยง้โยการเจรจา
ไกล่เกล่ีย

การรับเร่ืองร้องทุกข์/ร้องเรียน 
ประสานผู้ร้อง/หน่วยบริการ
ตรวจสอบขอ้เท็จจริง/ด าเนินการ ให้
ผู้มีสิทธไิด้รับบริการตามสิทธิ

เร่ืองร้องทุกข์/ร้องเรียน
ได้รับการด าเนินการภายใน
 30 วนั

เพือ่ใหผู้้มีสิทธไิด้รับ
บริการตามสิทธิ

100 ร้อยละ ต.ค.64-
ก.ย.65

กลุ่มงาน
ประกนั
สุขภาพ

กลุ่มงาน
ประกนั
สุขภาพ
(บุญเลิศ)

๑๑ การตรวจประเมินขึ้น
ทะเบียนหน่วยบริการใน
ระบบหลักประกนัสุขภาพ
แหง่ชาติ

กลุ่มงาน
ประกนั
สุขภาพ
(อษุณีษ์)

10 การบริหารจดัการงบ
ค่าบริการทางการแพทยท์ี่
เบิกจา่ยในลักษณะบงลงทุน
 ของหน่วยบริการในสังกดั
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ไตรมาส
 1

ไตรมาส
 2

ไตรมาส
 3

ไตรมาส
 4

ประเดน็การพัฒนาที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการดา้นการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างมีธรรมาภิบาล

หน่วยนับ
งบประม
าณรวม 
(บาท)

แหล่ง
งบประม

าณ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ชื่อโครงการ กจิกรรม ตัวชี้วดั วตัถปุระสงค์

เป้าหมาย/
จ านวน

ผู้รับผิดชอบ
วนั/

เดือน/ปี
ด าเนินการ

ล าดับที่

๑๓ การด าเนินการพจิารณา
จา่ยเงินช่วยเหลือเบือ้งต้น 
กรณีผู้รับบริการได้รับความ
เสียหายจากการรับบริการ
(ม.41)

รับเร่ือง ประสานผู้ร้อง/หน่วย
บริการตรวจสอบขอ้เท็จจริง สรุป 
รวบรวมประชุม/เสนอขอ้มูลให้
คณะอนุกรรมการพจิารณาวนิิจฉยั 
 ค าร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบือ้งต้น

ค าร้องฯ ด าเนินการ    
เสร็จส้ินภายใน 30 วนั

เพือ่ใหผู้้รับบริการสิทธิ
ประกนัสุขภาพทีไ่ด้รับ
ผลกระทบจากการรับ
บริการสาธารณสุข
ได้รับการแกไ้ขเยยีวยา

100 ร้อยละ ต.ค.64-
ก.ย.65

กลุ่มงาน
ประกนั
สุขภาพ

๑๔ การด าเนินการพจิารณา
จา่ยเงินช่วยเหลือเบือ้งต้น 
กรณี ผู้ใหบ้ริการได้รับความ
เสียหายจากการใหบ้ริการ
สาธารณสุข

รับเร่ือง ประสานหน่วยบริการ/ผู้ร้อง
 และด าเนินการตรวจสอบขอ้มูล/
รวบรวมเอกสารหลักฐาน ส่ง
หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง(สปสช./สป.) 
พจิารณาวนิิจฉยั

ค าร้องฯ ได้รับการ
ด าเนินการตามขั้นตอนตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด

เพือ่ใหผู้้ใหบ้ริการ
สาธารณสุขทีไ่ด้รับ
ผลกระทบจากการ
ใหบ้ริการสาธารณสุข
ได้รับการแกไ้ขเยยีวยา

100 ร้อยละ ต.ค.64-
ก.ย.65

กลุ่มงาน
ประกนั
สุขภาพ

๑๕ การด าเนินการพจิารณา
จา่ยเงินช่วยเหลือเบือ้งต้น 
กรณีผู้รับบริการได้รับความ
เสียหายจากการรับวคัซีน
ป้องกนัโรคติดเชื้อไวรัส    
โคโรนา 2019 หรือโควดิ 19

รับเร่ือง ประสานหน่วยบริการ/ผู้ร้อง
 และด าเนินการตรวจสอบขอ้มูล/
รวบรวมเอกสารหลักฐาน ส่ง
หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง(สปสช./สป.) 
พจิารณาวนิิจฉยั

ค าร้องฯ ได้รับการ
ด าเนินการตามขั้นตอนตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด

เพือ่ใหผู้้รับบริการที่
ได้รับความเสียหาย
จากการรับวคัซีน
ป้องกนัโรคโควดิ 19

ได้รับการแกไ้ขเยยีวยา

100 ร้อยละ ต.ค.64-
ก.ย.65

กลุ่มงาน
ประกนั
สุขภาพ

๑๖ การสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือขา่ยในการ 
รับฟงัความคิดเหน็ทัว่ไป
จากผู้ใหแ้ละผู้รับบริการ

ประสานและสนับสนุน เครือขา่ย
ภาคประชาขน ในการรับฟงัความ
คิดเหน็ทัว่ไปจากผู้ใหแ้ละผู้รับบริการ
 ประจ าปี 256๕

ร่วมด าเนินการจดัประชุม
รับฟงัความคิดเหน็ทัว่ไป 
จากผู้ใหแ้ละผู้รับบริการ

เพือ่พฒันา ปรับปรุง
คุณภาพและมาตรฐาน
บริการสาธารณสุข

1 คร้ัง ต.ค.6๔-
ก.ย.6๕

อษุณ๊ษ์

การประสาน สนับสนุน และติดตามการ
ด าเนินงานของ

1.ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพและ
การบริหารจัดการความขัดแย้งในหน่วย
บริการ

6

2.หน่วยรับเร่ิองร้องเรียนอืน่ทีเ่ป็นอิสระ
จากผู้ถูกร้องเรียน 50(5)

1

อษุณีษ์ต.ค. 63 -
 ก.ย. 64

๑๗ การด าเนินงานหน่วยรับ
เร่ืองร้องเรียน

ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ
และการบริหารจัดการความ
ขัดแย้งในหน่วยบริการได้รับ
การประเมินผ่านเกณฑ์
มาตรฐานการด าเนินงานที ่
สปสช.ก าหนด

เพือ่พัฒนาระบบงานรับ
เร่ืองร้องเรียนและ
คุณภาพบริการให้มี
ประสิทธภิาพ และ
ประชาชนเข้าถึงบริการที่
มีคุณภาพมาตรฐานด้วย
ความมัน่ใจ

แหง่
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ไตรมาส
 1

ไตรมาส
 2

ไตรมาส
 3

ไตรมาส
 4

ประเดน็การพัฒนาที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการดา้นการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างมีธรรมาภิบาล

หน่วยนับ
งบประม
าณรวม 
(บาท)

แหล่ง
งบประม

าณ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ชื่อโครงการ กจิกรรม ตัวชี้วดั วตัถปุระสงค์

เป้าหมาย/
จ านวน

ผู้รับผิดชอบ
วนั/

เดือน/ปี
ด าเนินการ

ล าดับที่

๑.ประสานกลุ่มงานทีม่ีภารกจิ
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรคเพือ่
เสนอโครง PPA  ตาม health 
needs จงัหวดั

1.เพือ่ใหป้ระชาชนทุก
กลุ่มวยัเขา้ถงึบริการ
ด้านสร้างเสริมสุขภาพ
และป้องกนัโรค

2.ติดตาม สรุป รวบรวมผลงาน
เสนอผู้บริหาร สสจ.และ สปสช.เขต

2.เพือ่จดับริการให้
เหมาะสมกบัปัญหาใน
พิน้ที่

๑๙ การด าเนินงานกองทุน
หลักประกนัสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพืน้ที่

ประสาน ใหค้ าปรึกษา ติดตาม  
หน่วยบริการ หน่วยงาน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจดัท า
แผนงาน/โครงการ การโอนเงิน
สมทบ การตรวจสอบเงินคงเหลือ 
ตามหลักเกณฑ์ สปสช. การจดัการ 
กจิกรรม และการด าเนินงานด้าน
สาธารณสุข

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถด าเนินงานและ
บริหารจดัการระบบ
หลักประกนัสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพืน้ที ่
โดยมีกองทุนหลักประกนั
สุขภาพ

เพือ่สร้างหลักประกนั
สุขภาพใหก้บับุคคลใน
พืน้ที ่โดยส่งเสริม
กระบวนการมีส่วนร่วม
 ตามความพร้อมความ
เหมาะสม ความ
ต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่น

45  แหง่ ต.ค. 6๔ -
 ก.ย. 6๕

กลุ่มงาน
ประกนั
สุขภาพ
(อษุณีษ์)

๑๘ การด าเนินงาน การจดัสรร
และจดัท าแผนงบสร้างเสริม
 สุขภาพและป้องกนัโรคที่
เป็นปัญหาในพืน้ทีร่ะดับ
จงัหวดั (PPA)

แผนงานโครงการ
สอดคล้องกบั ปัญหา 
Health Needs จงัหวดั   ปี
 256๕

สสจ.รพ. 
๔ แหง่ 
สสอ ๔ 
อ าเภอ 

และจนท 
ทีเ่กี่ยวขอ้ง

แหง่ ต.ค. 6๔ -
 ก.ค. 6๕

กลุ่มงาน
ประกนั
สุขภาพ
(อษุณีษ์)
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สรุป แผนปฏิบัติการดา้นสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์กระทรววง(4E) 

ตัวชี้วัดกระทรวง สอดคล้องกับ
แผนพัฒนา 
สสจ.นย. 

สอดคล้องกับ
แผนงาน 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณผลผลิต รวม 
งวด1 งวด2 

1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรคและคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นเลิศ 
(PP&PExcellence) 

ระดับความสำเร็จในการจัดการ
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของ
หน่วยงานระดับจังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 
ส่งเสริม ป้องกัน 
ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ
และคุ้มครองผู้บริโภค 

แผนงานป้องกัน
ควบคุมโรคและ 
ลดปัจจัยเสี่ยง
ด้านสุขภาพ 

2 โครงการ 6,930 12,630 19,560 

4. ด้านบริหารเป็นเลิศด้วย
ธรรมาภิบาล (Governance 
Excellence) 

แผนงานการพัฒนาระบบข้อมูล 
สารสนเทศด้านสุขภาพ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการดา้นการแพทย์และ
การสาธารณสุขอย่างมีธรร
มาภิบาล 

แผนงานการพัฒนา
ระบบข้อมูล 

สารสนเทศด้าน
สุขภาพ 

3โครงการ 7,704 6,650 14,354 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการดา้นการแพทย์และ
การสาธารณสุขอย่างมีธรร
มาภิบาล 

ภารกิจพ้ืนฐาน 4 โครงการ 55,626 438,130 493,756 

รวม 12 โครงการ 70,260 457,410 527,670 
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ไตรมาส4

1 ประชุมทบทวน
ความรู้ระบบบ
บญัชาการณ์ภาวะ
ฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขส าหรับ
โรคและภยัสุขภาพ

1.ประชุมทบทวนความรู้ระบบบ
บญัชาการณ์ภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขส าหรับโรคและภยั
สุขภาพ    
- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
จ านวน 30 คน รวม 2 มื้อ ๆละ 
35 บาท  รวมเปน็เงิน 2,100 
บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 1 
มื้อๆละ 120 บาท จ านวน 30 
คน เปน็เงิน 3,600 บาท

เพื่อติดตามเฝ้า
ระวังตรวจสอบ
ข่าว
สถานการณ์
ทางสาธารณสุข
และประเมิน
ความเส่ียงของ
โรคและภยั
สุขภาพในพื้นที่
จังหวัดเปน็ไป
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

30 คน  เม.ย.65 5,700 ผลผลิต  -  - 5,700  - กลุ่มงาน
พฒันา

ยุทธศาสตร์

วนั/เดือน/ปี
ด าเนินการ

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส3

แผนปฏิบัตกิารดา้นสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเดน็การพัฒนาที ่1 ส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภค

แผนงานที ่3 ป้องกันควบคุมโรคและ ลดปัจจัยเสีย่งดา้นสุขภาพ

ล าดับ
ที่

ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด วตัถปุระสงค์
เป้าหมาย/

จ านวน
หน่วย
นับ
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ไตรมาส4

แผนปฏิบัตกิารดา้นสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเดน็การพัฒนาที ่1 ส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภค

แผนงานที ่3 ป้องกันควบคุมโรคและ ลดปัจจัยเสีย่งดา้นสุขภาพ

ล าดับ
ที่

ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด วตัถปุระสงค์
เป้าหมาย/

จ านวน
หน่วย
นับ

วนั/เดือน/ปี
ด าเนินการ

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส3

2 ประชุมศูนย์
ปฏบิติัการภาวะ
ฉุกเฉินทาง
การแพทย์และ
สาธารณสุข (EOC) 
จังหวัดนครนายก

1.ประชุม  EOC (ตค.64-ก.ย.65) 
 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม มื้อ
ละ 35 บาท จ านวน 33 คน  รวม
เปน็เงิน 1,155 บาท/เดือน

เพื่อใหก้าร
ติดตามเฝ้า
ระวังตรวจสอบ
ข่าว
สถานการณ์
ทางสาธารณสุข
และขับเคล่ือน
งาน/การส่ังการ
เปน็ไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

33 คน ตค.64 - 
ก.ย.65

13,860 ผลผลิต 3,465 3,465 3,465 3,465 กลุ่มงาน
พฒันา

ยุทธศาสตร์
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ไตรมาส4

3 ประชุมพฒันาคุณภาพ
ข้อมูล ในคลังข้อมูล
สุขภาพ ส าหรับ 
Admin ระดับ 
โรงพยาบาล และ 
Admin ระดับ อ าเภอ

ประชุมพฒันาคุณภาพข้อมูล ในคลังข้อมูล
สุขภาพ ส าหรับ Admin ระดับ โรงพยาบาล 
และ Admin ระดับ อ าเภอ        

1) ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม จ านวน  1 วัน
รวม 2 มื้อๆละ 35 บาท จ านวน 35 คน 
เปน็เงิน 2,450 บาท        
2) ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 1วัน รวม 1
มื้อๆละ 120 บาท จ านวน 35 คน เปน็เงิน 
4,200 บาท

เพื่อใหก้าร
ด าเนินงานใน
ปงีบประมาณ 
2565 ในระบบ
คลังสุขภาพข้อมูล
 43 แฟม้ ใหม้ี
ความถูกต้อง 
ครบถ้วน และเปน็
ปจัจุบนั และ
สามารถน าข้อมูล
จากระบบคลัง
สุขภาพข้อมูล 
จังหวัดนครนายก 
Health Data 
Center (HDC) ไป
ใช้ประโยชน์ใน
การวิเคราะห์
ข้อมูลสุขภาพ

35 คน  เม.ย. - 
มิ.ย.65

6,650 ผลผลิต  -  - 6,650  - กลุ่มงานพฒันา
ยุทธศาสตร์

วนั/เดือน/ปี
ด าเนินการ

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบไตรมาส
 1

ไตร
มาส 2

ไตรมาส3

แผนปฏิบัตกิารดา้นสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเดน็การพัฒนาที ่4 พัฒนาระบบบริหารจัดการดา้นการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างมธีรรมาภิบาล

แผนงานที ่14 การพัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศดา้นสุขภาพ

ล าดับ
ที่

ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด วตัถปุระสงค์
เป้าหมาย/

จ านวน
หน่วยนับ
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ไตรมาส4
วนั/เดือน/ปี
ด าเนินการ

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบไตรมาส
 1

ไตร
มาส 2

ไตรมาส3

แผนปฏิบัตกิารดา้นสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเดน็การพัฒนาที ่4 พัฒนาระบบบริหารจัดการดา้นการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างมธีรรมาภิบาล

แผนงานที ่14 การพัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศดา้นสุขภาพ

ล าดับ
ที่

ชื่อโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด วตัถปุระสงค์
เป้าหมาย/

จ านวน
หน่วยนับ

4 ประชุมพฒันาการใช้
งานโปรแกรม Zoom 
meeting ,Cisco 
Webex ,Google 
Meet ส าหรับการ
ประชุมผ่านระบบ 
Video Conference 
ส าหรับ Admin ระดับ
หน่วยงาน

ประชุมพฒันาการใช้งานโปรแกรม Zoom 
meeting ,Cisco Webex ,Google Meet 
ส าหรับการประชุมผ่านระบบ Video 
Conference ส าหรับ Admin ระดับ
หน่วยงาน

เพื่อใหผู้้เข้าร่วม
ประชุม มีความรู้ 
ความเข้าใจ 
สามารถเข้าร่วม
หรือจัดประชุม
ผ่านระบบ Video
 Conference ได้
ด้วยตนเอง และ
น าความรู้ที่ได้ ไป
ถ่ายทอดใหก้ับคน
ในกลุ่มงาน

25 คน มี.ค.65 0  -  -  - กลุ่มงานพฒันา
ยุทธศาสตร์
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ไตรมาส4

5 ประชุมรับการตรวจ
ราชการและนเิทศ
งานกระทรวง
สาธารณสุข  
ปงีบประมาณ 
2564

 ประชุมรับการตรวจราชการและนเิทศ
งานกระทรวงสาธารณสุข 
ปงีบประมาณ 2564 รอบที่ 1
1) ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม จ านวน  1
วัน รวม 2 มือ้ๆละ 35 บาท จ านวน 
120 คน เปน็เงิน 8,400 บาท  2) 
ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 1วัน รวม 1
 มือ้ๆละ 120 บาท จ านวน 120 คน 
เปน็เงิน 14,400 บาท

120 คน ม.ค.65- 
ม.ีค.65

22,800 ผลผลิต  - 22,800  -  - กลุ่มงาน
พัฒนา

ยุทธศาสตร์

ประชุมรับการตรวจราชการและนเิทศ
งานกระทรวงสาธารณสุข 
ปงีบประมาณ 2564 รอบที่ 2
 1.) ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม จ านวน  1
 วัน รวม 2 มือ้ๆละ 35 บาท จ านวน 
120 คน เปน็เงิน 8,400 บาท  2) 
ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 1วัน รวม 1
 มือ้ๆละ 120 บาท จ านวน 120 คน 
เปน็เงิน 14,400 บาท

120 คน ม.ิย.65-
ส.ค.65

22,800 ผลผลิต  -  - 22,800  - กลุ่มงาน
พัฒนา

ยุทธศาสตร์

เพื่อสร้าง
ความรู้ความ

เข้าใจและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ

ในการวิเคราะห์
ข้อมลูและ
ประเมนิผล

วนั/เดือน/ปี
ด าเนินการ

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบไตรมาส
 1

ไตรมาส 2 ไตรมาส3

แผนปฏบิัตกิารดา้นสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเดน็การพัฒนาที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการดา้นการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างมธีรรมาภบิาล

แผนงานภารกิจพื้นฐาน

ล าดับ
ที่

ชือ่โครงการ กจิกรรม ตัวชีว้ัด วตัถปุระสงค์
เปา้หมาย/

จ านวน
หน่วยนับ
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ไตรมาส4
วนั/เดือน/ปี
ด าเนินการ

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบไตรมาส
 1

ไตรมาส 2 ไตรมาส3

แผนปฏบิัตกิารดา้นสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเดน็การพัฒนาที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการดา้นการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างมธีรรมาภบิาล

แผนงานภารกิจพื้นฐาน

ล าดับ
ที่

ชือ่โครงการ กจิกรรม ตัวชีว้ัด วตัถปุระสงค์
เปา้หมาย/

จ านวน
หน่วยนับ

6 ประชุม
คณะกรรมการ
วางแผนและ
ประเมนิผล

1.ประชุม กวป. (ตค.64 - ก.ย.65)     
         - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
มือ้ละ 35 บาท จ านวน 33 คน  รวม
เปน็เงิน 1,155 บาท/เดือน

เพื่อเปน็องค์กร
กลางในการ
พัฒนาด้าน
นโยบายและ
แผนของจังหวัด
 เปน็แกนกลาง
ที่ส าคัญในการ
พัฒนางาน
สาธารณสุข
ภายในจังหวัด

33 คน ตค.64 - 
ก.ย.65

13,860 ผลผลิต 3,465 3,465 3,465 3,465 กลุ่มงาน
พัฒนา

ยุทธศาสตร์

7 ประชุมหวัหนา้กลุ่ม
งานของส านกังาน
สาธารณสุขจังหวัด
นครนายก

1.ประชุมหวัหนา้กลุ่มงาน สสจ.นย. 
 เดือนละ 2 คร้ัง (ตค.64 -กย.65)   

           -  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
 จ านวน 2 คร้ัง/เดือน  จ านวน 20 คน
 รวม 1 มือ้ ๆ ละ  35 บาท  รวมเปน็
เงิน 1,400 บาท/เดือน

เพือ่ใหก้าร
ด าเนินงานของ
ส านักงาน
สาธารณสุข
จงัหวดันครนายก
เปน็ไปตาม
เปา้หมายที่ก าหนด

20 คน ตค.64 - 
กย.65

8,400 ผลผลิต 4,200 4,200 กลุ่มงาน
พัฒนา

ยุทธศาสตร์
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ไตรมาส4
วนั/เดือน/ปี
ด าเนินการ

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบไตรมาส
 1

ไตรมาส 2 ไตรมาส3

แผนปฏบิัตกิารดา้นสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเดน็การพัฒนาที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการดา้นการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างมธีรรมาภบิาล

แผนงานภารกิจพื้นฐาน

ล าดับ
ที่

ชือ่โครงการ กจิกรรม ตัวชีว้ัด วตัถปุระสงค์
เปา้หมาย/

จ านวน
หน่วยนับ

1. สรุปผลการ
ด าเนินงานในป ี
2565

18 คน ก.ค. 65- 
ก.ย. 65

กลุ่มงาน
พัฒนา

ยุทธศาสตร์
2. ปญัหา
อปุสรรคและแนว
ทางแกไ้ข รวมถงึ
แนวปฏบิติัในป ี
25663. 
แผนการ
ด าเนินงานในป ี
2566 และ
แนวทางการ
ปฏบิติัให ้ ทุก
หน่วยงาน
ด าเนินการไปใน
ทิศทางเดียวกนัได้
อยา่งถกูต้อง และ
สมพระเกยีรติ

8 การด าเนนิการ 
ถวายความ
ปลอดภยัด้าน 
การแพทย์ พระ 
เจ้าอย่หวัและพระ 
บรมวงศานุวงศ์
ทุกพระองค์   
และ รวมถึงผู้แทน
พระองค์

แผนสรุปผลการด าเนนิงานรับเสด็จฯ 
ถวายความปลอดภยั   ด้านการแพทย์ 
พระเจ้าอยูห่วั และพระบรมวงศานวุงศ์ 
ทุกพระองครวมถึงผู้แทน
พระองค์ ปงีบประมาณ 2565 และ 
เตรียมความพร้อมถวายความปลอดภยั 
ปี 2566
1.ประชุมสรุปแผนการด าเนนิงาน 
2.เบีย้เล้ียงเดินทาง

การ
ด าเนินการ
ถวายความ
ปลอดภัยด้าน
การแพทย์  
พระเจาอยูหัว
เและ 
 พระบรม
วงศานุวงศ์ 
และผู้แทนทุก
พระองค์
เป็นไปโดย
เรียบร้อยสม
พระเกียรติ
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ไตรมาส4
วนั/เดือน/ปี
ด าเนินการ

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบไตรมาส
 1

ไตรมาส 2 ไตรมาส3

แผนปฏบิัตกิารดา้นสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเดน็การพัฒนาที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการดา้นการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างมธีรรมาภบิาล

แผนงานทภารกิจพื้นฐาน

ล าดับ
ที่

ชือ่โครงการ กจิกรรม ตัวชีว้ัด วตัถปุระสงค์
เปา้หมาย/

จ านวน
หน่วยนับ

9  ประชุมสรุปผลงาน
ป2ี565และจัดท า
แผนปฏบิติัการปี
2566

จัดประชุมสรุปผลการด าเนนิงานปี
2565 และจัดท าแผนปฏบิติัการปี
2566

เพื่อจัดสรุปผล
การด าเนนิงาน
ป2ี565 และ
จัดท า
แผนปฏบิติัการ
ป2ี568

116 คน 400,000 ผลผลิต  400,000 กลุ่มงาน
พัฒนา

ยุทธศาสตร์

10  ประชุมจัดสรร
งบประมาณประจ าปี
 2565

ประชุมจัดสรรงบประมาณปี2565
-ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 30x35 
จ านวน คร้ัง

30 คน พ.ย.64,
มี.ค.65

กลุ่มงาน
พัฒนา

ยุทธศาสตร์
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ส ำนกังำน
สำธำรณสุขมี
ระบบปฏบิติักำร
ประชมุทำงไกลแบบ
 ออนไลน ์Zoom 
Meeting Pro Plus

12 โครงกำรแกไ้ข
ปัญหำจ ำเป็น
เร่งด่วนของ
พืน้ที ่(ส ำรอง)

ด ำเนินกจิกรรม
กำรแกไ้ขปัญหำ
จ ำเป็นเร่งด่วน
ของพืน้ที่

เพือ่แกไ้ขปัญำ
จ ำเป็นเร่งด่วนของ
พืน้ที่

ต.ค.64-
มี.ค.65

 25,896 งบผลผลิต 25,896

จดัหำ
ระบบปฏบิัติกำร
ประชุมทำงไกล
แบบ  ออนไลน์
 Zoom 
Meeting Pro 
Plus

11

หน่วยนับ
วนั/เดือน/ปี
ด ำเนินกำร

งบประมำณ
รวม 
(บำท)

แหล่ง
งบประมำณ

จ ำนวน 1 
งำน

จำ้งเหมำติดต้ัง
ระบบปฏบิัติกำร
ประชุมทำงไกล
แบบออนไลน์ 
Zoom meeting 
Pro Plus

งำนเพือ่รองรับกำร
ประชมุทำงไกล
ชีแ้จงนโยบำยและ
แนวทำงกำร
ปฏบิติังำน และเร่ือง
อืน่ๆ ของส ำนกังำน
สำธำรณสุขจงัหวดั
นครนำยกกบั
หนว่ยงำน รพท. 
รพช. สสอ.

1-ม.ค.-65      7,704

แผนปฏิบตัิการและแผนงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

ล ำดับ
ที่

ชื่อโครงกำร กจิกรรม ตัวชีว้ดั วตัถุประสงค์
เป้ำหมำย/

จ ำนวน

งบประมำณรำยไตรมำส (บำท)

ผู้รับผิดชอบไตรมำส
 3

ไตรมำส
 4

งบผลผลิต   7,704 กลุ่มงำน
พัฒนำ

ยุทธศำสตร์
สำธำรณสุข
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สรุป แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  กลุม่งานบรหิารทั่วไป 

สอดคลอ้งกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ กระทรววง

(4E) 

ตัวชี้วัดกระทรวง สอดคล้องกับ
แผนพัฒนา 
สสจ.นย. 

สอดคล้องกับ
แผนงาน 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณผลผลิต รวม 
งวด1 งวด2 

4. ด้านบริหารเป็นเลิศด้วย
ธรรมาภิบาล (Governance 
Excellence) 

1.รอยละของหนวยงานสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑ 
การตรวจสอบและประเมินผล
ระบบการควบคุมภายใน 
2.รอยละของหนวยบริการท่ี
ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการด้านการแพทย์
และการสาธารณสุข
อย่างมีธรรมาภิบาล 

แผนงานการ
พัฒนาระบบ  
ธรรมาภิบาลและ
องค์กรคุณภาพ 

2 โครงการ - - - 

ภารกิจพื้นฐาน 6 โครงการ 342,940 416,570 759,510 

รวม 8 โครงการ 342,940 416,570 759,510 
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งบประมาณ ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.)

 ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.

64)

 ไตรมาส
 3

 ไตร
มาส 4

 กลุ่มงาน

    1  โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพแผน
เงินบ ารุงของหน่วย
บริการ

 1.ชี้แจงแนวทางการจดัท า 2.
สร้างความรู้ความเข้าใจ 3.ตัด
ท าแผนฯแบบมีส่วนร่วม 4.
ตรวจสอบความถูกต้อง เสนอ
อนุมัติ 5.วิเคราะหแ์ผน-ผลทุก
 6 เดือน 6.ปรับแผนฯทุก 6 
เดือน

 แผนเงินบ ารุงของ
หน่วยบริการมี
ประสิทธิภาพ      
ไม่น้อยกว่า        
ร้อยละ 80

 1.เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพแผน
เงินบ ารุงของหน่วย
บริการ

 รพท./รพช.  4 แหง่  ต.ค.64-
ก.ย.65

        -         -         -         -         -         -  บริหาร
ทั่วไป

    2  โครงการเฝ้าระวัง
หน่วยบริการที่
ประสบวิกฤตการเงิน
และการพัฒนาระบบ
จดัเก็บรายได้คุณภาพ

 1.หน่วยบริการจดัท าแผน 
Planfin อย่างถูกต้อง 2.
ตรวจสอบความถูกต้อง เสนอ
อนุมัติ 3.ปรับแผนฯทุก 6 
เดือน 4.ประชุมแลกเปล่ียน
เรียนรู้เจา้หน้าที่ที่รับผิดชอบ
ศูนย์จดัเก็บรายได้ 5.จดัท า
แนวทางการเบกิจา่ยแต่ละ
กองทุนที่ชัดเจน 6.สสจ.นิเทศ 
ติดตาม ก ากับ

 1.หน่วยบริการไม่มี
ภาวะวิกฤตทาง
การเงินระดับ 6 และ
ระดับ 7 2.หน่วย
บริการมีศูนย์จดัเก็บ
รายได้ ร้อยละ 100

 1.เพื่อเฝ้าระวัง
ภาวะวิกฤตทาง
การเงินของหน่วย
บริการ 2.เพื่อ
พัฒนาศูนย์จดัเก็บ
รายได้ของหน่วย
บริการใหม้ีคุณภาพ
 ร้อยละ 100

 รพท./รพช.  4 แหง่  ต.ค.64-
ก.ย.65

        -         -         -         -         -         -  บริหาร
ทั่วไป

 วันที่
ด าเนินการ งบประมาณ

รวม

 แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพประจ าปีงบประมาณ 2565
 ประเด็นการพัฒนาที่  ๔.บริหารป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellance)
 แผนงานที1่1การบริหารจดัการด้านการเงินการคลังสุขภาพ

ล าดับ
 แผนงาน/โครงการ  กิจกรรม  ตัวชี้วัด  วัตถุประสงค์  เปา้หมาย/

จ านวน
 หน่วยนับ  แหล่ง

งบประมาณ
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4  กลุ่มงาน

    3  จดัซ้ือวัสดุ  จดัซ้ือวัสดุเพื่อ
สนับสนุน กลุ่มงานใน
ส านักงานสาธารณสุข
จงัหวัดนครนายก

 1มีการจดัท า 
แผนการบริหาร 
จดัการการ
ด าเนินงานพื้นฐาน 
ของ สสจ. 
2.ด าเนินการ
ตาม แผนฯ 
3.ประเมินผลการ 
ด าเนินงาน

 เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานของ 
สสจ.นครนายก ให้
เปน็ไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

 กลุ่มงานใน
สสจ.นย

 กลุ่มงาน  ต.ค.64-
ก.ย.65

 498,210  งบผลผลิต   102,675   131,845   131,845   131,845  บริหารทั่วไป

    4  ซ่อมแซม
ยานพาหนะ/
ครุภัณฑ์และอาคาร
สถานที่

 ซ่อมแซม
ยานพาหนะ/ครุภัณฑ์
และอาคารสถานที่

 เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบติังานของ
สสจ.นย.

 เพื่อใหส้ามารถใช้
งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

 กลุ่มงานใน
สสจ.นย

 กลุ่มงาน  ต.ค.64-
ก.ย.65

 60,000  งบผลผลิต   15,000   15,000   15,000   15,000  บริหารทั่วไป

    5  ค่าใช้สอยอื่นๆ  ค่าใช้สอยอื่นๆ  เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบติังานของ
สสจ.นย.

 กลุ่มงานใน
สสจ.นย

 กลุ่มงาน  ต.ค.64-
ก.ย.66

     4,800  งบผลผลิต         480       1,440       1,440       1,440  บริหารทั่วไป

    6  ค่าจา้งเหมาบริการ  จดัจา้งเหมาบริการ  เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบติังานของ
สสจ.นย.

 ต.ค.64-
ก.ย.67

 66,500  งบผลผลิต       6,500   20,000   20,000   20,000  บริหารทั่วไป

    7  ค่าใช้จา่ยในการ
เดินทางไปราชการ
และการฝึกอบรมบุ
คลกร สสจ.นย.

 ค่าใช้จา่ยในการ
เดินทางไปราชการ
และการฝึกอบรมบคุล
กร สสจ.นย.

 ค่าใช้จา่ยในการ
เดินทางไปราชการ
และการฝึกอบรมบุ
คลกร สสจ.นย.

 ค่าใช้จา่ยในการ
เดินทางไปราชการ
และการฝึกอบรมบุ
คลกร สสจ.นย.

 จนท.ในสสจ.นย  คน  ต.ค.64-
ก.ย.68

 60,000  งบผลผลิต             -     20,000   20,000   20,000  บริหารทั่วไป

    8  ค่าตอบแทนการ
ปฏิบติังานนอกเวลา
ราชการ

 ค่าตอบแทนการ
ปฏิบติังานนอกเวลา
ราชการ

 จนท.กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป

 คน  ต.ค.64-
ก.ย.69

 70,000  งบผลผลิต   10,000   20,000   20,000   20,000  บริหารทั่วไป

 รวม  759,510          -    134,655  208,285  208,285  208,285

 วันที่
ด าเนินการ

 แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพประจ าปีงบประมาณ 2565
 ประเด็นการพัฒนาที่  ๔.บริหารป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellance)
 แผนงาน  ภารกิจพ้ืนฐาน

งบประมาณ
รวม

ล าดับ
 แผนงาน/โครงการ  กิจกรรม  ตัวชี้วัด  วัตถุประสงค์  เปา้หมาย/

จ านวน
 หน่วยนับ  งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ
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ส่วนที่7 
7 

ตัวช้ีวดัแผนยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข 

ตัวช้ีวัดตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 
แผน ตัวชี้วัด

แผนการควบคุมโรคติดต่อ KPI : ร้อยละของจังหวดัที่สามารถควบคมุสถานการณโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ให้สงบได้ ภายใน 21 – 28 วัน 

KPI : ระดับความสำเรจ็ในการเตรียมพร้อมและตอบโตก้ารระบาดโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

แผนพัฒนาคุณภาพชีวิต 5 กลุ่มวัย
แม่และเด็ก KPI : อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกดิมีชีพแสนคนไมเ่กิน 17 ต่อการเกิด 

มีชีพแสนคน 

เด็ก 0-5 ปี / ปฐมวัย KPI : ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
KPI : ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ5ปี

เด็ก 6-14 ปี KPI : ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน
วัยรุ่น KPI : การเฝา้ระวงัอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี
วัยทำงาน KPI : จำนวนคนมีความรอบรู้สุขภาพ
วัยสูงอายุ KPI : ร้อยละ 90 ของผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลตาม 

 care plan
KPI : ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ได้รับการดูแลทั้งใน 
สถาน       บริการและในชุมชน

1. ร้อยละของประชากรสูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
2. ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว

(Long Term Care : LTC) ในชุมชนผ่านเกณฑ์
KPI : ร้อยละของผู้สงูอายุที่ผ่านการคัดกรองและพบว่าเปน็ 

Geriatric
Syndromes ได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สงูอายุ
1.  ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรองและพบว่าเป็นภาวะสมองเสื่อม

 และ ได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ
2. ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรองและพบว่าเป็นภาวะพลัดตก
  หก        หกล้มและ ได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ

แผนพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ KPI : ร้อยละของหน่วยบริการสาธารณสุขที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชา
การแพทย์ทางเลือก (กัญชา)   ทางการแพทย์ แบบบูรณาการ

1. ร้อยละของ รพ.สังกัด สป.สธ.ที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทาง
     การแพทย์ แบบบูรณาการ
2. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกรมวิชาการที่มีการจัดบริการคลินิก

กัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ
3. ร้อยละของสถานพยาบาลเอกชนที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทาง

การแพทย์ แบบบูรณาการ
4. ผู้ป่วย Palliative care ที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์
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ส่วนที่7 
7 

ตัวช้ีวดัแผนยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข 

ตัวช้ีวัดตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข (ต่อ) 
แผน ตัวชี้วัด

แผนพัฒนาคุณภาพชีวิต KPI : ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคณุภาพชวีิตที่มี 
  คุณภาพ

แผนพัฒนาระบบการแพทย์ KPI : จำนวนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการ
ปฐมภูมิ        ปฐมภูม ิตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562

KPI   :จำนวนประชาชนที่มีรายชื่ออยู่ในหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่าย
   หน่วยบริการปฐมภูมิ    ได้รับการดูแลโดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือ

       แพทย์ที่ผ่านการอบรมและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ
แผนพัฒนาระบบการแพทย์ KPI : ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. 
ปฐมภูมิ (อสม.)        หมอประจำบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี

KPI : จำนวน อสม. ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเปน็ อสม. หมอประจำบา้น
แผนพัฒนาระบบธรรมาภิบาล KPI : ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว
และองค์กรคุณภาพ
(รพ.สต.ดาว)
แผนการพัฒนาระบบบริการ KPI : . ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต
สุขภาพ (สุขภาพจิต) 1. อัตราการฆ่าตัวตายสำเรจ็ ไม่เกิน 8.0 ต่อประชากรแสนคน

2. ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำในระยะเวลา 1 ปี

KPI : ร้อยละ 80 ของผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตที่มีปัญหาสุขภาพจิต
ได้รับการเยียวยาจิตใจตามมาตรฐานกรมสุขภาพจิต สำหรับ กลุ่มเสี่ยงใน  
4 ประเด็น (ผู้มีภาวะเครียด, ผู้ที่มีภาวะเหนื่อยลา้หมดไฟ, ผู้มีความเสี่ยง
 ต่อการฆ่าตัวตาย, ผู้มีภาวะซึมเศร้า)
KPI : ร้อยละ 80 ของประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีผลกระทบด้านสุขภาพจิตใน
ภาวะวิกฤตจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เข้าถึงบริการคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ด้วยระบบ
Application Line วิถ ีNew Normal
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