


คํานํา 

 

กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ตามนโยบาย 
รัฐบาลท่ีจะนําประเทศไทยก้าวสู่ Thailand 4.0 เพื่อรองรับอนาคตท่ีมีความเป็นสังคมเมือง สังคมผู้สูงอายุ   
ซึ่งในปี 2573 ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุถึง 1 ใน 4 ของประชากรท้ังหมด รวมท้ังการเข้าสู่การเชื่อมต่อการค้า 
และการลงทุน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และลดความเหลื่อมล้ําการเข้าถึงระบบสุขภาพ ซึ่งในการ 
ดําเนินงานได้กําหนดแผนเป็น 4 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 การปฏิรูประบบสุขภาพ ระยะท่ี 2 เป็นการสร้างความ 
เข้มแข็ง ระยะท่ี 3 ดําเนินการให้เกิดความยั่งยืน และระยะท่ี 4 ประเทศไทยจะเป็นผู้นําด้านการแพทย์และ 
สาธารณสุข 1 ใน 3 ของเอเชีย เมื่อสิ้นแผนในปี 2579 โดยแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข
มีเป้าหมาย คือ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าท่ีมีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน ภายใต้การพัฒนาความเป็นเลิศ
ใน 4 ด้าน คือ 1.ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ  (PP&P 
Excellence) 2.ยุทธศาสตร์บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 3.ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ(People 
Excellence) และ 4.ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) โดยใน
ปีงบประมาณ 2563 ได้กําหนดกรอบการพัฒนางานด้านสาธารณสุข 15 แผนงาน 40 โครงการ และ 67 
ตัวชี้วัด ในส่วนของจังหวัดสิงห์บุรีมีการจัดทําแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพโดยรวบรวม นโยบายกระทรวง
สาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 4 จังหวัดสิงห์บุรี และนโยบายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรีในการขับเคลื่อน
การป้องกัน ควบคุมโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงและปัญหาสุขภาพท่ีสําคัญท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ
ของประชาชนสิงห์บุรี เป็นเข็มมุ่ง 6 เรื่อง ได้แก่เรื่อง มะเร็ง อาหารปลอดภัย อุบัติเหตุ สุขภาพจิต ผู้สูงอายุ
และโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง)  นอกจากนี้ยังมีงานพื้นฐานท่ีสําคัญอีกจํานวนหนึ่ง
ท่ียังคงต้องเร่งรัดดําเนินการ ท้ังนี้เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพของประชาชนสิงห์บุรีเป็นสําคัญ การจัดทํา
แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรีปี 2563 มีวิเคราะห์สถานการณ์และการประเมินสภาพปัญหา
ของจังหวัด กําหนดมาตรการสําคัญในการแก้ไขปัญหา จัดทําโครงการ/กิจกรรม รองรับนโยบายฯ ท่ีกําหนด 
อย่างครอบคลุมตามกรอบแนวทางการพัฒนา 3 ยุทธศาสตร์ 11 แผนงาน 32 โครงการ 45 ตัวชี้วัด และ
ใช้งบประมาณในการขับเคลื่อนโดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุข กรมวิชาการ งบ สปสช. 
งบพัฒนาจังหวัดสิงห์บุรี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  เอกสารแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข 
ปีงบประมาณ 2563 ประกอบด้วย ข้อมูลท่ัวไป ข้อมูลทรัพยากร ข้อมูลสถานะสุขภาพ วิสัยทัศน์สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี แผนปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและภาคผนวก หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่บุคลากร
สาธารณสุขในทุกระดับ ได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานสาธารณสุขในทิศทางเดียวกันและหากมีข้อบกพร่อง
ประการใด ผู้จัดทําขออภัยมา ณ. ท่ีนี้ด้วย 

 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตรส์าธารณสุข  
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ข้อมูลท่ัวไปของจังหวัดสิงห์บุรี 

ประวัติความเป็นมา 
 สิงห์บุรีเป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่ง สันนิษฐานว่าสร้างข้ึนก่อนกรุงสุโขทัย ราว พ.ศ.๑๖๕๐ โดยพระเจ้า
ไกรสรราช ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ราว พ.ศ.๒๔๓๗  ได้มีการจัดรูปการปกครองเมืองตามระบบมณฑล
เทศาภิบาลจึงได้จัดตั้ง มณฑลกรุงเก่า (มณฑลอยุธยา) ข้ึน ประกอบด้วยเมือง ๘ เมือง คือ กรุงเก่า พระพุทธบาท 
พรหมบุรี ลพบุรี สระบุรี  สิงห์บุรี อ่างทอง และอินทร์บุรี  ใน พ .ศ.๒๔๓๙-2440 ได้มีการยุบเมืองพรหมบุรี 
เมืองอินทร์บุรีลงให้เป็นอ าเภอข้ึน กับเมืองสิงห์บุรี และย้ายไปตั้งท่ีต าบลบางพุทรา อ าเภอเมืองสิงห์บุรี อันเป็น
ท่ีตั้งจังหวัดสิงห์บุรีในปัจจุบัน จังหวัดสิงห์บุรี ใช้ตราสัญลักษณ์ประจ าจังหวัดสิงห์บุรีเป็น รูป  "อนุสาวรีย์วีรชน
ค่ายบางระจัน"  ใช้อักษร  "สห" เป็นอักษรย่อประจ าจังหวัด 
 

ท่ีตั้งและอาณาเขต 
 จังหวัดสิงห์บุรี ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 142 กิโลเมตร มีเนื้อท่ีท้ังสิ้น 822.478  
ตารางกิโลเมตร หรือ 514,049 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดอ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท และอ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 
 ทิศตะวันออก ติดอ าเภอบ้านหม่ี  และอ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี   
 ทิศใต้  ติดอ าเภอไชโย  อ าเภอโพธิ์ทอง และอ าเภอแสวงหา  จังหวัดอ่างทอง 
 ทิศตะวันตก  ติดอ าเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท  และอ าเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ลักษณะภูมิประเทศ 
 จังหวัดสงิห์บุรีมีพื้นที่สว่นใหญ่เป็นท่ีราบลุ่ม มีลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนตื้นซึ่งเกิดจากการทับถมของ
ตะกอนบรเิวณแม่น้ าเจ้าพระยาเป็นเวลานาน มีความอุดมสมบูรณ์ของทรพัยากรดิน เหมาะแก่การท ากสิกรรม 
พื้นที่กว่าร้อยละ 80 เป็นท่ีราบเรียบกวา้งขวาง มีความลาดเอียงของพื้นท่ีนอ้ยมาก จึงเกิดเป็นหนองบึงขนาด
ต่างๆ ท่ัวไป พื้นที่มีระดับความสูงเฉลี่ยประมาณ 17 เมตร จากระดับน้ าทะเล ดังนั้นในฤดูน้ าหลากจึงมักมีน้ า
ท่วมขังเป็นเวลานานๆ พื้นท่ีทางด้านทิศตะวันตกและด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้มีสภาพค่อนข้างราบ พื้นดิน
เป็นลูกคลื่นลอนลาดอันเกิดจากการกัดเซาะของน้ าบนผวิดนิจนเกิดเป็นรอ่งกวา้งท่ัวไป และยังมีแม่น้ าท่ีส าคัญ
ไหลผ่าน ๓ สาย คือ แม่น้ าเจ้าพระยา แม่น้ าน้อย และแม่น้ าลพบุรี นอกจากนี้ยังมีล าน้ าสายอื่นๆ อีก คือ ล าแม่ลา 
ล าการ้อง ล าเชียงราก และโพธิ์ชยั 

สภาพภูมอิากาศ      
ลักษณะอากาศ   คล้ายคลึงกับกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งเป็น  ๓  ฤดู  คือ 
ฤดูร้อน  ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ-์เมษายน  อุณหภูมิเฉลีย่ประมาณ ๓๖.๓๐ องศาเซลเซียส 
ฤดูฝน  ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย ๑,๐๔๗.๒๗ มม.ต่อปี 
ฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-มกราคม อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ ๒๗.๑๐ องศาเซลเซียส 

เศรษฐกิจ  
ประชากรสว่นใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม ร้อยละ ๘๐ 

เช้ือชาติและศาสนา   
 ประชากรสว่นใหญ ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ ๙8.80 ศาสนาคริสต์ รอ้ยละ 0.18 ศาสนาอิสลาม 
ร้อยละ 1.02  โดยมีวัด 192 วัด ภิกษุ สามเณร 1,566 รูป  โบสถ์คริสต์ 2 แห่ง  มัสยิด 1 แห่ง 
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การศึกษา  
 สถานศึกษาในจังหวัดสิงห์บรุี  มีท้ังภาครัฐและเอกชนจนถึงระดับอาชวีศึกษา  และยังมีการศึกษานอก
ระบบให้แก่ประชาชนทั่วไป  (ปีการศึกษา ๒๕61) มีจ านวนโรงเรียน    
  ระดับประถมศึกษา จ านวน          120 แห่ง  
  ระดับมัธยมศึกษา จ านวน            39 แห่ง  
  ระดับอาชวีศึกษา  จ านวน              ๕ แห่ง  
จ านวนนักเรียน   ระดับอนุบาล  จ านวน        3,292 คน 
  ระดับ ป.๑ – ป.๖ จ านวน      27017 คน 
  ระดับ ม.๑ – ม.๓ จ านวน        6,695 คน 
  ระดับ ม.๔ – ม.๖ จ านวน        2,987 คน 

การปกครอง  
จังหวัดสงิห์บุรี แบ่งการปกครองออกเป็น ๖ อ าเภอ ๔๓ ต าบล ๓๖๔ หมู่บ้าน 14 ชุมชน 

  1)  อ าเภอเมืองสิงห์บุรี  มี     8  ต าบล     58  หมู่บ้าน  14  ชุมชน 
  2)  อ าเภออินทร์บุรี  มี   10  ต าบล   105  หมู่บ้าน 
  3)  อ าเภอพรหมบุรี   มี     7  ต าบล     42  หมู่บ้าน 
  4)  อ าเภอบางระจัน  มี     8  ต าบล     77  หมู่บ้าน 
  5)  อ าเภอท่าช้าง  มี     4  ต าบล     23  หมู่บ้าน 
  6)  อ าเภอค่ายบางระจัน  มี     6  ต าบล     59  หมู่บ้าน 

การปกครองสว่นท้องถิ่น  ประกอบด้วย 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด  33 องค์การบริหารสว่นต าบล 
๑ เขตการเลอืกตั้ง 2 เทศบาลเมือง และ 6 เทศบาลต าบล  ประกอบด้วย 

 1)  เทศบาลเมืองสิงห์บุรี  (อ าเภอเมือง) 
 2)  เทศบาลเมืองบางระจัน (อ าเภอบางระจัน) 

3)  เทศบาลต าบลบางน้ าเชี่ยว (อ าเภอพรหมบุร)ี 
  4)  เทศบาลต าบลอินทร์บรุ ี (อ าเภออินทร์บุร)ี 

 5)  เทศบาลต าบลปากบาง  (อ าเภอพรหมบุร)ี 
  6)  เทศบาลต าบลโพสังโฆ  (อ าเภอค่ายบางระจัน) 

 7)  เทศบาลต าบลถอนสมอ (อ าเภอท่าช้าง) 
            8)  เทศบาลต าบลทับยา        (อ าเภออินทร์บุร)ี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสขุ 
 

 



๓ 
 

ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข 

๑. สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ 
๑.๑ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรีมี 14 กลุ่มงาน   

- กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
- กลุ่มงานประกันสุขภาพ 
- กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
- กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
-     กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
- กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
- กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 

    -    กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป 
    -    กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
    -    กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
    -    กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
    -    กลุ่มงานนิติการ 
    -    กลุ่มงานสื่อสารองค์กร 
    -    กลุ่มงานแผนแพทย์ไทยและการแพทย์ทางเลือก 

๑.2 โรงพยาบาลทั่วไป ๒ แห่ง 
- โรงพยาบาลสิงห์บรุ ี (S)  ขนาด        282 เตียง 
- โรงพยาบาลอินทร์บรุี (M1)      ขนาด        150 เตียง 

๑.3 โรงพยาบาลชุมชน ๔ แห่ง 
     -     โรงพยาบาลบางระจนั (F2)  ขนาด          ๓๐ เตียง 

-  โรงพยาบาลท่าช้าง (F2)  ขนาด          ๓๐ เตียง 
-  โรงพยาบาลค่ายบางระจัน (F2) ขนาด          ๓๐ เตียง 

     -    โรงพยาบาลพรหมบุร ี(F3)  ขนาด          ๑๐ เตียง 
๑.4 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ๖ แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 47 แห่ง 

- สาธารณสุขอ าเภอเมือง  รับผิดชอบ      ๙ รพ.สต. 
- สาธารณสุขอ าเภออินทร์บุร ี  รับผิดชอบ    ๑๗ รพ.สต. 
- สาธารณสุขอ าเภอพรหมบุร ี รับผิดชอบ      ๖ รพ.สต. 
- สาธารณสุขอ าเภอบางระจัน  รับผิดชอบ      ๗ รพ.สต. 
- สาธารณสุขอ าเภอค่ายบางระจัน รับผิดชอบ      ๕ รพ.สต.  
- สาธารณสุขอ าเภอท่าช้าง  รับผิดชอบ      ๓ รพ.สต. 

๑.5 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (๔,591 คน) 
     -     อ าเภอเมือง  1,039 คน 
     -     อ าเภออินทร์บรุ ี  ๑,๓72 คน 
              -     อ าเภอบางระจัน     ๘31 คน 
     -     อ าเภอพรหมบุร ี              ๔68 คน 
     -     อ าเภอท่าช้าง              ๓56 คน 
     -     อ าเภอค่ายบางระจัน   525 คน 



๔ 
 

แผนภูมิท่ี    1       ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข จังหวัดสิงห์บุรี ปี 2562 
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๒. สถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชน 

ตารางท่ี  ๑  แสดงจ านวนสถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชน จ าแนกรายอ าเภอ  

อ าเภอ 

โรงพยาบาล คลินิกเอกชน  ร้านขายยา 
เ

เตียง 
แ

แห่ง 
สาขา
แพทย์
แผนไทย
และ
แพทย์
แผนไทย
ประยุกต์ 

สาขา 
เวชกรรม 
แผน 
ปัจจุบัน 

สาขา 
ทันต 
กรรม 
ชั้น 
หนึ่ง 

สาขา
การพยา 
บาล 
และผดุง
ครรภ์ 

กายภาพ 
บ าบัดและ 

เทคนิค 
 การแพทย์ 

สาขา
การ
ประกอบ 
โรค
ศิลปะ 
(แผนจีน) 

สห
คลินิก 

แผน
ปัจจุบัน 

แผน 
ปัจจุบัน 
บรรจุ 
เสร็จ 

แผน  
โบราณ 

เมือง 
อินทร์บุร ี
พรหมบุร ี
ท่าช้าง 
บางระจัน 
ค่าย
บางระจัน 

๖๐ 
- 
- 
- 
- 

๑ 
- 
- 
- 
- 
- 

2 
- 
- 
- 
1 
- 

25 
10 
- 
1 
5 
2 

8 
2 
- 
๑ 
๑ 
1 

2 
3 
5 
3 
6 
7 

3 
๑ 
- 
- 
- 
- 

2 
- 
- 
- 
1 
- 

2 
- 
- 
- 
- 
- 

19 
7 
2 
1 
7 
5 

4 
7 
3 
6 
5 
4 
 

2 
4 
6 
- 
- 
- 
 

รวม ๖๐ ๑ 3 43 13 26 4 3 2 41 29 12 

แหล่งข้อมูล  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บรุ ี
                ข้อมูล ณ วันท่ี 11 มกราคม 2562 



๕ 
 

๓ จ านวนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 
บุคลากรสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี มีท้ังสิ้น 2095 คน ปฏิบัติงานในระดับหน่วยบริหาร จ านวน 

136 คน คิดเป็นร้อยละ 6.49 และปฏิบัติงานในหน่วยบริการ จ านวน 1,959 คน คิดเป็นร้อยละ 93.51 
จ าแนกเป็นระดับโรงพยาบาลท่ัวไปร้อยละ 62.91 โรงพยาบาลชุมชน ร้อยละ 19.37 และในระดับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ร้อยละ 11.21  ในการนี้ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี มีนโยบาย
การบริหารทรัพยากร กล่าวคือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล สมควรมีพื้นฐาน 5 คน ประกอบด้วย       
1.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  2.นักวิชาการสาธารณสุข/เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 
3.พยาบาลวิชาชีพ 4.ลูกจ้างงานคอมพิวเตอร์  5. ลูกจ้างท่ัวไป เพื่อการขับเคลื่อนและพัฒนางานสาธารณสุข
ในพื้นท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตารางท่ี  ๒  แสดงจ านวนและอัตราสว่นต่อประชากร  บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 

ต าแหน่ง กรอบข้ันต่ า กรอบข้ันสูง มีจริง ขาด-/เกิน+ อัตราส่วน:ประชากร
กลางปี 

แพทย์ 96 117 88 -8 1:2,344 
ทันตแพทย ์ 26 36 26 0 1:7,932 
เภสชักร 47 58 40 -7 1:5,156 
พยาบาลวิชาชีพ 466 583 645 179 1:139 
นักเทคนิค/นักวิทย์/ 
จพ.วิทย์ (BB) 

39 47 30 -9 1:6,895 

นักวิทย์/จพ.วิทย์ (เซล) 3 5 3 0 1:68,748 

นักกายภาพบ าบัด 26 33 14 -12 1:14,732 

นักรังสี/จพ.รังส ี 13 20 17 -4 1:12,132 
 

หมายเหต ุ 1. ข้อมูลข้าราชการท่ีปฏิบัติงานจริง ณ วันท่ี ๑ มกราคม 256๒ (รวมแพทย์เพิ่มพนูทักษะ) 
  2. ไม่รวมผู้อ านวยการโรงพยาบาล  และลาศึกษาต่อ 
  3. ข้อมูลประชากรกลางปี (ตามทะเบียนราษฎร์ฯ) ณ ๓๐ มิถุนายน 256๑ (208,573 คน) 
 

แผนภูมิท่ี   2   ข้อมูลทรัพยากรด้านสาธารณสุขจังหวัดสงิห์บุรี ปี 2562 

 



๖ 
 

ข้อมูลประชากรจังหวัดสิงห์บุรี 

โครงสร้างประชากรจังหวัดสงิห์บุรีปี 2562 ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ ท่ีผ่านมาโครงสร้างประชากร
จังหวัดสงิห์บุรีพบว่ามีแนวโนม้ผู้สูงอายเุพิ่มข้ึน โดยในปี 2562 จังหวัดสิงห์บุรีมีผูสู้งอายุ(มากกว่า 60 ปี) ถึง
ร้อยละ 23.23 เป็นสังคมผู้สงูอายุสมบูรณ์ (Aged) อายุคาดเฉลี่ยเมือ่แรกเกิด ชาย 73.67 ปี หญิง 82.06ปี 
(เกณฑ์ประเทศ ชาย 73 ปี หญิง 80 ปี) และวัยพึ่งพิงตอ่วัยแรงงาน เท่ากับ 1 : 2.72  
 

แผนภูมิท่ี   3     ข้อมูลประชากรจังหวัดสิงห์บรุี ปี 2562 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี  4      ประชากรจงัหวัดสิงห์บรุี ปี 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แหล่งข้อมูล     ประชากรจากการส ารวจ  ณ  30  มิถุนายน 2562   (207,528 คน) 

ชาย ร้อยละ 47.91 หญิง ร้อยละ 52.09 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลสถานะสขุภาพ 
 

 



๗ 
 

ข้อมูลสถานะสุขภาพของประชาชนจังหวัดสิงห์บุรี 
จากการรายงานเกิด–ตาย ของสถานบริการสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี รอบ 15 ปี (ปี 2546-2561) 

พบว่า แนวโน้มการเกิดค่อยๆ ลดลงอย่างต่อเนือง โดยในระยะ 5 ปีหลัง (ปี 2556-2561) อัตราการเกิด 
ต่ ากว่าการตาย ในปี 2561 อัตราเกิดมีชีพ เท่ากับ 7.41 ต่อประชากรพันคน อัตราตาย เท่ากับ 8.80 ต่อ
ประชากรพันคน การตายของทารก เท่ากับ  4.02  อัตรามารดาที่เสียชีวิตจากการคลอดบุตร 0.5 ต่อเด็ก
เกิดมีชีพพันคน  อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด ของประชากรจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2556-2561 มีแนวโน้มลดลง
โดยปี 2561 ภาพรวมอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด 77.9 ปี เพศหญิง 82.06 ปี เพศชาย 73.67 ปี  

 

แผนภูมิท่ี 5    อัตราเกิดมีชีพ อัตราตาย ของจังหวัดสิงหบ์ุรี ปี 2546-2561  

 

แหล่งข้อมูล  จากรายงานส านักนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข : อัตราเกิด/ตาย  
                ต่อประชากร ๑,๐๐๐ คน อัตราทารกตาย/มารดาตายตอ่เด็กเกิดมีชพี ๑,๐๐๐ คน  อัตราเพิ่ม 

                ธรรมชาติต่อประชากร ๑๐๐ คน ข้อมูลประชากรจากทะเบียนราษฎร ๓๐ มิถุนายน 2561  
 

แผนภูมิท่ี 6    อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด ของประชากรจังหวัดสิงห์บรุี ปี 2556-2561  

 
 



๘ 
 

สาเหตุการตายของประชาชนจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2557-2561 พบว่าโรคที่เป็นสาเหตุการตาย
อันดับ 1 ได้แก่ โรคมะเร็ง รองลงมาคือ ปวดบวม และติดเชื้อในกระแสเลือด อัตราเท่ากับ 141.44, 
107.88และ 68.08 ต่อประชากรแสนคน และโรคท่ีมีความส าคัญ เบาหวานและความดันโลหิตสูง (โรคท่ี
เป็นภาวะแทรกซ้อน ได้แก่ โรคหัวใจ ไต หลอดเลือดสมอง) รวมถึงโรคทางสุขภาพจิต (การฆ่าตัวตาย การถูกฆ่า
ตาย) เป็นปัญหาทางสังคมท่ีมีความส าคัญและมีผลกระทบต่อชุมชน เมื่อพิจารณาตามกลุ่มอายุ พบว่ากลุ่ม
อายุท่ีมีอัตราตายสูง ได้แก่ กลุ่มอายุมากกว่า 85 ปี อัตราตายเท่ากับ 176.92 ต่อประชากรแสนคน 
รองลงมาคือ 80-84 ปี และ 75-79 ปีอัตราเท่ากับ 129.45 และ 109.79 ต่อประชากรแสนคน 
ตามล าดับ เมื่อจ าแนกรายอ าเภอพบว่าอัตราตายสูงท่ี อ าเภออินทร์บุรี รองลงมาคือ อ าเภอพรหมบุรีและ
อ าเภอบางระจัน เท่ากับ 1051.75 ต่อประชากรแสนคน 1046.70 และ 954.45 ประชากรแสนคน 
ตามล าดับ 
 จากการวิเคราะห์รายละเอียดของสาเหตุการตาย ปี 2557-2561 ในกลุ่มอายุต่ ากว่า 60 ปี พบว่า
สาเหตุการตายก่อนวัยอันควรท่ีส าคัญ ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูงและโรคไต 
ท้ังนี ้โรคท่ีเป็นสาเหตุการตายล้วนเป็นภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานเป็นส าคัญ 
  
แผนภูมิท่ี 7    สาเหตุการตายของประชาชนจังหวัดสิงห์บรุี ปี 2557-2561  

 
แผนภูมิท่ี 8    สาเหตุการตายของประชาชนจังหวัดสิงห์บรุี จ าแนกกลุ่มอายุ ปี 2557-2561  
 
 
 

แผนภูมิท่ี 9    สาเหตุการตายของประชาชนจังหวัดสิงห์บรุี จ าแนกอ าเภอ ปี 2557-2561  



๙ 
 

 
 

แผนภูมิท่ี 10    สาเหตุการตายของประชาชนจังหวัดสงิหบ์ุรี จ าแนกกลุ่มอายุ ปี 2557-2561  
 

 
 

การให้บริการสุขภาพ 
การให้บริการด้านสุขภาพของหน่วยบริการสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2557-2561 พบว่า    

การให้บริการด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของหน่วยบริการมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนมาก
เป็นบริการในระดับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลต่อโรงพยาบาล ในสัดส่วนร้อยละ 72.89 ต่อ 27.11   

ในส่วนการให้บริการผู้ป่วยนอกมีแนวโน้มการใช้บริการสูงข้ึน โดยในปี 2561 มีผู้ป่วยถึง 
1,222,909 ครั้ง สัดส่วนการใช้บริการของผู้ป่วย โรงพยาบาลต่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เท่ากับ
ร้อยละ 66.92 ต่อ 33.08  โดยโรคท่ีพบอัตราป่วยสูงได้แก่ 1.โรคความดันโลหิตสูง 2.เบาหวาน 3.โรคติดเชื้อ
ทางเดินหายใจ  



๑๐ 
 

สาเหตุการป่วยของประชาชนประเภทผู้ป่วยใน มีแนวโน้มสูงข้ึน โดยในปี 2561 มีผู้ป่วย 32,770 ราย 
ส่วนใหญ่เป็นการรับบริการท่ีโรงพยาบาลท่ัวไปถึงร้อยละ 51.86 โดยโรคท่ีเป็นสาเหตุได้แก่  1.ปอดบวม     
2.การบาดเจ็บ 3.หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน  ส าหรับโรคท่ีเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาพบว่าโรคท่ีมีอัตราป่วย
สูงได้แก่ โรคอุจจาระร่วง รองลงมาคือ ปอดบวมและ ตาแดง ตามล าดับ 

 

แผนภูมิท่ี 11   การให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ของประชาชนจังหวัดสิงหบ์ุรี ปี 2557-2561 
 

 
แผนภูมิท่ี 12    สาเหตุการป่วย (ผู้ปว่ยนอก) ของประชาชนจังหวัดสิงห์บรุี ปี 2557-2561 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

แผนภูมิท่ี 13   สาเหตุการปว่ย (ผู้ปว่ยใน) ของประชาชนจังหวัดสงิห์บุรี ปี 2556-2561  
 

 
 
 

แผนภูมิท่ี 14   อัตราป่วยดว้ยโรคท่ีเฝ้าระวงัทางระบาดวทิยา ของประชาชนจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2557-2561 

 

  
 
โดยสรุป ปัญหาสุขภาพของประชาชนจงัหวัดสิงห์บุรี จากการวเิคราะห์การเกิด ตาย สาเหตุการตาย การใช้
บริการเมื่อเจ็บป่วยของประชาชน โดยรวมพบว่าโรคท่ีเป็นปัญหาของคนสงิห์บุรี(เข็มมุ่ง)คือ มะเร็ง อุบัติเหตุ 
ผู้สูงอายุ อาหารปลอดภัย สุขภาพจิตและโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง  
 



๑๒ 
 

แผนภูมิท่ี 15   สถานะสุขภาพของประชาชนจังหวัดสงิห์บรุี ปี 2557-2561 
 

                               

                             

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และเข็มมุ่ง  
 

 



๑๓ 
 

วิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์และเข็มมุ่ง ในการพัฒนางานดา้นสาธารณสุข 
 ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัสิงห์บุรี 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ   ท่ีรวมพลังเครือข่าย เพื่อประชาชนสิงห์บุรีสุขภาพดี”  

 
พันธกิจ (Mission) 

1. พัฒนาคุณภาพบริการตามมาตรฐานสากล 
       2. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 
       3. สร้างความเป็นธรรมในการบริหารจัดการ 
       4. สร้างเสริมสุขภาพประชาชนอย่างมีส่วนร่วม 
 
ค่านิยมร่วม  (Core Value) 

สามัคคี  มีมนุษย์สัมพันธ์  ริเริ่มสร้างสรรค์  จรรโลงวินัย 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. พัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย PP&P Excellence 
       2. พัฒนาระบบบริการท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน Service Excellence 
       3. พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมธีรรมมาภิบาล People & Governance Excellence  
GOAL 

ประชาชนสิงห์บุรี สุขภาพดี มีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดเพิ่มข้ึน( 2 ปี เพิ่ม 1 ปี) 

เข็มมุ่ง ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 
 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ได้ระดมความคิดจากผู้เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ภาคีเครือข่าย ร่วมประชุมสะท้อนข้อมูลปัญหา วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ และร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหา 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลตาม 4 H ได้แก่ ความรุนแรงของโรคท่ีท าให้เสียชีวิตมากท่ีสุด (High risk), การป่วย
ด้วยโรคท่ีมีผู้เข้ารับบริการในสถานพยาบาลเป็นจ านวนมาก (High Volume), การเจ็บป่วยด้วยโรคท่ีมี
ค่าใช้จ่ายสูง (High cost)  และความสอดคล้องของโรคท่ีเป็นปัญหากับนโยบายในแต่ละระดับ ได้แก่ ระดับ
กระทรวงสาธารณสุข ระดับเขต และระดับจังหวัด (High policy) ในแต่ละโรค และน ามาจัดล าดับความส าคัญ
ของปัญหา (Priority setting) พบว่า โรคและภาวะท่ีเป็นปัญหาสุขภาพท่ีส าคัญ 6 เรื่อง ได้แก่   

1) กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (DM/HT) 
   2) มะเร็ง    

3) อาหารปลอดภัย   
4) ผู้สูงอายุ   
5) อุบัติเหตุ   
6) สุขภาพจิต 

 

 



๑๔ 
 

นโยบายป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อจังหวัดสิงห์บุรี  ปี 2562-2563 
 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี โดย นายวิวัฒ ค าเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี    
มีนโยบายในการขับเคลื่อนงานสาธารณสุขตามกรอบคุณภาพ ก าหนดยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขและยุทธศาสตร์จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรหลักด้าน
สุขภาพ ท่ีรวมพลังเครือข่าย เพื่อประชาชนสิงห์บุรีสุขภาพดี มีพันธกิจ คือ 1. พัฒนาคุณภาพบริการ        ตาม
มาตรฐานสากล  2.พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 3. สร้างความเป็นธรรมในการ
บริหารจัดการ และ 4.สร้างเสริมสุขภาพประชาชนอย่างมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 
1. พัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย PP&P Excellence 2. พัฒนาระบบบริการท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน Service 
Excellence และ3.พัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบบริหารจัดการอย่างมีธรรมมาภิบาล People & 
Governance Excellence เพื่อบรรลุเป้าหมาย ประชาชนจังหวัดสิงห์บุรีสุขภาพดี (E0 85 ปี HALE 75 ปี) 
และได้ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติรวมท้ังมีการลงนามค ารับรองร่วมกับผู้บริหารส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันท่ี 30 ตุลาคม 2561 ท่ีผ่านมา 
  บริบทของจังหวัดสิงห์บุรีมีประชากรตามทะเบียนราษฏร์ 208,573 คน มีผู้สูงอายุ ร้อยละ 22.45 
(อันดับ 1 ของประเทศ โดยปี 2561 ภาพรวมอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด 77.9 ปี เพศหญิง 82.06 ปี    เพศ
ชาย 73.67 ปี (ประเทศ 80 ปี) ประกอบด้วย 6 อ าเภอ 43 ต าบล 364 หมู่บ้าน/14 ชุมชน/8 เทศบาล/ 
33 อบต. มี โรงพยาบาลท่ัวไปจ านวน 2 แห่ง โรงพยาบาลชุมชนจ านวน 4 แห่ง จ านวนเตียงต่อประชากร  
3:1000 และมี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจ านวน 47 แห่ง  ด้านสุขภาพ จังหวัดสิงห์บุรีเป็นสังคม
สูงอายุ มีสาเหตุการตายส าคัญ คือ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (ปี 2557-2561) อัตราการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร 
(อายุ 30-69ปี) คือ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น มะเร็ง หลอดเลือดสมอง หัวใจ อุบัติเหตุ เบาหวานและความดันโลหิตสูง 
สาเหตุการป่วยในแผนกผู้ป่วยนอก คือ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และแผนกผู้ป่วยใน คือ โรคหัวใจ 
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง  จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโดยเฉพาะ 
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง เป็นปัญหาคุกคามสุขภาพของประชาชนจังหวัดสิงห์บุรีท่ีจ าเป็นต้องหา
กลยุทธ์ในการด าเนินการโดยใช้กลยุทธ์ “ช้ีทิศ ช้ีเป้า เช่ือมเป้า เช่ือมงาน เช่ือมการบูรณาการลงสู่พ้ืนท่ี” 
ร่วมกับการขับเคลื่อน “นโยบาย พชอ./พชต./พชช./พชค.” ด้วยกิจกรรม 3 อ. (อาหาร อารมณ์และ      
ออกก าลังกาย) 3 ส.(ไม่สูบบุหรี่ ดื่มสุราและปัจจัยเสี่ยง) ผ่านกลยุทธ์ในยุทธศาสตร์ท่ี 1  “ปลูก ปลุก ปั่น ปรับ เปลี่ยน” 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 “เชื่อม ช่วย แชร์” ใน Service plan ท่ีเก่ียวข้อง 10 สาขา และยุทธศาสตร์ท่ี 3 “บริหาร
จัดการรวมเป็นหนึ่ง พึ่งพิงเครือข่าย โปร่งใสด้วย Chief”  เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ คือ ประชาชนสุขภาพดี        
อายุเฉลี่ยเพิ่มข้ึน 1 ปี (2 บวก 1) เกิดผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข และตัวชี้วัดทางยุทธศาสตร์  
ในการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงท่ีส าคัญ คือ 1. ลดจ านวนผู้ป่วย DM/HT รายใหม่   
2. ผู้ป่วย DM/HT ควบคุมได้ ร้อยละ 80 3.ลดความแออัดในโรงพยาบาล และ 4. ลดการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร 
 โอกาสในการด าเนินการควบคุมโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงท่ีจะประสบความส าเร็จ    
ของจังหวัดสิงห์บุรีนั้น มีปัจจัยที่มาช่วยสนับสนุนท่ีส าคัญ คือ เครื่องมือปิงปอง จราจรชีวิต 7 สี               ของ
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร ท่ีใช้ในการด าเนินการตั้งแต่ปี 2555-2560 จนเกิด
ผลลัพธ์ท่ีดีในด้านการแยกกลุ่มผู้รับบริการและจัดวางกิจกรรมอย่างเหมาะสมในการดูแลสุขภาพ ประกอบกับ
การมีบุคลากรเกินกรอบอัตราก าลัง จึงมีการบริหารจัดการในรูปบริษัทเพื่ อแชร์คน เงิน ของ การมีภาคี
เครือข่ายท่ีเข้มแข็ง เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมผู้สูงอายุ  ผู้น าชุมชน อสม. และวัด เป็นต้น 
 
  



๑๕ 
 

จากการด าเนินงานท่ีผ่านมาเกิดผลลัพธ์ ดังนี้ 
1. ปรับรูปแบบการท างานในรูปแบบ Chief/พบส./พี่เลี้ยง 
2. ปรับรูปแบบการนิเทศงานในรูปแบบ คบสอ. : ภาคี และดูคุณภาพชีวิตผู้ป่วย DM/HT 
3. จัดซื้อร่วม HbA1C / Strip Fasting Blood Sugar Test ประหยัดงบได้ 916,312.10 บาท 
4. สมุดประจ าตัวผู้ป่วย DM/HT แบบเดียว ประหยัดงบ 1.17 ล้านบาท 
5. สังคมสูงอายุสัญจร 6 อ าเภอ งบสนับสนุน 300 ,000 บาท ออกก าลังกาย/สูงอายุ/อาหาร/

อารมณ์/พฤติกรรมเสี่ยง/บุหรี่-สุรา 
6. ปลูก ปลุก ปั่น ปรับ เปลี่ยน PP non UC 7.7 ล้านบาท 
7. DM/HT Patient Cloud Database Server ปรับปรุง Server 101,000 บาท 
8. จัดท าฐานข้อมูล NCD MIS ระดับหมู่บ้าน https://sbo.moph.go.th/mis_sing/ 

 
 เพื่อให้เกิดผลลัพธ์เชิงคุณภาพอย่างยั่งยืน จึงมีแนวทางการจัดการโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง
ต่อไปด้วยการใช้เครื่องมือปิงปอง จราจรชีวิต 7 สี มาจัดการข้อมูลสุขภาพเชิงคุณภาพ เพื่อให้มองบริบทของ
ปัญหาอย่างชัดเจนของชุมชน น าข้อมูลท่ีได้คืนสู่ชุมชนเพื่อให้มองเห็นปัญหาร่วมกัน จนเกิดการแก้ปัญหา
อย่างเป็นรูปธรรมโดยชุมชน เพื่อคนในชุมชน ก่อให้เกิดความยั่งยืนของระบบการดูแล และเกิดคุณภาพชีวิต
ของประชาชนจังหวัดสิงห์บุรี 
 

 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปงบประมาณแผนงาน/
โครงการ/งบประมาณ ปี 2563   

 





 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏบิัตกิารด้านสาธารณสุข 
ปีงบประมาณ 2563  

(ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์) 
 

 



UC

101

 งบ สป.

102 

เบกิจา่ยแทนกรม

103 

งบอืน่ๆ

211 

SE

300 

บ ารงุ

501 

พัฒนาจังหวัด

502 

อบจ.

อบต.

503 

การแพทย์

ฉุกเฉนิ

504

แพทย์

แผนไทย

รอ 

CIO

PP&P E. 5 6 6 9 22 184,950.00   388,397.00    29,900.00   2,129,275.00 2,732,522.00 CPPO/CNO

SE. 3 2 2 15 15 7,100.00      750,000.00    1,444,000.00 2,201,100.00 CSO /CQO

P&G E. 3 3 3 8 8 451,700.00   30,000.00      300,000.00 781,700.00    coo/CFO/

CHRO/ 

CMO/CIO/

CKO

รวม 11 11 11 32 45 643,750.00   1,168,397.00 29,900.00   2,129,275.00 1,444,000.00 300,000.00 5,715,322.00 

เงนิจากแหลง่อืน่ๆ

รวม ผูรั้บผดิชอบ

สรปุแผนงาน/โครงการ งานขบัเคลือ่นยทุธศาสตร ์จ าแนกยทุธศาสตร ์งบประมาณและแหลง่งบประมาณ ปีงบประมาณ 2563

ยทุธ 

ศาสตร์

 

ตัวชีว้ัด

ยทุธ 

ศาสตร์

แผน 

งาน

ตัวชีว้ัด 

แผน งาน

โครง

 การ

ตัวชีว้ัด

 (KPI)

งบประมาณ

17 สรปุงบ ขับเคลือ่นยทุธ63



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1. 
การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครอง
เป็นเลิศ(PP&P Excellence) 

 
 
 
 
 
 



(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน
 งาน

 (3)
โครงการ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จ านวนเงิน    
(บาท)

แหล่งงบ 
ประมาณ

ระบุเดือน 
ท่ีด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

1 รวมงบประมาณแผนงานท่ี 1 990,625
1 1 รวมงบประมาณ 922,875 501
1 1 รวมงบประมาณ 67,750 101 CPPO
1 1 1.พัฒนา

และสร้าง
ศักยภาพ
คนไทยทุก
กลุ่มวัย

 1.อัตราส่วนการ
ตายมารดาไทย

1.พัฒนาและสร้าง
ศักยภาพคนไทยทุก
กลุ่มวัย

1.เพ่ือเฝ้าระวังหญิง
ต้ังครรภ์และหลังคลอด
เพ่ือลดการตายของ
มารดาจากการต้ังครรภ์
และคลอดอย่างมี
ประสิทธิภาพ

 1.อัตราส่วนการ
ตายมารดาไทย

งบโครงการ 3,750 101 นงลักษณ์ 
 เกตุแก้ว

ส่งเสริม
สุข
ภาพฯ

2.เพ่ือจัดระบบการ
ส่งต่อหญิงต้ังครรภ์
ภาวะฉุกเฉินอย่างมี
ประสิทธิภาพ

 1.จัดประชุมคณะกรรมการงาน
อนามัยแม่และเด็กจังหวัดสิงห์บุรี 
ปีละ 3 คร้ัง                           
 2.ติดตามให้พ้ืนท่ี ฝึกทักษะตาม
มาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก
ให้กับหญิงต้ังครรภ์และมารดา
หลังคลอด

  เจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุข/
คณะกรรมการ
งานอนามัยแม่
และเด็ก/    
หญิงต้ังครรภ์/
หญิงหลังคลอด

50  -ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม 50 คน* 
25 บาท* 3 คร้ัง 
เป็นเงิน 3,750 บาท

3,750 101 ธ.ค.62  
มี.ค.63  
มิ.ย.63

1,250.-  
1,250.-
1,250.-

  3.ติดตามให้พ้ืนท่ีจัดบริการ
ส่งเสริมสุขภาพแก่แม่และเด็ก
อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน
4.จัดระบบการส่งต่อหญิงต้ังครรภ์
ภาวะฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ   

5.บูรณาการการด าเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพสตรีและเด็ก
ปฐมวัย ผ่านกลไกคณะกรรมการ
อนามัยแม่และเด็ก และภาคี
เครือข่ายในทุกระดับ
6.ก ากับและ นิเทศติดตามงาน ปี
ละ 2 คร้ัง ตาม Template

    (10)   แผนการใช้งบประมาณ
(11)  ระยะเวลาด าเนินการ/

งบประมาณ
 (12) 

ผู้รับผิด 
ชอบ

(13) 
หน่วย 
งาน

 (9)  กลุ่มเป้าหมายนโยบาย สสจ.สิงห์บุรี(1-4)
     (5)      

แผนงาน/โครงการ
  (6)  

วัตถุประสงค์
    (7)     
ตัวช้ีวัด

            (8)             
กิจกรรมส าคัญ

18 ยทุธ1 แผนที1่



(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน
 งาน

 (3)
โครงการ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จ านวนเงิน    
(บาท)

แหล่งงบ 
ประมาณ

ระบุเดือน 
ท่ีด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

    (10)   แผนการใช้งบประมาณ
(11)  ระยะเวลาด าเนินการ/

งบประมาณ
 (12) 

ผู้รับผิด 
ชอบ

(13) 
หน่วย 
งาน

 (9)  กลุ่มเป้าหมายนโยบาย สสจ.สิงห์บุรี(1-4)
     (5)      

แผนงาน/โครงการ
  (6)  

วัตถุประสงค์
    (7)     
ตัวช้ีวัด

            (8)             
กิจกรรมส าคัญ

1 1 1 2.ระดับ
ความส าเร็จของ
พัฒนาการเด็ก
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

พัฒนาและสร้าง
ศักยภาพคนไทยทุก
กลุ่มวัย

1.เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
เจริญเติบโต 
พัฒนาการสมวัย 
พร้อมเรียนรู้ ตาม
ช่วงวัย        
 2.ส่งเสริมให้
ประชาชนมีความ
ตระหนักรู้เร่ืองการ
เล้ียงดูเด็กอย่างมี
คุณภาพ

2.ระดับ
ความส าเร็จของ
พัฒนาการเด็ก
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

งบโครงการ 0 นงลักษณ์ 
 เกตุแก้ว

ส่งเสริม
สุข
ภาพฯ

1.ติดตามให้พ้ืนท่ีทุกอ าเภอจัดท า
โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพ/
แลกเปล่ียนความรู้ในเจ้าหน้าท่ี 
ผู้ปกครอง ครูศูนย์เด็กเล็ก แกนน าอสม.
ในการส่งเสริม และการประเมิน
พัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยคู่มือ DSPM
 2.ติดตามพ้ืนท่ีให้ความรู้ฝึกทักษะตาม
มาตรฐานอนามัยแม่และเด็กให้กับหญิง
ต้ังครรภ์และมารดาท่ีมีบุตรอายุ แรกเกิด
ถึง 6 ปี ด้วยกิจกรรม กิน กอด เล่น เล่า 
นอน เฝ้าดูฟัน

เจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุข/
ผู้ปกครอง
ผู้เก่ียวข้อง/
ครูผู้ดูแลเด็ก

6 อ าเภอ

19 ยทุธ1 แผนที1่



(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน
 งาน

 (3)
โครงการ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จ านวนเงิน    
(บาท)

แหล่งงบ 
ประมาณ

ระบุเดือน 
ท่ีด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

    (10)   แผนการใช้งบประมาณ
(11)  ระยะเวลาด าเนินการ/

งบประมาณ
 (12) 

ผู้รับผิด 
ชอบ

(13) 
หน่วย 
งาน

 (9)  กลุ่มเป้าหมายนโยบาย สสจ.สิงห์บุรี(1-4)
     (5)      

แผนงาน/โครงการ
  (6)  

วัตถุประสงค์
    (7)     
ตัวช้ีวัด

            (8)             
กิจกรรมส าคัญ

 3.ส่งเสริมให้พ่อแม่ ผู้ปกครองเข้าถึงและ
เข้าใจการใช้คู่มือ DSPM
4.สนับสนุนให้พ่อแม่ผู้ปกครอง และผู้
เล้ียงเด็กเห็นความส าคัญใน  เร่ือง
พัฒนาการเด็กหากพบ สงสัยล่าช้าให้
ช่วยกระตุ้นและพา มาพบเจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุข          
5.มีการรณรงค์การคัดกรองและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีละ 1  คร้ัง
6.ก ากับและนิเทศติดตามการด าเนินงาน
และระบบข้อมูลรายไตรมาส ตาม
Template

1 1 1  3. ร้อยละของ
เด็ก 0-5ปี สูงดี
สมส่วน และ
ส่วนสูงเฉล่ียท่ี
อายุ 5 ปี

พัฒนาและสร้าง
ศักยภาพคนไทยทุก
กลุ่มวัย

1.เพ่ือส่งเสริม
โภชนาการสตรีและ
เด็กปฐมวัย          
2.  เพ่ือให้มีการ
ด าเนินงาน
โภชนาการแบบ
บูรณาการใน ANC
 WCC หมู่บ้าน และ
  ศูนย์เด็กเล็ก

 3. ร้อยละของ
เด็ก 0-5ปี สูงดี
สมส่วน และ
ส่วนสูงเฉล่ียท่ี
อายุ 5 ปี

งบโครงการ 0 นงลักษณ์ 
 เกตุแก้ว

ส่งเสริม
สุข
ภาพฯ

20 ยทุธ1 แผนที1่



(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน
 งาน

 (3)
โครงการ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จ านวนเงิน    
(บาท)

แหล่งงบ 
ประมาณ

ระบุเดือน 
ท่ีด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

    (10)   แผนการใช้งบประมาณ
(11)  ระยะเวลาด าเนินการ/

งบประมาณ
 (12) 

ผู้รับผิด 
ชอบ

(13) 
หน่วย 
งาน

 (9)  กลุ่มเป้าหมายนโยบาย สสจ.สิงห์บุรี(1-4)
     (5)      

แผนงาน/โครงการ
  (6)  

วัตถุประสงค์
    (7)     
ตัวช้ีวัด

            (8)             
กิจกรรมส าคัญ

1.ทุกอ าเภอมีการขับเคล่ือนมหัศจรรย์ 
1,000 วันแรกของชีวิตอย่างน้อย 2 ต าบล
2.มีกลไกการขับเคล่ือนตาม พ.ร.บ
ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหาร
ส าหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560ใน
ระดับอ าเภอและระดับจังหวัด             
  3.สร้างเครือข่ายความร่วมมือในอ าเภอ 
เพ่ือส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโต
อย่างมีคุณภาพ     
4.เย่ียมเสริมพลังการด าเนินงาน
โภชนาการในสตรีและเด็กปฐมวัยใน
ระดับอ าเภอและระดับจังหวัด    
5.  ก ากับและนิเทศติดตามการ
ด าเนินงานและระบบข้อมูลรายไตรมาส 
ตามTemplate

เจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุข/
ผู้ปกครอง
ผู้เก่ียวข้อง/
ครูผู้ดูแลเด็ก

1 1 1 KPI 5.อัตราการ
คลอดมีชีพ ใน
หญิงอายุ 15-19 ปี

พัฒนาและสร่าง
เสริมศัยภาพการ
ดูแลสุขภาพวัยรุ่น

1.เพ่ือพัฒนาและสร้าง
เสริมศักยภาพให้วัยรุ่น
มีทักษะชีวิต สร้าง
ความรู้อนามัยเจริญ
พันธ์ุกลุ่มวัยรุ่นและ
เยาวชน และปรับ
พฤติกรรมตามหลัก 3อ 
3ส          
2.เพ่ือลดปัญหาการ
ต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร

1.อัตราการ
ต้ังครรภ์ซ้ าใน
หญิงอายุน้อย
กว่า 20 ปี        
2.อัตรการคลอด
มีชีพในหญิงอายุ
15 - 19 ปี

งบโครงการ 0 ภาณุมาศ 
และสุภาวดี

ส่งเสริม
สุข
ภาพฯ

21 ยทุธ1 แผนที1่



(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน
 งาน

 (3)
โครงการ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จ านวนเงิน    
(บาท)

แหล่งงบ 
ประมาณ

ระบุเดือน 
ท่ีด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

    (10)   แผนการใช้งบประมาณ
(11)  ระยะเวลาด าเนินการ/

งบประมาณ
 (12) 

ผู้รับผิด 
ชอบ

(13) 
หน่วย 
งาน

 (9)  กลุ่มเป้าหมายนโยบาย สสจ.สิงห์บุรี(1-4)
     (5)      

แผนงาน/โครงการ
  (6)  

วัตถุประสงค์
    (7)     
ตัวช้ีวัด

            (8)             
กิจกรรมส าคัญ

พัฒนาบริการท่ีเป็นมิตรกับวัยรุ่น 
และขับเคล่ือนอ าเภออนามัย
เจริญพันธ์ุ ให้วัยรุ่นเข้าถึงบริการ
สุขภาพทางเพศและอนามัยการ
เจริญพันธ์ุท่ีมีคุณภาพและเป็นมิตร
(มีการประเมินมาตรฐานซ้ า ทุก 3
 ปี ในสถานบริการท่ีเป็นมิตรกับ
วัยรุ่นโดยอ าเภออนามัยเจริญพันธ์ุ
ต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการ)

รพ./สสอ 12 แห่ง

สนับสนุนให้วัยรุ่นมีความรู้ด้าน
เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 
วัยรุ่นท่ีต้ังครรภ์ได้รับการปรึกษา
ทางเลือกและป้องกันการต้ังครรภ์
ซ้ า พัฒนาระบบการดูแล
ช่วยเหลือการคุ้มครองสิทธิอนามัย
เจริญพันธ์ุ และจัดสวัสดิการสังคม
ในกลุ่มวัยรุ่น

รพ./รพ.
สต./สสอ.

60 แห่ง

นิเทศติดตาม/ควบคุมก ากับการ
ด าเนินงานด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาในวัยรุ่น ให้ความรู้
สร้างเสริมศักยภาพให้วัยรุ่นมี
ทักษะชีวิต สร้างความรู้อนามัย
เจริญพันธ์ุ ให้กับวัยรุ่น ในพ้ืนท่ี 
ทุกอ าเภอ โดยเฉพาะกลุ่มเส่ียง 
รวมท้ังผู้ปกครองท่ีดูแลวัยรุ่น

รพ./รพ.
สต./สสอ.

60 แห่ง

22 ยทุธ1 แผนที1่



(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน
 งาน

 (3)
โครงการ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จ านวนเงิน    
(บาท)

แหล่งงบ 
ประมาณ

ระบุเดือน 
ท่ีด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

    (10)   แผนการใช้งบประมาณ
(11)  ระยะเวลาด าเนินการ/

งบประมาณ
 (12) 

ผู้รับผิด 
ชอบ

(13) 
หน่วย 
งาน

 (9)  กลุ่มเป้าหมายนโยบาย สสจ.สิงห์บุรี(1-4)
     (5)      

แผนงาน/โครงการ
  (6)  

วัตถุประสงค์
    (7)     
ตัวช้ีวัด

            (8)             
กิจกรรมส าคัญ

ทุกอ าเภอ ร่วมกับภาคีเครือข่าย
ในพ้ืนท่ี ขับเคล่ือนการด าเนินงาน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ต้ังครรภ์ในวัยรุ่น ตามยุทธศาสตร์
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการ 
ต้ังครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. 
2560-2569 ตามพระราชบัญญัติ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการ 
ต้ังครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559

รพ./รพ.
สต./สสอ.

60 แห่ง

1 1 1 KPI 7 ระดับ
ความส าเร้จของ
อ าเภอท่ีมีการ
ขับเคล่ือน
กิจกรรม To be 
number One

ขับเคล่ือนการ
ด าเนินงาน TO BE 
NUMBER ONE 
เพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด  

1. เพ่ือให้สมาชิก TO BE
 NUMBER ONE เกิด
ค่านิยมเป็นหน่ึงโดยไม่
พ่ึงยาเสพติด
2.เพ่ือให้เยาวชนได้รับ
ประสบการณ์ และ
เพ่ิมพูนทักษะจากการ
ฝึกแก้ปัญหาพัฒนา EQ
ท้ังด้วยตนเอง และจาก
กลุ่มเพ่ือนวัยเดียวกัน

 ระดับ
ความส าเร็จของ
อ าเภอท่ีมีการ
ขับเคล่ือน
กิจกรรม TO BE
 NUMBER ONE

งบโครงการ          54,000 101 ส่งเสริมฯ ส่งเสริม
สุข
ภาพฯ

23 ยทุธ1 แผนที1่



(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน
 งาน

 (3)
โครงการ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จ านวนเงิน    
(บาท)

แหล่งงบ 
ประมาณ

ระบุเดือน 
ท่ีด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

    (10)   แผนการใช้งบประมาณ
(11)  ระยะเวลาด าเนินการ/

งบประมาณ
 (12) 

ผู้รับผิด 
ชอบ

(13) 
หน่วย 
งาน

 (9)  กลุ่มเป้าหมายนโยบาย สสจ.สิงห์บุรี(1-4)
     (5)      

แผนงาน/โครงการ
  (6)  

วัตถุประสงค์
    (7)     
ตัวช้ีวัด

            (8)             
กิจกรรมส าคัญ

3.เพ่ือให้สมาชิก มี
ภูมิคุ้มกันทางจิต 
และทักษะการ
ด าเนินชีวิตท่ี
ปลอดภัยจากยา
เสพติด และปัญหา
รอบด้าน ท่ีพบ
ในวัรุ่นและเยาวชน  

1.จัดต้ังค าส่ังขับเคล่ือนงาน
โครงการ TO BE NUMBER ONE 
ระดับอ าเภอ/ต าบล  
2.จัดประชุมวางแผนการ
ด าเนินงานในแต่ละปี เพ่ือ
ขับเคล่ือนงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในระดับพ้ืนท่ี 
และมีการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง

อ าเภอ 6 อ าเภอ

4.เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพและ
คุณภาพเยาวชนให้
เป็นคนรุ่นใหม่ท่ี
เช่ือม่ันและ
ภาคภูมิใจในตนเอง

2.1สนับสนุนการรณรงค์สร้าง
กระแสป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด ให้มีการประชาสัมพันธ์ 
รับสมัครสมาชิก TO BE 
NUMBER ONE  และจัดกิจกรรม
รณรงค์ในงานประเพณีประจ า
จังหวัด/อ าเภอ/ต าบล ในพ้ืนท่ี 
วัด/โรงเรียน/สถานท่ีราชการ

ชุมชน/รร./
สถาน
ประกอบการ

6 อ าเภอ

2.2สร้างแกนน าเยาวชนในพ้ืนท่ี 
ให้มีองค์ความรู้การเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางจิตใจ และทักษะ
การด ารงชีวิต และความรู้ด้านการ
ป้องกันและปัญหายาเสพติด

24 ยทุธ1 แผนที1่



(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน
 งาน

 (3)
โครงการ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จ านวนเงิน    
(บาท)

แหล่งงบ 
ประมาณ

ระบุเดือน 
ท่ีด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

    (10)   แผนการใช้งบประมาณ
(11)  ระยะเวลาด าเนินการ/

งบประมาณ
 (12) 

ผู้รับผิด 
ชอบ

(13) 
หน่วย 
งาน

 (9)  กลุ่มเป้าหมายนโยบาย สสจ.สิงห์บุรี(1-4)
     (5)      

แผนงาน/โครงการ
  (6)  

วัตถุประสงค์
    (7)     
ตัวช้ีวัด

            (8)             
กิจกรรมส าคัญ

จัดต้ังชมรม และศูนย์เพ่ือนใจ  TO BE 
NUMBER ONE ในพ้ืนท่ี เพ่ือเป็นศูนย์
รวมสมาชิก ได้มาร่วมกิจกรรม เน้นการ
ช่วยเหลือดูแลสมาชิกและพัฒนาสมาชิก
ให้มีคุณภาพและมีความสุข การ
ด าเนินงานภายใต้แนวคิด “ปรับทุกข์ 
สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ” ท้ังจาก
การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเข้าร่วม
กิจกรรมกลุ่ม อาศัยกระบวนการกลุ่มให้
เกิดความสนุก พร้อมกับการพัฒนา
ทักษะต่างๆ อาทิ การควบคุมอารมณ์ 
และความต้องการของตนเอง รู้จักเห็นใจ
ผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม (ดี)มี
ความสามารถ ในการรู้จักตนเอง มี
แรงจูงใจ สามารถตัดสินใจแก้ปัญหา 
แสดงออกได้อย่างเหมาะสม และมี
สัมพันธภาพท่ีดีกับผู้อ่ืน (เก่ง) มีความ
ภาคภูมิใจในตนเอง พอใจในชีวิต มีความ
สงบสุขทางใจ และสามารถด าเนินชีวิต
อย่างเป็นสุข (สุข) รวมท้ังจัดบริการ
เพ่ือให้โอกาสส าหรับการแสดงออกถึง
พลังสร้างสรรค์ท่ีมีอยู่ ของวัยรุ่นใน
สถานศึกษา เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทาง
จิต และป้องกันแก้ไขปัญหาพฤติกรรม
วัยรุ่นเชิงรุกในพ้ืนท่ีท่ีเส่ียงต่อการเกิด
ปัญหาวัยรุ่นได้ง่าย

อ าเภอ 6 อ าเภอ

สนับสนุนการกิจกรรมการ
ประกวดระดับจังหวัด เพ่ือเอ้ือ
ให้กับเยาวชนได้น าความถนัด
แสดงความสามารถเฉพาะตัว 
สร้างความภาคภูมิใจในตนเองและ
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยค  
กิจกรรมดังน้ี

อ าเภอ 6 อ าเภอ   - ค่าอาหาร
กลางวัน อาหาร
ว่างและเคร่ืองด่ืม 
100 คน X 90 บาท
 X 3 วัน = 12,000
 บาท

12,000 101 ธ.ค.62 - 
ก.ค.63

12,000

25 ยทุธ1 แผนที1่



(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน
 งาน

 (3)
โครงการ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จ านวนเงิน    
(บาท)

แหล่งงบ 
ประมาณ

ระบุเดือน 
ท่ีด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

    (10)   แผนการใช้งบประมาณ
(11)  ระยะเวลาด าเนินการ/

งบประมาณ
 (12) 

ผู้รับผิด 
ชอบ

(13) 
หน่วย 
งาน

 (9)  กลุ่มเป้าหมายนโยบาย สสจ.สิงห์บุรี(1-4)
     (5)      

แผนงาน/โครงการ
  (6)  

วัตถุประสงค์
    (7)     
ตัวช้ีวัด

            (8)             
กิจกรรมส าคัญ

สนับสนุนให้สมาชิก TO BE 
NUMBER ONE ในแต่ละชมรม
เข้าร่วมค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE
 NUMBER ONE ของกรม
สุขภาพจิต อ าเภอละ 2 คน โดย
ระยะเวลาการอบรม 5 วัน มี
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม 3,500/คน

อ าเภอ 6 อ าเภอ 3,500บาทX2คน
X6อ าเภอ

42,000 101 มี.ค.-63 42,000

 1.ประกวดชมรม TO BE 
NUMBER ONE แต่ละประเภท 
(ชุมชน/โรงเรียน)    - ค่าอาหา
กลางวัน อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
 100 คน X 90 บาท X 1 วัน = 
9,000 บาท

 2.ประกวด TO BE NUMBER 
ONE TEEN DANCERCISE 
SINGBURI - ค่าอาหากลางวัน 
อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 100 คน
 X 90 บาท X 1 วัน = 9,000 บาท

 3.ประกวด TO BE NUMBER 
ONE IDOL      
- ค่าอาหากลางวัน อาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม 100 คน X 90 บาท X 1
 วัน = 9,000 บาท

26 ยทุธ1 แผนที1่



(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน
 งาน

 (3)
โครงการ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จ านวนเงิน    
(บาท)

แหล่งงบ 
ประมาณ

ระบุเดือน 
ท่ีด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

    (10)   แผนการใช้งบประมาณ
(11)  ระยะเวลาด าเนินการ/

งบประมาณ
 (12) 

ผู้รับผิด 
ชอบ

(13) 
หน่วย 
งาน

 (9)  กลุ่มเป้าหมายนโยบาย สสจ.สิงห์บุรี(1-4)
     (5)      

แผนงาน/โครงการ
  (6)  

วัตถุประสงค์
    (7)     
ตัวช้ีวัด

            (8)             
กิจกรรมส าคัญ

1 1 1 KPI 7 ระดับ
ความส าเร้จของ
อ าเภอท่ีมีการ
ขับเคล่ือน
กิจกรรม TO BE
 NUMBER ONE

โครงการขับเคล่ือน
การด าเนินงาน 
TO BE NUMBER 
ONE  จังหวัดสิงห์บุรี

2.1 สร้างเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
หน่วยงานในการจัด
กิจกรรมตาม
โครงการ TO BE 
NUMBER ONE

1.ร้อยละ 100 
ของหน่วยงาน มี
ส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรม
โครงการ TO BE
 NUMBER ONE

งบโครงการ 490,400 501 สสจ. ส่งเสริม
สุข
ภาพฯ

2.ร้อยละ 80 
ของสมาชิก TO 
BE NUMBER 
ONE จังหวัด
สิงห์บุรี เข้าร่วม
กิจกรรมโครงการ
 TO BE 
NUMBER ONE 
ท่ีจังหวัดสิงห์บุรี
ได้จัดข้ึน

ประชุมคณะกรรมการ TO BE 
NUMBER ONE จังหวัดสิงห์บุรี

คณะกรรม
การตามค าส่ัง

30 คน ประชุม
คณะกรรมการ TO
 BE NUMBER 
ONE จังหวัด
สิงห์บุรีค่าอาหาร
ว่างแลเคร่ืองด่ืม  
60 คน x 25 บาท 
x 2 คร้ัง

3,000 งบพัฒนา
จังหวัด

ต.ค.-ธ.ค.
62/ก.ค.-
ก.ย.63

3,000

2.2 ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายในการ
ป้องกันแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

3.ชมรม TO BE 
NUMBER ONE ท่ีได้
เข้าร่วมประกวด
ระดับภาค/
ระดับประเทศได้รับ
ความรู้ 
ประสบการณ์ใน
การพัฒนาชมรมให้
มีความเข้มอข็ง 
และมีคุณภาพมาก
ย่ิงข้ึน

กิจกรรมเตรียมความพร้อมชมรม 
TO BE NUMBER ONE จังหวัด
สิงห์บุรี   2 คร้ัง

ผู้รับผิดชอบ
งานทุก
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 
รวมท้ัง
สมาชิกชมรม
 TO BE 
NUMBER 
ONE

40 คน กิจกรรมเตรียม
ความพร้อมชมรม 
TO BE NUMBER 
ONE จังหวัด
สิงห์บุรี 2 คร้ัง
ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม 40 คน x
 25 บาท x 2 คร้ัง

2,000 งบพัฒนา
จังหวัด

ต.ค.-ธ.ค.62/
เม.ย.-มิ.ย.63

2,000 สสจ. สสจ.

27 ยทุธ1 แผนที1่



(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน
 งาน

 (3)
โครงการ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จ านวนเงิน    
(บาท)

แหล่งงบ 
ประมาณ

ระบุเดือน 
ท่ีด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

    (10)   แผนการใช้งบประมาณ
(11)  ระยะเวลาด าเนินการ/

งบประมาณ
 (12) 

ผู้รับผิด 
ชอบ

(13) 
หน่วย 
งาน

 (9)  กลุ่มเป้าหมายนโยบาย สสจ.สิงห์บุรี(1-4)
     (5)      

แผนงาน/โครงการ
  (6)  

วัตถุประสงค์
    (7)     
ตัวช้ีวัด

            (8)             
กิจกรรมส าคัญ

2.3 พัฒนาเตรียม
ความพร้อมชมรม 
TO BE NUMBER 
ONE

จัดกิจกรรมประกวดระดับจังหวัด 
1.ประกวด  เยาวชนต้นแบบเก่ง
และดี TO BE NUMBER ONE 
IDOL 
2.TO BE NUMBER ONE Teen 
Dancercise Singburi

เยาวชน ใน
จังหวัด
สิงห์บุรี

ผู้เข้าร่วม
ประกวด 
100 คน

โล่รางวัลการ
ประกวด 6 อัน
x1,000 บาท

6,000 งบพัฒนา
จังหวัด

ต.ค.62-มี.ค.
63

6,000 สสจ. สสจ.

เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดกับ
ส่วนกลาง
1.เข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนต้นแบบ
เก่งและดี TO BE NUMBER ONE 
IDOL                      
2.TO BE NUMBER ONE Teen 
Dancercise Thailand 
Championship                    
3.ค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE 
NUMBER ONE

เยาวชน ใน
จังหวัด
สิงห์บุรี

1.ตัวแทน
ประกวด TO
 BE 
NUMBER 
ONE IDOL 
 4 คน     
2.ตัวแทน
ประกวด
Teen 
Dancercise
  1ทีม 
จ านวน 12 
คน  พร้อม
ครูฝึกสอน

ค่าจ้างเหมารถตู้ 
ร่วมกิจกรรมการ
ประกวดTO BE 
NUMBER ONE 
Teen Dancercise
 Thailand 
Championship 1
 คัน x 2,500 บาท 
x 2 วัน

5,000 งบพัฒนา
จังหวัด

ต.ค.62-มิ.ย.
63

5,000 สสจ. สสจ.

ค่าจ้างเหมารถตู้  
เข้าร่วมกิจกรรม
เยาวชนต้นแบบเก่ง
และดี TO BE 
NUMBER ONE 
IDOL  1 คัน x 
2,500 บาท x 2 วัน

5,000 งบพัฒนา
จังหวัด

5,000 สสจ. สสจ.

28 ยทุธ1 แผนที1่



(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน
 งาน

 (3)
โครงการ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จ านวนเงิน    
(บาท)

แหล่งงบ 
ประมาณ

ระบุเดือน 
ท่ีด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

    (10)   แผนการใช้งบประมาณ
(11)  ระยะเวลาด าเนินการ/

งบประมาณ
 (12) 

ผู้รับผิด 
ชอบ

(13) 
หน่วย 
งาน

 (9)  กลุ่มเป้าหมายนโยบาย สสจ.สิงห์บุรี(1-4)
     (5)      

แผนงาน/โครงการ
  (6)  

วัตถุประสงค์
    (7)     
ตัวช้ีวัด

            (8)             
กิจกรรมส าคัญ

เยาวชน ใน
จังหวัด
สิงห์บุรี

2 คน ค่าลงทะเบียนค่าย
พัฒนาสมาชิก TO 
BE NUMBER ONE
  2 คน x 3,500 
บาท

7,000 งบพัฒนา
จังหวัด

7,000 สสจ. สสจ.

ร่วมกิจกรรมการประกวดจังหวัด/
ชมรม TO BE NUMBER ONE 
ระดับภาค

เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบ
งาน ใน
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง และ
สมาชิก ชมรม 
TO BE 
NUMBER ONE

60 คน ค่าเบ้ียเล้ียง 
เจ้าหน้าท่ี 30 คนx 
240บาท x 3วัน

21,600 งบพัฒนา
จังหวัด

มี.ค.-63 21,600 สสจ. สสจ.

ค่าเช่าท่ีพัก 60 คน
 x 600 บาท x 3 วัน

108,000 งบพัฒนา
จังหวัด

108,000 สสจ. สสจ.

ค่าจ้างเหมารถตู้ 
ร่วมกิจกรรมการ
ประกวดจังหวัด/
ชมรม TO BE 
NUMBER ONE 
ระดับภาค 5 คัน x
 2,500 บาท x 3 วัน

37,500 งบพัฒนา
จังหวัด

37,500 สสจ. สสจ.

29 ยทุธ1 แผนที1่



(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน
 งาน

 (3)
โครงการ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จ านวนเงิน    
(บาท)

แหล่งงบ 
ประมาณ

ระบุเดือน 
ท่ีด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

    (10)   แผนการใช้งบประมาณ
(11)  ระยะเวลาด าเนินการ/

งบประมาณ
 (12) 

ผู้รับผิด 
ชอบ

(13) 
หน่วย 
งาน

 (9)  กลุ่มเป้าหมายนโยบาย สสจ.สิงห์บุรี(1-4)
     (5)      

แผนงาน/โครงการ
  (6)  

วัตถุประสงค์
    (7)     
ตัวช้ีวัด

            (8)             
กิจกรรมส าคัญ

ค่าอาหารส าหรับผู้
ร่วมกิจกรรม
(บุคคลภายนอก) 
ร่วมกิจกรรมการ
ประกวดจังหวัด/
ชมรม TO BE 
NUMBER ONE 
ระดับภาค 30 คน 
x 240 บาท x 3 วัน

21,600 งบพัฒนา
จังหวัด

21,600 สสจ. สสจ.

กิจกรรมรับการตรวจเย่ียมและ
ติดตามผลการด าเนินงานชมรม 
TO BE NUMBER ONE  2 คร้ัง

สมาชิก
ชมรมTO BE
 NUMBER 
ONE และ
ผู้รับผิดชอบ
งาน

คร้ังท่ี 1 
60คน 
คร้ังท่ี 2 
150 คน

กิจกรรมรับการ
ตรวจเย่ียมและ
ติดตามผลการ
ด าเนินงานชมรม 
TO BE NUMBER 
ONE  2 คร้ัง
คร้ังท่ี 1 ค่าอาหาร
ว่างและเคร่ืองด่ืม 
60 คน x 25 บาท 
x 1 วัน

1,500 งบพัฒนา
จังหวัด

เม.ย-ก.ย.63 1,500 สสจ. สสจ.

30 ยทุธ1 แผนที1่



(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน
 งาน

 (3)
โครงการ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จ านวนเงิน    
(บาท)

แหล่งงบ 
ประมาณ

ระบุเดือน 
ท่ีด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

    (10)   แผนการใช้งบประมาณ
(11)  ระยะเวลาด าเนินการ/

งบประมาณ
 (12) 

ผู้รับผิด 
ชอบ

(13) 
หน่วย 
งาน

 (9)  กลุ่มเป้าหมายนโยบาย สสจ.สิงห์บุรี(1-4)
     (5)      

แผนงาน/โครงการ
  (6)  

วัตถุประสงค์
    (7)     
ตัวช้ีวัด

            (8)             
กิจกรรมส าคัญ

กิจกรรมรับการ
ตรวจเย่ียมและ
ติดตามผลการ
ด าเนินงานชมรม 
TO BE NUMBER 
ONE  2 คร้ัง
คร้ังท่ี 2 ค่าอาหาร
ว่างและเคร่ืองด่ืม 
150 คน x 25 บาท
 x 1 วัน

3,750 งบพัฒนา
จังหวัด

3,750 สสจ. สสจ.

ร่วมงานมหกรรมรวมพลสมาชิก  
TO BE NUMBER ONE 
ระดับประเทศ

เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบ
งาน ใน
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง และ
สมาชิก ชมรม 
TO BE 
NUMBER ONE

60คน ค่าเบ้ียเล้ียง 
เจ้าหน้าท่ี 30 คนx 
240บาท x 3วัน

21,600 งบพัฒนา
จังหวัด

เม.ย.-ก.ย.63 21,600 สสจ. สสจ.

ค่าเช่าท่ีพัก 40 คน
 x 600 บาท x 3 วัน

72,000 งบพัฒนา
จังหวัด

72,000 สสจ. สสจ.

ค่าจ้างเหมารถตู้ 
ร่วมงานมหกรรม
รวมพลสมาชิก  TO
 BE NUMBER 
ONE 
ระดับประเทศ  2 
คัน x 2,500 บาท x
 2 วัน

10,000 งบพัฒนา
จังหวัด

10,000 สสจ. สสจ.

31 ยทุธ1 แผนที1่



(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน
 งาน

 (3)
โครงการ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จ านวนเงิน    
(บาท)

แหล่งงบ 
ประมาณ

ระบุเดือน 
ท่ีด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

    (10)   แผนการใช้งบประมาณ
(11)  ระยะเวลาด าเนินการ/

งบประมาณ
 (12) 

ผู้รับผิด 
ชอบ

(13) 
หน่วย 
งาน

 (9)  กลุ่มเป้าหมายนโยบาย สสจ.สิงห์บุรี(1-4)
     (5)      

แผนงาน/โครงการ
  (6)  

วัตถุประสงค์
    (7)     
ตัวช้ีวัด

            (8)             
กิจกรรมส าคัญ

กิจกรรมร่วมงาน
มหกรรมรวมพล
สมาชิก  TO BE 
NUMBER ONE 
ระดับประเทศ 
จ านวน 2 บูธ x 
60,000 บาท

120,000 งบพัฒนา
จังหวัด

120,000 สสจ. สสจ.

ค่าอาหารส าหรับผู้
ร่วมกิจกรรม
(บุคคลภายนอก)
(ร่วมงานมหกรรม
รวมพลสมาชิก  TO
 BE NUMBER 
ONE 
ระดับประเทศ ) 
30 คน x 240 บาท
 x 3 วัน

21,600 งบพัฒนา
จังหวัด

21,600 สสจ. สสจ.

จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ ชมรม TO
 BE NUMBER ONE ท้ัง 4 
ประเภท (กระทรวงยุติธรรม/
ชุมชน/สถานประกอบการ/
โรงเรียน)

ชมรมTO BE
 NUMBER 
ONE

ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการฯ 6ป้าย 
x200 บาท

1,200 งบพัฒนา
จังหวัด

ม.ค.-มิ.ย.63 1,200 สสจ. สสจ.

ป้ายชมรม TO BE 
NUMBER ONE  6
 ป้าย x 200 บาท

1,200 งบพัฒนา
จังหวัด

1,200 สสจ. สสจ.

32 ยทุธ1 แผนที1่



(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน
 งาน

 (3)
โครงการ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จ านวนเงิน    
(บาท)

แหล่งงบ 
ประมาณ

ระบุเดือน 
ท่ีด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

    (10)   แผนการใช้งบประมาณ
(11)  ระยะเวลาด าเนินการ/

งบประมาณ
 (12) 

ผู้รับผิด 
ชอบ

(13) 
หน่วย 
งาน

 (9)  กลุ่มเป้าหมายนโยบาย สสจ.สิงห์บุรี(1-4)
     (5)      

แผนงาน/โครงการ
  (6)  

วัตถุประสงค์
    (7)     
ตัวช้ีวัด

            (8)             
กิจกรรมส าคัญ

จัดท าเล่มสรุปผล
การด าเนินงาน
โครงการ TO BE 
NUMBER ONE  
จังหวัดสิงห์บุรี 
จ านวน20 เล่ม
x 500 บาท (เล่มสี
ปกแข็ง)

10,000 งบพัฒนา
จังหวัด

10,000 สสจ. สสจ.

อบรมแกนน าสมาชิก TO BE 
NUMBER ONE จังหวัดสิงห์บุรี

เยาวชนแกน
น าสมาชิก
TO BE 
NUMBER 
ONE

35 คน อบรมแกนน า
สมาชิก TO BE 
NUMBER ONE 
จังหวัดสิงห์บุรี  
ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม 35 คน 
x 25 บาท x 2 วัน

1,750 งบพัฒนา
จังหวัด

ม.ค.-มี.ค.63 1,750 สสจ. สสจ.

อบรมแกนน า
สมาชิก TO BE 
NUMBER ONE 
จังหวัดสิงห์บุรี  
ค่าอาหารกลางวัน 
35 คน x 130 บาท
 x 2 วัน

9,100 งบพัฒนา
จังหวัด

9,100 สสจ. สสจ.

33 ยทุธ1 แผนที1่



(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน
 งาน

 (3)
โครงการ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จ านวนเงิน    
(บาท)

แหล่งงบ 
ประมาณ

ระบุเดือน 
ท่ีด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

    (10)   แผนการใช้งบประมาณ
(11)  ระยะเวลาด าเนินการ/

งบประมาณ
 (12) 

ผู้รับผิด 
ชอบ

(13) 
หน่วย 
งาน

 (9)  กลุ่มเป้าหมายนโยบาย สสจ.สิงห์บุรี(1-4)
     (5)      

แผนงาน/โครงการ
  (6)  

วัตถุประสงค์
    (7)     
ตัวช้ีวัด

            (8)             
กิจกรรมส าคัญ

1 1 1 KPI 9.2 ร้อยละ
ของประชากร
สูงอายุท่ีมี
พฤติกรรม
สุขภาพท่ีพึง
ประสงค์

โครงการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ 
จังหวัดสิงห์บุรี

 -เพ่ือให้ประชาชนมี
การเตรียมความ
พร้อมเพ่ือเตรียม
เป็นผู้สูงอายุท่ีมี
คุณภาพ

ร้อยละของ
ประชาชนอายุ 
55 - 59 ปี ได้รับ
การเตือนการ
เตรียมความ
พร้อมเป็น
ผู้สูงอายุท่ีมี
คุณภาพ

งบโครงการ         432,475 501 ผู้รับผิด
ชอบงาน
ส่งเสริม
สุขภาพ
ผู้สูงอายุ

ส่งเสริม
สุข
ภาพฯ

 -เตรียมความพร้อมทุกช่วงวัยเพ่ือ
การเตรียมเป็นผู้สูงอายุท่ีมีคุณภาพ

ปชช.ทุกคน         432,475 501 ตค.62-กย.63

 -ให้ความรู้ประชาชนอายุ 55-59 
ปี เพ่ือเตือนการเตรียมความพร้อม
เป็นผู้สูงอายุท่ีมีคุณภาพ

ปชช.อายุ 
55-59 ปี

ร้อยละ 50  -ค่าอาหาร ค่า
วิทยากร

ตค.62-กย.63

KPI 9.1ร้อยละของ
ต าบลท่ีมีระบบการ
ส่งเสริมสุขภาพดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว 
(Long Term Care) 
ในชุมชนผ่านเกณฑ์

 -เพ่ือให้ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีและ
ได้รับการดูแลอย่าง
เหมาะสม

ร้อยละของต าบล
 LTC ผ่านเกณฑ์

 -สร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่าย
การด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพ
และการดูแลผู้สูงอายุ

หน่วย
บริการ
สาธารณสุข

ร้อยละ 
100

ตค.62-กย.63

 -ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาคลินก
ผู้สูงอายุในโรงพยาบาล

 -มีการพัฒนา-ด าเนินงานคลินิก
ผู้สูงอายุในโรงพยาบาลทุกแห่ง

รพท+รพช 6 แห่ง ตค.62-กย.63

 -สนับสนุนการด าเนินงานชมรม
ผู้สูงอายุให้มีกิจกรรมทุกเดือน

ชมรม
ผู้สูงอายุ

ร้อยละ 
100

ตค.62-กย.63

 -คัดเลือกชมรมผู้สูงอายุดีเด่น

34 ยทุธ1 แผนที1่



(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน
 งาน

 (3)
โครงการ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จ านวนเงิน    
(บาท)

แหล่งงบ 
ประมาณ

ระบุเดือน 
ท่ีด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

    (10)   แผนการใช้งบประมาณ
(11)  ระยะเวลาด าเนินการ/

งบประมาณ
 (12) 

ผู้รับผิด 
ชอบ

(13) 
หน่วย 
งาน

 (9)  กลุ่มเป้าหมายนโยบาย สสจ.สิงห์บุรี(1-4)
     (5)      

แผนงาน/โครงการ
  (6)  

วัตถุประสงค์
    (7)     
ตัวช้ีวัด

            (8)             
กิจกรรมส าคัญ

ร้อยละของ
ผู้สูงอายุมี
พฤติกรรม
สุขภาพท่ีพึง
ประสงค์

 -คัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุและให้
การดูแลอย่างเหมาะสม

ผู้สูงอายุ ร้อยละ 
100

ตค.62-กย.63

 -ให้ความรู้แกนน าผู้สูงอายุให้
สามารถดูแลตนเองได้ และมี
พฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์

ผู้สูงอายุ 600 คน

 -ชะลอความเส่ือมตามวัยโดยการ
สมรรถภาพทางกาย (ทดสอบ
ความพร้อมในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวันของผู้สูงอายุ)เพ่ือหา
สมรรถภาพร่างกายท่ีเส่ือมและจัด
กิจกรรมแก้ไขฟ้ืนฟูอย่างเหมาะสม

ผู้สูงอายุกลุ่ม
 1 
(ช่วยเหลือ
ตัวเองได้
สมบูรณ์)

ร้อยละ 80 ตค.62-กย.63

 -คัดเลือกผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมี
สุข
ดีเด่น

ผู้สูงอายุ 12 คน ตค.62-กย.63

ร้อยละของสถาน
บริการสาธารณสุขมี
สภาพแวดล้อมท่ี
เหมาะสมต่อการ
สร้างเสริมสุขภาพ
คนสูงอายุ และคน
พิการ

 -มีการพัฒนา/จัดส่ิงอ านวยความ
สะดวกส าหรับคนสูงอายุ และคน
พิการในหน่วยงาน/สถานบริการ
สาธารณสุขทุกแห่ง

หน่วยงาน/
สถาน
บริการ
สาธารณสุข

60 แห่ง ตค.62-กย.63

35 ยทุธ1 แผนที1่



(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน
 งาน

 (3)
โครงการ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จ านวนเงิน    
(บาท)

แหล่งงบ 
ประมาณ

ระบุเดือน 
ท่ีด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

    (10)   แผนการใช้งบประมาณ
(11)  ระยะเวลาด าเนินการ/

งบประมาณ
 (12) 

ผู้รับผิด 
ชอบ

(13) 
หน่วย 
งาน

 (9)  กลุ่มเป้าหมายนโยบาย สสจ.สิงห์บุรี(1-4)
     (5)      

แผนงาน/โครงการ
  (6)  

วัตถุประสงค์
    (7)     
ตัวช้ีวัด

            (8)             
กิจกรรมส าคัญ

 -สนับสนุนให้วัดทุกแห่งเป็นวัด
ส่งเสริมสุขภาพและสนับสนุนให้
พระสงฆ์เป็นผู้น าด้านสุขภาวะ
ของชุมชนและสังคม โดยมีพระคิ
ลานุปัฏฐาก(พระอาสาสมัคร
ส่งเสริมสุขภาพประจ าวัด อสว.) 
เป็นผู้ปฏิบัติดูแลพระสงฆ์อาพาธ 
รวมท้ังการสร้างเสริมสุขภาพ และ
การจัดการปัจจัยเส่ียงท่ีคุกคาม
สุขภาพของพระสงฆ์

วัด 188 แห่ง ตค.62-กย.63

 -คัดเลือกวัดส่งเสริมสุขภาพดีเด่น
ร้อยละของ
ผู้สูงอายุท่ีมี
ภาวะพ่ึงพิงได้รับ
การดูแลตาม 
Care Plan

 -ให้การดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะ
พ่ึงพิงในระบบ Long Term Care

ผู้สูงอายุท่ีมี
ภาวะพ่ึงพิง

ร้อยละ 
100

ตค.62-กย.63 208

 -จัดท า Care Plan ในโปรแกรม 
3C ของกรมอนามัย

หน่วย
บริการ
สาธารณสุข

53 แห่ง ตค.62-กย.63

1 1 1 KPI 4. ร้อยละ
ของเด็กอายุ 
6-14ปี สูงดีสม
ส่วน

เด็กวัยเรียนสุขภาพ
ดีมีความรอบรู้ด้าน
สุขภาพแก่เด็กวัย
เรียน

1.เพ่ือสร้างความ
รอบรู้ด้านสุขภาพแก่
เด็กวัยเรียน 2.
ปลูกฝังพฤติกรรม
สุขภาพท่ีถูกต้อง 
เหมาะสม แก่เด็กวัย
เรียน

เด็กวัยเรียน 
(6-14ปี)สูงดีสม
ส่วน

งบโครงการ          10,000 101 ส่ือสาร
องค์กร

ส่ือสาร

36 ยทุธ1 แผนที1่



(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน
 งาน

 (3)
โครงการ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จ านวนเงิน    
(บาท)

แหล่งงบ 
ประมาณ

ระบุเดือน 
ท่ีด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

    (10)   แผนการใช้งบประมาณ
(11)  ระยะเวลาด าเนินการ/

งบประมาณ
 (12) 

ผู้รับผิด 
ชอบ

(13) 
หน่วย 
งาน

 (9)  กลุ่มเป้าหมายนโยบาย สสจ.สิงห์บุรี(1-4)
     (5)      

แผนงาน/โครงการ
  (6)  

วัตถุประสงค์
    (7)     
ตัวช้ีวัด

            (8)             
กิจกรรมส าคัญ

1.สนับสนุนการด าเนินงาน
โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ(6เร่ือง
ตามท่ีกรมอนามัยก าหนด  อาหาร
 การออกก าลังกาย การเลือก
บริโภค การนอน การดูแลช่องปาก
 การล้างมือ)

ร.ร. 6 แห่ง ส่ือประชาสัมพันธ์/
สปอต 10,000 บาท

         10,000 101

2.สนับสนุนการด าเนินงาน         
2.1เฝ้าระวังภาวะโภชนาการ คัด
กรองObesity sign กลุ่มเส่ียงHT 
DM รักษา ส่งต่อ                 
2.2ให้ความรู้และจัดกิจกรรม
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่มเด็กเร่ิม
อ้วนและอ้วน ผู้ปกครอง ครู แม่
ครัว ผู้ประกอบการร้านค้าในและ
หน้าโรงเรียน                 
2.3พัฒนาคลินิคDPAC

รพ./รพ.
สต./สสอ.

60 แห่ง

 3.พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการ
ให้ค าปรึกษาลดอ้วน และ
กระบวนการปรับเปล่ียนพฤติกรรม

รพ./รพ.
สต./สสอ.

60 แห่ง
(80 คน)

-ค่าอาหารกลางวัน
อาหารว่าง 9,600  
       -ค่าตอบแทน
วิทยากรเด่ียว,กลุ่ม 
รวม14,400 บาท

37 ยทุธ1 แผนที1่



(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน
 งาน

 (3)
โครงการ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จ านวนเงิน    
(บาท)

แหล่งงบ 
ประมาณ

ระบุเดือน 
ท่ีด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

    (10)   แผนการใช้งบประมาณ
(11)  ระยะเวลาด าเนินการ/

งบประมาณ
 (12) 

ผู้รับผิด 
ชอบ

(13) 
หน่วย 
งาน

 (9)  กลุ่มเป้าหมายนโยบาย สสจ.สิงห์บุรี(1-4)
     (5)      

แผนงาน/โครงการ
  (6)  

วัตถุประสงค์
    (7)     
ตัวช้ีวัด

            (8)             
กิจกรรมส าคัญ

1 1 2 KPI 10ระดับ
ความส าเร็จของ
การด าเนินงาน
ประชาชนกลุ่ม
เส่ียง DM HT มี
ความรอบรู้ด้าน
สุขภาพเร่ือง 3อ.
3ส.

แผนงานส่งเสริม
และสนับสนุน
พฤติกรรมสุขภาพ
ตามหลัก 3 อ 3 ส

เพ่ือพัฒนาความ
รอบรู้ด้านสุขภาพ
เร่ือง 3อ.3ส.ของ
ประชาชนกลุ่มเส่ียง
 DM HT ในจังหวัด
สิงห์บุรี

ระดับ
ความส าเร็จของ
การด าเนินงาน
ประชาชนกลุ่ม
เส่ียง DM HT มี
ความรอบรู้ด้าน
สุขภาพเร่ือง 3อ.
3ส.

งบโครงการ 0 กลุ่มงาน 
สส./สอ.

ส่ือสาร

 ระดับจังหวัด
1.ขับเคล่ือน/ควบคุมก ากับ/
ติดตามการด าเนินงานในการ
ประชุมคณะกรรมการ CPPO      
 2.จัดท าช่องทางในการเข้าถึง /
ส่ือสาร/เผยแพร่ความรู้ เร่ือง 3อ.
3ส.       
 3.ผลิตส่ือต้นแบบเพ่ือใช้ในการ
ส่ือสาร เร่ือง 3อ.3ส    4.Survey 
ความรอบรู้ด้านสุขภาพเร่ือง 3อ.3
ส.(ร่วมกับกลุ่มงาน ครบ.)

                                  ต.ค.-ธ.ค.62          

ระดับอ าเภอ       
1.พัฒนาศ กยภาพภาคีเครือข่าย /
อสม./อสค.ฯลฯ 

38 ยทุธ1 แผนที1่



(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน
 งาน

 (3)
โครงการ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จ านวนเงิน    
(บาท)

แหล่งงบ 
ประมาณ

ระบุเดือน 
ท่ีด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

    (10)   แผนการใช้งบประมาณ
(11)  ระยะเวลาด าเนินการ/

งบประมาณ
 (12) 

ผู้รับผิด 
ชอบ

(13) 
หน่วย 
งาน

 (9)  กลุ่มเป้าหมายนโยบาย สสจ.สิงห์บุรี(1-4)
     (5)      

แผนงาน/โครงการ
  (6)  

วัตถุประสงค์
    (7)     
ตัวช้ีวัด

            (8)             
กิจกรรมส าคัญ

ระดับต าบล                  
 1.วิเคราะห์ข้อมูล /พัฒนาทีม /
จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้กลุ่ม
เส่ียงDM HT เร่ือง 3อ.3ส./เฝ้า
ระวังพฤติกรรมสุขภาพ

39 ยทุธ1 แผนที1่



(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครงการ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จ านวนเงิน
    (บาท)

แหล่งงบ 
ประมาณ

ระบุเดือนท่ี
ด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

งบประมาณ

    (10)   แผนการใช้งบประมาณ
(11)  ระยะเวลาด าเนินการ/

งบประมาณ
 (12) 

ผู้รับผิดชอบ
(13) 

หน่วยงาน
นโยบาย สสจ.สิงห์บุรี(1-4)

     (5)      
แผนงาน/โครงการ

  (6)  
วัตถุประสงค์

    (7)     
ตัวช้ีวัด

            (8)             
กิจกรรมส าคัญ

 (9)  กลุ่มเป้าหมาย

 40 ยทุธ1 แผนที ่2



(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครงกา

ร

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จ านวนเงิน   
 (บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุ
เดือนท่ี

ด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

1 รวมงบประมาณแผนงานท่ี 3  935,020.00 CPPO

1 3 รวมงบประมาณ    15,120.00 101 สง่เสรมิ

1 3 รวมงบประมาณ      890,000 501 สง่เสรมิ

1 3 รวมงบประมาณ        29,900 103 NCD

1 3 5 KPI 15.2 
อัตรา
อุบัติการณ์
โรคมะเร็ง
เต้านมลดลง
 (กลุ่มเป้า
หมายผู้หญิง
 30-70 ปี)

โครงการคัดกรอง
มะเร็งเต้านมโดยรถ
เอ็กซเรน์เต้านม
เคล่ือนท่ี 
(Mammogram) ใน
สตรีกลุ่มเส่ียงและด้อย
โอกาส ในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก 
พุทธศักราช 2562 
จังหวัดสิงห์บุรี

งบโครงการ         29,900 มูลนิธิกาญ
จนบารมี
(103)

NCD NCD

    (10)   แผนการใช้งบประมาณ
(11)  ระยะเวลา

ด าเนินการ/งบประมาณ
 (12) 

ผู้รับผิดชอบ
(13) 

หน่วยงาน
นโยบาย สสจ.สิงห์บุรี(1-4)

     (5)      
แผนงาน/โครงการ

  (6)  
วัตถุประสงค์

    (7)     
ตัวช้ีวัด

            (8)             
กิจกรรมส าคัญ

 (9)  กลุ่มเป้าหมาย

 41 ยทุธ1 แผนที ่3



(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครงกา

ร

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จ านวนเงิน   
 (บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุ
เดือนท่ี

ด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

    (10)   แผนการใช้งบประมาณ
(11)  ระยะเวลา

ด าเนินการ/งบประมาณ
 (12) 

ผู้รับผิดชอบ
(13) 

หน่วยงาน
นโยบาย สสจ.สิงห์บุรี(1-4)

     (5)      
แผนงาน/โครงการ

  (6)  
วัตถุประสงค์

    (7)     
ตัวช้ีวัด

            (8)             
กิจกรรมส าคัญ

 (9)  กลุ่มเป้าหมาย

1.เพ่ือเฉลิมพระ
เกียรติและถวายพระ
ราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ในโอกาส 
ในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก 
พุทธศักราช 2562
2.เพ่ือรณรงค์ให้สุข
ศึกษา ประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนท่ัวไป
และสตรี เข้าใจเร่ือง
มะเร็งเต้านม
3.คัดกรอง ค้นหาผู้ท่ี
มีปัจจัยเส่ียงต่อการ
เกิดโรคมะเร็งเต้านม
4.สอนการตรวจเต้า
นมด้วยตนเองอย่าง
ถูกต้อง
5.ตรวจเต้านมโดย
แพทย์ พยาบาล และ
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข
6.เอกซเรย์เต้านมโดย

 1.สตรีกลุ่มเส่ียง
และด้อยโอกาส
ได้รับการคัด
กรองมะเร็งเต้า
นมโดยเคร่ืองเอ็ก
เรย์เต้านม
เคล่ือนท่ี 
(Mammogram)
2.สตรีกลุ่มเส่ียง
และด้อยโอกาสมี
ความรู้ ความ
เข้าใจเร่ืองมะเร็ง
เต้านม และ
สามารถตรวจเต้า
นมด้วยตนเองได้

1.คัดกรองสตรีท่ีมีปัจจัยเส่ียงต่อ  
มะเร็งเต้านม โดยแพทย์หรือเจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุข
2.ร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมี จัด
กิจกรรมตรวจมะเร็งเต้านมโดยเคร่ือง
เอ็กซเรย์เต้านมเคล่ือนท่ี 
(Mammogram)  ในสตรีกลุ่มเส่ียง
และด้อยโอกาส 
3.สนับสนุนให้มีการด าเนินงาน
ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ด้านการ
ดูแลสุขภาพ ลดปัจจัยเส่ียงต่อการเกิด
โรคมะเร็งเต้านม

สตรีกลุ่ม
เส่ียงและ
ด้อย
โอกาส,
ประชาชน
ท่ัวไป,
อาสาสมัคร
สาธารณสุ
ข  และ
เจ้าหน้าท่ี

220  -ค่าอาหารกลางวัน อาหาร
ว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 
100 คนๆ ละ 120 บาท 
เป็นเงิน 12,000 บาท
 -ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม จ านวน 120 คนๆ
 ละ 25 บาท เป็นเงิน 3,000
 บาท
 -ค่าจ้างท าป้าย
ประชาสัมพันธ์ 
เป็นเงิน 1,500 บาท
 -ค่าเช่าห้องประชุม เป็นเงิน
 6,000 บาท
 -ค่าเช่าเคร่ืองเสียง เป็นเงิน 
 2,000 บาท
 -ค่าจ้างตกแต่งเวที และ
สถานท่ี 
เป็นเงิน 5,400 บาท

        29,900 มูลนิธิกาญ
จนบารมี
(103)

ต.ค. 62-
ก.ย.63

29,900

1 3 5 KPI 14.2ระดับ
ความส าเร็จอง
การด าเนินงาน
หมู่บ้าน/ชุมชน
ต้นแบบ
สุขภาพดี

พัฒนาระบบการ
ดูแลสุขภาพ
ประชาชนจังหวัด
สิงห์บุรี

1.เพ่ือให้ประชาชน
อายุ 15 ปีข้ึนไปมี
พฤติกรรมสุขภาพ
ถูกต้องด้วยมาตรการ 
3 อ3ส

KPI ร้อยละของ
ปชช.อายุ15ปีข้ึน
ไปมีพฤติกรรม
สุขภาพท่ีถูกต้อง
ด้วยมาตรการ3อ
3ส

งบโครงการ   890,000.00 501 นางนง
ลักษณ์      
       เกตุ
แก้ว

ส่งเสริม
สุขภาพฯ
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(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครงกา

ร

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จ านวนเงิน   
 (บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุ
เดือนท่ี

ด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

    (10)   แผนการใช้งบประมาณ
(11)  ระยะเวลา

ด าเนินการ/งบประมาณ
 (12) 

ผู้รับผิดชอบ
(13) 

หน่วยงาน
นโยบาย สสจ.สิงห์บุรี(1-4)

     (5)      
แผนงาน/โครงการ

  (6)  
วัตถุประสงค์

    (7)     
ตัวช้ีวัด

            (8)             
กิจกรรมส าคัญ

 (9)  กลุ่มเป้าหมาย

 - พัฒนาศักยภาพแกนน าคลินิก DPAC
-รณรงค์/ขับเคล่ือนการด าเนินงาน/
สร้างกระแส/ส่ือสารสังคมเร่ืองการ
ออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ               
-ให้พ้ืนท่ีทุกอ าเภอขับเคล่ือนโครงการ
เสริมสร้างคนไทยวัยท างานให้มีสุข
ภาวะท่ีดี และเตรียมพร้อมเข้าสู่วัย
ผู้สูงอายุ

ปชช.อายุ
 15 -59 ปี

177,276

2.เพ่ือให้ประชาชน
อายุ 18 ปี -59 ปี 11 
เดือน 29 วัน มีดัชนี
มวลกายปกติ

 PIร้อยละของ
ประชาชนวัย
ท างาน มีค่าดัชนี
มวลกายปกติ

  -ให้พ้ืนท่ีทุกอ าเภอจัดกิจกรรม
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม ลดพุง ลดเส่ียง 
ลดโรค

ปชช.อายุ
 18 -59 ปี
 
ครอบคลุม
 6 อ าเภอ

ค่าจัดกิจกรรมรณรงค์
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม ลด
พุง ลดเส่ียง ลดโรค 6 
อ าเภอๆละ 10,000 บาท

    60,000.00 501 ม.ค.-มิ.ย.
63

60,000

ค่าอาหารกลางวัน ๑ ม้ือ 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
 ๑ ม้ือ กิจกรรมรณรงค์
ปรับเปล่ีบยนพฤติกรรม ลด
พุง ลดเส่ียง ลดโรค พร้อม
กันท้ังจังหวัด 3,000 คน
x180 บาท 1 วัน

  540,000.00 501 ม.ค.-มิ.ย.
63

540,000

ค่าจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ 
รณรงค์ปรับเปล่ียน
พฤติกรรม ลดพุง ลดเส่ียง 
ลดโรค

  230,000.00 501 ม.ค.-มิ.ย.
63

230,000

ค่าจัดท าสปอตเผยแพร่ทาง
ทาง อสมท.

    60,000.00 501 ม.ค.-ส.ค.
63

230,000
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(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครงกา

ร

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จ านวนเงิน   
 (บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุ
เดือนท่ี

ด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

    (10)   แผนการใช้งบประมาณ
(11)  ระยะเวลา

ด าเนินการ/งบประมาณ
 (12) 

ผู้รับผิดชอบ
(13) 

หน่วยงาน
นโยบาย สสจ.สิงห์บุรี(1-4)

     (5)      
แผนงาน/โครงการ

  (6)  
วัตถุประสงค์

    (7)     
ตัวช้ีวัด

            (8)             
กิจกรรมส าคัญ

 (9)  กลุ่มเป้าหมาย

1 3 5 KPI 14.1ระดับ
ความส าเร็จ
ของการ
ด าเนินงาน
องค์กรต้นแบบ
สุขภาพดี

องค์กรต้นแบบ
สุขภาพดี

7.เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีใน
ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดสิงห์บุรีมี
พฤติกรรมสุขภาพท่ี
ถูกต้องด้วยมาตรการ 
3 อ 3 ส

KPI 14.1ระดับ
ความส าเร็จของ
การด าเนินงาน
องค์กรต้นแบบ
สุขภาพดี

งบโครงการ     15,120.00 101 ม.ค.-ส.ค.
63

11,400 นางนง
ลักษณ์
เกตุแก้ว

ส่งเสริม
สุขภาพฯ

 - พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีใน
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี -
จัดกิจกรรมการออกก าลังกายทุกวัน
พุธ 
 - ติดตามช่ัง น้ าหนัก เพ่ือดู BMI ทุก
เดือน                                   
- มีการให้รางวัลเพ่ือสร้างขวัญและ
ก าลังใจ                               
- สรุปวิเคราะห์ และประเมินผล

ค่าอาหารกลางวัน ๑ ม้ือ 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
 ๑ ม้ือพัฒนาศักยภาพและ
ปรับเปล่ีบยนพฤติกรรม ลด
พุง ลดเส่ียง ลดโรค พร้อม
กันท้ังส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดสิงห์บุรี 96 คนx120
 บาท 1 วัน

        11,520 101 ม.ค.-ส.ค.
63

11,520

ค่าสมนาคุณวิทยากร 6 
ชมๆละ 600 บาท

          3,600 101 ม.ค.-ส.ค.
63

3,600
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(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครงการ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

   จ านวนเงิน  
  (บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
ด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

1 รวมงบประมาณแผนงานท่ี 4    752,717.00 CPPO

1 4 รวมงบประมาณ 48000 101

1 4 รวมงบประมาณ        388,317 102

1 4 รวมงบประมาณ        316,400 501

1 4 6 KPI 17.1ร้อยละการ
เฝ้าระวังกลุ่มเส่ียงท่ี
สงสัยวัณโรคด้วยการ
เอกซเรย์ทรวงอก
(ประกอบด้วย 
HCWs,Household 
Contact,HIV,Prison
er)

แผนการป้องกัน
และลดปัจจัยเส่ียง
ด้านสุขภาพและ
บริหารจัดการ
ส่ิงแวดล้อมให้เอ้ือ
ต่อการมีสุขภาพดี

1. ผู้ติดเช้ือเอช
ไอวีและผู้ป่วย
วัณโรคลดลง

1. เฝ้าระวังกลุ่มเส่ียง
สงสัยวัณโรคด้วยการ 
เอกซเรย์ทรวงอก 
ประกอบด้วย HCWs
 Household  
Contact HIV และ 
Prisoner

งบโครงการ 0 คร. คร.

1.นิเทศ และก ากับการ
ด าเนินงานผ่าน NOC-TB 
อ าเภอ และติดตามผลงานใน
การประชุม กวป. ทุกเดือน

กลุ่มเส่ียง
สงสัยวัณโรค
 ได้แก่
HCWs, 
Household
Contact, 
HIV,และ 
Prisoner

6,441 คน  -

2. ส่งเสริมให้
กลุ่มเยาวชนมี
การใช้ถุงยาง
อนามัยมากข้ึน

2. อัตราการใช้ถุงยาง
อนามัยในกลุ่ม
นักเรียน ม.5 และ
ปวช.2เพ่ิมข้ึน

1. ประสาน อปท.และ
หน่วยงานองค์กรภายใต้
คณะอนุกรรมการฯเอดส์จังหวัด
ในการมีส่วนร่วมสนับสนุนการ
ด าเนินงาน

หน่วยงาน
อปท.และ 
คณะอนุ-
กรรมการฯ

38 คน

2. ประชุมคณะอนุกรรมการฯ
เอดส์จังหวัดหรือคณะท างาน
พัฒนาระบบบริการดูแลฯ

คณะอนุกรรม
การหรือ
คณะท างาน

    (10)   แผนการใช้งบประมาณ
(11)  ระยะเวลาด าเนินการ/

งบประมาณ
 (12) 

ผู้รับผิดชอบ
(13) 

หน่วยงาน
นโยบาย สสจ.สิงห์บุรี(1-4)      (5)      

แผนงาน/โครงการ
  (6)  

วัตถุประสงค์
    (7)     

ตัวช้ีวัด
            (8)             

กิจกรรมส าคัญ
 (9)  กลุ่มเป้าหมาย
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(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครงการ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

   จ านวนเงิน  
  (บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
ด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

    (10)   แผนการใช้งบประมาณ
(11)  ระยะเวลาด าเนินการ/

งบประมาณ
 (12) 

ผู้รับผิดชอบ
(13) 

หน่วยงาน
นโยบาย สสจ.สิงห์บุรี(1-4)      (5)      

แผนงาน/โครงการ
  (6)  

วัตถุประสงค์
    (7)     

ตัวช้ีวัด
            (8)             

กิจกรรมส าคัญ
 (9)  กลุ่มเป้าหมาย

3. รวบรวมข้อมูลแผนงาน/
โครงการและผลการด าเนินงาน

หน่วยงาน
อปท.และ 
คณะอนุ-
กรรมการฯ

4. ส ารวจสถานบริการและ
พนักงานบริการ 1 คร้ัง

พนักงาน
บริการ

100 คน

5. ติดตามเย่ียมสถานบริการ
และพนักงานบริการในพ้ืนท่ี
เดือนละ 1 คร้ัง

พนักงาน
บริการ

6. ด าเนินงานเฝ้าระวังทาง
ระบาดวิทยาโรคเอดส์

พนักงาน
บริการ

100 คน

  6.1 ส ารวจพฤติกรรมที
สัมพันธ์กับการติดเช้ือเอชไอวี
ของ นักเรียนม.5 และปวช.2

นร.ชาย/
หญิงม.5 
และปวช.2

1,120 คน

6.2 ส ารวจหาอัตราการติดเช้ือ
เอชไอวี/ซิฟิลิส/HepBรายใหม่
ในกลุ่มหญิงฝากครรภ์

 หญิงฝาก
ครรภ์

200 คน
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(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครงการ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

   จ านวนเงิน  
  (บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
ด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

    (10)   แผนการใช้งบประมาณ
(11)  ระยะเวลาด าเนินการ/

งบประมาณ
 (12) 

ผู้รับผิดชอบ
(13) 

หน่วยงาน
นโยบาย สสจ.สิงห์บุรี(1-4)      (5)      

แผนงาน/โครงการ
  (6)  

วัตถุประสงค์
    (7)     

ตัวช้ีวัด
            (8)             

กิจกรรมส าคัญ
 (9)  กลุ่มเป้าหมาย

1 4 6 KPI 18.2 ระดับ
ความส าเร็จของ
อ าเภอมีระบบรับแจ้ง
ข่าว/ป่วย จากการ
สัมผัสสารเคมีทางการ
เกษตร 3 ชนิด (พา
ราควอต คลอไพริฟอส
 ไกลโฟเสต) โดย
ประชาชน/อสม. ผ่าน
 Mobile Application
 สู่หน่วยบริการ(คลีนิก
สารเคมีเกษตร/คลีนิก
โรคจากการท างาน)

จัดการภัยคุกคาม
ความม่ันคงทาง
สุขภาพ "ยุติการใช้
สารเคมีทาง
การเกษตรท่ีมี
อันตรายสูง 3 ชนิด
 ภายในปี 2563"

1.เพ่ือให้มีข้อมูล
ด้านปัจจัยเส่ืยงต่อ
สุขภาพ ผลกระทบ
ต่อสุขภาพและ
ส่ิงแวดล้อม จากการ
สัมผัสสารเคมี
ทางการเกษตร เพ่ือ
น าไปสู่การยกระดับ
การเฝ้าระวัง ป้องกัน
 ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพจารสารเคมี
ทางการเกษตร และ
ยุติการใช้สารเคมี
ทางการเกษตร
อันตรายสูง 3 ชนิด
ท่ีมีผลกระทบต่อ
สุขภาพของผู้สัมผัส

1.ระดับความส าเร็จ
ของจังหวัดมีการ
ขับเคล่ือนมาตรการ
ยุติการใช้สารเคมีทาง
การเกษตรท่ีมี
อันตรายสูงร่วมกับ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ในระดับส่วนกลาง

งบโครงการ           27,000 101 อวล อวล

 1.จัดประชุมคณะกรรมการ 
พ.ร.บ.โรคจากการประกอบ
อาชีพและโรคจากส่ิงแวดล้อม 
จังหวัดสิงห์บุรี  และด าเนินงาน
ตามบทบาทหน้าท่ี (วาระตาม
นโยบายด้านด้านโรคจากการ
ประกอบอาชีพและโรคจากการ
ส่ิงแวดล้อมและสถานการณ์
ของจังหวัด)

คณะกรรม
การ พ.ร.บ.
โรคจากการ
ประกอบ
อาชีพและ
โรคจาก
ส่ิงแวดล้อม 
จังหวัด
สิงห์บุรี

16 คน 1. ค่าเบ้ียประชุม 
คณะกรรมฯ 15 คน 
(1 คน x 2,000 บาท 
และ 15 คน x 1,500
 บาท) x 1 คร้ัง เป็น
เงิน 24,500 บาท   
2. ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม จ านวน 20
 คน x 25 บาท x 1 
คร้ัง เป็นเงิน 500 บาท
3.ค่าวัสดุ เป็นเงิน 
2,500 บาท

          27,000 101 ก.พ.- มี.ค.63       27,000
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(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครงการ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

   จ านวนเงิน  
  (บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
ด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

    (10)   แผนการใช้งบประมาณ
(11)  ระยะเวลาด าเนินการ/

งบประมาณ
 (12) 

ผู้รับผิดชอบ
(13) 

หน่วยงาน
นโยบาย สสจ.สิงห์บุรี(1-4)      (5)      

แผนงาน/โครงการ
  (6)  

วัตถุประสงค์
    (7)     

ตัวช้ีวัด
            (8)             

กิจกรรมส าคัญ
 (9)  กลุ่มเป้าหมาย

2.เพ่ือพัฒนากลไก
การเฝ้าระวัง การ
รายงานข้อมูลฯ 
และการจัดการ
ปัญหาผลกระทบ
ต่อสุขภาพและ
ส่ิงแวดล้อมจาก
สารเคมีทาง
การเกษตรใน
ระดับจังหวัด 
ภายใต้ พ.ร.บ.
ควบคุมโรคจาก
การประกอบ
อาชีพและโรคจาก
ส่ิงแวดล้อม พ.ศ.
2562

2. ระดับความส าเร็จ
ของจังหวัดมีระบบ
รับแจ้งข่าว/ป่วย 
จากการสัมผัส
สารเคมีทาง
การเกษตร 3 ชนิด 
(พาราควอต คลอไพ
ริฟอส ไกลโฟเสต) 
โดยประชาชน/อสม. 
ผ่าน Mobile 
Application สู่
หน่วยบริการ(คลีนิก
สารเคมีเกษตร/คลีนิก
โรคจากการท างาน)

2.ก ากับ ติดตาม ระบบรับแจ้ง
ข่าว/ป่วย จากการสัมผัส
สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด 
(พาราควอต คลอไพริฟอส 
ไกลโฟเสต)โดยประชาชน/อสม.
 ผ่าน Mobile Application สู่
หน่วยบริการ(คลีนิกสารเคมี
เกษตร/คลีนิกโรคจากการ
ท างาน)

ทีมงาน อวล 6 คน พ.ย.62-ก.ย.63 อวล สสจ.
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(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครงการ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

   จ านวนเงิน  
  (บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
ด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

    (10)   แผนการใช้งบประมาณ
(11)  ระยะเวลาด าเนินการ/

งบประมาณ
 (12) 

ผู้รับผิดชอบ
(13) 

หน่วยงาน
นโยบาย สสจ.สิงห์บุรี(1-4)      (5)      

แผนงาน/โครงการ
  (6)  

วัตถุประสงค์
    (7)     

ตัวช้ีวัด
            (8)             

กิจกรรมส าคัญ
 (9)  กลุ่มเป้าหมาย

                                                                                            3.ระดับความส าเร็จ
ของจังหวัดมีการ
จัดท าฐานข้อมูลอาชีว
อนามัยและ
ส่ิงแวดล้อม 
(Occupation and 
Environmental 
Health Profile : 
OEHP) ด้านการ
เกษตรกรรม และมี
การรายงานการ
เจ็บป่วย หรือ
เสียชีวิตจากสารเคมี
ทางการเกษตร(รหัส
โรค T60)

3.ก ากับ ติดตาม การจัดท า
ฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและ
ส่ิงแวดล้อม (Occupation and
 Environmental Health 
Profile : OEHP) ด้านการ
เกษตรกรรม และมีการรายงาน
การเจ็บป่วย หรือเสียชีวิตจาก
สารเคมีทางการเกษตร(รหัสโรค
 T60)

ทีมงาน อวล 6 คน พ.ย.62-ก.ย.63 อวล สสจ.

1 4 6 KPI 18.1 ระดับ
ความส าเร็จของ
โรงพยาบาลท่ี
พัฒนาอนามัย
ส่ิงแวดล้อม ได้
ตามเกณฑ์ 
GREEN&CLEAN 
Hospital

แผนงานท่ี 4 ลดปัจจัย
เส่ียงด้านสุขภาพและ
บริหารจัดการ
ส่ิงแวดล้อมให้เอ้ือต่อ
การมีสุขภาพดี/
โครงการพัฒนาอนามัย
ส่ิงแวดล้อมให้ได้ตาม
เกณฑ์ GREEN & 
CLEAN Hospital /

เพ่ือบริหาร
จัดการสถาน
บริการ
สาธารณสุขของ
รัฐ
ลดผลกระทบ
ต่อสุขภาพ
จากส่ิงแวดล้อม

KPI ร้อยละของ 
โรงพยาบาลท่ีพัฒนา
อนามัยส่ิงแวดล้อมได้
ตามเกณฑ์GREEN &
 CLEAN Hospital 
ผ่านเกณฑ์ระดับ ดี
มาก Plus

งบโครงการ          319,907           102 อวล อวล

1.จัดประชุมทีมตรวจประเมินฯ 
เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์และ
วางแผนส่งเสริมการพัฒนา
อนามัยส่ิงแวดล้อมของ รพ. 
ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN 
Hospital

คณะกรรมกา
รระดับ
จังหวัด/
จนท. รพ

7 คน 1. ค่าอาหาร 7 คน x 
180 บาท  เป็นเงิน 
1,260 บาท        
2.ค่าวัสดุ  1,087 บาท

            2,347           102 ม.ค.63        2,347
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(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครงการ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

   จ านวนเงิน  
  (บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
ด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

    (10)   แผนการใช้งบประมาณ
(11)  ระยะเวลาด าเนินการ/

งบประมาณ
 (12) 

ผู้รับผิดชอบ
(13) 

หน่วยงาน
นโยบาย สสจ.สิงห์บุรี(1-4)      (5)      

แผนงาน/โครงการ
  (6)  

วัตถุประสงค์
    (7)     

ตัวช้ีวัด
            (8)             

กิจกรรมส าคัญ
 (9)  กลุ่มเป้าหมาย

PI 1.มีการคัดแยกมูล
ฝอยท่ัวไป คือ มูล
ฝอยรีไซเคิล มูลฝอย
อินทรีย์   มูลฝอย 
อ่ืนๆ ไปยังท่ีพักรวม 
 มูลฝอยอย่างถูก
สุขลักษณะ

2. ตรวจประเมินรับรอง เพ่ือให้
ค าแนะน าและติดตามการ
ด าเนินงานโรงพยาบาลตาม
เกณฑ์มาตรฐาน GREEN &
CLEAN Hospital โดย
คณะกรรมการระดับจังหวัด 
เป้าหมาย 6 รพ. จ านวน 3 คร้ัง

คณะกรรม 
การระดับ
จังหวัด/
จนท. รพ

7 คน 1.ค่าเบ้ียเล้ียง
คณะกรรมการระดับ
จังหวัด จ านวน 7 คน
 คนละ 120 บาท/วัน
 ออกประเมิน รพ. 
จ านวน 9 วัน (วันละ 
2 รพ.) เป็นเงิน 7,560
 บาท

            7,560           102 มค - มี.ค. 63        7,560

PI 2.มีการจัดการมูล
ฝอยติดเช้ือตาม
กฎหมาย 
กฎกระทรวงว่าด้วย
การจัดการมูลฝอยติด
เช้ือ พ.ศ. 2545

3.สนับสนุนการด าเนินงานการ
บริหารจัดการขยะและ
ส่ิงแวดล้อมในส านักงาน
สาธารณสุข โรงพยาบาล 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลและชุมชน

 รพ./รพ.สต 6 แห่ง  -งบประมาณ
สนับสนุนโรงพยาบาล
 และ รพ.สต.ในรูป
เคร่ือข่าย จ านวน 6 
เคร่ือข่ายๆละ 50,000
 บาท

         300,000           102 ต.ค.62-ก.ค.63     300,000

PI 3.มีการพัฒนา
ส้วมมาตรฐานสะอาด 
เพียงพอ และ
ปลอดภัย(HAS) ท่ี
อาคารผู้ป่วยนอก
(OPD)และท่ีอาคาร
ผู้ป่วยใน(IPD)

 -จัดซ้ือถุงขยะติดเช้ือ
ท่ีมีเคร่ืองหมายบ่ง
บอก (ถุงขยะ   ติด
เช้ือสีแดง พิมพ์ 1 สี) 
ขนาด 36”x 45”และ
ขนาด 22”x 30” 
หรือขนาดใกล้เคียง 
เป็นเงิน 10,000  บาท

          10,000 102 ก.ย.63       10,000

PI 4.มีการ
ด าเนินงานนโยบาย
โรงพยาบาลอาหาร
ปลอดภัยร่วมกับภาคี
เครือข่ายในพ้ืนท่ี
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(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครงการ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

   จ านวนเงิน  
  (บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
ด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

    (10)   แผนการใช้งบประมาณ
(11)  ระยะเวลาด าเนินการ/

งบประมาณ
 (12) 

ผู้รับผิดชอบ
(13) 

หน่วยงาน
นโยบาย สสจ.สิงห์บุรี(1-4)      (5)      

แผนงาน/โครงการ
  (6)  

วัตถุประสงค์
    (7)     

ตัวช้ีวัด
            (8)             

กิจกรรมส าคัญ
 (9)  กลุ่มเป้าหมาย

5.การจัดบริการ
อาชีวอนามัยและเวช
กรรมส่ิงแวดล้อม 
ระดับเร่ิมต้น
พัฒนาข้ึนไป

PI 6.มีการจัดการ
ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
ตามกฎหมายฯ 
มาตรา 80 ว่าด้วย
การจัดการคุณภาพ
น้ าท้ิง

1 4 6 การบริหารจัดการ
ส่ิงแวดล้อม

เพ่ือให้จังหวัดมี
ระบบจัดการ
ปัจจัยเส่ียงด้าน
ส่ิงแวดล้อม
และมีมาตรการ
ส่งเสริมให้เกิด
ปัจจัยเอ้ือด้าน
ส่ิงแวดล้อมเพ่ือ
สุขภาพของ
ประชาชน

KPI ร้อยละของ
จังหวัดมีระบบ
จัดการปัจจัยเส่ียง
ด้านส่ิงแวดล้อมท่ี
ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพ

1 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
สถานการณ์และการเฝ้าระวัง
ด้านส่ิงแวดล้อม

งบโครงการ 0 อวล อวล
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(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครงการ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

   จ านวนเงิน  
  (บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
ด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

    (10)   แผนการใช้งบประมาณ
(11)  ระยะเวลาด าเนินการ/

งบประมาณ
 (12) 

ผู้รับผิดชอบ
(13) 

หน่วยงาน
นโยบาย สสจ.สิงห์บุรี(1-4)      (5)      

แผนงาน/โครงการ
  (6)  

วัตถุประสงค์
    (7)     

ตัวช้ีวัด
            (8)             

กิจกรรมส าคัญ
 (9)  กลุ่มเป้าหมาย

1 4 6 KPI 19 จ านวน
โรงเรียนต้นแบบ
ด้านสุขภาพ

โรงเรียนต้นแบบ
ด้านสุขภาพ

1.เพ่ือส่งเสริม
ให้นักเรียนมี
พฤติกรรมการ
บริโภคทีถูกต้อง
   2. เพ่ือให้
โรงเรียนมี
สภาพแวดล้อม
ท่ีดีและเอ้ือต่อ
สุขภาพ

 จ านวนโรงเรียน
ต้นแบบด้านสุขภาพ

งบโครงการ           21,000 101 นางมะลิ  
ชาญณรงค์

ทันตฯ

1. จัดประชุมเพ่ือช่ีแจง
ผู้เก่ียวข้อง
2. PCC คัดเลือกโรงเรียนในเขต
รับผิดชอบเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรม
และด าเนินการตามเกณฑ์
โรงเรียนต้นแบบด้านสุขภาพ  
(PCC ละ 1 รร. 
3. ทีมจังหวัดออกประเมิน
โรงเรียนเป้าหมาย ภาคเรียนละ
 1 คร้ัง              
4. มอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียน
ท่ีผ่านเกณฑ์  
5.สรุปประเมินผล

โรงเรียน 20 รร. 1.ค่าอาหารกลางวัน 
อาหารว่าง จ านวน 30
 คน x 120 บาท x 5
 คร้ัง    เป็นเงิน
18000 บาท           
  

          18,000 101    1 พ.ย.62- 
ม.ค.63,  เม.ย.63
 ,มิ.ย.63,ส.ค.63 
     

18,000

2.ค่าเกียรติบัตรพร้อม
กรอบ จ านวน 20 
ฉบับ x 150 บาท เป็น
เงิน 3,000

            3,000 101 ส.ค.-63        3,000

1 4 6 KPI 19.2 ระดับ
ความส าเร็จการ
ด าเนินกิจกรรม 
อสม.น้อยใน
โรงเรียน

โครงการเด็กไทย
บริโภคปลอดภัย 
ห่างไกลโรคNCDs 
(อสม.น้อย)

1.ส่งเสริม
กิจกรรม อสม 
น้อย เช่ือมโยง
สู่ชุมชน

ระดับความส าเร็จ
การด าเนินกิจกรรม 
อสม.น้อยในโรงเรียน

งบโครงการ           13,920 102 กันอเนก
ช้อยหิรัญ

คบ.
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(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครงการ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

   จ านวนเงิน  
  (บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
ด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

    (10)   แผนการใช้งบประมาณ
(11)  ระยะเวลาด าเนินการ/

งบประมาณ
 (12) 

ผู้รับผิดชอบ
(13) 

หน่วยงาน
นโยบาย สสจ.สิงห์บุรี(1-4)      (5)      

แผนงาน/โครงการ
  (6)  

วัตถุประสงค์
    (7)     

ตัวช้ีวัด
            (8)             

กิจกรรมส าคัญ
 (9)  กลุ่มเป้าหมาย

โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ อสม.
น้อย  อย่างน้อย PCC ละ 1 
แห่ง และด าเนินกิจกรรมตาม
แบบประเมินตนเอง

ทีม 20ทีม  -  -  -  พ.ย. 62 - 
ก.ย.63

2. เพ่ือให้ครู
แกนน า 
อสม.น้อยน า
รูปแบบการ
ปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร
ของนักเรียนไป
ใช้

1. ร้อยละของจ านวน
โรงเรียนท่ีครูแกนน า
ได้รับการอบรมการ
ใช้รูปแบบการ
ปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการบริโภค
อาหารของนักเรียน 
ร้อยละ 100

1. จัดอบรมครูแกนน าอสม.
น้อยและเจ้าหน้าท่ี

1. ครูแกน
น าอสม.
น้อยและ
เจ้าหน้าท่ีท่ี
เก่ียวข้อง
2. 
สถานศึกษา
ในจังหวัด
สิงห์บุรีท่ี
สนใจและส่ง
ใบสมัคร  
อสม.น้อย

40 คน
PCC ละ 
1 
โรงเรียน
หรือตาม
เกณฑ์ท่ี 
อย.ก าหนด

1. ค่าอาหารกลางวัน 
จ านวน 40  คน X 70
 บาท X 1 ม้ือ
2. อาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม ส าหรับผู้
เข้ารับการอบรม 
ผู้จัด และวิทยากร 
จ านวน  40 คน X 25
 บาท X 2 ม้ือ
3.  ค่าตอบแทน
วิทยากร จ านวน 5 
ช่ัวโมง X 500 บาท
4. ค่าวัสดุ

            7,300 102  ก.พ. 63 - 
มี.ค 63

7,300
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(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครงการ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

   จ านวนเงิน  
  (บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
ด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

    (10)   แผนการใช้งบประมาณ
(11)  ระยะเวลาด าเนินการ/

งบประมาณ
 (12) 

ผู้รับผิดชอบ
(13) 

หน่วยงาน
นโยบาย สสจ.สิงห์บุรี(1-4)      (5)      

แผนงาน/โครงการ
  (6)  

วัตถุประสงค์
    (7)     

ตัวช้ีวัด
            (8)             

กิจกรรมส าคัญ
 (9)  กลุ่มเป้าหมาย

3. เพ่ือให้เกิด
ปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร
ของนักเรียน

1. ร้อยละของจ านวน
โรงเรียนท่ีครูแกนน า
ซ่ึงผ่านการอบรมมี
การน ารูปแบบการ
ปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการบริโภค
อาหารของนักเรียนไป
ใช้ ร้อยละ 100

1. สนับสนุนส่ือและชุดทดสอบ
อาหารเบ้ืองต้น ให้กับโรงเรียน 
ในการด าเนินงาน

1.
สถานศึกษา
ในจังหวัด
สิงห์บุรีท่ีเข้า
รับการ
อบรมอสม.
น้อย

PCC ละ 
1 
โรงเรียน
หรือตาม
เกณฑ์
ท่ีอย.
ก าหนด

6. ชุดทดสอบสารบอ
แรกซ์ จ านวน 20 
กล่อง x 90 บาท
7. ชุดทดสอบฟอร์มา
ลีน จ านวน 40 กล่อง
 x 18 บาท
8. ชุดทดสอบสารซา
ลิซิลิค จ านวน 20 
กล่อง x 120 บาท
9. ชุดทดสอบสาร
โซเดียมไฮโดรซัลไฟต์
ในอาหาร จ านวน 20
 กล่อง x 85 บาท

            6,620 102  ก.พ. 63 - 
มี.ค 63

       6,620

1 4 7 KPI 20 ร้อยละ
ของอาหารสด
และอาหารแปร
รูปท่ีได้รับการ
ตรวจสอบ ได้
มาตรฐานตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด

โครงการสิงห์บุรี
เมืองอาหาร
ปลอดภัย 
ประชาชนสุขใจ 
เศรษฐกิจรุ่งเรือง

1. เพ่ือให้
ผลิตภัณฑ์
อาหารในเขต
จังหวัดสิงห์บุรี 
ได้รับการ
ตรวจสอบ
คุณภาพ
มาตรฐาน

ร้อยละ 96 ของ
อาหารสดและอาหาร
แปรรูปท่ีได้รับการ
ตรวจสอบ ได้
มาตรฐานตามเกณฑ์
ท่ีก าหนด

งบโครงการ          316,400 501 นัยนา คบ.
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(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครงการ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

   จ านวนเงิน  
  (บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
ด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

    (10)   แผนการใช้งบประมาณ
(11)  ระยะเวลาด าเนินการ/

งบประมาณ
 (12) 

ผู้รับผิดชอบ
(13) 

หน่วยงาน
นโยบาย สสจ.สิงห์บุรี(1-4)      (5)      

แผนงาน/โครงการ
  (6)  

วัตถุประสงค์
    (7)     

ตัวช้ีวัด
            (8)             

กิจกรรมส าคัญ
 (9)  กลุ่มเป้าหมาย

1. จัดประชุมคณะท างาน/
คณะกรรมการอาหารปลอดภัย 
จังหวัดสิงห์บุรี จ านวน 2 คร้ัง

เจ้าหน้าท่ี 50 คน ค่าอาหารกลางวัน 
อาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม
คณะกรรมการอาหาร
ปลอดภัย จ านวน 50
 คน x 120 บาท

            6,000 501 ธ.ค.62 - ก.ค.
63

    316,400

2.ผู้บริโภค
ได้รับการ
คุ้มครองในการ
บริโภคอาหารท่ี
สะอาดและ
ปลอดภัย

2. จัดซ้ือชุดทดสอบอาหาร
เบ้ืองต้นให้กับพ้ืนท่ีเพ่ือเฝ้าระวัง

ค่าชุดทดสอบอาหาร 
6 ชนิดได้แก่ บอแรกซ์
 ฟอร์มาลีน สารฟอก
ขาว สารกันรา ยาฆ่า
แมลง และน้ ามันทอด
ซ้ า

         111,300 501 ธ.ค.62 - ม.ค.
63

3. ผลิตภัณฑ์
อาหารของ
จังหวัดสิงห์บุรี 
ได้รับการ
ยอมรับและ
สร้างความม่ันใจ
ให้ผู้บริโภค
ท่ัวไปและ
นักท่องเท่ียว
ท่ีมาหาซ้ือเป็น
ของฝากจาก
จังหวัดสิงห์บุรี

3. พัฒนายกระดับสินค้าเกษตร
แปรรูปให้ได้มาตรฐาน (พืชผัก
สดและเห็ด)

สถานท่ีผลิต
ผักสด

6 แห่ง 3.1 ตรวจวิเคราะห์ผัก
 จ านวน 6 ตัวอย่างๆ
ละ 10,000 บาท

      60,000.00 501 เม.ย.-พ.ค.62
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(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครงการ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

   จ านวนเงิน  
  (บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
ด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

    (10)   แผนการใช้งบประมาณ
(11)  ระยะเวลาด าเนินการ/

งบประมาณ
 (12) 

ผู้รับผิดชอบ
(13) 

หน่วยงาน
นโยบาย สสจ.สิงห์บุรี(1-4)      (5)      

แผนงาน/โครงการ
  (6)  

วัตถุประสงค์
    (7)     

ตัวช้ีวัด
            (8)             

กิจกรรมส าคัญ
 (9)  กลุ่มเป้าหมาย

3.2ค่าอาหารกลางวัน
และอาหารว่าง
ส าหรับจัดประชุม
พัฒนายกระดับ
สถานท่ีผลิตผักและ
ผลไม้สดจ านวน 20 
คน x 120 บาท

            2,400 501

สถานท่ีผลิต
เห็ด

6 แห่ง 3.3  ตรวจวิเคราะห์
เห็ด จ านวน 6 ตัวอย่าง

          65,300 501

3.4 ค่าอาหาร
กลางวันและอาหาร
ว่างส าหรับจัดประชุม
พัฒนายกระดับ
สถานท่ีผลิตเห็ด 
จ านวน 50 คน x 120
 บาท

            6,000 501

4.
ผู้ประกอบการ
พัฒนา 
ศักยภาพ การ
ผลิตให้ได้
มาตรฐาน

4. ศึกษาดูงานสถานท่ีผลิตและ
แปรรูปเห็ด

4.1 ค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาดูงาน

          65,400 501 มี.ค.-62
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(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครงการ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

   จ านวนเงิน  
  (บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
ด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

    (10)   แผนการใช้งบประมาณ
(11)  ระยะเวลาด าเนินการ/

งบประมาณ
 (12) 

ผู้รับผิดชอบ
(13) 

หน่วยงาน
นโยบาย สสจ.สิงห์บุรี(1-4)      (5)      

แผนงาน/โครงการ
  (6)  

วัตถุประสงค์
    (7)     

ตัวช้ีวัด
            (8)             

กิจกรรมส าคัญ
 (9)  กลุ่มเป้าหมาย

1 4 7 KPI 20 ร้อยละ
ของอาหารสด
และอาหารแปร
รูปท่ีได้รับการ
ตรวจสอบ ได้
มาตรฐานตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด

โครงการสนับสนุน
และพัฒนาสถานท่ี
ผลิต (คัดและบรรจุ)
 ผักและผลไม้สด

1. พัฒนา
สถานท่ีผลิต 
(คัดและบรรจุ) 
ผักและผลไม้สด
 ตามขอบข่าย 
(ร่าง) ประกาศ
กระทรวง
สาธารณสุข 
เร่ือง ก าหนด
วิธีการผลิต 
เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช้ในการ
ผลิตและการ
เก็บรักษาผัก 
หรือผลไม้สด 
และการแสดง
ฉลาก

ร้อยละ 80 ของผัก
และผลไม้สดมีความ
ปลอดภัยจากสารเคมี
กาจัดศัตรูพืช

งบโครงการ 490 102 ก.พ.-63 490 นัยนา คบ.

2. เพ่ือส ารวจ
สถานการณ์
การตกค้าง
สารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชในผัก
และผลไม้สด

2. ด าเนินการสุ่มเก็บตัวอย่าง
ผักและผลไม้สด ณ สถานท่ี
ผลิตและจ าหน่ายกลุ่มเป้าหมาย 
(จังหวัด+อ าเภอ)

ตัวอย่าง 5  - ค่าซ้ือตัวอย่างผัก
และผลไม้สดส าหรับ
ส่งตัวอย่างตรวจ
วิเคราะห์ จ านวน 7 
ตัวอย่างๆละ 70 บาท

490 102 ก.พ.-63 490
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(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครงการ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

   จ านวนเงิน  
  (บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
ด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

    (10)   แผนการใช้งบประมาณ
(11)  ระยะเวลาด าเนินการ/

งบประมาณ
 (12) 

ผู้รับผิดชอบ
(13) 

หน่วยงาน
นโยบาย สสจ.สิงห์บุรี(1-4)      (5)      

แผนงาน/โครงการ
  (6)  

วัตถุประสงค์
    (7)     

ตัวช้ีวัด
            (8)             

กิจกรรมส าคัญ
 (9)  กลุ่มเป้าหมาย

1 4 7 KPI 20 ร้อยละ
ของอาหารสด
และอาหารแปร
รูปท่ีได้รับการ
ตรวจสอบ ได้
มาตรฐานตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด

โครงการผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร
ปลอดภัย ห่างไกล
สารปลอมปน

เพ่ือเฝ้าระวัง
การปลอมปน
สารท่ีมีฤทธ์ิทาง
ยาในผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร

ร้อยละ 80 ของ
ผลิตภัณฑ์อาหารกลุ่ม
 เป้าหมายมีความ
ปลอดภัยจากสารท่ีมี
ฤทธ์ิในการลด
น้ าหนักหรือ
เสริมสร้าง
สมรรถภาพทางเพศ

งบโครงการ             4,000 102 นัยนา คบ.

เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารท่ีพบการกระท า
ความผิดทางโฆษณา ณ สถานท่ี
จ าหน่าย (จังหวัด+อ าเภอ) 
หรืออยู่ใน blacklist

ตัวอย่าง 4 ค่าซ้ือตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารกลุ่ม เป้าหมาย
(blacklist)จ านวน 4
ตัวอย่างๆละ 1,000 
บาท

            4,000 102 มี.ค.63        4,000

1 4 7 KPI 20 ร้อยละ
ของอาหารสด
และอาหารแปร
รูปท่ีได้รับการ
ตรวจสอบ ได้
มาตรฐานตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด

โครงการผลิตภัณฑ์
น้ าปลาและ
น้ าเกลือปรุงอาหาร
 ณ สถานท่ีผลิต ได้
มาตรฐานไอโอดีน
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด

เฝ้าระวัง
ผลิตภัณฑ์
น้ าปลาและ
น้ าเกลือปรุง
อาหาร ให้ได้มี
ไอโอดีนตาม
เกณฑ์ท่ี
กฏหมาย
ก าหนด (2 - 3 
ppm)

ร้อยละ 70 ของ
ผลิตภัณฑ์น้ าปลา 
ผลิตภัณฑ์ปรุงรสท่ีได้
จากการย่อยโปรตีน
ของถ่ัวเหลือง และ 
น้ าเกลือปรุงอาหาร 
ณ สถานท่ีผลิต มี
ปริมาณไอโอดีนตาม
เกณฑ์ท่ีกฎหมาย
ก าหนด

งบโครงการ 0 102  - นัยนา คบ.

เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์น้ าปลา
และน้ าเกลือปรุงอาหาร ส่ง
ตรวจวิเคราะห์ ณ ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 3 
นครสวรรค์

ตัว  อย่าง 2  - 0 102 มี.ค.63
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(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครงการ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

   จ านวนเงิน  
  (บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
ด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

    (10)   แผนการใช้งบประมาณ
(11)  ระยะเวลาด าเนินการ/

งบประมาณ
 (12) 

ผู้รับผิดชอบ
(13) 

หน่วยงาน
นโยบาย สสจ.สิงห์บุรี(1-4)      (5)      

แผนงาน/โครงการ
  (6)  

วัตถุประสงค์
    (7)     

ตัวช้ีวัด
            (8)             

กิจกรรมส าคัญ
 (9)  กลุ่มเป้าหมาย

1 4 7 KPI 20 ร้อยละ
ของอาหารสด
และอาหารแปร
รูปท่ีได้รับการ
ตรวจสอบ ได้
มาตรฐานตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด

โครงการพัฒนา
ปลาช่อนแม่ลาแปร
รูปของดีเมืองสิงห์สู่
อาหารเพ่ือสุขภาพ 
ประจ าปี 2563

1. เพ่ือให้
ผลิตภัณฑ์ปลา
ช่อนแม่ลาท่ี
ผลิต/จ าหน่าย
ในเขตจังหวัด
สิงห์บุรี ได้รับ
การตรวจสอบ
คุณภาพ
มาตรฐานและ
โภชนาการท่ี
เหมาะสม

ร้อยละ 80 ของปลา
ช่อนแม่ลา
กลุ่มเป้าหมายมี
โภชนาการท่ี
เหมาะสมและมี
ความปลอดภัย

งบโครงการ       50,000.00 102 นัยนา คบ.

จัดอบรมสร้างเครือข่ายและ
ศึกษาดูงานสถานท่ีผลิตปลา
ช่อนแดดเดียวต้นแบบสิงห์บุรี 
(วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านพัฒนา
บ้านแม่ลา)

คน 30 ค่าอาหารกลางวัน 
อาหารว่าง และ
เคร่ืองด่ืม จ านวน 30
 คนๆละ 120 บาท

            3,600 102  ม.ค.-ก.พ.63       50,000

2. เพ่ือให้
ผู้ผลิต/
จ าหน่ายปลา
ช่อนแม่ลาใน
เขตจังหวัด
สิงห์บุรี มี
ความรู้ในการ
ผลิต/จ าหน่ายท่ี
ได้มาตรฐาน
และถูก
สุขลักษณะ

ร้อยละ 80 ของ
ผู้ประกอบการ
สถานท่ีผลิตและ
จ าหน่ายปลาช่อน
แดดเดียวผ่านเกณฑ์
การประเมินเบ้ืองต้น

ค่าวิทยากรบรรยาย 
จ านวน 5 ชม.ๆละ 
600 บาท

            3,000 102  ม.ค.-ก.พ.63 นัยนา คบส.
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(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครงการ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

   จ านวนเงิน  
  (บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
ด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

    (10)   แผนการใช้งบประมาณ
(11)  ระยะเวลาด าเนินการ/

งบประมาณ
 (12) 

ผู้รับผิดชอบ
(13) 

หน่วยงาน
นโยบาย สสจ.สิงห์บุรี(1-4)      (5)      

แผนงาน/โครงการ
  (6)  

วัตถุประสงค์
    (7)     

ตัวช้ีวัด
            (8)             

กิจกรรมส าคัญ
 (9)  กลุ่มเป้าหมาย

3. ผู้บริโภค
ได้รับการ
คุ้มครองในการ
บริโภค
ผลิตภัณฑ์ปลา
ช่อนแม่ลาท่ี
สะอาดและ
ปลอดภัย

พัฒนากระบวนการผลิตเพ่ือ
น าไปสู่ผลิตภัณฑ์ปลาช่อน   
แม่ลาสู่อาหารเพ่ือสุขภาพ

ตัวอย่าง 4 ค่าเบ้ียเล้ียงออกตรวจ
ประเมิน 5 วันๆละ 2
 คน x 120 บาท

            1,200 102  มี.ค.-เม.ย.63

4.ผลิตภัณฑ์
ปลาช่อนแม่ลา
ของจังหวัด
สิงห์บุรี ได้รับ
การยอมรับ
และสร้างความ
ม่ันใจให้
ผู้บริโภค  
ท่ัวไปและ
นักท่องเท่ียว
ท่ีมาหาซ้ือเป็น
ของฝากจาก
จังหวัดสิงห์บุรี

ค่าตรวจวิเคราะห์
โภชนาการผลิตภัณฑ์
ปลาช่อนแดดเดียว 
จ านวน 4 ตัวอย่างๆ 
ละ 10,500 บาท

          42,000 102  มี.ค.-เม.ย.63

ค่าวัสดุ 200 102  มี.ค.-เม.ย.63
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(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครงการ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จ านวนเงิน 
   (บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
ด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

1 5 8 รวมงบประมาณแผนงานท่ี 5 4500 101 CPPO

1 5 8 KPI 21 ระดับ
ความส าเร็จของ
ทีมคลินิกหมอ
ครอบครัวมี
โครงการท่ีภาคี
เครือข่ายเป็น
เจ้าของ

แผนงาน
ส่งเสริมการ
มีร่วมของ
ภาคีเครือข่าย

เพ่ือให้ภาคี
เครือข่ายเกิดการ 
ประสานพลัง ใน
การท ากิจกรรม
เพ่ือการพัฒนา/
แก้ไขปัญหา
สุขภาพของ
ประชาชนในชุมชน
อย่างย่ังยืน

ระดับ
ความส าเร็จของ
การด าเนินงาน
ส่งเสริมการมี
ร่วมของภาคี
เครือข่าย

งบโครงการ         4,500 101      CNO                                ส่ือสาร

ระดับจังหวัด               
1.การประชุมคณะกรรมการ CNO ทุก
 2 เดือน            
2.วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพท่ีส าคัญ/คืน
ข้อมูลให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องและภาคี
เครือข่าย 
3.นิเทศติดตามการด าเนินงานส่งเสริม
การมีร่วมของภาคีเครือข่ายของทีม
หมอครอบครัว
ระดับอ าเภอ                 
1.จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ เผยแพร่
ผลงานและนวัตกรรม ปีละ 1-2 คร้ัง 
ระดับต าบล                   
1.คืนข้อมูล/วิเคราะห์ปัญหา ส่งเสริม/
สนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายจัดท า
แผนงาน/โครงการ เพ่ือการพัฒนา/
แก้ไขปัญหาสุขภาพของ ประชาชนใน
ชุมชน

คณะกรรม
การ CNO

        
 30 คน

ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม 30 คนๆละ 25
 บาท 6 คร้ัง

        4,500 101           
พ.ย./ม.ค./
มี.ค./พ.ค./
ก.ค./ก.ย.   
 ต.ค.-ธ.ค.62
               
               
               
              
 มี.ค / ก.ค. 
               
               
             
ต.ค.-ธ.ค.62

        4,500                
     CNO    
               
               
               
               

    
   สสจ.      
               
               
               
            

   คบสอ.    
               
               
            
ทีมหมอ

ครอบครัว

    (10)   แผนการใช้งบประมาณ
(11)  ระยะเวลาด าเนินการ/

งบประมาณ
 (12) 

ผู้รับผิดชอบ
(13) 

หน่วยงาน
นโยบาย สสจ.สิงห์บุรี(1-4)      (5)     

 แผนงาน/
โครงการ

  (6)  
วัตถุประสงค์

    (7)     
ตัวช้ีวัด

            (8)             
กิจกรรมส าคัญ

 (9)  กลุ่มเป้าหมาย

 61 ยทุธ1 แผนที ่5



(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครงการ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จ านวนเงิน   
 (บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
ด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

1 6 9 รวมงบประมาณแผนงานท่ี 5 49,700 101 CPPO

1 6 9 KPI 22 ระดับ
ความส าเร็จของ
จังหวัดในการ
พัฒนาศูนย์
ปฏิบัติการภาวะ
ฉุกเฉิน (EOC) และ
ทีมตระหนักรู้
สถานการณ์ (SAT) 
ท่ีสามารถปฏิบัติงาน
ได้จริง

โครงการพัฒนา
ศักยภาพการ
จัดการภาวะ
ฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุข
(Public Health 
Emergency 
Management : 
FHEM) จังหวัด
สิงห์บุรี ปี 2563

1.สร้างทีมตอบ
โต้ภาวะฉุกเฉิน

EOC ระดับ
จังหวัด/
อ าเภอ
สามารถ
ปฏิบัติงาน
ได้จริง

งบโครงการ 30,400 101 ถาวร ยุทธศาสตร์

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้
เก่ียวกับศูนย์ปฏิบัติการภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข

คณะกรรม
การ EOC

50 คน 1.ค่าวิทยากร    2 คน
2.ค่าอาหาร 120*50   
3.ค่าพาหนะวิทยากร    
4.ค่าท่ีพีกวิทยากร

16,400 101 มค.-มีค.63 16,400

2.พัฒนา
ศักยภาพทีม 
JIT/SATทุก
ระดับให้มีความ
เข้มแข็ง

2.จัดฝึกปฏิบัติซ้อมแผนแบบบน
โต๊ะ(Table Top Exercise) และ
ฝึกซ้อมแผนแบบสมือนจริง

ทีม SAT 
และ JIT

30 คน 1.ค่าวิทยากร    2 คน  
2.ค่าอาหาร 120*30    
3.ค่าพาหนะวิทยากร

14,000 101 มค.-มีค.63 14,000 ถาวร

    (10)   แผนการใช้งบประมาณ
(11)  ระยะเวลาด าเนินการ/

งบประมาณ
 (12) 

ผู้รับผิดชอบ
(13) 

หน่วยงาน
นโยบาย สสจ.สิงห์บุรี(1-4)      (5)      

แผนงาน/
โครงการ

  (6)  
วัตถุประสงค์

    (7)     
ตัวช้ีวัด

            (8)             
กิจกรรมส าคัญ

 (9)  กลุ่มเป้าหมาย

 62 ยทุธ1 แผนที ่6



(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครงการ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จ านวนเงิน   
 (บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
ด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

    (10)   แผนการใช้งบประมาณ
(11)  ระยะเวลาด าเนินการ/

งบประมาณ
 (12) 

ผู้รับผิดชอบ
(13) 

หน่วยงาน
นโยบาย สสจ.สิงห์บุรี(1-4)      (5)      

แผนงาน/
โครงการ

  (6)  
วัตถุประสงค์

    (7)     
ตัวช้ีวัด

            (8)             
กิจกรรมส าคัญ

 (9)  กลุ่มเป้าหมาย

1 6 9 KPI 22 ระดับ
ความส าเร็จของ
จังหวัดในการ
พัฒนาศูนย์
ปฏิบัติการภาวะ
ฉุกเฉิน (EOC) 
และทีมตระหนัก
รู้สถานการณ์ 
(SAT) ท่ีสามารถ
ปฏิบัติงานได้จริง

โครงการพัฒนา
ศักยภาพการ
จัดการภาวะ
ฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุข
(Public Health 
Emergency 
Management : 
FHEM) จังหวัด
สิงห์บุรี ปี 2563

1. พัฒนา
บุคคลากรบน
พ้ืนฐาน
วิชาการทาง
ระบาดวิทยา 
เพ่ือแก้ไข
ปัญหา
สาธารณสุข
และภัยสุขภาพ

EOC ระดับ
จังหวัด/
อ าเภอ
สามารถ
ปฏิบัติงาน
ได้จริง

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้
หลักระบาดวิทยา ชีวสถิติ การ
วิจัยทางระบาดวิทยา ปและ
วิเคราะห์ข้อมูลทางระบาดวิทยา

งบโครงการ 19,300 101 แผนไทย CKO

CKO และ
 จนท.
สสจ.
สิงห์บุรี

50 1.ค่าวิทยากร 2 คน    
2.ค่าอาหาร 120*50 
3.ค่าพาหนะวิทยากร 
4.ค่าท่ีพีกวิทยากร

         8,400
         6,000
         4,000 
            900

ต.ค.62-กย.
63

19,300
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(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครงการ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

จ านวนเงิน   
 (บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
ด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

    (10)   แผนการใช้งบประมาณ
(11)  ระยะเวลาด าเนินการ/

งบประมาณ
 (12) 

ผู้รับผิดชอบ
(13) 

หน่วยงาน
นโยบาย สสจ.สิงห์บุรี(1-4)      (5)      

แผนงาน/
โครงการ

  (6)  
วัตถุประสงค์

    (7)     
ตัวช้ีวัด

            (8)             
กิจกรรมส าคัญ

 (9)  กลุ่มเป้าหมาย

2.น าระบาดวิทยา
ในการจัดล าดับ
ความส าคัญของ
ปัญหาสาธารณสุข
ของจังหวัดสิงห์บุรี
 วางแผนโครงการ
 ประเมินผล และ
ให้ค าแนะน าแก่
บุคคลากรระดับ
พ้ืนท่ี

2.รายงาน
การ
สังเคราะห์
โรคและภัย
สุขภาพ
อย่างน้อยปี
ละ 2 เร่ือง

ต.ค.62-กย.
63
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ยุทธศาสตร์ที ่2.  
บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 

 



(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน
 งาน

 (3)
โครงการ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน    
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
ด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

2 รวมงบประมาณแผนงานท่ี 1    2,195,200 CSO

2 1 รวมงบประมาณ 7100 101

2 1 รวมงบประมาณ       750,000 102

2 1 รวมงบประมาณ    1,438,100 503

2 1 3 อัตราเสียชีวิตของ
ผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน
 ภายใน 24 ชม. 
ใน โรงพยาบาล 
ระดับ A, S, M1 
(ท้ังท่ี ERและ 
Admit)ลดลง

โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากรด้าน
การแพทย์
ฉุกเฉินจังหวัด
สิงห์บุรี

งบโครงการ 863,900 503 NCD

อัตราการเสียชีวิต
ของผู้ป่วย
อุบัติเหตุจราจร 
PS >0.75

กิจกรรม
พัฒนา
ศักยภาพ
พยาบาล
ประจ าห้อง
อุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน

เพ่ือเพ่ิมพยาบาล
เฉพาะทางด้าน
เวชกิจฉุกเฉิน ใน
ระบบด้าน
การแพทย์ฉุกเฉิน

มีพยาบาล
เฉพาะ
ทางด้านเวช
กิจฉุกเฉิน ใน
ระบบด้าน
การแพทย์
ฉุกเฉินเพ่ิมข้ึน

ส่งพยาบาลประจ าห้องอุบัติเหตุ
และฉุกเฉิน ศึกษาต่อหลักสูตร
ฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง 
สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน

พยาบาล
วิชาชีพ 
ประจ าห้อง
อุบัติเหตุ
และฉุกเฉิน

4 ค่าลงทะเบียนการศึกษาหลักสูตร
ฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง 
สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน
 จ านวน4คนๆ ละ 65,000 บาท 
เป็นเงิน 260,000 บาท

260,000 สพฉ. พ.ย.62-ก.ย.63 260,000

 (9)  กลุ่มเป้าหมายนโยบาย สสจ.สิงห์บุรี(1-4)
     (5)      
แผนงาน/
โครงการ

  (6)  
วัตถุประสงค์

    (7)     
ตัวช้ีวัด

            (8)             
กิจกรรมส าคัญ

    (10)   แผนการใช้งบประมาณ
(11)  ระยะเวลาด าเนินการ/

งบประมาณ
 (12) 

ผู้รับผิดชอบ
(13) 

หน่วยงาน

 65 ยทุธ2 แผนที1่ 



(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน
 งาน

 (3)
โครงการ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน    
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
ด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

 (9)  กลุ่มเป้าหมายนโยบาย สสจ.สิงห์บุรี(1-4)
     (5)      
แผนงาน/
โครงการ

  (6)  
วัตถุประสงค์

    (7)     
ตัวช้ีวัด

            (8)             
กิจกรรมส าคัญ

    (10)   แผนการใช้งบประมาณ
(11)  ระยะเวลาด าเนินการ/

งบประมาณ
 (12) 

ผู้รับผิดชอบ
(13) 

หน่วยงาน

กิจกรรมอบรม
หลักสูตรปฐม
พยาบาล และ
ช่วยปฏิบัติ
การแพทย์ข้ัน
พ้ืนฐาน (EMR) 
(จ านวน 2 รุ่น)

เพ่ือให้มีการ
กระจายผู้
ปฏิบัติการปฐม
พยาบาล และ
ช่วยปฏิบัติ
การแพทย์ข้ึน
พ้ืนฐาน (EMR)ให้
ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี

มีผู้ปฏิบัติการ
ปฐมพยาบาล
 และช่วย
ปฏิบัติ
การแพทย์ข้ัน
พ้ืนฐาน 
(EMR)ให้
ครอบคลุมทุก
พ้ืนท่ี

จัดอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาล 
และช่วยปฏิบัติการแพทย์ข้ัน
พ้ืนฐาน (EMR) จ านวน 2 รุ่นๆละ 
55 คน วิทยากรและผู้จัดการอบรม
 รุ่นละ 10 คน รวมรุ่นละ 65 คน

ผู้ปฏิบัติงาน
การแพทย์
ฉุกเฉินท่ียัง
ไม่ได้ข้ึน
ทะเบียนใน
ระบบ
การแพทย์
ฉุกเฉิน

130  - ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม จ านวน 130 คนๆ ละ 120 
บาท/วัน/คน จ านวน 5 วัน เป็นเงิน 
78,000 บาท
 - ค่าวัสดุอบรม จ านวน 12,000 บาท
 - ค่าวิทยากรภาคทฤษฎี จ านวน 19 
ช่ัวโมงๆละ 600 บาท จ านวน 2 รุ่น เป็น
เงิน 22,800 บาท
 - ค่าวิทยากรภาคปฏิบัติ จ านวน 21 
ช่ัวโมงๆละ 600 บาท จ านวน 5 กลุ่มๆ 
ละ 1 คน จ านวน 2 รุ่น เป็นเงิน 
126,000 บาท 
 - ค่าวิทยากรภาคปฏิบัติ จ านวน 1 
ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท จ านวน 2 กลุ่มๆ
ละ 1 คน จ านวน 2 รุ่นๆละ 1,200 บาท 
เป็นเงิน 2,400 บาท
 - ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะวิทยากร  3,000 
บาท จ านวน 2 รุ่น เป็นเงิน 6,000 บาท
 - ค่าเช่าสถานท่ีจัดอบรม วันละ 2,000 
บาท จ านวน 5 วัน จ านวน 2 รุ่น เป็นเงิน
 20,000 บาท

       267,200 สพฉ. พ.ย.62-ก.ย.63     133,600

 66 ยทุธ2 แผนที1่ 



(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน
 งาน

 (3)
โครงการ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน    
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
ด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

 (9)  กลุ่มเป้าหมายนโยบาย สสจ.สิงห์บุรี(1-4)
     (5)      
แผนงาน/
โครงการ

  (6)  
วัตถุประสงค์

    (7)     
ตัวช้ีวัด

            (8)             
กิจกรรมส าคัญ

    (10)   แผนการใช้งบประมาณ
(11)  ระยะเวลาด าเนินการ/

งบประมาณ
 (12) 

ผู้รับผิดชอบ
(13) 

หน่วยงาน

กิจกรรมอบรม
ฟ้ืนฟูความรู้
หลักสูตรปฐม
พยาบาล และ
ช่วยปฏิบัติ
การแพทย์ข้ัน
พ้ืนฐาน (EMR)
 จ านวน 16 
ช่ัวโมง

เพ่ือฟ้ืนฟูความรู้ผู้
ปฏิบัติการปฐม
พยาบาล และ
ช่วยปฏิบัติ
การแพทย์ข้ัน
พ้ืนฐาน (EMR)ให้
ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี

ผู้ปฏิบัติการ
ปฐมพยาบาล
 และช่วย
ปฏิบัติ
การแพทย์ข้ัน
พ้ืนฐาน 
(EMR)ได้รับ
การฟ้ืนฟู
ความรู้

จัดอบรมฟ้ืนฟูความรู้หลักสูตร
หลักสูตรปฐมพยาบาล และช่วย
ปฏิบัติการแพทย์ข้ึนพ้ืนฐาน (EMR)
 จ านวน 16 ช่ัวโมง

ผู้ปฏิบัติงาน
การแพทย์
ฉุกเฉินท่ีข้ึน
ทะเบียนใน
ระบบ
การแพทย์
ฉุกเฉิน

75  - ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม จ านวน 75 คนๆ ละ 120 
บาท/วัน/คน จ านวน 2 วัน เป็นเงิน 
18,000 บาท
 - ค่าวัสดุอบรม จ านวน 7,500 บาท
 - ค่าวิทยากรภาคทฤษฎี จ านวน 6 
ช่ัวโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 3,600 
บาท
 - ค่าวิทยากรภาคปฏิบัติ จ านวน 10 
ช่ัวโมงๆละ 600 บาท จ านวน 5 กลุ่มๆ 
ละ 1 คน เป็นเงิน 30,000 บาท 
 - ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะวิทยากร เป็นเงิน 
3,000 บาท
 - ค่าเช่าสถานท่ีจัดอบรม วันละ 2,000 
บาท จ านวน 2 วัน เป็นเงิน 4,000 บาท

         66,100 สพฉ. พ.ย.62-ก.ย.63       66,100

กิจกรรมอบรม
ฟ้ืนฟูความรู้
แนวทางการ
ปฏิบัติงานด้าน
การแพทย์
ฉุกเฉิน

เพ่ือฟ้ืนฟูความรู้
เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานใน
ระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน

เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงาน
ในระบบ
การแพทย์
ฉุกเฉินได้รับ
การฟ้ืนฟู
ความรู้

อบรมฟ้ืนฟูความรู้แนวทางการ
ปฏิบัติงานการช่วยเหลือผู้ป่วย
ฉุกเฉินและการเตรียมการส่งต่อ
ระหว่างสถานพยาบาล

พยาบาล
วิชาชีพ
ประจ าห้อง
อุบัติเหตุ
และฉุกเฉิน

60  - ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม จ านวน 60 คนๆ ละ 120 
บาท/วัน เป็นเงิน 7,200 บาท
 - ค่าวัสดุอบรม จ านวน 3,000 บาท
 - ค่าวิทยากร จ านวน 7 ช่ัวโมงๆละ 600
 บาท เป็นเงิน 4,200 บาท
 - ค่าพาหนะวิทยากร จ านวน 2 คนๆ ละ
 1,500 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท
 

         17,400 สพฉ. พ.ย.62-ก.ย.63       20,300

 67 ยทุธ2 แผนที1่ 



(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน
 งาน

 (3)
โครงการ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน    
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
ด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

 (9)  กลุ่มเป้าหมายนโยบาย สสจ.สิงห์บุรี(1-4)
     (5)      
แผนงาน/
โครงการ

  (6)  
วัตถุประสงค์

    (7)     
ตัวช้ีวัด

            (8)             
กิจกรรมส าคัญ

    (10)   แผนการใช้งบประมาณ
(11)  ระยะเวลาด าเนินการ/

งบประมาณ
 (12) 

ผู้รับผิดชอบ
(13) 

หน่วยงาน

กิจกรรมอบรม
ฟ้ืนฟูความรู้
การปฐม
พยาบาล
เบ้ืองต้นและ
การช่วยฟ้ืนคืน
ชีพ (CPR) แก่
เจ้าหน้าท่ี

เพ่ือฟ้ืนฟูความรู้
การปฐมพยาบาล
เบ้ืองต้นและการ
ช่วยฟ้ืนคืนชีพ 
(CPR) แก่เจ้าหน้าท่ี

เจ้าหน้าท่ี รพ.
สต. และ 
เจ้าหน้าท่ี 
สสจ.ได้รับ
การฟ้ืนฟู
ความรู้การ
ปฐมพยาบาล
เบ้ืองต้นและ
การช่วยฟ้ืน
คืนชีพ (CPR)

อบรมฟ้ืนฟูความรู้การปฐมพยาบาล
เบ้ืองต้นและการช่วยฟ้ืนคืนชีพ 
(CPR) แก่เจ้าหน้าท่ี

1.เจ้าหน้าท่ี
โรงพยาบาล
ส่งเสริม
สุขภาพต าบล
ทุกแห่ง
2.เจ้าหน้าท่ี
ส านักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดสิงห์บุรี

70  - ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง
 และเคร่ืองด่ืม จ านวน 70 คนๆละ
 120 บาท  เป็นเงิน 8,400 บาท
  - ค่าวิทยากรภาคทฤษฎี จ านวน 
3 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 
1,800 บาท
 - ค่าวิทยากรภาคปฏิบัติ 4 
กลุ่ม ๆละ 1 คนๆ 3 ช่ัวโมงๆละ 
600 บาท   เป็นเงิน 7,200 บาท 

         17,400 สพฉ. พ.ย.62-ก.ย.63       17,400

กิจกรรมอบรม
ระบบการแจ้ง
ต าแหน่งของ
กลุ่มผู้ป่วย
เปราะบางท่ีมี
การทราบพิกัด
 และข้อมูล
บุคคล

เพ่ือพัฒนา
บุคลากรด้าน
ระบบบริการการ
เข้าถึงบริการด้าน
การแพทย์ฉุกเฉิน
ของประชาชน

บุคลากรมี
ความรู้ระบบ
การแจ้ง
ต าแหน่งของ
กลุ่มผู้ป่วย
เปราะบางท่ีมี
การทราบพิกัด
 และข้อมูล
บุคคล

อบรมระบบการแจ้งต าแหน่งของ
กลุ่มผู้ป่วยเปราะบางท่ีมีการทราบ
พิกัด และข้อมูลบุคคล

1.เจ้าหน้าท่ีงาน
สารสนเทศ
โรงพยาบาลทุก
แห่ง
2.พยาบาลห้อง
อุบัติเหตุฉุกเฉิน
โรงพยาบาลทุก
แห่ง
3.เจ้าหน้าท่ีงาน
สารสนเทศ สสจ.

30  - ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง
 และเคร่ืองด่ืม จ านวน 30 คนๆละ
 120 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท
  - ค่าวิทยากร 6 ช่ัวโมงๆละ 600 
บาท เป็นเงิน 3,600 บาท

           7,200 สพฉ. พ.ย.62-ก.ย.63        7,200

 68 ยทุธ2 แผนที1่ 



(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน
 งาน

 (3)
โครงการ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน    
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
ด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

 (9)  กลุ่มเป้าหมายนโยบาย สสจ.สิงห์บุรี(1-4)
     (5)      
แผนงาน/
โครงการ

  (6)  
วัตถุประสงค์

    (7)     
ตัวช้ีวัด

            (8)             
กิจกรรมส าคัญ

    (10)   แผนการใช้งบประมาณ
(11)  ระยะเวลาด าเนินการ/

งบประมาณ
 (12) 

ผู้รับผิดชอบ
(13) 

หน่วยงาน

KPI 9 ร้อยละของ
โรงพยาบาลผ่าน
เกณฑ์ ER คุณภาพ

กิจกรรมศึกษา
ดูงานห้อง
ฉุกเฉินคุณภาพ
 จังหวัดชลบุรี 
และจังหวัด
ระยอง

เพ่ือพัฒนาการ
จัดบริการห้อง
ฉุกเฉินของ
โรงพยาบาลทุกแห่ง

โรงพยาบาล
ทุกแห่งมีการ
พัฒนาการ
จัดบริการ
ห้องฉุกเฉิน

ศึกษาดูงานห้องฉุกเฉินคุณภาพ 
จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง

1.
คณะกรรมการ
พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ 
สาขาอุบัติเหตุ
และฉุกเฉิน
จังหวัดสิงห์บุรี
2.พยาบาลท่ี
ปฏิบัติงานใน
ห้องอุบัติเหตุ
และฉุกเฉิน 
โรงพยาบาลทุก
แห่ง ในจังหวัด
สิงห์บุรี

40  -ค่าอาหารม้ือเช้า จ านวน 40 คนๆ ละ 1 ม้ือๆ 
ละ 150 บาท  เป็นเงิน 6,000 บาท
 -ค่าอาหารม้ือกลางวัน จ านวน 40 คนๆ ละ 3 
ม้ือๆ ละ 400บาท  เป็นเงิน 48,000 บาท
 -ค่าอาหารม้ือเย็น จ านวน 40 คนๆ ละ 2 ม้ือๆ 
ละ 300 บาท  เป็นเงิน 24,000 บาท
 -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 40 คนๆ 
ละ 50 บาท/ม้ือ จ านวน 6 ม้ือ เป็นเงิน 12,000 
บาท
 - ค่าท่ีพัก จ านวน 40 คนๆ ละ 900 บาท/คืน 
จ านวน 2 คืน  เป็นเงิน 72,000  บาท
 - ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย จ านวน 3 
ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท จ านวน 2 คน เป็นเงิน 
3,600  บาท
 -ค่าจ้างเหมารถปรับอากาศ จ านวน 1 คันๆ ละ 
20,000 บาท/วัน จ านวน 3 วัน เป็นเงิน 60,000 
 บาท
 - ค่าของท่ีระลึก จ านวน 2 ช้ินๆ ละ 1,500 บาท
  เป็นเงิน   3,000  บาท

       228,600 สพฉ. พ.ย.62-ก.ย.63     228,600

2 1 9 KPI 9 ร้อยละของ
โรงพยาบาลผ่าน
เกณฑ์ ER คุณภาพ

โครงการ
พัฒนาส านัก
ระบบบริการ
การแพทย์
ฉุกเฉินจังหวัด
สิงห์บุรี

งบโครงการ        325,600 503 NCD

จัดสรร
งบประมาณ
จ้างช่ัวคราว

เพ่ือใช้จ้างลูกจ้าง
ช่ัวคราว
ด าเนินการบริหาร
จัดการข้อมูลด้าน
การแพทย์ฉุกเฉิน

จ้างลูกจ้างช่ัวคราวด าเนินการ
บริหารจัดการข้อมูลด้านการแพทย์
ฉุกเฉิน

ลูกจ้าง
ช่ัวคราว

1  - ค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว เดือนละ 
15,750 บาท จ านวน 12 เดือน 
เป็นเงิน 189,000 บาท

       189,000 สพฉ. พ.ย.62-ก.ย.63     189,000 สสจ.

 69 ยทุธ2 แผนที1่ 



(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน
 งาน

 (3)
โครงการ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน    
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
ด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

 (9)  กลุ่มเป้าหมายนโยบาย สสจ.สิงห์บุรี(1-4)
     (5)      
แผนงาน/
โครงการ

  (6)  
วัตถุประสงค์

    (7)     
ตัวช้ีวัด

            (8)             
กิจกรรมส าคัญ

    (10)   แผนการใช้งบประมาณ
(11)  ระยะเวลาด าเนินการ/

งบประมาณ
 (12) 

ผู้รับผิดชอบ
(13) 

หน่วยงาน

ประชุม
คณะท างาน
พัฒนาระบบ
บริการ
การแพทย์
ฉุกเฉินจังหวัด
สิงห์บุรี (4 คร้ัง)

เพ่ือช้ีแจงแนว
ทางการ
ด าเนินงานและ
วางแผนการ
ด าเนินงานด้าน
การแพทย์ฉุกเฉิน
จังหวัดสิงห์บุรี

จัดประชุมคณะท างานพัฒนาระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัด

สิงห์บุรี (4 คร้ัง)

คณะท างาน
พัฒนา
ระบบ
บริการ
การรแพทย์
ฉุกเฉิน
จังหวัด
สิงห์บุรี 
และ

45  - ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง
 และเคร่ืองด่ืม จ านวน 45 คนๆละ
 120 บาท จ านวน 4 คร้ัง จ านวน  
เป็นเงิน 21,600 บาท

         21,600 สพฉ. พ.ย.62-ก.ย.63       21,600 สสจ.

งบบริหาร
จัดการ
การแพทย์

เพ่ือใช้ด าเนินงาน
การปฏิบัติการ
ด้านการแพทย์

ส านักระบบ
การแพทย์
ฉุกเฉิน

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 27,400         สพฉ. พ.ย.62-ก.ย.63 27,400      

ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์แบบ
รายงาน

25,000         25,000      

 งบส ารองจ่ายค่าปฎิบัติการ
การแพทย์ฉุกเฉิน

25,000         25,000      

กิจกรรมการ
เฝ้าระวังและ
การจัดการ
ระบบ
ฐานข้อมูล
อุบัติเหตุ
จราจรทางถนน
 ช่วงเทศกาล ปี
 2563

1.เพ่ือให้เครือข่าย
ระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉินมีการเฝ้าระวัง
และมีความพร้อมรับ
อุบัติเหตุจราจรในช่วง
เทศกาล ปี 2563 ท้ังใน
ระบบการรับแจ้งเหตุ 
การปฏิบัติการฉุกเฉิน
ก่อนถึงสถานพยาบาล 
ณ สถานพยาบาล และ
การส่งต่อระหว่าง
สถานพยาบาล 
2.เพ่ือลดความความ
พิการ และลดอัตราการ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
จราจร
3. เพ่ือให้การรายงาน
ข้อมูลผู้บาดเจ็บและ
เสียชีวิตมีความรวดเร็ว 
ถูกต้อง ตลอด
ระยะเวลา 7 วัน

1.เครือข่ายระบบ
บริการมีการเฝ้า
ระวังและมีความ
พร้อมรับอุบัติเหตุ
จราจรในช่วง
เทศกาล  ปี 2563 
2.อัตราการ
บาดเจ็บและ
เสียชีวิตในช่วง
เทศกาลลดลงจาก
ปี 2562  
3.การรายงาน
ข้อมูลผู้บาดเจ็บ
และเสียชีวิตมี
ความรวดเร็ว 
ถูกต้อง ทันเวลา 
ร้อยละ 100

1.ประชุมเครือข่ายบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินในการด าเนินงาน 
เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมฯ
2. การจัดท าค าส่ังให้เจ้าหน้าท่ีมีการ
เฝ้าระวังสถานการณ์และรายงาน
ข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุในช่วงเทศกาล ปี 2563 
โดยเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้บาดเจ็บ
และเสียชีวิตท่ีมารับบริการใน
โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาล
ชุมชน และรพ.สต.ผ่านศูนย์
ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข (EOC)

เจ้าหน้าท่ี
ปฏิบัติงาน
ช่วงเทศกาล

 22 คน  - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 
จ านวน 2 วันๆ ละ 5 คนๆ ละ 4 ชมๆ ละ
 50 บาท 
เป็นเงิน  2,000 บาท 
 - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานใน
วันหยุดราชการของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน
 จ านวน 5 วันๆ ละ 7 คนๆ ละ 7 ชม.ๆ 
ละ 60 บาท เป็นเงิน 14,700 บาท
 - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานใน
วันหยุดราชการของพนักงานขับรถยนต์ 
จ านวน 5 วัน วันละ 7 ชม.ๆ ละ 60 บาท
 เป็นเงิน 2,100 บาท
รวมท้ังส้ิน 18,800 บาท X 2 คร้ัง เป็น
เงิน 37600 บาท

         37,600 สพฉ. พ.ย.62-ก.ย.63       37,600 สสจ.

สสจ.

 70 ยทุธ2 แผนที1่ 



(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน
 งาน

 (3)
โครงการ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน    
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
ด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

 (9)  กลุ่มเป้าหมายนโยบาย สสจ.สิงห์บุรี(1-4)
     (5)      
แผนงาน/
โครงการ

  (6)  
วัตถุประสงค์

    (7)     
ตัวช้ีวัด

            (8)             
กิจกรรมส าคัญ

    (10)   แผนการใช้งบประมาณ
(11)  ระยะเวลาด าเนินการ/

งบประมาณ
 (12) 

ผู้รับผิดชอบ
(13) 

หน่วยงาน

2 1 9 KPI 9 ร้อยละของ
โรงพยาบาลผ่าน
เกณฑ์ ER คุณภาพ

โครงการ
พัฒนาองค์กร
ฝึกอบรมด้าน
การแพทย์
ฉุกเฉินจังหวัด

งบโครงการ 248,600       503 NCD

การรับรอง
องค์กรศึกษา
และฝึกอบรม
หลักสูตร
ปฏิบัติ
การแพทย์ข้ัน
พ้ืนฐานและ
ช่วยปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน

เพ่ือให้มีการ
กระจายผู้
ปฏิบัติการฉุกเฉิน
ให้ครอบคลุมทุก
พ้ืนท่ี

ประชุมช้ีแจงแนวทางการรับรอง 
และบริหารจัดการองค์กรการ
ฝึกอบรม

โรงพยาบาล
สิงห์บุรี

1 รับรององค์กรการฝึกอบรม 
หลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ข้ัน
พ้ืนฐานและช่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย์ข้ันสูง

         10,000 สพฉ. พ.ย..62-ก.ย.
63

      10,000

การรับรอง
องค์กรศึกษา
และฝึกอบรม
หลักสูตร
ปฏิบัติ
การแพทย์ข้ัน

เพ่ือให้มีการ
กระจายผู้
ปฏิบัติการฉุกเฉิน
ให้ครอบคลุมทุก
พ้ืนท่ี

ต่ออายุองค์การศึกษาหรือฝึกอบรม
 หลักสูตรปฐมพยาบาล และช่วย
ปฏิบัติการแพทย์ข้ึนพ้ืนฐาน

ส านักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด
สิงห์บุรี

1 ต่ออายุองค์การศึกษาหรือฝึกอบรม
 หลักสูตรปฐมพยาบาล และช่วย
ปฏิบัติการแพทย์ข้ันพ้ืนฐาน

         10,000 สพฉ. พ.ย..62-ก.ย.
63

      10,000

 71 ยทุธ2 แผนที1่ 



(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน
 งาน

 (3)
โครงการ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน    
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
ด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

 (9)  กลุ่มเป้าหมายนโยบาย สสจ.สิงห์บุรี(1-4)
     (5)      
แผนงาน/
โครงการ

  (6)  
วัตถุประสงค์

    (7)     
ตัวช้ีวัด

            (8)             
กิจกรรมส าคัญ

    (10)   แผนการใช้งบประมาณ
(11)  ระยะเวลาด าเนินการ/

งบประมาณ
 (12) 

ผู้รับผิดชอบ
(13) 

หน่วยงาน

การจัดการสา
ธารณภัยด้าน
การแพทย์
ฉุกเฉิน

เพ่ือพัฒนาการ
จัดการสาธารณ
ภัยทางการแพทย์
 กรณีการเกิด
อุบัติเหตุหมู่ ของ
จังหวัดสิงห์บุรี

ซ้อมแผนสาธารณภัยด้าน
การแพทย์ฉุกเฉิน กรณี การเกิด
อุบัติเหตุหมู่

ส านักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด
สิงห์บุรี /
โรงพยาบาล
ทุกแห่ง/
องค์กร
ปกครอง
ส่วน
ท้องถ่ิน/
มูลนิธิ

200 คน  -ค่าอาหารม้ือเช้า จ านวน 40 คนๆ
 ละ 1 ม้ือๆ ละ 150 บาท  เป็นเงิน
 6,000 บาท
 -ค่าอาหารม้ือกลางวัน จ านวน 40
 คนๆ ละ 3 ม้ือๆ ละ 400บาท  
เป็นเงิน 48,000 บาท
 -ค่าอาหารม้ือเย็น จ านวน 40 
คนๆ ละ 2 ม้ือๆ ละ 300 บาท  
เป็นเงิน 24,000 บาท
 -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
จ านวน 40 คนๆ ละ 50 บาท/ม้ือ 
จ านวน 6 ม้ือ เป็นเงิน 12,000 บาท
 - ค่าท่ีพัก จ านวน 40 คนๆ ละ 
900 บาท/คืน จ านวน 2 คืน  เป็น
เงิน 72,000  บาท
 - ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย 
จ านวน 3 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 
จ านวน 2 คน เป็นเงิน 3,600  บาท
 -ค่าจ้างเหมารถปรับอากาศ 

       228,600 สพฉ. พ.ย..62-ก.ย.
63

    228,600

2 1 4 KPI 4.1 อัตราฆ่า
ตัวตายส าเร็จ ต่อ
แสน

ป้องกันปัญหา
การฆ่าตัวตาย
ส าเร็จ

1.เพ่ือลดการฆ่า
ตัวตายส าเร็จ

อัตราฆ่าตัว
ตายส าเร็จไม่
เกิน 6.3

งบโครงการ 0 สุภาวดี ส่งเสริม
สุขภาพฯ

1.คบสอ.มีการถอดบทเรียนจากผู้
ฆ่าตัตายส าเร็จในปี 62

ข้อมูลผู้ฆ่า
ตัวตายส าเร็จ

17

 72 ยทุธ2 แผนที1่ 



(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน
 งาน

 (3)
โครงการ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน    
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
ด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

 (9)  กลุ่มเป้าหมายนโยบาย สสจ.สิงห์บุรี(1-4)
     (5)      
แผนงาน/
โครงการ

  (6)  
วัตถุประสงค์

    (7)     
ตัวช้ีวัด

            (8)             
กิจกรรมส าคัญ

    (10)   แผนการใช้งบประมาณ
(11)  ระยะเวลาด าเนินการ/

งบประมาณ
 (12) 

ผู้รับผิดชอบ
(13) 

หน่วยงาน

2.เพ่ือช่วยเหลือผู้
ท่ีมีความเส่ียงฆ่า
ตัวตายได้รับการ
ช่วยเหลือ

พบพบผู้มีมี
แนวโน้มฆ่า
ตัวตาย น้อย 
ปานกลาง 
มาก ร้อยละ 
20 ของ
จ านวน
คาดการณ์
ความเส่ียงฆ่า
ตัวตาย

ค้นหากลุ่มเส่ียงฆ่าตัววตาย โดยใช้
แบบประเมิน 8Q (ในกลุ่มโรคเร้ือรัง
(เบาหวาน ไตวาย มะเร็ง โรคหัวใจ
และหลอดเลือด CVA) ผู้ป่วย
ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยต้ังครรภ์หรือหลัง
คลอด ผู้ท่ีมีปัญหาสุรา สารเสพติด 
กลุ่มท่ีมาด้วยอาการซึมเศร้าชัดเจน
 ผู้ป่วยท่ีมีอาการทางกายเร้ือรัง
หลายอาการท่ีหาสาเหตุไม่ได้ กลุ่ม
ท่ีมีการสูญเสีย (คนท่ีรักหรือ
สินทรัพทย์จ านวนมาก)

ประชาชน
อายุ 15  ปี
ข้ึนไป

   176,852

3.เพ่ือเพ่ิมการ
เข้าถึงบริการโรค
ซึมเศร้า

การเข้าถึง
บริการโรค
ซึมเศร้า≥ 
ร้อยละ 65

3.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลและ โรงพยาบาลทุกแห่งมี
การพัฒนาระบบบริการการเข้าถึง
โรคทางสุขภาพจิต

ประชาชน
อายุ 15  ปี
ข้ึนไป

   176,852

4.เพ่ือให้ผู้ป่วย
โรคซึมเศร้าได้รับ
การดูแลต่อเน่ือง

ร้อยละ 10 
ของผู้ป่วยโรค
ซึมเศร้าได้รับ
การดูแลตาม
แนวทาง
มาตรฐาน
จากหน่วย
บริการ
ต่อเน่ืองเป็น
เวลา 6 เดือน

4.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลและ โรงพยาบาลทุกแห่งมี
การคืนข้อมูลผู้ป่วยและติดตามการ
รักษา ดูแลต่อเน่ือง

ผู้ป่วยโรค
ซึมเศร้า

ตามHDC

5.ประเมินผลและติดตาม คบสอ. 6

 73 ยทุธ2 แผนที1่ 



(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน
 งาน

 (3)
โครงการ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน    
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
ด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

 (9)  กลุ่มเป้าหมายนโยบาย สสจ.สิงห์บุรี(1-4)
     (5)      
แผนงาน/
โครงการ

  (6)  
วัตถุประสงค์

    (7)     
ตัวช้ีวัด

            (8)             
กิจกรรมส าคัญ

    (10)   แผนการใช้งบประมาณ
(11)  ระยะเวลาด าเนินการ/

งบประมาณ
 (12) 

ผู้รับผิดชอบ
(13) 

หน่วยงาน

2 1 5 KPI 5.อัตราตาย
ทารกแรกเกิด

พัฒนาระบบ
บริการ

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ดูแลรักษาทารก
แรกเกิดให้ท่ัวถึง 
ครอบคลุมทุกเขต
บริการสุขภาพ

13.อัตราตาย
ทารกแรกเกิด

งบโครงการ            1,000 101 นงลักษณ์  
เกตุแก้ว

ส่งเสริม
สุขภาพฯ

1.จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพสาขาแม่และเด็กและทารก
แรกเกิด 1 คร้ัง/ปี    
2.คณะกรรมการรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์
ปัญหาร่วมวางแผนด าเนินการให้
สอดคล้องกับสถานการ์ณในพ้ืนท่ี
3.จัดการระบข้อมูลรายงานHDC ให้ตรง
กับข้อมูลตามระบบปกติของโรงพยาบาล  
  
4.โรงพยาบาลมีการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและทบทวนแนวทางการดูแล
ผู้ป่วยอย่างต่อเน่ือง 
5. ก ากับและนิเทศติดตามการด าเนินงาน
ปีละ 2 คร้ัง  ตาม Template

เจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุข/
คณะกรรมกา
ร

40  -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 40 
คน* 25 บาท* 1 คร้ัง เป็นเงิน 
1,000 บาท

           1,000 101 มี.ค.63 1,000 -

2 1 7 KPI 10.1ร้อยละ
ของผู้ป่วยยาเสพ
ติดเข้ารับการ
บ าบัดรักษา และ
ติดตามดูแลอย่าง
ต่อเน่ือง 1ปี 
(Retention Rate)

โครงการ
บ าบัดรักษา
และฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้
เสพ/ผู้ติดยา
เสพติด จังหวัด
สิงห์บุรี ปี 2563

1.เพ่ือให้ผู้ป่วยยา
เสพติดได้รับการ
ติดตามดูแลครบ 1
 ปี

1.ร้อยละของ
ผู้ป่วยยาเสพ
ติดเข้ารับการ
บ าบัดรักษา 
และติดตาม
ดูแลอย่าง
ต่อเน่ือง 1ปี
(Retention 
Rate) 

งบโครงการ        750,000 102 พ.ย. 62- ก.ย.
63

สุภาวดี/อารีย์ ส่งเสริม
สุขภาพฯ

พัฒนาระบบการบ าบัดรักษายาเสพ
ติดให้ได้คุณภาพ

คบสอ. 6        250,000 102 พ.ย. 62- ก.ย.
63

    250,000

 74 ยทุธ2 แผนที1่ 



(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน
 งาน

 (3)
โครงการ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน    
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
ด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

 (9)  กลุ่มเป้าหมายนโยบาย สสจ.สิงห์บุรี(1-4)
     (5)      
แผนงาน/
โครงการ

  (6)  
วัตถุประสงค์

    (7)     
ตัวช้ีวัด

            (8)             
กิจกรรมส าคัญ

    (10)   แผนการใช้งบประมาณ
(11)  ระยะเวลาด าเนินการ/

งบประมาณ
 (12) 

ผู้รับผิดชอบ
(13) 

หน่วยงาน

KPI 10.2 ร้อยละ
ของผู้ป่วยยาเสพ
ติดกลุ่มเส่ียงก่อ
ความรุนแรงได้รับ
การประเมิน 
บ าบัดรักษาและ
ติดตามดูแล
ช่วยเหลือตาม
ระดับความ
รุนแรงอย่าง
ต่อเน่ือง

2.เพ่ือเป็นการเฝ้า
ระวังการเกิด
อันตรายจากการ
ใช้ยาเสพติด

2.ร้อยละของ
ผู้ป่วยยาเสพ
ติดกลุ่มเส่ียง
ก่อความ
รุนแรงได้รับ
การประเมิน 
บ าบัดรักษา
และติดตาม
ดูแล
ช่วยเหลือตาม
ระดับความ
รุนแรงอย่าง
ต่อเน่ือง

พัฒนาการติดตามการช่วยเหลือ
และส่งต่อ

คบสอ. 6        250,000 102 พ.ย. 62- ก.ย.
63

    250,000

KPI 10.3 จ านวน
ผู้ป่วยยาเสพติดท่ี
ได้รับการบ าบัด
ดูแลโดยใช้ชุมชน
เป็นศูนย์กลาง 
(CBTx) ตาม
เป้าหมายท่ีก าหนด

3.เพ่ือสนับสนุน
ให้ชุมชนสามารถ
ช่วยเหลือผู้ป่วย
ติดยาเสพติด

3. ผู้ป่วยยา
เสพติดเข้ารับ
การบ าบัดดูแล
โดยใช้ชุมชน
เป็นศูนย์กลาง 
(CBTx) ระดับ
ต าบล

สร้างระบบการบัดบัดท่ีมีคุณภาพ
ในต าบล

คบสอ. 6        250,000 102 พ.ย. 62- ก.ย.
63

    250,000

ประเมินผลติดตาม
2 1 8 KPI 11 อัตรา

ความส าเร็จของ
การรักษาวัณโรค
ปอดรายใหม่

โครงการเร่งรัด
การด าเนินงาน
ค้นหาและดูแล
รักษาวัณโรค

เพ่ือลดอัตราป่วย
และอัตราตายจาก
วัณโรค

1. อัตรา
ความส าเร็จ
ของการรักษา
วัณโรคผู้ป่วย
วัณโรคปอด
รายใหม่ไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 90

งบโครงการ            2,000 101 คร. คร.

 75 ยทุธ2 แผนที1่ 



(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน
 งาน

 (3)
โครงการ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน    
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
ด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

 (9)  กลุ่มเป้าหมายนโยบาย สสจ.สิงห์บุรี(1-4)
     (5)      
แผนงาน/
โครงการ

  (6)  
วัตถุประสงค์

    (7)     
ตัวช้ีวัด

            (8)             
กิจกรรมส าคัญ

    (10)   แผนการใช้งบประมาณ
(11)  ระยะเวลาด าเนินการ/

งบประมาณ
 (12) 

ผู้รับผิดชอบ
(13) 

หน่วยงาน

1. วิเคราะห์สถานการณ์ ขนาดและ
ความรุนแรงของปัญหา เพ่ือจัดท า
แผนด าเนินงานและก าหนด
กลุ่มเป้าหมายเพ่ือค้นหาเชิงรุก
ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่

กลุ่มเส่ียง
เป้าหมาย
ได้แก่ผู้
สัมผัสร่วม
บ้าน,ผู้ติด
เช้ือHIV,
บุคลากร
สาธารณสุข
,แรงงาน
ข้ามชาติ,
ผู้ต้องขัง,
ผู้ป่วย
เบาหวาน
คุม
HbA1c>7,
ผู้สูงอายุ65
ปีท่ีมีโรคร่วม

ทุกราย ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
คณะท างาน 40 คนๆละ 25บาท 
จ านวน 2 คร้ัง =2,000 บาท

           2,000 101 ตค.62-กย. 63        2,000

2.ค้นหา และคัดกรองเชิงรุกในกลุ่ม
เส่ียงเป้าหมาย เพ่ือข้ึนทะเบียน
ผู้ป่วยวัณโรค และดูแลรักษาตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

3.จัดประชุมคณะท างานพัฒนา
ระบบบริการดูแลผู้ติดเช้ือ/ผู้ป่วย
เอดส์และวัณโรค จ านวน 2 คร้ัง 
(เดือน พ.ย.62 และพ.ค.63)

 4. พัฒนาคลินิควัณโรคคุณภาพ
(QTB) ในโรงพยาบาลทุกแห่ง

 76 ยทุธ2 แผนที1่ 



(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน
 งาน

 (3)
โครงการ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน    
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
ด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

 (9)  กลุ่มเป้าหมายนโยบาย สสจ.สิงห์บุรี(1-4)
     (5)      
แผนงาน/
โครงการ

  (6)  
วัตถุประสงค์

    (7)     
ตัวช้ีวัด

            (8)             
กิจกรรมส าคัญ

    (10)   แผนการใช้งบประมาณ
(11)  ระยะเวลาด าเนินการ/

งบประมาณ
 (12) 

ผู้รับผิดชอบ
(13) 

หน่วยงาน

2.อัตราการ
ค้นพบและ
ข้ึนทะเบียน
รักษาผู้ป่วย
วัณโรคราย
ใหม่และกลับ
เป็นซ้ า ไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 85

ป่วยวัณโรค
ปอดราย
ใหม่ท่ีข้ึน
ทะเบียนใน
ไตรมาสท่ี 1
 
ปีงบประมา
ณ 2563 
(ตค.62-ธค.
63)

ทุกราย

2 1 12 KPI 12.1 ระดับ
ความส าเร็จของ
โรงพยาบาลท่ีมี
การใช้ยาอย่างสม
เหตุผล (RDU)

โครงการ
ป้องกันและ
ควบคุมการด้ือ
ยาต้านจุลชีพ
และการใช้ยา
อย่าง
สมเหตุสมผล
(สธ.)

1.เพ่ือให้ความ
ปลอดภัยจากการ
ใช้ยาและลด
ค่าใช้จ่ายด้านท่ีไม่
จ าเป็น
2.เพ่ือลดการเกิด
เช้ือด้ือยาและลด
การป่วยจากเช้ือ
ด้ือยา

1.ร้อยละของ
โรงพยาบาลท่ี
ใช้ยาอย่างสม
เหตุผล(RDU)
2.ร้อยละของ
โรงพยาบาลมี
ระบบจัดการ
การด้ือยาต้าน
จุลชีพอย่าง
บูรณาการ
(AMR)

งบโครงการ            2,000 101 ดวงดาว
คงมลายู

คบ.

 -จัดประชุมคณะกรรมการในการ
ด าเนินงานการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
และคณะกรรมการการด าเนินงาน
ป้องกันและควบคุมการด้ือยาต้าน
จุลชีพ

คณะกรรมกา
ร

40 คน -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 40คน
 x 25 บาท x 2คร้ัง เป็นเงิน2,000
บาท

           2,000 101 พย./พ.ค.        2,000
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(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน
 งาน

 (3)
โครงการ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน    
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
ด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

 (9)  กลุ่มเป้าหมายนโยบาย สสจ.สิงห์บุรี(1-4)
     (5)      
แผนงาน/
โครงการ

  (6)  
วัตถุประสงค์

    (7)     
ตัวช้ีวัด

            (8)             
กิจกรรมส าคัญ

    (10)   แผนการใช้งบประมาณ
(11)  ระยะเวลาด าเนินการ/

งบประมาณ
 (12) 

ผู้รับผิดชอบ
(13) 

หน่วยงาน

2 1 13 KPI 13 ระดับ
ความส าเร็จของ
การให้บริการ
กัญชาทาง
การแพทย์

ผสมผสานแพทย์
แผนปัจจุบันและ
แพทย์แผนไทยใน

โรงพยาบาล

โครงการ
กัญชาทาง
การแพทย์(สธ.)

1.การด าเนินการ
จัดต้ังคลินิก
ผสมผสาน

มีการจัดต้ัง
คลินิกการ
ให้บริการ
กัญชา
ทาง
การแพทย์
ผสมผสาน
แพทย์แผน
ปัจจุบันและ
แพทย์แผน
ไทย รพศ./ 
รพท.
ร้อยละ 80

งบโครงการ            2,100 101 นางสาว
นันทนีย์ ศรี
สวัสด์ิ

คบ.

2.ติดตามผู้ได้รับ
บริการตามข้อบงช้ี
3.สารสกัดกัญชา
ทางการแพทย์
4.ติดตาม
ผลข้างเคียง และ
คุณภาพชีวิตตาม
แนวทางท่ีก าหนด

 -จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา
ระบบบริการเพ่ือการใช้กัญชาทาง
การแพทย์

คณะกรรมกา
ร

42 คน -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 42คน
 x 25 บาท x 2คร้ัง เป็นเงิน2,100
บาท

           2,100 101 พย./พ.ค.        2,100

 78 ยทุธ2 แผนที1่ 



(1)
ยุทธศาสตร์

(2)
แผนงาน

 (3)
โครงการ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียด
การใช้

งบประมาณ

จ านวนเงิน  
  (บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุเดือนท่ี
ด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

    (10)   แผนการใช้งบประมาณ
(11)  ระยะเวลาด าเนินการ/

งบประมาณ
 (12) 

ผู้รับผิดชอบ
(13) 

หน่วยงาน
นโยบาย สสจ.สิงห์บุรี(1-4)

     (5)     
 แผนงาน/
โครงการ

  (6)  
วัตถุประสงค์

    (7)     
ตัวช้ีวัด

 (8)
กิจกรรมส าคัญ

 (9)  กลุ่มเป้าหมาย

 80 ยทุธ2 แผนที2่



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่3  
บรหิารบุคลากรและบรหิารจัดการเป็นเลิศ
ด้วยธรรมมาภิบาล(People & Governance 
Excellence) 

 

 



(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครงการ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุ
เดือนท่ี

ด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

3 1 รวมงบประมาณแผนงานท่ี 1 146,700

3 1 รวมงบประมาณ 116,700 101

3 1 รวมงบประมาณ 30,000 102

3 1 1 KPI 1.2.
ร้อยละของ
โรงพยาบาล
ท่ีมีระดับ
วิกฤตลดลง

ระดับ
ความส าเร็จ
ของการ
ด าเนินงาน
ระบบธรรมาภิ
บาลและ
องค์กรคุณภาพ

1. เพ่ือเป็นเกณฑ์
มาตรฐานส าหรับ
การประเมินสภาพ
คล่องและเฝ้าระวัง
ทางการเงิน       2. 
เพ่ือเป็นข้อมูล
ส าหรับน าไปสู่การ
จัดสรรทรัพยากร
ด้านสุขภาพให้เกิด
ความเป็นธรรม และ
เกิดประโยชน์สูงสุด

ร้อยละของ
โรงพยาบาล
ท่ีมีระดับ
วิกฤตลดลง

งบโครงการ 111,100 101 นายพิพัฒน์
กว้างนอก 
นางสาวินี  
เขียวรี

บริหารท่ัวไป

1.ประชุมคณะกรรมการ
CFO จังหวัดเดือนละ 1 คร้ัง 
2. ก ากับ ติดตามการ
ด าเนินงานตามแผน Planfin 
3. พัฒนาข้อมูลบัญชีของหน่วย
บริการให้มีความครบถ้วน 
ถูกต้อง  เช่ือถือได้

คณะกรรม
การ CFO 
จังหวัด, 
อ าเภอ  
พบส.บัญชี  
พบส.
ประกัน
สุขภาพ

50 คน 1. ค่าใช้จ่ายศึกษาดูงานระบบ
บัญชี              
 - ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม 10 คนๆ ละ 120 บาท
 3 คร้ัง  เป็นเงิน 3,600 บาท   
 - ค่าของท่ีระลึก 3 แห่งๆละ 
1,500 บาท เป็นเงิน 4,500 บาท 
- ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง  3,000 บาท
  2. ค่าจ้างติดต้ังโปรแกรมระบบ
บัญชี 100,000 บาท

111,100 101 พ.ย.62-
มี.ค.63

111,100

    (10)   แผนการใช้งบประมาณ
(11)  ระยะเวลาด าเนินการ/

งบประมาณ
 (12) 

ผู้รับผิดชอบ
(13) 

หน่วยงาน
นโยบาย สสจ.สิงห์บุรี(1-4)      (5)      

แผนงาน/
โครงการ

  (6)  
วัตถุประสงค์

    (7)     
ตัวช้ีวัด

            (8)             
กิจกรรมส าคัญ

 (9)  กลุ่มเป้าหมาย

81 ยทุธ3  แผนที ่1



(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครงการ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุ
เดือนท่ี

ด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

    (10)   แผนการใช้งบประมาณ
(11)  ระยะเวลาด าเนินการ/

งบประมาณ
 (12) 

ผู้รับผิดชอบ
(13) 

หน่วยงาน
นโยบาย สสจ.สิงห์บุรี(1-4)      (5)      

แผนงาน/
โครงการ

  (6)  
วัตถุประสงค์

    (7)     
ตัวช้ีวัด

            (8)             
กิจกรรมส าคัญ

 (9)  กลุ่มเป้าหมาย

3 1 1 KPI 1.5ระดับ
ความส าเร็จ
ของการจัดซ้ือ
ร่วมระดับ
จังหวัด (แยก
รายประเภท)

พัฒนาการ
จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัด

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการยา 
และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา

ร้อยละของ
มูลค่าการ
จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัด

งบโครงการ 5,600 101 ดวงดาว 
คงมลายู

คบ.

 - ประชุมเพ่ือคัดเลือกรายการ
จัดซ้ือร่วม
 - ติดต่อบริษัท/ผู้ขาย เพ่ือ
ต่อรองราคา

คณะ
กรรมการฯ

40 -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
คณะกรรมการฯ 14 คนx16คร้ัง
x25บาท เป็นเงิน 5,600 บาท

5,600 101 พย62-กย
63

5,600

3 1 4 4.ร้อยละ
ของ
หน่วยงาน
ในสังกัดผ่าน
เกณฑ์
ประเมิน 
ITA(90 
คะแนน)

โครงการ
เสริมสร้างวินัย
และป้องกัน
การทุจริต
ประพฤติมิชอบ
 ส านักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดสิงห์บุรี
 ปีงบประมาณ
 พ.ศ.2563

เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีในสังกัด
ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดสิงห์บุรีมีความรู้   
  ความเข้าใจ   ใน
ข้อก าหนดเก่ียวกับการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน วินัย และการ
ป้องกันการกระท าผิด
วินัย รวมท้ังกฎหมาย กฎ
 และระเบียบต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้อง สามารถน าไป
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
ส่งผลให้งานราชการเกิด
ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล

ร้อยละของ
หน่วยงาน
ในสังกัดผ่าน
เกณฑ์
ประเมิน ITA
 (90 คะแนน)

งบโครงการ 30,000 102 นายวุฒิชัย 
ใจเก่ียง  
นางปิยนุช 
มีชาญ

นิติการ

1.ประชุมช้ีแจงแนวทางการใช้
ส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ 
(EBIT) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รพ.   สสอ.  
 สสจ.

 6 แห่ง  
 6 แห่ง  
1 แห่ง

ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมฯ 30,000 102

82 ยทุธ3  แผนที ่1



(1)
ยุทธ 

ศาสตร์

(2) 
แผน 
งาน

 (3)
โครงการ

(4)
ตัวช้ีวัด

ประเภท จ านวน รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระบุ
เดือนท่ี

ด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

    (10)   แผนการใช้งบประมาณ
(11)  ระยะเวลาด าเนินการ/

งบประมาณ
 (12) 

ผู้รับผิดชอบ
(13) 

หน่วยงาน
นโยบาย สสจ.สิงห์บุรี(1-4)      (5)      

แผนงาน/
โครงการ

  (6)  
วัตถุประสงค์

    (7)     
ตัวช้ีวัด

            (8)             
กิจกรรมส าคัญ

 (9)  กลุ่มเป้าหมาย

2.เย่ียมและติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานในสังกัดให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน

3.อบรมให้ความรู้เก่ียวกับ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ

83 ยทุธ3  แผนที ่1



(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)  

แผน 

งาน

 (3) 

โครงการ
(4)ตวัชีว้ดั ประเภท จ านวน

รายละเอยีดการ

ใชง้บประมาณ

จ านวนเงนิ

    (บาท)

แหลง่งบ 

ประมาณ

ระบเุดอืนที่

ด าเนนิการ

งบประมาณ

ทีใ่ช ้

3 2 รวมงบประมาณแผนงานท่ี 2   120,000 101

3 2 รวมงบประมาณ   120,000 101 HR

3 2 5 5.1 โครงการบริหาร
จัดการก าลังคน
ด้านสุขภาพ
จังหวัดสิงห์บุรี 
ประจ าปี 2563

งบโครงการ  2,500.00  101   น.ส.กุลชญา HR

1.เพ่ือพัฒนาระบบ
การวางแผนการ
จัดการก าลังคนให้มี
ประสิทธิภาพ

1.ระดับความส าเร็จ
ของ คบสอ.มีการ
บริหารจัดการ
บุคลากรเพียงพอใน
การปฏิบัติงาน

1.จัดต้ังคณะกรรมการวางแผน
และบริหารจัดการก าลังคนด้าน
สุขภาพ จังหวัดสิงห์บุรี

ผู้แทน
คณะกรรมกา
รจาก
หน่วยงานใน
สังกัดฯ

50 คน -ค่าอาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืม
จ านวน 50 คน 
X25 บ. X 2 คร้ัง

 2,500.00  101 ม.ค.63  1,250  

2.เพ่ือพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลก าลังคน

2.ระดับความส าเร็จ
ของหน่วยงานมีการ
จัดท าและใช้IDP ใน
การพัฒนาบุคลากร

2.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
คณะกรรมการวางแผนและ
บริหารก าลังคนด้านสุขภาพ 
จังหวัดสิงห์บุรี

มิ.ย.63  1,250

3.เพ่ือพัฒนาความรู้ 
ทักษะ

3 2 6 6.1 โครงการ 
Happy MOPH
กระทรวง
สาธารณสุข
กระทรวงแห่ง
ความสุข

งบโครงการ  
117,500.00

101 น.ส.สุพาภร 
เย็นระยับ

HR

    (10)   แผนการใชง้บประมาณ
(11)  ระยะเวลา

ด าเนนิการ/งบประมาณ
 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13) 

หน่วยงาน

นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)
     (5)      

แผนงาน/

โครงการ

  (6)  

วตัถปุระสงค์

    (7)     

ตวัชีว้ดั

            (8)             

กจิกรรมส าคญั
 (9)  กลุม่เป้าหมาย

 84 ยทุธ3  แผนที ่2



(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)  

แผน 

งาน

 (3) 

โครงการ
(4)ตวัชีว้ดั ประเภท จ านวน

รายละเอยีดการ

ใชง้บประมาณ

จ านวนเงนิ

    (บาท)

แหลง่งบ 

ประมาณ

ระบเุดอืนที่

ด าเนนิการ

งบประมาณ

ทีใ่ช ้

    (10)   แผนการใชง้บประมาณ
(11)  ระยะเวลา

ด าเนนิการ/งบประมาณ
 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13) 

หน่วยงาน

นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)
     (5)      

แผนงาน/

โครงการ

  (6)  

วตัถปุระสงค์

    (7)     

ตวัชีว้ดั

            (8)             

กจิกรรมส าคญั
 (9)  กลุม่เป้าหมาย

1.เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากรให้มี
คุณธรรมจริยธรรม

1.ระดับความส าเร็จ
ของการด าเนินการ
เป็นองค์กรแห่ง
ความสุข

3.ประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากร
บรรจุใหม่

บุคลากร
บรรจุใหม่

30  คน -ค่าอาหาร
กลางวันอาหาร
ว่างและเคร่ืองด่ืม
 จ านวน30 คน x
 120 บ.

 3,600 101 พ.ค. 63  3,600

3 2 6 6.2 2.เพ่ือพัฒนาองค์กร
ไปสู่องค์กรแห่ง
ความสุขและองค์กร
คุณธรรม

2.ระดับความส าเร็จ
ของการด าเนินการ
เป็นองค์กรคุณธรรม

4.ประชุมนักสร้างสุขในองค์กร คณะท างาน
นักสร้างสุข
ในองค์กร

40  คน -ค่าอาหาร
กลางวันอาหาร
ว่างและเคร่ืองด่ืม
 จ านวน40 คน x
 120 บ.

 4,800 101 ม.ค. 63  4,800

3.เพ่ือประกาศ
เกียรติคุณบุคลากร

5.ประชุมคณะท างานCMO คณะท างาน
CMO

30  คน -ค่าอาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืม
จ านวน 30 คน
X25 บ. X 2 คร้ัง

 1,500 101 พ.ย. 62 750

เม.ย.63 750
6.ประชุมเชิงปฏิบัติการสิงห์ 
สร้างสรรค์ สร้างสุขประจ าปี 2563

บุคลากร
ในสังกัด 
สสจ.
สิงห์บุรี

100 คน -ค่าอาหาร
กลางวันอาหาร
ว่างและเคร่ืองด่ืม
 จ านวน100 คน 
x 120 บ.x3คร้ัง

 36,000 101 ธ.ค. 62 12,000 น.ส.สุพาภร สสจ.สห.

มี.ค.63 12,000 เย็นระยับ
มิ.ย.63 12,000

-ค่าวัสดุ  10,000 101

 85 ยทุธ3  แผนที ่2



(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)  

แผน 

งาน

 (3) 

โครงการ
(4)ตวัชีว้ดั ประเภท จ านวน

รายละเอยีดการ

ใชง้บประมาณ

จ านวนเงนิ

    (บาท)

แหลง่งบ 

ประมาณ

ระบเุดอืนที่

ด าเนนิการ

งบประมาณ

ทีใ่ช ้

    (10)   แผนการใชง้บประมาณ
(11)  ระยะเวลา

ด าเนนิการ/งบประมาณ
 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13) 

หน่วยงาน

นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)
     (5)      

แผนงาน/

โครงการ

  (6)  

วตัถปุระสงค์

    (7)     

ตวัชีว้ดั

            (8)             

กจิกรรมส าคญั
 (9)  กลุม่เป้าหมาย

200 คน -ค่าอาหาร
กลางวันอาหาร
ว่างและเคร่ืองด่ืม
 จ านวน200 คน 
x 120 บ.

 24,000

- ค่าตอบแทน
วิทยากรจ านวน 2
 ชม. X600 บ.x 6
 คน

 7,200

7. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมบุคลากรสังกัด
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สิงห์บุรีประจ าปี 2563

บุคลากร
สังกัด
ส านักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด
สิงห์บุรี

100 คน -ค่าอาหาร
กลางวันอาหาร
ว่างและเคร่ืองด่ืม
 จ านวน100 คน 
x 120 บ.

 12,000 101 น.ส.สุพาภร 
เย็นระยับ

สสจ.สห.

- ค่าตอบแทน
วิทยากรจ านวน 7
 ชม. X1,200 บ.
x1 คน

 8,400

- ค่าวัสดุ      10,000
8.การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น บุคลากร ไม่ใช้งบประมาณ

   8.1.ข้าราชการดีเด่น สาธารณสุข 1 คน
   8.2.คนดีศรีสาธารณสุข จังหวัดสิงห์บุรี2 คน

ก.ย.63  31,200

ม.ค. - มี.ค. 
63

30,400
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)  

แผนงาน

 (3) 

โครงการ

(4)

ตัวชีว้ัด ประเภท จ านวน
รายละเอยีดการใช ้

งบประมาณ

จ านวนเงนิ 

   (บาท)

แหลง่งบ

 ประมาณ

ระบเุดอืน

ทีด่ าเนนิการ

งบประมาณ

ทีใ่ช ้

3 3 8 รวมงบประมาณแผนงานท่ี 3    515,000

3 3 8 รวมงบประมาณ    215,000 101

3 3 3
รวมงบประมาณ

300,000 CIO

3 3 8 8.1 ระดับความส าเร็จ
ของการด าเนินการ
โรงพยาบาลภาครัฐ 
สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข มีการ
ด าเนินงาน Digital 
Transformationเพ่ือ
ก้าวสู่การเป็น Smart 
Hospital

โครงการ 
Smart 
Hospital

 -เพ่ือพัฒนาระบบ
ให้บริการของของ
โรงพยาบาลเข้าสู่
ระบบ Digital 
Transfromation 4.0

ร้อยละของ
โรงพยาบาล มี
การด าเนินงาน 
Digital 
Transformation
เพ่ือก้าวสู่การ
เป็น Smart 
Hospital

งบโครงการ 0 งาน IT ยุทธศาสตร์

 -ก ากับ ติดตามการพัฒนาระบบ
บริการด่านหน้าจ านวน 3 กิจกรรม
1. Smart Tools : มีระบบให้บริการ
นัดหมายหรือจองคิวแบบออนไลน์
(Queue Online)หรือคิว
อิเล็กทรอนิกส์,มีระบบการเช่ือมโยง
และแลกเปล่ียนข้อมูลตามมาตรฐาน
(HIS Gateway)
2. Smart Service : การใช้ใบส่ังยา
ในรูปแบบอิเลคทรอนิคส์
3. Smart Outcome : น าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาปรับปรุง Core Business 
Process ในองค์กร

รพ.ทุกแห่ง 6  - ตค.62- 
กย.63

    (10)   แผนการใชง้บประมาณ
(11)  ระยะเวลา

ด าเนนิการ/งบประมาณ
 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13) 

หน่วยงาน

นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)
     (5)      

แผนงาน/

โครงการ

  (6)  

วตัถปุระสงค์

    (7)     

ตวัชีว้ดั

(8)

กจิกรรมส าคญั

 (9)  

กลุม่เป้าหมาย
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)  

แผนงาน

 (3) 

โครงการ

(4)

ตัวชีว้ัด ประเภท จ านวน
รายละเอยีดการใช ้

งบประมาณ

จ านวนเงนิ 

   (บาท)

แหลง่งบ

 ประมาณ

ระบเุดอืน

ทีด่ าเนนิการ

งบประมาณ

ทีใ่ช ้

    (10)   แผนการใชง้บประมาณ
(11)  ระยะเวลา

ด าเนนิการ/งบประมาณ
 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13) 

หน่วยงาน

นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)
     (5)      

แผนงาน/

โครงการ

  (6)  

วตัถปุระสงค์

    (7)     

ตวัชีว้ดั

(8)

กจิกรรมส าคญั

 (9)  

กลุม่เป้าหมาย

3 3 8 8.2ระดับความส าเร็จ
ของของสถานบริการท่ี
ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ข้อมูล

โครงการพัฒนา
ข้อมูลส าหรับ
บริหารจัดการ

 -เพ่ือพัฒนาระบบ
ข้อมูลส าหรับบริการ

มีระบบ 
E-SERVICE

งบโครงการ 215,000 101 งาน IT สสจ.สิงห์บุรี

 -พัฒนาระบบข้อมูลใน BMS 
Datacenter

ระบบ 1  -ค่าใช้จ่ายในการเขียน
รายงาน

200,000 101

 -พัฒนาข้อมูล NCD Clinic web 
page

1

 -ส่ือสารความรู้ผ่านระบบ 
Application ผ่าน  Line Official

สสจ. 1 บัญชี  -ค่าบัญชี line add 1 
บัญชี เป็นเงิน

15,000 101 อภิชา,รัตน์วลี
,จตุพร,สุธาสินี
,ธรรมนูญ

สสจ.สิงห์บุรี

3 3 8 โครงการพัฒนา
ระบบก ากับ
ติดตามโครงการ 
ผลงาน และ
งบประมาณ

 -เพ่ือเป็นเคร่ืองมือ
ในการก ากับติดตาม

 -ระบบก ากับติดตามโครงการ 
งบประมาณ

ระบบ 1 งบโครงการ 0 งาน IT ยุทธศาสตร์

 -ระบบก ากับติดตามผลงาน 
(Cockpit)

ระบบ 1  - รัตน์วลี,จตุพร
,สุธาสินี

สสจ.สิงห์บุรี

3 3 8 8.3 ระดับความส าเร็จ
ของการมี Cloud 
Server ส าหรับ
ฐานข้อมูลให้บริการ

โครงการพัมนา
ระบบบริการ
ข้อมูลหน้าเวป
ไซต์

 -เพ่ือเป็นเคร่ือง
ให้บริการข้อมูลกับหน่วย
บริการ น าข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

 -จัดหา cloud server ส าหรับ
บริการข้อมูล

 ระบบ 1  -ค่าเช่าระบบ cloud 
server25,000บาท/เดือน
 เป็นเงิน 300,000 บาท

300,000 CIO CIO ยุทธศาสตร์
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แผนปฏบิัตกิารด้านสาธารณสุข 
ปีงบประมาณ 2563  

(งานประจ า) 
 

 



UC ผู้รับผิดชอบ

101
 งบ สป.

102 
เบิกจ่ายแทนกรม

103 
งบอ่ืนๆ

211 
SE

300 
บ ารุง

501 
พัฒนาจังหวัด

502 
อบจ.อบต.

503 
การแพทย์ฉุกเฉิน

504
แพทย์แผนไทย

PP&P E.       217,160.00       502,200.00      600,000.00       12,000.00         1,331,360.00 CPPO/CNO
SE.         21,500.00     1,028,000.00      401,790.00     370,000.00        325,600.00         2,146,890.00 CSO /CQO
P&G E.     4,833,581.80         20,000.00     1,464,000.00     216,000.00         6,533,581.80 coo/CFO/

CHRO/ 
CMO/CIO/
CKO

รวม 0 0 0 0 0   5,072,241.80    1,550,200.00    600,000.00   1,464,000.00    413,790.00    370,000.00       325,600.00    216,000.00       10,011,831.80

ตัวช้ีวัด
แผนงาน

โครง 
การ

ตัวช้ีวัด 
(KPI)

สรปุแผนงาน/โครงการ งบประจ า จ าแนกยทุธศาสตร ์งบประมาณและแหลง่งบประมาณ ปีงบประมาณ 2563

งานประจ า

 
ตัวช้ีวัด
ยุทธ 

ศาสตร์

แผนงาน
งบประมาณ เงินจากแหล่งอ่ืนๆ

รวม

89 สรปุงบประมาณงานประจ า63



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1. 
การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครอง
เป็นเลิศ(PP&P Excellence) 
(งานประจ า) 

 
 
 
 
 
 



(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)  

แผนงาน

 (3) 

โครงกา

ร

(4)

ตัวชีว้ั

ด

ประเภท จ านวน
รายละเอยีดการใช ้

งบประมาณ

   จ านวนเงนิ  

  (บาท)

แหลง่งบ 

ประมาณ

ระบเุดอืนที่

ด าเนนิการ

งบประมาณ

ทีใ่ช ้

1 รวมงบประมาณประจ า ยุทธ 1     1,201,060

1 รวมงบประมาณ        217,160 101

1 รวมงบประมาณ 371,900 102

1 รวมงบประมาณ 600,000 103

1 รวมงบประมาณ          12,000 501

1 พัฒนาและสร้างศักยภาพ
คนไทยทุกกลุ่มวัย

 1.เพ่ือพัฒนาระบบ
บริการของสถาน
บริการสาธารณสุขทุก
ระดับให้ได้มาตรฐาน
อนามัยแม่และเด็ก
คุณภาพ

PI.ร้อยละของหญิง
ต้ังครรภ์ได้รับการฝาก
ครรภ์คร้ังแรกเม่ืออายุ
ครรภ์ น้อยกว่า 12 
สัปดาห์

งบโครงการ                 -   นางนงลักษณ์
 เกตุแก้ว

ส่งเสริม
สุขภาพฯ

1.พัฒนาระบบบริการ MCH ให้ได้
มาตรฐานตามเกณฑ์การประเมิน 
มาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก    
1.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
อนามัยแม่และเด็กอย่างต่อเน่ือง 
 1.2 ให้ทุกโรงพยาบาลประเมิน
ตนเองและรักษาสภาพโรงพยาบาล
มาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก 
จังหวัดออกประเมินติดตาม
โรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และ
เด็ก ทุก 3 ปี                            
1.3ให้พ้ืนท่ีทุกอ าเภอพัฒนาระบบ
ข้อมูลแม่และเด็ก ในระบบ HDC 
อย่างต่อเน่ือง 
1.4 นิเทศติดตามงาน ปี ละ 2 คร้ัง

หญิงต้ังครรภ์ 729 พ้ืนท่ี

นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

แผนงาน/โครงการ

  (6)  

วัตถุประสงค์

    (7)     

ตัวชีว้ัด

(8)

กจิกรรมส าคัญ

(13) 

หน่วยงาน

 (9)  กลุม่เป้าหมาย     (10)   แผนการใชง้บประมาณ
(11)  ระยะเวลา

ด าเนนิการ/งบประมาณ
 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)  

แผนงาน

 (3) 

โครงกา

ร

(4)

ตัวชีว้ั

ด

ประเภท จ านวน
รายละเอยีดการใช ้

งบประมาณ

   จ านวนเงนิ  

  (บาท)

แหลง่งบ 

ประมาณ

ระบเุดอืนที่

ด าเนนิการ

งบประมาณ

ทีใ่ช ้

นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

แผนงาน/โครงการ

  (6)  

วัตถุประสงค์

    (7)     

ตัวชีว้ัด

(8)

กจิกรรมส าคัญ

(13) 

หน่วยงาน

 (9)  กลุม่เป้าหมาย     (10)   แผนการใชง้บประมาณ
(11)  ระยะเวลา

ด าเนนิการ/งบประมาณ
 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

2.เพ่ือจัดระบบการส่ง
ต่อหญิงต้ังครรภ์ มารดา
 และทารกแรกเกิด
ภาวะฉุกเฉินอย่างมี
ประสิทธิภาพ

PI.ร้อยละของหญิง
ต้ังครรภ์ได้รับบริการฝาก
ครรภ์คุณภาพ

2.เสริมสร้างความเข้มแข็งชมรม
อนามัยแม่และเด็ก/เครือข่ายการ
ด าเนินงานอนามัยแม่และเด็ก และ
การเสริมสร้างสติปัญญาเด็กไทย   
2.1ให้พ้ืนท่ีทุกอ าเภอจัดท าโครงการ
แก้ไขปัญหาและส่งเสริมการให้
ความรู้พ่อแม่ผู้ปกครอง และ
เครือข่ายด้านการดูแล หญิงต้ังครรภ์ 
มารดา/ทารก หลังคลอด และ
ส่งเสริมพัฒนาการและโภชนาการใน
เด็กปฐมวัย
2.2มีกลไกการขับเคล่ือนและพัฒนา
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยร่วมกับภาคี
เครือข่ายตามมาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ

หญิงต้ังครรภ์ 729 พ้ืนท่ี นางนงลักษณ์
  เกตุแก้ว

กลุ่มงาน
ส่งเสริม
สุขภาพ   
    CPPO
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)  

แผนงาน

 (3) 

โครงกา

ร

(4)

ตัวชีว้ั

ด

ประเภท จ านวน
รายละเอยีดการใช ้

งบประมาณ

   จ านวนเงนิ  

  (บาท)

แหลง่งบ 

ประมาณ

ระบเุดอืนที่

ด าเนนิการ

งบประมาณ

ทีใ่ช ้

นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

แผนงาน/โครงการ

  (6)  

วัตถุประสงค์

    (7)     

ตัวชีว้ัด

(8)

กจิกรรมส าคัญ

(13) 

หน่วยงาน

 (9)  กลุม่เป้าหมาย     (10)   แผนการใชง้บประมาณ
(11)  ระยะเวลา

ด าเนนิการ/งบประมาณ
 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

 PIร้อยละของหญิง
ต้ังครรภ์ได้รับการตรวจ
เลือดหาระดับฮีมาโตคริต
 HCT≤ 33%

3.รณรงค์/ขับเคล่ือนการด าเนินงาน/
สร้างกระแส/ส่ือสารสังคม ให้พ้ืนท่ี
ขับเคล่ือนมาตรฐานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ  
3.1 ให้พ้ืนท่ีจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้
การด าเนินงานมหัศจรรย์ 1000 วัน
แรกของชีวิต 
3.2 พ้ืนท่ีและเครือข่ายเฝ้าระวังการ
ละเมิดพระราชบัญญัติเพ่ือเฝ้าระวัง
การละเมิดพระราชบัญญัติควบคุม
การส่งเสริมการตลาดอาหารส าหรับ
ทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560        
 3.3 มีการรณรงค์การคัดกรองและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

หญิงต้ังครรภ์ 729 พ้ืนท่ี นางนงลักษณ์
        เกตุ
แก้ว

3.เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
เจริญเติบโต 
พัฒนาการสมวัย พร้อม
เรียนรู้ ตามช่วงวัย

  PI ความครอบคลุมใน
การตรวจคัดกรอง
พัฒนาการ 5 ช่วงอายุ 
9,18,30,42 และ 60 เดือน

4 เด็กปฐมวัย
(แรกเกิด-5 
ปี)

4,537 นางนงลักษณ์
             
เกตุแก้ว

กลุ่มงาน
ส่งเสริม
สุขภาพ   
    CPPO

4.ส่งเสริมให้ประชาชน
มีความตระหนักรู้เร่ือง
การเล้ียงดูเด็กอย่างมี
คุณภาพ

PI ค้นหาพัฒนาการสงสัย
ล่าช้า

เด็กปฐมวัย
(แรกเกิด-5 
ปี)

907

PI  เด็กพัฒนาการสงสัย
ล่าช้าได้รับการติดตาม
และกระตุ้น

เด็กปฐมวัย
(แรกเกิด-5 
ปี)

907
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)  

แผนงาน

 (3) 

โครงกา

ร

(4)

ตัวชีว้ั

ด

ประเภท จ านวน
รายละเอยีดการใช ้

งบประมาณ

   จ านวนเงนิ  

  (บาท)

แหลง่งบ 

ประมาณ

ระบเุดอืนที่

ด าเนนิการ

งบประมาณ

ทีใ่ช ้

นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

แผนงาน/โครงการ

  (6)  

วัตถุประสงค์

    (7)     

ตัวชีว้ัด

(8)

กจิกรรมส าคัญ

(13) 

หน่วยงาน

 (9)  กลุม่เป้าหมาย     (10)   แผนการใชง้บประมาณ
(11)  ระยะเวลา

ด าเนนิการ/งบประมาณ
 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

PI ร้อยละของเด็ก
พัฒนาการล่าช้าได้รับการ
กระตุ้นพัฒนาการด้วย 
TEDA4I

เด็กปฐมวัย
(แรกเกิด-5 
ปี)

33

KPI ร้อยละของเด็กสูงดี
สมส่วน ร้อยละ 54 
ส่วนสูงเฉล่ียท่ีอายุ 5 ปี
(ชาย 113 ซม,หญิง 112 
ซม)

เด็กปฐมวัย
(แรกเกิด-5 
ปี)

8,008

PI ร้อยละเกลือบริโภค
เสริมไอโอดีนท่ีมีคุณภาพ
ท่ีจ าหน่ายในจังหวัด จาก
แบบรายงาน

อ าเภอละ 
300 
ครัวเรือน

1,800

5.เพ่ือให้ประชาชนอายุ
 15 ปีข้ึนไปมี
พฤติกรรมสุขภาพ
ถูกต้องด้วยมาตรการ 3
 อ3ส

KPI ร้อยละของปชช.อายุ
15ปีข้ึนไปมีพฤติกรรม
สุขภาพท่ีถูกต้องด้วย
มาตรการ3อ3ส

1,พัฒนาศักยภาพแกนน าคลินิก DPAC
2.-รณรงค์/ขับเคล่ือนการด าเนินงาน/
สร้างกระแส/ส่ือสารสังคมเร่ืองการ
ออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ  
3.-ให้พ้ืนท่ีทุกอ าเภอขับเคล่ือน
โครงการเสริมสร้างคนไทยวัยท างาน
ให้มีสุขภาวะท่ีดี และเตรียมพร้อมเข้า
สู่วัยผู้สูงอายุ

ปชช.อายุ 
15 -59 ปี

177,276
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)  

แผนงาน

 (3) 

โครงกา

ร

(4)

ตัวชีว้ั

ด

ประเภท จ านวน
รายละเอยีดการใช ้

งบประมาณ

   จ านวนเงนิ  

  (บาท)

แหลง่งบ 

ประมาณ

ระบเุดอืนที่

ด าเนนิการ

งบประมาณ

ทีใ่ช ้

นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

แผนงาน/โครงการ

  (6)  

วัตถุประสงค์

    (7)     

ตัวชีว้ัด

(8)

กจิกรรมส าคัญ

(13) 

หน่วยงาน

 (9)  กลุม่เป้าหมาย     (10)   แผนการใชง้บประมาณ
(11)  ระยะเวลา

ด าเนนิการ/งบประมาณ
 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

1 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
เด็กวัยเรียนจังหวัดสิงห์บุรี

 -เพ่ือให้เด็กวัยเรียนมี
สุขภาพดี ท้ังร่างกาย 
จิตใจ สมอง

 -เด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 68

 -ให้บริการอนามัยโรงเรียน ใน
โรงเรียนทุกแห่ง

รร. 128 แห่ง งบโครงการ 0 ตค.62-กย.
63

ผู้รับผิดชอบ
งานส่งเสริม
สุขภาพเด็ก
วัยเรียน

ส่งเสริม
สุขภาพฯ

 -เด็กวัยเรียนเร่ิมอ้วน
และอ้วน ไม่เกินร้อยละ 10

 -เฝ้าระวังและแก้ไขภาวะการ
เจริญเติบโตในเด็กวัยเรียน

รร. 128 แห่ง ตค.62-กย.
63

 -พัฒนาคลินิคให้ค าปรึกษาลดอ้วนใน
เด็กวัยเรียน

รพ. 6 แห่ง ตค.62-กย.
63

 -คัดกรองObesity sign กลุ่มเส่ียงHT
 DM รักษา -ส่งต่อ

รพ./รพ.
สต./สสอ.

60 แห่ง ตค.62-กย.
63

 -พัฒนาคลินิคDPAC  รพ. 6 แห่ง ตค.62-กย.
63

 -ให้ความรู้และจัดกิจกรรม
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่มเด็กเร่ิม
อ้วนและอ้วน ผู้ปกครอง ครู แม่ครัว 
ผู้ประกอบการร้านค้าในและหน้า
โรงเรียน

รพ./รพ.
สต./สสอ.

60 แห่ง ตค.62-กย.
63

 -เด็กวัยเรียนทุกคนมีการ
มองเห็นท่ีดี

 -เฝ้าระวังการมองเห็น และผู้ท่ีมี
สายตาผิดปกติได้รับการแก้ไข

ตค.62-กย.
63
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(13) 
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 (9)  กลุม่เป้าหมาย     (10)   แผนการใชง้บประมาณ
(11)  ระยะเวลา

ด าเนนิการ/งบประมาณ
 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

1 โครงการการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความรุนแรง
ในเด็ก สตรีและบุคคลใน
ครอบครัว

1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายบริการดูแล
ช่วยเหลือด้าน
การแพทย์และ
สาธารณสุข
2 เพ่ือเฝ้าระวัง ป้องกัน
ปัญหาสังคม และความ
รุนแรงท่ีอาจเกิดข้ึน 

1.ศูนย์พึงได้ ในรพ.ชุมชุน
 ประชุมคณะกรรมการ
อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 2.
มีการจัดท า Case 
Conference ระดับ
จังหวัด อย่างน้อยอ าเภอ
ละ 1 ราย

งบโครงการ         147,200 102 สุภาวดี ส่งเสริม
สุขภาพฯ

ขับเคล่ือนการด าเนินงานศูนย์พ่ึงได้
ระดับจังหวัด

จนท.สธ 15 ค่าอาหารกลางวัน 
อาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม 2 ม้ือ 
จ านวน 120 บาท x 
20 คน จ านวน 3 
คร้ังป็นเงิน 7,200 
บาท

           7,200 102 ม.ค- ก.ย.63 7,200

ค่าวัสดุอุปกรณ์           50,000 102 ม.ค- ก.ย.63       50,000

กิจกรรมขับเคล่ือนระดับอ าเภอ
ประชุมคณะกรรมการศูนย์พ่ึงได้/สห
วิชาชีพระดับอ าเภอ

ค่าอาหารกลางวัน 
อาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม 2 ม้ือ 
จ านวน 4 อ าเภอ
อ าเภอละ 20 คนๆละ
 120 บาท      เป็น
เงิน 9,600 บาท

           9,600 102 ม.ค- ก.ย.63 9,600
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โครงกา

ร

(4)

ตัวชีว้ั

ด

ประเภท จ านวน
รายละเอยีดการใช ้

งบประมาณ

   จ านวนเงนิ  

  (บาท)

แหลง่งบ 

ประมาณ

ระบเุดอืนที่

ด าเนนิการ

งบประมาณ

ทีใ่ช ้
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  (6)  

วัตถุประสงค์

    (7)     

ตัวชีว้ัด

(8)

กจิกรรมส าคัญ

(13) 

หน่วยงาน

 (9)  กลุม่เป้าหมาย     (10)   แผนการใชง้บประมาณ
(11)  ระยะเวลา

ด าเนนิการ/งบประมาณ
 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและ
ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ

          30,400 102 ม.ค- ก.ย.63 30,400

ค่าวัสดุอุปกรณ์           50,000 102 ม.ค- ก.ย.63       50,000

1 ขับเคล่ือนการด าเนินงาน
 TO BE NUMBER ONE 
เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด  

1.ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของภาคีเครือข่าย
ในการป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
2.เพ่ือพัฒนา

งบโครงการ        2,625.00 101 ส่งเสริม
สุขภาพฯ

1.ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ
โครงการ TO BE NUMBER ONE 
ระดับจังหวัด อย่างน้อย 3 เดือน
คร้ัง/ปี

คณะกรรม  
การอ านวยกา
ระดับจังหวัด 
(ตามค าส่ัง
จังหวัดสิงห์บุรี
ท่ี 692/2562 
ลงวันท่ี 19 
เมษายน 2562)

เข้าร่วม
กิจกรรมใน
โครงการ 
TO BE 

NUMBER 
ONE 

ส่วนกลาง

อาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม 25*35*3 
คร้ัง

       2,625.00 ธ.ค. 62 - 
ส.ค.63
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)  

แผนงาน

 (3) 

โครงกา

ร

(4)

ตัวชีว้ั

ด

ประเภท จ านวน
รายละเอยีดการใช ้

งบประมาณ

   จ านวนเงนิ  

  (บาท)

แหลง่งบ 

ประมาณ

ระบเุดอืนที่

ด าเนนิการ

งบประมาณ

ทีใ่ช ้

นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

แผนงาน/โครงการ

  (6)  

วัตถุประสงค์

    (7)     

ตัวชีว้ัด

(8)

กจิกรรมส าคัญ

(13) 

หน่วยงาน

 (9)  กลุม่เป้าหมาย     (10)   แผนการใชง้บประมาณ
(11)  ระยะเวลา

ด าเนนิการ/งบประมาณ
 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

1 ประชุมคณะอนุกรรมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การต้ังครรภ์ในวัยรุ่น 
ระดับจังหวัด 
ปีงบประมาณ 2563

1.เพ่ือให้เกิดกลไกการ
ด าเนินงานบูรณาการทุก
ภาคส่วนหลัก ในการ
ด าเนินงานป้องกันแก้ไข
ปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น 
      2.วัยรุ่นมีความรู้ด้าน
เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต
 รวมถึงได้รับการดูแล 
ช่วยเหลือ และคุ้มครอง
อย่างเป็นระบบ

1.อัตราการต้ังครรภ์ซ้ าใน
หญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี
2.อัตรการคลอดมีชีพใน
หญิงอายุ15 - 19 ปี   
3.อัตรการคลอดมีชีพใน
หญิงอายุ10 - 14 ปี

งบโครงการ           37,050 102 ภาณุมาศ 
และสุภาวดี

ส่งเสริม
สุขภาพฯ

1.ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกัน
แก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น  
ระดับจังหวัด ปีละ 2 คร้ัง

อนุกรรมการ
ตามค าส่ัง
จังหวัดสิงห์บุรี
 ท่ี 
3240/2560 
ลงวันท่ี 30 
พ.ย.60

30 คน  -ค่าเบ้ียประชุม 
16,950 บาท*2คร้ัง 
33,900 บาท  -
ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม1,050*2
คร้ัง =2,100 บาท

          36,000 ศูนย์
อนามัยท่ี 4

เดือน มี.ค.
63 และ 
ก.ค. 63

2.ประชุมคณะท างานป้องกันแก้ไข
ปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น  ระดับ
จังหวัด อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง

คณะท างาน
ป้องกันแก้ไข
ปัญหาการ
ต้ังครรภ์ใน
วัยรุ่น  ระดับ
จังหวัด

15 คน  -ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม 15*35*2

           1,050 ศูนย์
อนามัยท่ี 4

เดือน มี.ค.
63 และ 
ก.ค. 63

3.รวบรวมข้อมูลการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น
ในพ้ืนท่ี ด าเนินการ วิเคราะห์ข้อมูลให้
 รายงานข้อมูลการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น 
ในพ้ืนท่ี และติดตามหลังคลอด เป็น
ประจ าทุกเดือน

รพ./รพ.
สต./สสอ.

60 แห่ง

97 งานประจ า ยทุธ 1



(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)  

แผนงาน

 (3) 

โครงกา

ร

(4)

ตัวชีว้ั

ด

ประเภท จ านวน
รายละเอยีดการใช ้

งบประมาณ

   จ านวนเงนิ  

  (บาท)

แหลง่งบ 

ประมาณ

ระบเุดอืนที่

ด าเนนิการ

งบประมาณ

ทีใ่ช ้

นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

แผนงาน/โครงการ

  (6)  

วัตถุประสงค์

    (7)     

ตัวชีว้ัด

(8)

กจิกรรมส าคัญ

(13) 

หน่วยงาน

 (9)  กลุม่เป้าหมาย     (10)   แผนการใชง้บประมาณ
(11)  ระยะเวลา

ด าเนนิการ/งบประมาณ
 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

4.ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เร่ืองการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์
ในวัยรุ่น ในพ้ืนท่ีท้ังในกลุ่มวัยรุ่น /
ผู้ปกครอง/ครู/ชุมชน

รพ./รพ.
สต./สสอ.

60 แห่ง

1 1.ส่งเสริมทันตสุขภาพ
ประชาชนตามกลุ่มวัย 
จังหวัดสิงห์บุรี ปี 2563

     1. เพ่ือให้นักเรียน
มัธยมศึกษามีความรู้ 
ความเข้าใจเร่ืองการ 
จัดฟันแฟช่ัน

    วัยเรียน/วัยรุ่น  
(มัธยม)              
จ านวนโรงเรียน
มัธยมศึกษาอ าเภอละ 1 
โรงเรียน  รวม 6 โรงเรียน
ได้รับความรู้เร่ืองการจัด
ฟันแฟช่ัน

    ทันตบุคลากรระดับจังหวัดออกให้
ความรู้เร่ืองการดูแลสุขภาพช่องปาก
และจัดฟันแฟช่ัน

งบโครงการ            5,000 101  ม.ค.63        5,000 น.ส.ปรัชาญ์ 
 ปิงสุทธิวงศ์ 
และน.ส.
สุปรีญา  
จันทร์วงษ์

ทันตฯ

โรงเรียน
มัธยมศึกษา 
 อ าเภอละ 1
 รร.  (น า
ร่อง)

         7 
รร.

  - ค่าส่ือด้านทันต
สุขภาพ เป็นเงิน    
5,000 บาท

           5,000

 2.เพ่ือส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุมีสุขภาพช่อง
ปากท่ีดีมีฟันท่ีใช้เค้ียว
อาหารได้ส่งผลให้มี
สุขภาพท่ีดี

  วัยผู้สูงอายุ  
1.จ านวนชมรมชมรม
ผู้สูงอายุดีเด่นด้าน
ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 6
 อ าเภอ/6 ชมรม 
2.จ านวนผู้สูงอายุ 80 ปี 1
 คน  90 ปี ฟันดี 1 คน 
(ระดับจังหวัด)

 1.คัดเลือกชมรมผู้สูงอายุดีเด่นด้าน
ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 6 อ าเภอ/6 
ชมรม  2.คัดเลือกผู้สูงอายุ 80 ปี/90 
ปี ฟันดี   โดยบูรณาการกับกลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ

ชมรม/
ผู้สูงอายุ    
53 ชมรม

  -  6 ชมรม
    -ผู้สูงอายุ
 80 ปีฟันดี 
1 คน 90ปี 
ฟันดี 1 คน

 บูรณาการกับ
กลุ่มงาน
ส่งเสริมฯ

นางมะลิ 
ชาญณรงค์  
และนาง
วราวรรณ์  
เจริญพร
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1 พัฒนาการด าเนินงาน
ต าบลจัดการคุณภาพชีวิต

เพ่ือลดปัญหาสุขภาพ 
และปัจจัยเส่ียงด้าน
สุขภาพ

จ านวนต าบลจัดการคุณภาพ
ชีวิต (ชุมชนสร้างสุข :สุขกาย 
สุขใจ สุขเงิน) ตามมาตรฐาน
 : TPAR และบรรลุชุมชน
สร้างสุขด้วยตนเอง
(อ าเภอละ 1 ต าบล)

งบโครงการ        7,125.00 101 นรารักษ์ ครบ.

1.จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการ
ด าเนินงาน เกณฑ์การประเมินฯ และ
แลกเปล่ียนเรียนรู้การด าเนินงานกับ
พ้ืนท่ีน าร่องปี 62 จ านวน 3 ต าบล 
(ต าบลพักทัน/พิกุลทอง/หัวป่า)
2.ติดตามและผลักดันให้พ้ืนท่ี
เป้าหมายด าเนินงานต าบลจัดการ
คุณภาพชีวิต
3.ประชุมเตรียมพร้อมต าบลจัดการ
คุณภาพชีวิตดีเด่น ระดับจังหวัด เพ่ือ
ส่งคัดเลือกระดับเขต

จนท.แต่ละ
ต าบลท่ีเป็น
ต าบล
เป้าหมาย/
จนท.สช./
ประธาน  
อสม.
อ าเภอ/
เทศบาล

35

60

 -ค่าอาหารกลางวัน 
อาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม จ านวน 35
 คนx75 บาทx1 คร้ัง

-ค่าอาหารกลางวัน 
อาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม จ านวน 60
 คนx75 บาทx 1 คร้ัง

       7,125.00 101 ต.ค.62-
ก.ย.63

7,125

1 - - - โครงการตรวจประเมิน
ร้านขายยาตามหลักวิธี
ปฏิบัติทางเภสัชกรรม
ชุมชน       (Good 
Pharmacy Practice : 
GPP) พ.ศ.2563

1.เพ่ือพัฒนาร้านขายยา
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน

1. จ านวนร้านขายยา
แผนปัจจุบันในจังหวัด
สิงห์บุรีได้รับการตรวจ
ประเมิน GPP ร้อยละ 100

1. รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล
เบ้ืองต้น

งบโครงการ 9,930 101 9,930 ดวงดาว
คงมลายู

คบ.
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2. เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติยา 
พ.ศ.2510

2. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณา
การด าเนินงานตามพระราชบัญญัติยา
 พ.ศ.2510 จ านวน 2 คร้ัง

ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืมส าหรับ
คณะกรรมการฯ 
และผู้จัด  25 บาท ×
  1 ม้ือ × 15 คน × 
2 คร้ัง

750 101 เม.ย.63 - 
ส.ค. 63

3. ด าเนินการตรวจประเมินร้านขาย
ยาแผนปัจจุบันตามหลักวิธีปฏิบัติทาง
เภสัชกรรมชุมชน(GPP)

1. ร้านขาย
ยาแผน
ปัจจุบันใน
จังหวัด
สิงห์บุรี

41 แห่ง -ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานใน
วันหยุดราชการ 
จ านวน 3 คนๆ ละ 1
 วัน ๆ ละ 6 ช่ัวโมง 
ช่ัวโมงละ 60 บาท
- ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการในวันท าการ 
จ านวน 3 คนๆละ  
18 วัน วันละ 3 
ช่ัวโมงๆ ละ 50 บาท

9,180 101 พ.ค63 -
ก.ค.63

4. สรุปผลการด าเนินการ ก.ย.63
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1 - - - โครงการส่งเสริมการใช้
ยาปลอดภัยในชุมชน
จังหวัดสิงห์บุรี ปี 2563

เพ่ือเป็นข้อมูล
สถานการณ์ผลิตภัณฑ์
สมุนไพรกลุ่มเส่ียงท่ีมี
การปลอมปนส
เตียรอยด์ คืนกลับสู่
การแก้ปัญหาในระดับ
ชุมชนระดับจังหวัด
ระดับประเทศ

ร้อยละของผลิตภัณฑ์
สมุนไพรกลุ่มเส่ียงท่ีไม่มี

การปลอมปนสารส
เตียรอยด์

 - เฝ้าระวังความปลอดภัยการใช้ยา
ในชุมชน และเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์
สมุนไพรกลุ่มเส่ียงจากครัวเรือนของ
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย(ครัวเรือนท่ีมี
ผู้สูงอายุ อายุมากกว่า 60 ปีข้ึนไป ท่ี
ป่วยด้วยโรคเร้ือรัง 7 โรค (เบาหวาน/
ความดันฯลฯ)

งบโครงการ 33,500 102 ม.ค.-มิ.ย. 33,500
(ทุกรายการ
สามารถถัว
เฉล่ียได้)

นางสาว
ดวงดาว   
คงมลายู

คบ.

ครัวเรือน
กลุ่มเป้า 
หมายโรค
เร้ือรัง 7 
โรค 
(เบาหวาน/
ความดัน
ฯลฯ)

สุ่มตย.
อย่างน้อย
 1 PCC

-ค่าจ้างเหมาเก็บ
แบบส ารวจ
- ค่าจัดส่งชุดทดสอบ 
-ค่าชุดทดสอบสา
รสเตียรอยด์
-ค่าชุดทดสอบ Thin 
layer 
chromatography
-ค่าวัสดุ

33,500

1 โครงการเคร่ืองส าอาง
ปลอดภัย ประจ าปี 2563

เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับ
ความปลอดภัยจากการ
ใช้เคร่ืองส าอางท่ีมี
คุณภาพ

ร้อยละ80ของผลิตภัณฑ์
เคร่ืองส าอางกลุ่มเส่ียงท่ี
ได้รับการตรวจสอบมี
ความถูกต้อง ปลอดภัย
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด

1.ตรวจสอบฉลากเคร่ืองส าอางของ
สถานท่ีผลิตท่ีเข้าตรวจประเมิน
เฉพาะประเภทบ ารุงผิว ท่ีมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผิวแลดูขาว 
กระจ่างใส

งบประมาณโครงการ           12,510 102 12,510 นันทนีย์ คบ.

ผลิตภัณฑ์
เคร่ืองส าอาง
ประเภทบ ารุง
ผิว ให้ผิวแลดู
ขาว กระจ่างใส

501 ฉลาก 0 0 0 พ.ย-มี.ค.
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2.สุ่มเก็บตัวอย่างเคร่ืองส าอาง ผลิตภัณฑ์
เคร่ืองส าอาง
ประเภทบ ารุง
ผิว ให้ผิวแลดู
ขาว กระจ่างใส

10 
ผลิตภัณฑ์

1.ค่าซ้ือตัวอย่างเพ่ือ
ส่งตรวจ

6,000 102 พ.ย-มี.ค.

3.ตรวจสอบสถานท่ีผลิตเคร่ืองส าอาง สถานท่ีผลิต
เคร่ืองส าอาง

33 แห่ง 1.ค่าเบ้ียเล้ียงการ
ออกตรวจสถานท่ี 3
คน x 120 บาท x 10
 วัน

3,600 102 พ.ย-มี.ค.

4.อบรมเครือข่ายนักเรียนนักศึกษาใน
เขตพ้ืนท่ี

นักเรียน 
นักศึกษา

100 คน 1.ค่าจ้างเหมาจัด
ท าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม 25 บาท x
 1 ม้ือ x 105 คน

2,625 102 ม.ค.-เม.ย

2.ค่าวัสดุ 285 102 พ.ย-มี.ค.
1 โครงการมาตรฐานสถาน

ประกอบการเพ่ือสุขภาพ
สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ ได้รับการ
ตรวจประเมิน
มาตรฐานตามท่ี
กฎหมายก าหนด

ร้อยละ100สถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ตามท่ีกฎหมายก าหนด

1.ตรวจเฝ้าระวังสถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพ

งบโครงการ 5,000 102 ม.ค.-มี.ค. 5,000 นันทนีย์ คบ.

สถาน
ประกอบการ
เพ่ือสุขภาพ

20 แห่ง 1.ค่าเบ้ียเล้ียงการ
ออกตรวจสถานท่ี 3
คน x 120 บาท x 5 
วัน

1,800 102

2.ค่าวัสดุ 3,200 102 ม.ค.-มี.ค.
1 โครงการพัฒนา

สถานพยาบาลเอกชนได้
คุณภาพมาตรฐานตาม
กฎหมาย

 -เพ่ือพัฒนา
สถานพยาบาลเอกชน
ได้คุณภาพมาตรฐาน
ตามกฎหมาย

1. ร้อยละ 90 ของ
สถานพยาบาลภาคเอกชนผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานตามท่ี
กฎหมายก าหนด (คลินิกขอ
อนุญาตต้ังใหม่)

งบโครงการ           43,080 101 ภก.ธนวัฒน์ 
กลัดสอาด

คบ.
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1. ประชุมคณะอนุกรรมการ
สถานพยาบาลประจ าจังหวัดสิงห์บุรี

1. คณะ
อนุกรรม
การ
สถานพยา
บาลประจ า
จังหวัด
สิงห์บุรี

7 คน 1. ค่าเบ้ียประชุม
ประธาน 1,250  
บาท จ านวน 4 คร้ัง

 5,000  101 คร้ังท่ี 1 
- ธ.ค.2562
คร้ังท่ี 2 
- มี.ค.2563
คร้ังท่ี 3 
- มิ.ย.2563
คร้ังท่ี 4 
- ส.ค.2563

     48,080

2. ค่าเบ้ียประชุม
อนุกรรมการ 6 คนๆ
ละ 1,000 บาท 
จ านวน 
4 คร้ัง

          24,000

3. ค่าอาหารว่างและ 
เคร่ืองด่ืม 25 บาท 1
 ม้ือๆละ 10 คน 
จ านวน 4 คร้ัง

           1,000

2.ตรวจสอบมาตรฐานสถานพยาบาล
เอกชนตามท่ีกฎหมายก าหนด

2. สถาน
พยาบาล
เอกชน

97 แห่ง 4. ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานใน
วันหยุดราชการ 
จ านวน 4 คนๆละ 6 
วันๆละ 
7 ช่ัวโมง ช่ัวโมงละ 
60 บาท

          10,080 พ.ค.2563
- ก.ค.2563
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5. ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการในวันท าการ 
จ านวน 4 คนๆละ 
10 วันๆละ 4 ช่ัวโมงๆ
ละ 50 บาท

           8,000

1 - - - การพัฒนาระบบ การ
บริหารจัดการด้านยา

พัฒนาระบบ การ
บริหารยาในสถาน
บริการสาธารณสุขใน
จังหวัดสิงห์บุรี

- งบโครงการ            2,400 101 ธนวัฒน์
กลัดสอาด

คบ.

 - ประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรม
และการบ าบัดระดับจังหวัด

คณะ
กรรมการฯ

48 -ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืมคณะ
กรรมการฯ2คร้ังx48
 คนx25 บาท เป็น
เงิน2,400บาท

           2,400 101 มี.ค/ส.ค. 2,400

1 - - - 1. โครงการสนับสนุนการ
ควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์และยาสูบ
จังหวัดสิงห์บุรี ปี 
2562-2564

1. เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนากลไกการ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

1. มีการประชุมติดตาม
การด าเนินงานควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบระดับ
จังหวัดจ านวน 4 คร้ัง

งบโครงการ         600,000 103 กันอเนก 
ช้อยหิรัญ

คบ.

1. ประชุมคณะกรรมการควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบระดับจังหวัด

ภาคี
เครือข่าย

30 คน 1.1ค่าตอบแทน
ประธาน จ านวน 4 
คร้ัง คร้ังละ 1000 
บาท

           4,000 103 พ.ย.-62 60,0000 
(งบรวมท้ัง
โครงการ)
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1.2 ค่าตอบแทน
คณะกรรมการฯ 
จ านวน 23 คน ๆละ 
500 บาท จ านวน 4 
คร้ัง

          46,000

1.3 ค่าตอบแทน
ผู้เข้าร่วมประชุมฯ 
จ านวน 6 คนๆละ 
300 บาท จ านวน 4 
คร้ัง

           7,200

1.4 ค่าอาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืม จ านวน
 30 คนๆละ 25 บาท
 จ านวน 4 คร้ัง

           3,000

2. เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนากลไกการ
ควบคุมผลิตภัณฑ์
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

2. มีการประชุมติดตาม
การด าเนินงานควบคุม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
ระดับจังหวัดจ านวน 4 
คร้ัง

2. ประชุมคณะกรรมการควบคุม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ระดับจังหวัด

ภาคี
เครือข่าย

25 คน 2.1 ค่าตอบแทน
ประธาน 1000 บาท
 จ านวน 4 คร้ัง

           4,000 ธ.ค.-62

2.2 ค่าตอบแทน
คณะกรรมการฯ 
จ านวน 19 คนๆละ 
500 บาท จ านวน 4 
คร้ัง

          38,000
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2.3 ค่าตอบแทน
ผู้เข้าร่วมประชุมฯ
จ านวน 5 คนๆละ 
300 บาท จ านวน 4 
คร้ัง

           6,000

2.4 ค่าอาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืมจ านวน
 25 คนๆละ 25 บาท
 จ านวน 4 คร้ัง

           2,500

3. เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนากลไกการ
ควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบและเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์

3. มีการประชุม
คณะอนุกรรมการฯ 
ติดตามการด าเนินงาน
ควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์และยาสูบ
ระดับจังหวัดจ านวน 2 
คร้ัง

3. ประชุมคณะอนุกรรมการฯ จังหวัด ภาคี
เครือข่าย

25 คน 3.1 ค่าตอบแทน
คณะอนุกรรมการฯ
จ านวน 25 คนๆละ 
300 บาท จ านวน 2 
คร้ัง

          15,000 พ.ย.-62

3.2 ค่าอาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืมจ านวน
 25 คนๆละ 25 บาท
 จ านวน 2 คร้ัง

           1,250

3.3 ค่าเอกสาร/วัสดุ
อุปกรณ์

           4,050
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4. เพ่ือสร้าง
ส่ิงแวดล้อมปลอดบุหร่ี 
มีการด าเนินงาน
มาตรการชุมชน เพ่ือ
ควบคุมการบริโภค
ยาสูบและเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์

4. มีการด าเนินการจัดท า
กิจกกรมหมู่บ้านปลอด
เหล้า บุหร่ี อย่างน้อย
อ าเภอละ 1 หมู่บ้าน

4. จัดท ากิจกรรมหมู่บ้านปลอดเหล้า
 บุหร่ี อ าเภอละ 1 หมู่บ้าน

ชุมชน
ต้นแบบ

6 ชุมชน 4.1 สนับสนุน
งบประมาณ จ านวน 
6 อ าเภอๆละ 
30,000 บาท

        180,000 ก.ค.-63

5. เพ่ือสร้างความ
ตระหนักเร่ืองพิษภัย
และรู้เท่าทันกลยุทธ์
ของอุตสาหกรรมยาสูบ
และเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์

5. ร้อยละ 50 ของ
โรงเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการ มีการด าเนิน
กิจกรรมโรงเรียนปลอด
บุหร่ี สุรา ตามแนวทางท่ี
ก าหนด

5. อบรมสร้างความตระหนักเร่ือง
พิษภัย เพ่ือป้องกันนักสูบหน้าใหม่ 
แกนน าครูและนักเรียน

สถานศึกษา 115 แห่ง 5.1 ค่าอาหาร
กลางวันและอาหาร
ว่าง จ านวน 150 
คนๆละ 70 บาท

          10,500 พ.ค.-63

5.2 ค่าตอบแทน
วิทยากรกลุ่มในการ
อบรม ช่ัวโมงละ 600
 บาท กลุ่มละ 2 คน 
จ านวน 2 กลุ่ม 
จ านวน 3 ช่ัวโมง

           7,200

5.3 ค่าตอบแทน
วิทยากรในการอบรม
จ านวน 1 คน ช่ัวโมง
ละ 600 บาท 
จ านวน3 ช่ัวโมง

           1,800

5.4 ค่าวัสดุอุปกรณ์
ส าหรับการจัดอบรมฯ

           4,100
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6. เพ่ือสร้าง
ส่ิงแวดล้อมปลอดบุหร่ี/
ลดแรงสนัลสนุนการด่ืม
 โดยการเฝ้าระวังและ
บังคับใช้กฏหมาย

6. ร้อยละ 80 ของ
ร้านค้าบุหร่ี สุรา ได้รับ
การเฝ้าระวังตามกฏหมาย

6. เฝ้าระวังและบังคับใช้กฏหมาย ร้านค้า 1,000 ร้าน 6.1 ค่าตอบแทน
พนักงานเจ้าหน้าท่ี
ออกตวจเตือนฯ 
จ านวน 5 คนๆละ 
500 บาท จ านวน 8 
คร้ัง

          20,000 ธ.ค.62 - 
พ.ค.63

6.2 ค่าตอบแทน
พนักงานเจ้าหน้าท่ี
ระดับอ าเภอออกตวจ
เตือนฯ อ าเภอเมือง
จ านวน 5 คนๆละ 
500 บาท จ านวน 6 
คร้ัง

          15,000

6.3 ค่าตอบแทน
พนักงานเจ้าหน้าท่ี
ระดับอ าเภอออกตวจ
เตือนฯ อ าเภออินทร์
บุรี จ านวน 5 คนๆละ
 500 บาท จ านวน 6
 คร้ัง

          15,000

6.4 ค่าตอบแทน
พนักงานเจ้าหน้าท่ี
ระดับอ าเภอออกตวจ
เตือนฯ อ าเภอค่าย
บางระจัน จ านวน 5 
คนๆละ 500 บาท 
จ านวน 4 คร้ัง

          10,000
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6.5 ค่าตอบแทน
พนักงานเจ้าหน้าท่ี
ระดับอ าเภอออกตวจ
เตือนฯ อ าเภอ
บางระจัน จ านวน 5 
คนๆละ 500 บาท 
จ านวน 4 คร้ัง

          10,000

6.6 ค่าตอบแทน
พนักงานเจ้าหน้าท่ี
ระดับอ าเภอออกตวจ
เตือนฯ อ าเภอท่าช้าง
  5 คนๆละ 500 
บาท จ านวน 4 คร้ัง

          10,000

6.7 ค่าตอบแทน
พนักงานเจ้าหน้าท่ี
ระดับอ าเภอออกตวจ
เตือนฯ อ าเภอพรหม
บุรี จ านวน 5 คนๆละ
 500 บาท จ านวน 4
 คร้ัง

          10,000

7. เพ่ือพัฒนาระบบการ
เข้าถึงบริการ และช่วย
ให้ผู้สูบ ผู้ด่ืม ดลิกสูบ
บุหร่ี และเลอกด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

7. ร้อยละ 70 ของผู้สูบ
บุหร่ีและด่ืมแอลกอฮอล์
ได้รับการบ าบัดใน
โรงพยาบาล

7. ช่วยให้ผู้สูบ/ผู้ด่ืม เลิกสูบ/ด่ืม โดย
การประชุมช้ีแจงวางแผนและสรุปผล

รพ.ทุกแห่ง 6 รพ. 7.1 ค่าตอบแทนการ
ประชุม จ านวน 60 
คนๆละ 300 บาท 
จ านวน 2 คร้ัง

          36,000 ม.ค.-63
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7.2 ค่าอาหาร
กลางวันและอาหาร
ว่างจ านวน 60 คนๆ
ละ 120 บาท จ านวน
 2 คร้ัง

          14,400

7.3 ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานจัดบริการ
บ าบัดรักษาฟ้ืนฟู
สภาพผู้เสพหรือผู้ด่ืม
 จ านวน 6 รพ.ๆละ 
20,000 บาท

        120,000

8. ค่าบริหารจัดการโครงการฯ 
ค่าจ้างบุคลากร

8.1 ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าท่ีการเงิน
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ วันละ 500 
บาท จ านวน 10 วัน

           5,000 ม.ค.-63

1 2. โครงการพัฒนา
สถานท่ีผลิตและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้
มาตรฐาน

1. เพ่ือเสริมสร้าง
ความรู้ด้านการพัฒนา
สถานท่ีผลิตและวิธีการ
ผลิตท่ีถูกสุขลักษณะ

1. ร้อยละ 90 ของ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนมี
คุณภาพตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด

งบโครงการ            8,000 102 กันอเนก 
ช้อยหิรัญ

คบ

2. เพ่ือพัฒนาสถานท่ี
ผลิต ให้ได้มาตรฐาน

1. ส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพ

ผลิตภัณฑ์
สุขภาพ

20 
ตัวอย่าง

 -   -  - ก.พ.-63 8,000 (งบ
รวมท้ัง
โครงการ)
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3. เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ให้มีความ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

2. สถานท่ีผลิต ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานตาม
กฏหมายร้อยละ 80

2. ตรวจประเมินสถานท่ีผลิตฯ เพ่ือ
ส่งเสริมให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด

ผลิตภัณฑ์
สุขภาพ

20 แห่ง 2.1 ค่าตอบแทน
ผู้ตรวจประเมิน
สถานท่ีผลิต จ านวน 
2 คนๆละ 200 บาท 
จ านวน 20 แห่ง

           8,000 102 ก.พ.-63

1 แผนงานประชาสัมพันธ์
งานสาธารณสุข

งบโครงการ           30,000 101 ต.ค.62 -
ก.ย.63

น.ส.อัญชลี 
ตรีลพ

ส่ือสาร

เพ่ือให้บุคลากร
สาธารณสุขและ
ประชาชนชาวจังหวัด
สิงห์บุรี ได้รับทราบ
ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้
 ท่ีถูกต้อง ทันเหตุการณ์
 รวมถึงท าให้เกิด
ภาพลักษณ์ท่ีดีต่อองค์กร

ระดับจังหวัด            
1.เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และความรู้
ด้านสุขภาพ    
2.สร้างภาพลักษณ์องค์กร 
3.รณรงค์ สร้างกระแสสังคม 
4.ผลิตส่ือเพ่ือการประชาสัมพันธ์

ประชาชน
ในจังหวัด
สิงห์บุรี     
 บุคลากร
สาธารณสุข

ค่าจ้างผลิตส่ือเพ่ือ
การประชาสัมพันธ์

          30,000 101

 ระดับอ าเภอ/ต าบล       
1.เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และความรู้
ด้านสุขภาพ    
2.สร้างภาพลักษณ์องค์กร 
3.รณรงค์ สร้างกระแสสังคม           
 4.ผลิตส่ือเพ่ือการประชาสัมพันธ์

1 แผนปฏิบัติการส่ือสาร
ความเส่ียงโรคติดต่อหรือ
โรคระบาด

เพ่ือให้การด าเนินงาน
ส่ือสารความเส่ียง
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

งบโครงการ                 -   น.ส.อัญชลี 
ตรีลพ

ส่ือสาร
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ระดับจังหวัด               
 ๑. จัดท าแนวทาง/รูปแบบการ
ด าเนินงานส่ือสารความเส่ียงเพ่ือ
เตรียมพร้อมรับผลกระทบจาก
โรคติดต่อหรือโรคระบาด 
 ๒.ประสานงาน และบูรณาการด้าน
การส่ือสาร ท้ังภายในและภายนอก
องค์กร                        
3.เฝ้าระวังติดตามข่าวลือ ข่าวลบ 
และข้อเข้าใจผิดโรคติดต่อหรือโรค
ระบาดอย่างสม่ าเสมอ               

            
บุคลากร
สาธารณสุข 
 บุคลากร
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง
และส่ือมวล
ขน

ต.ค.62 -
ก.ย.63

ระดับอ าเภอ/ต าบล      
 1.เฝ้าระวังติดตามข่าวลือ ข่าวลบ 
และข้อเข้าใจผิดโรคติดต่อหรือโรค
ระบาดอย่างสม่ าเสมอ

1 แผนงานส่งเสริมสนับสนุน
 การด าเนินงานสุขศึกษา
และพฤติกรรมสุขภาพ

งบโครงการ                 -   น.ส.อัญชลี  
ตรีลพ

ส่ือสาร
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1. เพ่ือให้สถานบริการ
สุขภาพภาครัฐมีการ
ด าเนินงานสุขศึกษา
และพ้ฒนาพฤติกรรมท่ี
มีคุณภาพ          
2.เพ่ือให้มีพ้ืนท่ีต้นแบบ
การด าเนินงานสุข
ศึกษาและพ้ฒนา
พฤติกรรมท่ีมีคุณภาพ

สถานบริการสุขภาพ
ภาครัฐผ่านเกณฑ์คุณภาพ
งานตามมาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพด้านสุข
ศึกษามีพ้ืนท่ีต้นแบบการ
ด าเนินงานสุขศึกษาและ
พฤติกรรมสุขภาพ

ระดับจังหวัด              
1.จัดท าแนวทางการด าเนินงานสุข
ศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ         
2.ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงาน
สุขศึกษาผ่านรูปแบบหมู่บ้าน
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมฯและโรงเรียน
สุขบัญญัติร่วมกับต าบลจัดการ
สุขภาพ 
3.ติดตาม ควบคุมก ากับการ
ด าเนินงานร่วมกับ สบส.เขตสุขภาพท่ี
 4 และโปรแกรมประเมินการพัฒนา
หมู่บ้านปรับเปล่ียนพฤติกรรมและ
โรงเรียนสุขบัญญัติ

ระดับอ าเภอ              
1.โรงพยาบาลทุกแห่งผ่านเกณฑ์
คุณภาพงานตามมาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพด้านสุขศึกษา        
 2.มีหมู่บ้านปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สุขภาพระดับดีเย่ียมอย่างน้อย 1 แห่ง
 (หมู่บ้านท่ีอยู่ในต าบลท่ีเป็น
เป้าหมายด าเนินการต าบลจัดการ
สุขภาพ)
3..มีโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติระดับ
ดีเย่ียมอย่างน้อย 1 แห่ง (โรงเรียนท่ี
อยู่ในต าบลท่ีเป็นเป้าหมาย
ด าเนินการต าบลจัดการสุขภาพ)
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 ระดับต าบล   
1.รพ.สต.มีการด าเนินการตาม
มาตรฐานด้านสุขศึกษา ระดับ
พัฒนาข้ึนไป           
2.มีหมู่บ้านปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สุขภาพอย่างน้อย 1 หมู่บ้าน
3.มีโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติอย่าง
น้อย 1 แห่ง

1 การบริหารจัดการ
ส่ิงแวดล้อม

เพ่ือให้จังหวัดมีระบบ
จัดการปัจจัยเส่ียงด้าน
ส่ิงแวดล้อมและมี
มาตรการส่งเสริมให้
เกิดปัจจัยเอ้ือด้าน
ส่ิงแวดล้อมเพ่ือสุขภาพ
ของประชาชน

KPI ร้อยละของจังหวัดมี
ระบบจัดการปัจจัยเส่ียง
ด้านส่ิงแวดล้อมท่ีส่งผล
กระทบต่อสุขภาพ

1 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
สถานการณ์และการเฝ้าระวังด้าน
ส่ิงแวดล้อม

งบโครงการ                 -   อวล อวล.

2 มีกลไกของคณะอนุกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด (อสธจ.)

3 ส่งเสริมให้ท้องถ่ินมีการจัดบริการ
อนามัยส่ิงแวดล้อมท่ีได้มาตรฐาน

4 มีระบบและกลไกสนับสนุนการ
จัดการมูลฝอยติดเช้ือของ
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขให้ถูกต้องตามกฎหมาย

1 ป้องกันและลดปัจจัย
เส่ียงด้านส่ิงแวดล้อมต่อ
สุขภาพ

เพ่ือเฝ้าระวัง ประเมิน
ความเส่ียง และจัดการ
เพ่ือ
ลดผลกระทบต่อสุขภาพ
จากส่ิงแวดล้อม

๑. มีระบบเฝ้าระวัง
ประเมินความเส่ียง และ
จัดการอนามัยส่ิงแวดล้อม
เพ่ือลดผลกระทบต่อ
สุขภาพ

งบโครงการ           13,440 101 อวล อวล.
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)  

แผนงาน

 (3) 

โครงกา

ร

(4)

ตัวชีว้ั

ด

ประเภท จ านวน
รายละเอยีดการใช ้

งบประมาณ

   จ านวนเงนิ  

  (บาท)

แหลง่งบ 

ประมาณ

ระบเุดอืนที่

ด าเนนิการ

งบประมาณ

ทีใ่ช ้

นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

แผนงาน/โครงการ

  (6)  

วัตถุประสงค์

    (7)     

ตัวชีว้ัด

(8)

กจิกรรมส าคัญ

(13) 

หน่วยงาน

 (9)  กลุม่เป้าหมาย     (10)   แผนการใชง้บประมาณ
(11)  ระยะเวลา

ด าเนนิการ/งบประมาณ
 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

1 ป้องกันและลดปัจจัย
เส่ียงด้านส่ิงแวดล้อมต่อ
สุขภาพ

เพ่ือเฝ้าระวัง ประเมิน
ความเส่ียง และจัดการ
เพ่ือ
ลดผลกระทบต่อสุขภาพ
จากส่ิงแวดล้อม

๑. มีระบบเฝ้าระวัง
ประเมินความเส่ียง และ
จัดการอนามัยส่ิงแวดล้อม
เพ่ือลดผลกระทบต่อ
สุขภาพ

งบโครงการ           12,000 501 อวล อวล.

1.สุ่มเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหาร ด้าน
กายภาพ ชีวภาพ และเคมี  
ร้านอาหาร ร้อยละ 30 และแผงลอย 
ร้อยละ 11

ร้านอาหาร
,แผงลอย
จ าหน่าย
อาหาร

2 คร้ัง/ปี ค่าเบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ี
ในการออกสุ่มเฝ้า
ระวังสุขาภิบาล
อาหาร 4 คน x 120
 บาท x 14 วัน

           6,720 101 มี.ค.63-
เม.ย.64

   6,720.00

2. เฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหาร ด้าน
กายภาพ ชีวภาพ และเคมี  โรงอาหาร
 โรงครัว ตลาดสด ตลาดนัด ในพ้ืนท่ี 
อย่างน้อย 1 คร้ัง/ปี

โรงอาหาร 
โรงครัว 
ตลาดสด 
ตลาดนัด

1 คร้ัง/ปี ค่าเบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ี
ในการออกสุ่มเฝ้า
ระวังสุขาภิบาล
อาหาร 4 คน x 120
 บาท x 14 วัน

           6,720 101 มิ.ย.- ส.ค.
63

   6,720.00

3.เฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารในงาน
เทศกาลกินปลา ประจ าปี

ร้านอาหาร
,แผงลอย
จ าหน่าย
อาหาร

1 คร้ัง/ปี ค่าเบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ี
ในการออกสุ่มเฝ้า
ระวังสุขาภิบาล
อาหาร 20 คน x 120
 บาท x 5 วัน

          12,000 501 ธ.ค.62-
ม.ค.63

  12,000.00

4. ติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้ าเพ่ือ
การบริโภคในภาพรวมจังหวัด สุ่ม
เก็บน้ าประปา จ านวน 10 ตัวอย่าง

ปะปา
หมู่บ้านใน
พ้ืนท่ีเส่ียง

10 
ตัวอย่าง

มี.ค.-เม.ย.
63
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)  

แผนงาน

 (3) 

โครงกา

ร

(4)

ตัวชีว้ั

ด

ประเภท จ านวน
รายละเอยีดการใช ้

งบประมาณ

   จ านวนเงนิ  

  (บาท)

แหลง่งบ 

ประมาณ

ระบเุดอืนที่

ด าเนนิการ

งบประมาณ

ทีใ่ช ้

นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

แผนงาน/โครงการ

  (6)  

วัตถุประสงค์

    (7)     

ตัวชีว้ัด

(8)

กจิกรรมส าคัญ

(13) 

หน่วยงาน

 (9)  กลุม่เป้าหมาย     (10)   แผนการใชง้บประมาณ
(11)  ระยะเวลา

ด าเนนิการ/งบประมาณ
 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

1 ก ากับดูแล และพัฒนา
ระบบการประเมินรับรอง
มาตรฐานด้านอนามัย
ส่ิงแวดล้อม

เพ่ือสนับสนุนการแก้ไข
ปัญหาอนามัย
ส่ิงแวดล้อมในภาวะ
ฉุกเฉิน ภัยพิบัติ สา
ธารณภัย

๒. มีระบบการประเมิน
รับรองมาตรฐานด้าน
อนามัยส่ิงแวดล้อม

1 จัดให้มีระบบบริหารจัดการ เพ่ือ
สนับสนุนการแก้ไขปัญหาอนามัย
ส่ิงแวดล้อมในภาวะฉุกเฉิน ภัยพิบัติ 
สาธารณภัย

งบโครงการ                 -   อวล อวล.

2  นิเทศ ติดตาม ร้านอาหาร แผง
ลอย ตลาดสด ตลาดนัด โรงอาหาร 
โรงครัว ท่ีผ่านการรับรองมาตรฐาน
สุขาภิบาลอาหาร อย่างน้อย 1 คร้ัง/ปี

1 สร้างความร่วมมือพหุ
ภาคีและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินตามแนวทาง
ประชารัฐ

มีความร่วมมือระหว่าง
ประชาชน ชุมชน 
ท้องถ่ินและภาคี
เครือข่าย ภาครัฐ 
ภาคเอกชน ในการ
ด าเนินงานอนามัย
ส่ิงแวดล้อมตาม
แนวทางประชารัฐ 
สามารถจัดการปัญหา
อนามัยส่ิงแวดล้อมได้เอง

จ านวนชุมชนท่ีเข้ามามี
ส่วนร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐ /อปท. ในการ
ด าเนินงานด้านอนามัย
ส่ิงแวดล้อมเพ่ิมข้ึนเม่ือ
เทียบปีฐาน พ.ศ. ๒๕62

พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครประจ า
หมู่บ้านในการเป็นนักจัดการอนามัย
ส่ิงแวดล้อมชุมชน

อสม หมู่บ้าน
ละ  1 คน

งบโครงการ                 -   งบ
ประมาณ
ในหน่วยงาน

ต.ค.62-
ก.ย.63

อวล อวล.

สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินด าเนินการตามเกณฑ์
คุณภาพระบบบริการอนามัย
ส่ิงแวดล้อมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินท่ีพัฒนาโดยกรมอนามัย
ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน(HIA)

อปท ทุกแห่ง อวล อวล
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)  

แผนงาน

 (3) 

โครงกา

ร

(4)

ตัวชีว้ั

ด

ประเภท จ านวน
รายละเอยีดการใช ้

งบประมาณ

   จ านวนเงนิ  

  (บาท)

แหลง่งบ 

ประมาณ

ระบเุดอืนที่

ด าเนนิการ

งบประมาณ

ทีใ่ช ้

นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

แผนงาน/โครงการ

  (6)  

วัตถุประสงค์

    (7)     

ตัวชีว้ัด

(8)

กจิกรรมส าคัญ

(13) 

หน่วยงาน

 (9)  กลุม่เป้าหมาย     (10)   แผนการใชง้บประมาณ
(11)  ระยะเวลา

ด าเนนิการ/งบประมาณ
 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินมีการก าหนดนโยบาย
มาตรการ หรือข้อบัญญัติท้องถ่ินใน
การควบคุม ก ากับ การจัดการ
การจัดการส่ิงปฏิกูล การสุขาภิบาล
อาหาร คุณภาพ
น้ าด่ืมจากเคร่ืองจ าหน่ายน้ าด่ืม
อัตโนมัติ และกิจการท่ีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

อปท ทุกแห่ง อวล อวล

ใช้กลไกคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการในระดับจังหวัด/
อ าเภอ ในการขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานอนามัยส่ิงแวดล้อม
ท่ีเป็นปัญหาของพ้ืนท่ี

1 พัฒนาฐานข้อมูลและ
สถานการณ์ส่ิงแวดล้อม
สุขภาพ ระบบเฝ้าระวัง
ด้านส่ิงแวดล้อม

 เพ่ือให้จังหวัดมีข้อมูล
พ้ืนฐานสถานการณ์
ด้านส่ิงแวดล้อมและ
สุขภาพ เพ่ือใช้วางแผน
 ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาในพ้ืนท่ี

มีฐานข้อมูลและ
สถานการณ์ส่ิงแวดล้อม
สุขภาพ ระบบเฝ้าระวัง
ด้านส่ิงแวดล้อม

งบโครงการ                 -   อวล อวล.

ส ารวจ จัดท าฐานข้อมูลสถานการณ์
ส่ิงแวดล้อมสุขภาพผ่านโปรแกรม
ระบบเฝ้าระวังภัยด้านส่ิงแวดล้อม 
NEHIS

เทศบาล
และอบต

1 คร้ัง/ปี
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)  

แผนงาน

 (3) 

โครงกา

ร

(4)

ตัวชีว้ั

ด

ประเภท จ านวน
รายละเอยีดการใช ้

งบประมาณ

   จ านวนเงนิ  

  (บาท)

แหลง่งบ 

ประมาณ

ระบเุดอืนที่

ด าเนนิการ

งบประมาณ

ทีใ่ช ้

นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

แผนงาน/โครงการ

  (6)  

วัตถุประสงค์

    (7)     

ตัวชีว้ัด

(8)

กจิกรรมส าคัญ

(13) 

หน่วยงาน

 (9)  กลุม่เป้าหมาย     (10)   แผนการใชง้บประมาณ
(11)  ระยะเวลา

ด าเนนิการ/งบประมาณ
 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

1  การจัดการมูลฝอยติด
เช้ือและการจัดการ
อนามัยส่ิงแวดล้อมใน
สถานบริการสาธารณสุข

เพ่ือให้สถานบริการ
สาธารณสุข มีการ
จัดการมูลฝอยติดเช้ือ
ตามกฎหมาย 
กฎกระทรวงว่าด้วย
การจัดการมูลฝอยติด
เช้ือ พ.ศ. 2545

รพท./รพช.รพ.สต.ทุกแห่ง
 ได้รับการก ากับ ติดตาม
การจัดการมูลฝอยติดเช้ือ

ก ากับ ติดตาม การจัดการมูลฝอยติด
เช้ือ ของ รพท./รพช/รพ.สต ตาม
มาตรการใช้ระบบเอกสารก ากับการ
ขนส่งมูลฝอยติดเช้ือ

รพท./
รพช./รพ.สต

1 คร้ัง/ปี งบโครงการ                 -   อวล สสจ.

 รณรงค์ลด ละ เลิกการใช้กล่องฟอร์ม
ในการบรรจุอาหาร

รพท./
รพช./รพ.สต

1 คร้ัง/ปี งบประมาณ
ของ
หน่วยงาน

ก ากับ ติดตามโรงพยาบาลทุกแห่งมี
การจัดการน้ าเสีย ตาม ม.80

รพท./รพช. 1 คร้ัง/ปี งบประมาณ
ของ
หน่วยงาน

1 โครงการคุ้มครองสุขภาพ
ประชาชนจากมลพิษ
ส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ีเส่ียง 
(Hot Zone)

เพ่ือขับเคล่ือนการ
ด าเนินงาน
คณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด(ตาม
 พรบ. การสาธารณสุข
 พ.ศ.2535)

  มีการจัดประชุม คสธจ.
 และด าเนินงานตาม
บทบาทหน้าท่ี (วาระตาม
นโยบายด้านอนามัย
ส่ิงแวดล้อมและ
สถานการณ์ของจังหวัด) 
อย่างน้อยจ านวน 2 คร้ัง/ปี

  จัดประชุม คสธจ. และด าเนินงาน
ตามบทบาทหน้าท่ี (วาระตาม
นโยบายด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมและ
สถานการณ์ของจังหวัด)

งบโครงการ           80,000 101 กลุ่มงาน อวล อวล.
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)  

แผนงาน

 (3) 

โครงกา

ร

(4)

ตัวชีว้ั

ด

ประเภท จ านวน
รายละเอยีดการใช ้

งบประมาณ

   จ านวนเงนิ  

  (บาท)

แหลง่งบ 

ประมาณ

ระบเุดอืนที่

ด าเนนิการ

งบประมาณ

ทีใ่ช ้

นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

แผนงาน/โครงการ

  (6)  

วัตถุประสงค์

    (7)     

ตัวชีว้ัด

(8)

กจิกรรมส าคัญ

(13) 

หน่วยงาน

 (9)  กลุม่เป้าหมาย     (10)   แผนการใชง้บประมาณ
(11)  ระยะเวลา

ด าเนนิการ/งบประมาณ
 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

คณะกรรม 
การ
สาธารณสุข
 จังหวัด

25 คน 1. ค่าเบ้ียประชุม 
คณะกรรมฯ 25 คน 
(1 คน x 2,000 บาท
 และ 24 คน x 
1,500 บาท) x 2 คร้ัง
 เป็นเงิน 76,000 
บาท   
2. ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม จ านวน 30
 คน x 25 บาท x 2 
คร้ัง เป็นเงิน 1,500 
บาท      
3.ค่าวัสดุ เป็นเงิน 
2,500 บาท

          80,000 101 ม.ค, ก.ค.61   80,000.00

1 การพัฒนาส้วมสาธารณะ เพ่ือส่งเสริมให้ภาคีและ
เจ้าของสถานท่ี
สาธารณะร่วมมือกัน
พัฒนาส้วมสาธารณะให้
ได้มาตรฐาน HAS

มีฐานข้อมูลส้วมสาธารณะ
ในจังหวัด 13 
กลุ่มเป้าหมาย

1.จัดท าฐานข้อมูลส้วมสาธารณะใน
จังหวัด 13 กลุ่มเป้าหมาย

งบโครงการ            7,560 101 ม.ค.-ก.พ.63 อวล อวล.

2. การตรวจประเมิน และการ
ประกวดมาตรฐานส้วมสาธารณะ

1.ค่าเบ้ียเล้ียง
คณะกรรมการตรวจ
ประเมินและ
ประกวดส้วม
สาธารณะ 6 คน x 
120บาท x 4 วัน

           2,880 101 ส.ค.-ก.ย.63        2,880

2.ค่ากรอบใบ
ประกาศนียบัตร 13 
setting x 4 อัน x 90
 บาท

           4,680 101        4,680
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1  1.โครงการสร้างเสริม
สุขภาพเกษตรกรให้
ปลอดภัยจากการใช้สาร
ก าจัดศัตรูพืช : คลินิก
สุขภาพเกษตรกร

1.เพ่ือเฝ้าระวังโรคจาก
การประกอบอาชีพท่ี
ส าคัญของพ้ืนท่ี ได้แก่ 
แพ้พิษสารก าจัดศัตรูพืช

1.สนับสนุนวัสดุวิทยาศาสตร์ตรวจคัด
กรอง (Reactive 
Paper,Heamatocrit Tube,Blood 
Lancet)

รพ.สต,ทีม
,รพช,รพท

ทุกแห่ง งบโครงการ                 -   อวล อวล.

2.ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การ
ด าเนินงานคลินิกสุขภาพเกษตรกร 
ของหน่วยบริการปฐมภูมิ

ได้รับสนับสนุนชุด
ตรวจจาก สคร.5

อวล

1 2.โครงการวัยท างาน 
ปลอดโรค ปลอดภัยกาย
ใจเป็นสุข

1. เพ่ือควบคุมและ
ป้องกันโรคจากการ
ประกอบอาชีพและ
ส่ิงแวดล้อมในกลุ่มวัย
ท างาน

มีสถานประกอบการ
สมใจสมัครเข้าร่วมอย่าง
น้อย 1 แห่ง

จัดท าฐานข้อมูลแรงงานภาคอุตสหกร
รมและข้อมูลสถานประกอบการใน
พ้ืนท่ี ระดับจังหวัด

สถาน
ประกอบการ
ในพ้ืนท่ี

งบโครงการ                 -   ต.ค.- ธ.ค.
62

งบประมาณ
ของ
หน่วยงาน

อวล อวล.

2. เพ่ือสร้างเสริม
สุขภาพและความ
ปลอดภัยในการท างาน

2. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ  และรับ
สมัครสถานประกอบการ

ม.ค.-ก.พ.63 งบประมาณ
ของ
หน่วยงาน

อวล

3. การออกตรวจประเมินรับรอง
มาตรฐาน สถานประกอบการ ปลอด
โรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ท่ีสมัคร
เข้าร่วม

มี.ค.- ก.ค.
63

งบประมาณ
ของ
หน่วยงาน

อวล
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1 1.ประเมินมาตรฐาน
ระบาดวิทยาโรคติดต่อ

2. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะ
เชิงปริมาณของระบบเฝ้า
ระวังโรคติดต่อความ
ครบถ้วนของการรายงาน 
(Sensitivity) ค่าพยากรณ์
บวก (Predictive value 
positive) ความทันเวลา 
(Timeliness) ความเป็น
ตัวแทน 
(Representativeness) 
และคุณภาพของข้อมูล 
(Data quality)

1.รพ.สต.ส่ง รง.506 
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 
ฉบับ

1.สสอ. ออกประเมินมาตรฐาน
ระบาดวิทยาโรคติดต่อ ใน รพ.สต  
ร้อยละ 100

รพ.สต. 47 งบโครงการ                 -   ต.ค.62-
กย.63

ถาวร ยุทธศาสตร์

1.รพท.ส่ง รง.506 อย่าง
น้อยสัปดาห์ละ 30 
ฉบับ/.รพช.ส่ง รง.506 
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 15 
ฉบับ

2.สสจ. ออกประเมินมาตรฐานระบาด
วิทยาโรคติดต่อ ใน รพ และ สสอ 
ร้อยละ 100

รพ./สสอ 12 ต.ค.62-
กย.63

ถาวร กลุ่มงาน
พัฒนา
ยุทธศาสตร์

1 แผนขับเคล่ือนภาระกิจ
พรบ.โรคติดต่อ 2558

เพ่ือขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานของ คก.
โรคติดต่อจังหวัด
สิงห์บุรีและสนับสนุน
หน่วยปฏิบัติการ
ควบคุมโรคติดต่อ2558

1. มีแผนปฏิบัติงาน
โรคติดต่อท่ีต้องเฝ้าระวัง 
โรคระบาดโรคติดต่อ
อันตราย

งบโครงการ         120,000 102 ต.ค.62 5,100 คร. คร.

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการท าแผน
เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค 
ตามพรบ.โรคติดต่อ 2558

คทง.
โรคติดต่อ

25 คน  -ค่าอาหารว่าง
อาหารกลางวันค่า
วิทยากร  ค่าวัสดุ

           5,100 102

2. จัดประชุมคก.
โรคติดต่อจังหวัด

2. จัดประชุมคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัด

คก.โรคติดต่อ 25 คน  -ค่าอาหารว่างฯค่า
เบ้ียประชุมค่าวัสดุ

          59,650 102 ต.ค.62-
ก.ย.63

59,650 คร. สสจ.
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3. จัดประชุม Dead case 
Conferenceโรคติดต่อท่ีส าคัญ

คทง.
โรคติดต่อ

25 คน  -ค่าอาหารว่าง
อาหารกลางวัน ค่า
วิทยากร

           5,100 102 ต.ค.62-
ก.ย.63

5,100 คร. สสจ.

4. สนับสนุนกิจกรรมการรณรงค์
ป้องกันและสอบสวนโรคติดต่อท่ี
ส าคัญ และอุบัติการณ์

ปชช.ท่ัวไป 1,000 คน  -ค่าอาหารว่างฯค่า
วัสดุ

          50,150 102 ต.ค.62-
ก.ย.63

50,150 คร. สสจ.

1 แผนงานสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค (EPI)

ลดอัตราป่วยของการ
เกิดโรคท่ีป้องกันด้วย
วัคซีน

1. วัคซีนทุกชนิดยกเว้น
MMRมากกว่าร้อยละ 90

1. ควบคุมก ากับและติดตามผลการ
การด าเนินงานEPI ในเด็ก 0-5 ปีจาก
 HDC

เด็ก 0-5 ปี งบโครงการ                 -   ต.ค.62-
ก.ย.63

คร. คร.

2. วัคซีนMMRมากกว่า
ร้อยละ 95

2. ควบคุมก ากับและติดตามผลการ
การด าเนินงานEPI ในนร.ป1, ป.5 
และป.6 ฐานข้อมูล HDC

นร.ป1,  ป.
5และป.6

ต.ค.62-
ก.ย.63

คร. สสจ.

3. วัคซีนนร. HPV
มากกว่าร้อยละ 95

3. ควบคุมก ากับและติดตามผลการ
การด าเนินงานรณรงค์ให้วัคซีนใน
ผู้ใหญ่ท่ีมีอายุลงท้ายด้วยเลข 0

ผู้ใหญ่ท่ีมี
อายุลงท้าย
ด้วยเลข 0

ต.ค.62-
ก.ย.63

คร. สสจ.

4. วัคซีนนร. dTร้อยละ 
100

1 2.โครงการพัฒนาศักยภาพภาคี
เครือข่ายโรคพิษสุนัขบ้า 
ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค
 คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้าตามพระปณิธาน สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารีกรมพระพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

เพ่ือลดอัตราป่วยและ
อุบัติการณ์ของโรคพิษ
สุนัขบ้า

ไม่พบผู้ป่วยและเสียชีวิต
ด้วยโรคพิษสุนัขบ้า

งบโครงการ           10,000 101 คร. คร.
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1. ส่งเสริมให้มีการน า ร.36 มาใช้ใน
การเฝ้าระวังและช้ีเป้าเตือนภัยโรค
พิษสุนัขบ้า

บุคลากร 
สธ.(รพ. 
และสสอ. 
แห่งละ 2 
คน)

24 คน 1.ค่าอาหารกลางวัน/
อาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืมผู้เข้าอบรม 
24  คนๆละ 120 
บาท = 2,880 บาท

          10,000 ตค.62-กย.
 63

10,000

2. จัดอบรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการ
เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า และการบันทึก ร.36แก่บุคลากร
สธ.ผู้ปฏิบัติงาน (เดือนธ.ค.62)

2. ค่าตอบแทน
วิทยากร 2 คนๆละ 3
 ชม.ๆละ 600  บาท
 = 3,600 บาท

3.นิเทศติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงาน จ านวน 2 คร้ัง (เดือน 
มี.ค.และ ก.ค. 63)

3. ค่าจ้างท าเอกสาร 
1,500 บาท

4. ค่าวัสดุ 2,020 บาท

1 โครงการควบคุมป้องกัน
โรคติดต่อน าโดยแมลง (ไข้
เลือดออก,ไข้ปวดข้อ
ยุงลายและโรคติดเช้ือ
ไวรัสซิกา)จังหวัดสิงห์บุรี 
ปี 2563

เพ่ือควบคุมป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคไข้เลือดออก
ในพ้ืนท่ีจังหวัดสิงห์บุรี เพ่ือ
พัฒนาระบบการป้องกัน
และดูแลรักษาผู้ป่วยโรค
ไข้เลือดออกเพ่ือกระตุ้น
และติดตามประเมินค่าดัชนี
ลูกน้ายุงลาย

1. อัตราป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออกลดลงต่ ากว่า
กว่ามัธยฐานย้อนหลัง 3 ปี

1. ติดตามสถานการณ์ผลการ
ด าเนินงานควบคุมโรค สอบสวนโรค
ในพ้ืนท่ีเกิดโรคและพ้ืนท่ีระบาด

ผู้ป่วยสงสัย
และยืนยัน
ไข้เลือดออก

งบโครงการ                 -   ต.ค.62-
ก.ย.63

คร. คร.

3. ค่าดัชนีลูกน้ ายุงลาย
ในพ้ืนท่ีต่ ากว่าเป้าหมาย
ท่ีก าหนด (HI≤10และCI=
0)

3. ส่ือสารความเส่ียงกับแพทย์ คลินิก
 ร้านขายยา และจนท.สธ. รวมท้ังอ
สม. ประชาชนท่ัวไปผ่านส่ือส่ิงพิมพ์
และแอพลิเคช่ัน

ร้านขายยา 291 แห่ง

123 งานประจ า ยทุธ 1



(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)  

แผนงาน

 (3) 

โครงกา

ร

(4)

ตัวชีว้ั

ด

ประเภท จ านวน
รายละเอยีดการใช ้

งบประมาณ

   จ านวนเงนิ  

  (บาท)

แหลง่งบ 

ประมาณ

ระบเุดอืนที่

ด าเนนิการ

งบประมาณ

ทีใ่ช ้

นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

แผนงาน/โครงการ

  (6)  

วัตถุประสงค์

    (7)     

ตัวชีว้ัด

(8)

กจิกรรมส าคัญ

(13) 

หน่วยงาน

 (9)  กลุม่เป้าหมาย     (10)   แผนการใชง้บประมาณ
(11)  ระยะเวลา

ด าเนนิการ/งบประมาณ
 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

4. สนับสนุนส่ือต่างๆวัศดุอุปกรณ์
รวมถึงสารเคมีให้กับพ้ืนท่ีเพ่ือใช้ใน
การด าเนินงานควบคุมโรค

คลินิก 95 แห่ง

รพ.เอกชน 1 แห่ง
ประชาชน
ท่ัวไป

1 พัฒนาระบบบริการ
การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก

  - เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนเข้าถึงบริการ
ด้านการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์
ทางเลือกท่ีมีคุณภาพ 
ความครอบคลุมหน่วย
บริการสาธารณสุขทุก
ระดับ

ร้อยละของผู้ป่วยนอก
ท้ังหมดท่ีได้รับบริการ
ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค 
และฟ้ืนฟูสภาพด้วย
ศาสตร์การแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์
ทางเลือก (เป้าหมาย 19.5)

ประเมินมาตรฐานโรงพยาบาล
ส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ผสมผสาน        
(รพ.สส.พท.)

รพท./รพช.
รพ.สต./
สอน.

53 แห่ง  -ค่าเบ้ียเล้ียง
คณะกรรมการและ
พนักงานขับรถยนต์ 
จ านวน 5 คนx120 
บาทx 10 วัน

6,000 101 ธ.ค.62 - 
ก.ย.63

6,000 อรทัย พท.

 - เพ่ือให้บุคลากรด้าน
การแพทย์แผนไทย
และสหวิชาชีพได้รับ
การพัฒนาศักยภาพให้
มีความรู้ด้านการ
จัดบริการการแพทย์
แผนไทยท่ีได้มาตรฐาน

อบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้
ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทย      
 สู่แพทย์แผนไทยฯ

แพทย์แผน
ไทยและสห
วิชาชีพ

15 คน  - ค่าอาหารกลางวัน
อาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม จ านวน 15
 คนx120บาทx5คร้ัง
x2 วัน

18,000 102 ธ.ค.62 - 
ก.ย.63

18,000 อรทัย พท.

 - เพ่ือเป็นการ
ขับเคล่ือนและ    
พัฒนางานด้าน
การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก

หน่วยบริการ มีการพัฒนาเป็นพ้ืนท่ี
ต้นแบบดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก ตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

รพท./รพช.
 รพ.สต./
สอน.(ท่ีมี
แพทย์แผน
ไทย)

 2  แห่ง 
 5 แห่ง   
8 แห่ง

ธ.ค.62 - 
ก.ย.64

อรทัย พท.
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)  

แผนงาน

 (3) 

โครงกา

ร

(4)

ตัวชีว้ั

ด

ประเภท จ านวน
รายละเอยีดการใช ้

งบประมาณ

   จ านวนเงนิ  

  (บาท)

แหลง่งบ 

ประมาณ

ระบเุดอืนที่

ด าเนนิการ

งบประมาณ

ทีใ่ช ้

นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

แผนงาน/โครงการ

  (6)  

วัตถุประสงค์

    (7)     

ตัวชีว้ัด

(8)

กจิกรรมส าคัญ

(13) 

หน่วยงาน

 (9)  กลุม่เป้าหมาย     (10)   แผนการใชง้บประมาณ
(11)  ระยะเวลา

ด าเนนิการ/งบประมาณ
 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

 - เพ่ือยกระดับ
ศักยภาพงานการแพทย์
แผนไทย ให้มีคุณภาพ
และความปลอดภัย
สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ

รพท.ท่ีสมัครเข้าร่วม
กระบวนการพัฒนาและรับรอง
คุณภาพงานการแพทย์แผนไทย (TTM
 HA)      มีการพัฒนาสู่การรับรอง
คุณภาพ

รพท. 2  แห่ง ธ.ค.62 - 
ก.ย.64

อรทัย พท.

ร้อยละของจ านวนคร้ังท่ี
มีการจ่ายยาสมุนไพรเม่ือ
เทียบกับจ านวนคร้ังของ
ผู้ป่วยนอกท่ีมีการส่ังจ่าย
ยาท้ังหมด ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 6

ส่งเสริมให้มีการส่ังใช้ยาสมุนไพร โดย
มีจ านวนรายการยาสมุนไพรมากกว่า
ร้อยละ6ของการส่ังใช้ยาท้ังหมด

หน่วย
บริการทุก
แห่ง

53 แห่ง ธ.ค.62 - 
ก.ย.64

อรทัย พท.

1 1  โครงการ  อนุรักษ์
คุ้มครองภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย ปี 
2563

1.เพ่ือสนับสนุนการ
คุ้มครองภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย ใน
การออกส ารวจข้อมูล 
ต ารับยา-ต ารา
การแพทย์แผนไทย 
บุคลากรด้านการแพทย์
แผนไทย การรับจด
ทะเบียนสิทธิในภูมิ
ปัญญาฯ และการออก
หนังสือรับรอง หมอ
พ้ืนบ้าน 

 จ านวนทะเบียนผลการ
บันทึกข้อมูล     
โปรแกรมบันทึกข้อมูล
  ต ารับ/ต ารา และ
บุคลากร 5 กลุ่ม        
การส ารวจ ต ารับ/ต ารา
ได้มีการส ารวจเป็น
ปัจจุบันบุคลากร   5 กลุ่ม
         

1.ส ารวจ ตรวจสอบ รวบรวมและ
จัดท าทะเบียนภูมิปัญญาการแพทย์
แผนไทย

ต ารับยา     
           
บุคลากร 5 
กลุ่ม         
             
ค าขอสิทธิ
ในภูมื
ปัญญาฯ

100 
รายการ  
    
เพ่ิมข้ึน
จ านวน 
50 คน    
       1 
ค าขอ

ค่าเบ้ียเล้ียง 6 คนx 
120 บาท x12 วัน

8,640 102 พ.ย.62 - 
ธ.ค.62

8,640 ฉัตรฎา พท.
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)  

แผนงาน

 (3) 

โครงกา

ร

(4)

ตัวชีว้ั

ด

ประเภท จ านวน
รายละเอยีดการใช ้

งบประมาณ

   จ านวนเงนิ  

  (บาท)

แหลง่งบ 

ประมาณ

ระบเุดอืนที่

ด าเนนิการ

งบประมาณ

ทีใ่ช ้

นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

แผนงาน/โครงการ

  (6)  

วัตถุประสงค์

    (7)     

ตัวชีว้ัด

(8)

กจิกรรมส าคัญ

(13) 

หน่วยงาน

 (9)  กลุม่เป้าหมาย     (10)   แผนการใชง้บประมาณ
(11)  ระยะเวลา

ด าเนนิการ/งบประมาณ
 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

2.เพ่ือการคุ้มครอง
สมุนไพรท่ีมีค่าต่อการ
ศึกษาวิจัย มี
ความส าคัญทาง
เศรษฐกิจ หรืออาจจะ
สูญพันธ์ุและการรับ
แจ้งการครอบครอง
สมุนไพรกวาวเครือ

2.จัดประชุมคณะอนุกรรมการ
คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทยระดับจังหวัด

คณะอนุกรร
มการ

20 คน  -ค่าเบ้ียประชุม 
ประธาน1,000 บาท 
- อนุกรรมการ 800 
บาทx18คน         
- อาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม25บาทx20
คน

          1,000

          14,400

             500  
        

102 ม.ค.-63 15,900 ฉัตรฎา พท.

3.เพ่ือสนับสนุนการ
ส ารวจ รวบรวมข้อมูล
เพ่ือจัดท าทะเบียนด้าน
การแพทย์แผนไทย 5 
กลุ่ม

3.เข้าร่วมจัดนิทรรศการและแสดงผล
งานในงานมหกรรมการแพทย์แผน
ไทยระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

 - เจ้าหน้าท่ี 
- หมอ
พ้ืนบ้าน

5 คน    
1 คน     
             
    

  - ค่าท่ีพักเจ้าหน้าท่ี
 2 คน x 900บาท x 
2 คืน

3,600 102 ก.พ.-63 44,880 ฉัตรฎา พท.

  - ค่าเบ้ียเล้ียง
เจ้าหน้าท่ี วันท่ี 13 
กุมภาพันธ์ 2556 5 
คนx240 บาทx1วัน

1,200

  -  ค่าเบ้ียเล้ียง
เจ้าหน้าท่ี วันท่ี 14 
กุมภาพันธ์ 2556 20
 คนx240 บาทx1วัน

4,800

   - ค่าเบ้ียเล้ียง
เจ้าหน้าท่ี วันท่ี 15 
กุมภาพันธ์ 2556 11
 คนx240 บาทx1วัน

2,640

  - ค่าเบ้ียเล้ียง
เจ้าหน้าท่ี วันท่ี 16 
กุมภาพันธ์ 2556 11
 คนx240 บาทx1วัน

2,640
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)  

แผนงาน

 (3) 

โครงกา

ร

(4)

ตัวชีว้ั

ด

ประเภท จ านวน
รายละเอยีดการใช ้

งบประมาณ

   จ านวนเงนิ  

  (บาท)

แหลง่งบ 

ประมาณ

ระบเุดอืนที่

ด าเนนิการ

งบประมาณ

ทีใ่ช ้

นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

แผนงาน/โครงการ

  (6)  

วัตถุประสงค์

    (7)     

ตัวชีว้ัด

(8)

กจิกรรมส าคัญ

(13) 

หน่วยงาน

 (9)  กลุม่เป้าหมาย     (10)   แผนการใชง้บประมาณ
(11)  ระยะเวลา

ด าเนนิการ/งบประมาณ
 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

ค่าตอบแทนวิทยากร
หมอพ้ืนบ้านในการ
เป็นสือประชา
สัมพันธ์ภูมิปัญญาฯ 1
 คนx3วันx400 บาท

1,200

 - วัสดุอุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ ต ารับ
ยาศุขไสยาศน์

2,200

ค่าจ้างเหมาจัดบูธ 
จ านวน 1 บูธ

20,000

เส้ือประชาสัมพันธ์
การจัดงานมหกรรม
แพทย์แผนไทย
จังหวัดสิงห์บุรี ปี 
2563

6,600

4.จัดพิธีบูชาครูและเวทีแลกเปล่ียน
เรียนรู้เครือข่ายหมอพ้ืนบ้านแพทย์
แผนไทยและสหวิชาชีพ

เจ้าหน้าท่ี  
และ
เครือข่าย
หมอพ้ืนบ้าน

100 คน   - ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม 100 คน x
 120 บาท       
- ค่าวัสดุจัดพิธีบูชาครู
- ค่าตอบแทน
โหราจารย์ประกอบ
พิธีบูชาครู 1 คน      
              
             
                          

         12,000  
                    
                    

              
14,000           

      2,000

102 มี.ค.-63 28,000 ฉัตรฎา พท.

5.เข้าร่วมอบรมสัมนา
และมหกรรม
การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก
ระดับชาติ

5.เข้าร่วมอบรมสัมนาและมหกรรม
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกระดับชาติ

  -เจ้าหน้าท่ี  3 คน   - 12,000 บาท 12,000 102 ธ.ค.62-
มี.ค.63

ฉัตรฎา พท.
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)  

แผนงาน

 (3) 

โครงกา

ร

(4)

ตัวชีว้ั

ด

ประเภท จ านวน
รายละเอยีดการใช ้

งบประมาณ

   จ านวนเงนิ  

  (บาท)

แหลง่งบ 

ประมาณ

ระบเุดอืนที่

ด าเนนิการ

งบประมาณ

ทีใ่ช ้

นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)

     (5)      

แผนงาน/โครงการ

  (6)  

วัตถุประสงค์

    (7)     

ตัวชีว้ัด

(8)

กจิกรรมส าคัญ

(13) 

หน่วยงาน

 (9)  กลุม่เป้าหมาย     (10)   แผนการใชง้บประมาณ
(11)  ระยะเวลา

ด าเนนิการ/งบประมาณ
 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

6.จัดประชุมคณะกรรมการหมอ
พ้ืนบ้านจังหวัดสิงห์บุรี

คกก.หมอ
พ้ืนบ้าน

24 คน  -ค่าเบ้ียประชุม 
ประธาน1,000 บาท
- อนุกรรมการ 800 
บาทx22 คน   
- อาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม25บาทx24
คน

1,000

17,600

600

101 ฉัตรฎา พท.

7.ไวนิลประชาสัมพันธ์   และ VTR 20,000
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ยุทธศาสตร์ที ่2.  
บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
(งานประจ า) 

 



(1) 

ยทุธ

ศาสตร์

 (2)

แผนงาน

 (3) 

โครงการ

(4)

ตัวชีว้ัด ประเภท จ านวน รายละเอยีดการใชง้บประมาณ
   จ านวนเงนิ 

   (บาท)

แหลง่งบ

 ประมาณ

ระบเุดอืนที่

ด าเนนิการ

งบประมาณ

ทีใ่ช ้

2 รวมงบประมาณประจ า ยุทธ 2    2,146,890

2 รวมงบประมาณ 21,500 101

2 รวมงบประมาณ      1,028,000 102

2 รวมงบประมาณ 401,790 501

2 รวมงบประมาณ 370,000 502

2 รวมงบประมาณ        325,600 503

2 โครงการ
บ าบัดรักษาและ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ผู้เสพ/ผู้ติดยา
เสพติด จังหวัด
สิงห์บุรี ปี 2563

งบโครงการ     1,028,000 102 สุภาวดี/อารีย์ ส่งเสริม
สุขภาพฯ

1.ร้อยละของผู้ติด
ยาเสพติดท่ีบ าบัด
ครบตามเกฌฑ์ท่ี
ก าหนด ของแต่
ละระบบ และ
ได้รับการติดตาม
ดูแลต่อเน่ือง 1 ปี 
 (Retention 
Rate)

1.การประชุมช้ีแจง/ติดตามความก้าวหน้า จนท.สธ. 4 คร้ัง ค่าอาหารกลางวัน/ อาหารว่าง และ
เคร่ืองด่ืม

 12.000 102      พ.ย.61 
    ก.พ.62  
   พ.ค.62   
   ส.ค.62

 3,000

3,000

3,000

3,000

    (10)   แผนการใชง้บประมาณ
(11)  ระยะเวลา

ด าเนนิการ/งบประมาณ
 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13) 

หน่วยงาน

นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)
     (5)      

แผนงาน/

โครงการ

  (6)  

วัตถุประสงค์

    (7)     

ตัวชีว้ัด

(8)

กจิกรรมส าคัญ

 (9)  

กลุม่เป้าหมาย
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(1) 

ยทุธ

ศาสตร์

 (2)

แผนงาน

 (3) 

โครงการ

(4)

ตัวชีว้ัด ประเภท จ านวน รายละเอยีดการใชง้บประมาณ
   จ านวนเงนิ 

   (บาท)

แหลง่งบ

 ประมาณ

ระบเุดอืนที่

ด าเนนิการ

งบประมาณ

ทีใ่ช ้

    (10)   แผนการใชง้บประมาณ
(11)  ระยะเวลา

ด าเนนิการ/งบประมาณ
 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13) 

หน่วยงาน

นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)
     (5)      

แผนงาน/

โครงการ

  (6)  

วัตถุประสงค์

    (7)     

ตัวชีว้ัด

(8)

กจิกรรมส าคัญ

 (9)  

กลุม่เป้าหมาย

2.ร้อยละของผู้ใช้ ผู้
เสพ ท่ีบ าบัดครบตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนดของ
แต่ละระบบ หยุด
เสพต่อเน่ืองหลัง
จ าหน่ายจากการ
บ าบัด 3 เดือน (3 
months Remission 
rate)

 2.พัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคี
เครือข่าย

 พชอ.  6 อ า
เถอ

ค่าอาหารกลางวัน/ อาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม

 60,000 102 ม.ค..62     
    ก.พ.62

 30,000

30,000

3 ขับเคล่ือนการพัฒนาสถานพยาบาล (HA ยา
เสพติด)

รพ. 1 แห่ง ค่าอาหารกลางวัน/ อาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม

        10,000 102 พ.ค.62        10,000

4.ก ากับดูแลมาตรฐานหน่วยบ าบัดฟ้ืนฟู หน่วยงา
นภาย
นอก

 2 
หน่วย

ค่าอาหารกลางวัน/ อาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม

          5,000 102 มี.ค.62          5,000

5.สนับสนุนการบ าบัดรักษา และฟ้ืนฟู รพ. 6 แห่ง ค่าวัสดุ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ ค่ายา
และเวชภัณฑ์ ค่าอาหารกลางวัน/ 
อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

       600,000 102 ต.ค.61-ก.ย.
62

     600,000

6. ขับเคล่ือนการด าเนินงาน TO BE NUMBER
 ONE

เครือข่าย
ชุมชน /  
สถานศึก 
ษา /
สถาน
ประกอบ 
การ/ 
เรือนจ า/ 
สถาน
พินิจ/ คุม
ประพฤติ

6 
อ าเภอ

ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าท่ีพัก         30,000 102        30,000

7.การพัฒนาระบบข้อมูลและการรายงาน สธ./คุม
ประพฤติ
/เรือนจ า

3 สังกัด 1.ค่าอาหารกลางวัน/ อาหารว่าง และ
เคร่ืองด่ืม

          3,600 102 ธ.ค.61          3,600
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โครงการ
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   (บาท)
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 ประมาณ

ระบเุดอืนที่

ด าเนนิการ

งบประมาณ

ทีใ่ช ้
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วัตถุประสงค์
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ตัวชีว้ัด

(8)

กจิกรรมส าคัญ

 (9)  

กลุม่เป้าหมาย

2. ค่าตอบแทนวิทยากร           4,200 102 ธ.ค.61          3,600
8. สนับสนุนการด าเนินงาน หมู่บ้านต้นแบบ 
ลด ละ เลิก บุหร่ี สุรา ยาเสพติด

อ าเภอ 6 
อ าเภอ

ค่าวัสดุ/ค่าอาหารกลางวัน/ อาหาร
ว่างและเคร่ืองด่ืม

       275,200 102 ม.ค.-ก.ย.62      275,200

9.ให้รพ.รพสต.ทุกแห่งเข้ารับการอบรม   
Matrix Program /เจ้าหน้าท่ีรพ.สต.ผ่านการ
อบรมการบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพ
ติดส าหรับเจ้าหน้าท่ีรพ.สต./จนท.ผู้รับผิดชอบ
งานท่ีผ่านการอบรมการบ าบัดผู้ป่วยยาและ
สารเสพติดด้วยการปรับเปล้ียนความคิดและ
พฤติกรรม (CBT) 

รพ.สต. 
รพ. 
สสอ.ทุก
แห่ง

60 ค่าเดินทางไปราชการ 100,000       102 พ.ย.62 -
ก.ย.63

100,000     

2 ระบบดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียนกลุ่ม
เส่ียงทางการ
เรียนรู้และ
สุขภาพจิต 
จังหวัดสิงห์บุรี

๑ เพ่ือให้นักเรียนกลุ่ม
เส่ียงทางการเรียนรู้
และสุขภาพจิต ได้รับ
การช่วยเหลือ  

๑ ผู้ป่วยโรคสมาธิ
ส้ัน และออทิสติก
เข้าถึงบริการ 
ร้อยละ ๕๐

งบโครงการ        401,790 501 สุภาวดี ส่งเสริม
สุขภาพฯ

๒ เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
สมาธิส้ันและออทิสติก
เข้าถึงบริการ
สาธารณสุข ปัญหา
พฤติกรรมอารมณ์
ได้รับการดูแลช่วยเหลือ

๒ กลุ่มเส่ียง
บกพร่องทางการ
เรียนรู้ ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือ
ติดตาม ร้อยละ 
๙๐

สร้างเครือข่ายระดับจังหวัด ศึกษา สธ 20 ค่าอาหารกลางวัน ๑ ม้ือ ค่าอาหาร
ว่างและเคร่ืองด่ืม ๑ ม้ือ สร้าง
เครือข่ายระดับจังหวัด ๒๐ คน x 
๑๕๕ บาท

          3,100 501 ม.ค.-มิ.ย.63          3,100

๓ เพ่ือครอบครัวเด็ก
กลุ่มเส่ียงทางการ
เรียนรู้และสุขภาพจิต 
มีความเข้าใจและ
สามารถดูแลเด็กได้
อย่างเหมาะสม

สร้างเคร่ือข่ายระดับอ าเภอ ศึกษา สธ 150 ค่าอาหารกลางวัน ๑ ม้ือ ค่าอาหาร
ว่างและเคร่ืองด่ืม ๑ ม้ือ สร้าง
เคร่ือข่ายระดับอ าเภอ  ๑๕๐ คน x 
๑๕๕ บาท

        23,250 501 ม.ค.-มิ.ย.63        23,250
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ยทุธ

ศาสตร์
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แผนงาน
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โครงการ
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ตัวชีว้ัด ประเภท จ านวน รายละเอยีดการใชง้บประมาณ
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ระบเุดอืนที่
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(13) 
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วัตถุประสงค์

    (7)     

ตัวชีว้ัด

(8)

กจิกรรมส าคัญ

 (9)  

กลุม่เป้าหมาย

รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจพฤติกรรม
อารมณ์เด็กและเยาวชน

อ าเภอ 6 ค่าจ้างจัดท าป้ายรณรงค์สร้างความรู้
ความเข้าใจพฤติกรรมอารมณ์เด็กและ
เยาวชน

        50,000 501 ม.ค.-มิ.ย.63        50,000

ส่งเสริมครอบครัวสุขสันต์เข้าใจห่วงใยเด็กและ
เยาวชน จ านวน ๖ อ าเภอ

นักเรียน/
ครอบครั
ว

1508 ค่าวิทยากร ส่งเสริมครอบครัวสุขสันต์
เข้าใจห่วงใยเด็กและเยาวชน จ านวน
 ๖ อ าเภอๆละ       ๕ กลุ่มๆ ละ ๑ 
คนๆ ละ ๓ ช่ัวโมงๆ ละ ๖๐๐ บาท

        54,000 501 ม.ค.-มิ.ย.63        54,000

ค่าอาหารกลางวัน ๑ ม้ือ ค่าอาหาร
ว่างและเคร่ืองด่ืม ๑ ม้ือ ส่งเสริม
ครอบครัวสุขสันต์เข้าใจห่วงใยเด็กและ
เยาวชน ๑,๕๐๘ คน x ๑๕๕ บาท

       233,740 501 ม.ค.-มิ.ย.63      233,740

ค่าจัดท าส่ือส่งเสริมครอบครัวสุขสันต์
เข้าใจห่วงใยเด็กและเยาวชน จ านวน
 ๗๕๔ ฉบับๆละ ๕๐ บาท

        37,700 501 ม.ค.-มิ.ย.63        37,700

2 โครงการลด
ความแออัดใน
โรงพยาบาล
โดยใช้
กลไกร้านยา 
ปี2563

1. ผลักดันให้โรงพยาบาล
ในจังหวัดสิงห์บุรีเข้าร่วม
โครงการลดความแออัดใน
โรงพยาบาลโดยใช้
กลไกร้านยา ปี2563

งบโครงการ           1,500 101 ดวงดาว คบ.

0 1. จ านวน
โรงพยาบาลน าร่อง
โครงการลดความ
แออัดในโรงพยาบาล
โดยใช้
กลไกร้านยา ร้อยละ 
16.67

1. ผลักดันให้โรงพยาบาลในจังหวัดสิงห์บุรี
จ านวน 1 แห่งและร้านขายยาแผนปัจจุบันใน
อ าเภอน้ันน าร่องโครงการลดความแออัดใน
โรงพยาบาลจังหวัดสิงห์บุรี

1.1 
โรงพยา
บาลน า
ร่องใน
จังหวัด
สิงห์บุรี

1 แห่ง               -   ต.ค.62-ม.ค.
63

         1,500
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ศาสตร์
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แผนงาน
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โครงการ

(4)

ตัวชีว้ัด ประเภท จ านวน รายละเอยีดการใชง้บประมาณ
   จ านวนเงนิ 

   (บาท)

แหลง่งบ
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ระบเุดอืนที่

ด าเนนิการ

งบประมาณ

ทีใ่ช ้

    (10)   แผนการใชง้บประมาณ
(11)  ระยะเวลา

ด าเนนิการ/งบประมาณ
 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13) 
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โครงการ

  (6)  

วัตถุประสงค์

    (7)     

ตัวชีว้ัด

(8)

กจิกรรมส าคัญ

 (9)  

กลุม่เป้าหมาย

0 2. เพ่ือลดความแออัด
ของโรงพยาบาลโดย
ขยายบริการด้านเภสัช
กรรมมาร้านยาแผน
ปัจจุบันประเภท 1

2. จ านวนร้านขายยา
แผนปัจจุบันน าร่อง
โครงการลดความ
แออัดในใน
โรงพยาบาล
โดยใช้
กลไกร้านยา ร้อยละ 
4.87

1.2 ร้าน
ขายยา
แผน
ปัจจุบัน
น าร่องใน
จังหวัด
สิงห์บุรี

2 แห่ง

0 3. อ านวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนผู้มี
สิทธิในการรับยาท่ีร้าน
ยาใกล้บ้าน โดยผู้มีสิทธิ
ได้รับความปลอดภัย
ในการใช้ยาและการ
ดูแลอย่างต่อเน่ือง

3. จ านวน
โรงพยาบาลเข้าร่วม
การประชุมเครือข่าย
ระหว่างโรงพยาบาล
และร้านขายยาแผน
ปัจจุบัน ร้อยละ 100

2. จัดประชุมเครือข่ายระหว่างโรงพยาบาล
และร้านขายยาแผนปัจจุบันในจังหวัดสิงห์บุรี

2.1 
โรงพยา
บาลใน
จังหวัด
สิงห์บุรี

6 แห่ง ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมส าหรับ
ผู้เข้าร่วมประชุมและผู้จัด 25 บาท x 
1 ม้ือ x 60 คน

          1,500 ม.ค.63

4. จ านวนร้านขายยา
แผนปัจจุบันเข้าร่วม
การประชุมเครือข่าย
ระหว่างโรงพยาบาล
และร้านขายยาแผน
ปัจจุบัน ร้อยละ 100

2.2 ร้าน
ขายยา
แผน
ปัจจุบันใน
จังหวัด
สิงห์บุรี

41 ร้าน คบส

0 5. จ านวน
โรงพยาบาลเข้าร่วม
โครงการลดความ
แออัดในโรงพยาบาล
โดยใช้
กลไกร้านยา ร้อยละ 
33.33

3. ตรวจสอบ รับรองเครือข่ายท่ีจะเข้าร่วม
โครงการฯ

3.1
โรงพยาบา
ลใน
จังหวัด
สิงห์บุรี
เข้าร่วม
โครงการ
ลดความ
แออัดฯ

2 แห่ง ต.ค.62-ก.ย.
63
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   จ านวนเงนิ 

   (บาท)

แหลง่งบ

 ประมาณ

ระบเุดอืนที่

ด าเนนิการ

งบประมาณ

ทีใ่ช ้

    (10)   แผนการใชง้บประมาณ
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(8)
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 (9)  

กลุม่เป้าหมาย

0 6. จ านวนร้านขายยา
แผนปัจจุบันเข้าร่วม
โครงการลดความ
แออัดในโรงพยาบาล
โดยใช้
กลไกร้านยา ร้อยละ 
12.19

3.2
จ านวน
ร้านขาย
ยาแผน
ปัจจุบัน
เข้าร่วม
โครงการ
ลดความ
แออัดฯ

5 แห่ง

0 4. ประสานงานและแจ้งใบสมัครให้ สปสช.เขต ต.ค.62-ก.ย.
63

0 5. สรุปผลการด าเนินงาน ก.ย.63
2 โครงการ

เสริมสร้าง
ศักยภาพกลุ่ม
ผู้ติดเช้ือเอช
ไอวีใน
โรงพยาบาล
จังหวัดสิงห์บุรี

เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานกลุ่ม/ชมรม/ผู้
ติดเช้ือ/ผู้ป่วยเอดส์ และ
ส่งเสริมการท างานเป็นทีม
ของสมาชิกกลุ่ม/ชมรมผู้ติด
เช้ือใน รพ.ทุกแห่งใน
จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสนับสนุน
การด าเนินงาน
กลุ่มผู้ติดเช้ือใน
โรงพยาบาล

งบโครงการ        370,000 502 คร. สสจ.

2 โครงการ
เสริมสร้าง
ศักยภาพกลุ่ม
ผู้ติดเช้ือเอช
ไอวีใน
โรงพยาบาล
จังหวัดสิงห์บุรี

เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานกลุ่ม/ชมรม/ผู้
ติดเช้ือ/ผู้ป่วยเอดส์ และ
ส่งเสริมการท างานเป็นทีม
ของสมาชิกกลุ่ม/ชมรมผู้ติด
เช้ือใน รพ.ทุกแห่งใน
จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสนับสนุน
การด าเนินงาน
กลุ่มผู้ติดเช้ือใน
โรงพยาบาล

งบโครงการ         20,000 101 คร. คร.

0 1. จัดประชุมสมาชิกกลุ่ม/ชมรมผู้ติดเช้ือ/
ผู้ป่วยเอดส์ในโรงพยาบาล

กลุ่มผู้ติด
เช้ือเอช
ไอวี

214 
คน

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม และค่า
พาหนะเดินทาง

       321,000 502 ธ.ค.62-ก.ย.
63

     321,000

0 2. อาสาสมัครติดตามเย่ืยมผู้ติดเช้ือ/ผู้ป่วย
เอดส์ท่ีบ้าน (ในรายท่ีให้ความยินยอม)

กลุ่มผู้ติด
เช้ือเอช
ไอวี

10 คน ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ออกเย่ียมผู้
ติดเช้ือ/ผู้ป่วยเอดส์

        48,000 502 ธ.ค.62-ก.ย.
63

       48,000 คร. สสจ.

0 ค่าจัดท าส่ือรณรงค์           1,000 502          1,000 คร. สสจ.
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โครงการ

(4)

ตัวชีว้ัด ประเภท จ านวน รายละเอยีดการใชง้บประมาณ
   จ านวนเงนิ 

   (บาท)

แหลง่งบ

 ประมาณ

ระบเุดอืนที่

ด าเนนิการ

งบประมาณ

ทีใ่ช ้

    (10)   แผนการใชง้บประมาณ
(11)  ระยะเวลา

ด าเนนิการ/งบประมาณ
 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13) 

หน่วยงาน

นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)
     (5)      

แผนงาน/

โครงการ

  (6)  

วัตถุประสงค์

    (7)     

ตัวชีว้ัด

(8)

กจิกรรมส าคัญ

 (9)  

กลุม่เป้าหมาย

0 ค่าน้ ามัน, วัสดุอ่ืนๆ         20,000 101        20,000 คร. สสจ.
2 โครงการ

พัฒนาส านัก
ระบบบริการ
การแพทย์
ฉุกเฉินจังหวัด
สิงห์บุรี

งบโครงการ        325,600 503 NCD

0 เพ่ือใช้จ้างลูกจ้าง
ช่ัวคราวด าเนินการ
บริหารจัดการข้อมูล
ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

จ้างลูกจ้างช่ัวคราวด าเนินการบริหารจัดการ
ข้อมูลด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

ลูกจ้าง
ช่ัวคราว

1  - ค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว เดือนละ 
15,750 บาท จ านวน 12 เดือน เป็น
เงิน 189,000 บาท

       189,000 สพฉ. พ.ย..62-
ก.ย.63

     189,000

0 เพ่ือช้ีแจงแนวทางการ
ด าเนินงานและวาง
แผนการด าเนินงาน
ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
จังหวัดสิงห์บุรี

จัดประชุมคณะท างานพัฒนาระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสิงห์บุรี (4 คร้ัง)

คณะท างาน
พัฒนาระบบ
บริการ
การรแพทย์
ฉุกเฉิน
จังหวัด
สิงห์บุรี และ
ผู้รับผิดชอบ
งาน
การแพทย์
ฉุกเฉิน

45  - ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง 
และเคร่ืองด่ืม จ านวน 45 คนๆละ 
120 บาท จ านวน 4 คร้ัง จ านวน  
เป็นเงิน 21,600 บาท

        21,600 สพฉ. พ.ย..62-
ก.ย.63

       21,600 สสจ.

0 เพ่ือใช้ด าเนินงานการ
ปฏิบัติการด้าน
การแพทย์ฉุกเฉิน

ส านัก
ระบบการ
แพทย์
ฉุกเฉิน

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 27,400        สพฉ. พ.ย..62-
ก.ย.63

27,400       สสจ.

0 ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์แบบรายงาน 25,000        25,000       
0  งบส ารองจ่ายค่าปฎิบัติการ

การแพทย์ฉุกเฉิน
25,000        25,000       
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(4)

ตัวชีว้ัด ประเภท จ านวน รายละเอยีดการใชง้บประมาณ
   จ านวนเงนิ 

   (บาท)

แหลง่งบ

 ประมาณ

ระบเุดอืนที่

ด าเนนิการ

งบประมาณ

ทีใ่ช ้

    (10)   แผนการใชง้บประมาณ
(11)  ระยะเวลา
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(13) 
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  (6)  
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    (7)     

ตัวชีว้ัด

(8)

กจิกรรมส าคัญ

 (9)  

กลุม่เป้าหมาย

0 กิจกรรมการ
เฝ้าระวังและ
การจัดการ
ระบบ
ฐานข้อมูล
อุบัติเหตุ
จราจรทาง
ถนน ช่วง
เทศกาล ปี 
2563

1.เพ่ือให้เครือข่ายระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
มีการเฝ้าระวังและมี
ความพร้อมรับอุบัติเหตุ
จราจรในช่วงเทศกาล ปี 
2563 ท้ังในระบบการรับ
แจ้งเหตุ 
การปฏิบัติการฉุกเฉิน
ก่อนถึงสถานพยาบาล ณ
 สถานพยาบาล และการ
ส่งต่อระหว่าง
สถานพยาบาล 

1.เครือข่ายระบบ
บริการมีการเฝ้า
ระวังและมีความ
พร้อมรับอุบัติเหตุ
จราจรในช่วง
เทศกาล  ปี 2563 
2.อัตราการ
บาดเจ็บและ
เสียชีวิตในช่วง
เทศกาลลดลง
จากปี 2562  

1.ประชุมเครือข่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉินใน
การด าเนินงาน เฝ้าระวังและเตรียมความ
พร้อมฯ
2. การจัดท าค าส่ังให้เจ้าหน้าท่ีมีการเฝ้าระวัง
สถานการณ์และรายงานข้อมูลผู้บาดเจ็บและ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล ปี 2563 
โดยเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
ท่ีมารับบริการในโรงพยาบาลท่ัวไป 
โรงพยาบาลชุมชน และรพ.สต.ผ่านศูนย์
ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์
และสาธารณสุข (EOC)

เจ้าหน้าท่ี
ปฏิบัติ
งานช่วง
เทศกาล

 22 คน  - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการของเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงาน จ านวน 2 วันๆ ละ 5 
คนๆ ละ 4 ชมๆ ละ 50 บาท 
เป็นเงิน  2,000 บาท 
 - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานใน
วันหยุดราชการของเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงาน จ านวน 5 วันๆ ละ 7 
คนๆ ละ 7 ชม.ๆ ละ 60 บาท เป็นเงิน
 14,700 บาท
 

        37,600 สพฉ. พ.ย..62-
ก.ย.63

       37,600 สสจ.

2.เพ่ือลดความความ
พิการ และลดอัตรา
การเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุจราจร

3.การรายงาน
ข้อมูลผู้บาดเจ็บ
และเสียชีวิตมี
ความรวดเร็ว 
ถูกต้อง ทันเวลา 
ร้อยละ 100

 - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานใน
วันหยุดราชการของพนักงานขับ
รถยนต์ จ านวน 5 วัน วันละ 7 ชม.ๆ 
ละ 60 บาท เป็นเงิน 2,100 บาท
รวมท้ังส้ิน 18,800 บาท X 2 คร้ัง 
เป็นเงิน 37,600 บาท

3. เพ่ือให้การรายงาน
ข้อมูลผู้บาดเจ็บและ
เสียชีวิตมีความรวดเร็ว
 ถูกต้อง ตลอด
ระยะเวลา 7 วัน

2 พัฒนาระบบ
บริการ
สุขภาพช่อง
ปาก (service
 plan)

งบโครงการ               -   น.ส.ปรัชาญ์
 ปิงสุทธิวงศ์

ทันตฯ
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0

 1.เพ่ือให้กลุ่มวัย
ท างานและวัยผู้สูงอายุ
ซ่ึงเป็นกลุ่มวัยท่ีมี
อุบัติการณ์ เกิด
โรคมะเร็งช่องปากสูง 
มีโอกาสได้รับการคัด
กรองรอยโรคก่อน
มะเร็งช่องปากและ
มะเร็งช่องปาก เพ่ือจะ
ได้รับการติดตามหรือ
การรักษาได้ทันท่วงที

  วัยท างาน และ
ผู้สูงอายุ           
       ร้อยละของ
กลุ่มวัยท างาน
และกลุ่มผู้สูงอายุ
ท่ีมารับบริการ    
  ทันตกรรมได้รับ
การตรวจคัดกรอง
รอยโรค PMDs

การตรวจคัดกรองรอยโรค PMDs  กลุ่มวัย
ท างาน
และ
ผู้สูงอายุ
ท่ีมารับ
บริการ 
ทันต
กรรม

  การ
ตรวจ
คัด
กรอง
รอย
โรค 
PMDs
 ร้อย
ละ 100

 1.ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน และ
เคร่ืองด่ืม จ านวน 40 คน x 120 บาท
 เป็นเงิน  4,800 บาท 
2. ค่าตอบแทนวิทยากร เป็นเงิน 
4,200 บาท   
3.ค่าพาหนะเดินทางวิทยากรเป็นเงิน 
1,200 บาท                   
4.ค่าท่ีพักวิทยากร เป็นเงิน 900 บาท
 รวมเป็นเงิน 11,100 บาท

        11,100 211  ต.ค.62 - 
ก.ย.63      
อบรมทันต
บุคลากร -
ธ.ค.62

น.ส.สุปรีญา 
 จันทร์วงษ์

2 พัฒนาระบบ
รับ-ส่งต่อ
ผู้ป่วยจังหวัด
สิงห์บุรี

เพ่ือลดการส่งต่อผู้ป่วย
ด้วยโรค 4 สาขาหลัก 
(หัวใจ มะเร็ง อุบัติเหตุ
และฉุกเฉิน เด็กแรก
เกิด)ออกนอกเขต
สุขภาพ

ร้อยละการส่งต่อ
ผู้ป่วยด้วยโรค 4 
สาขาหลัก (หัวใจ 
มะเร็ง อุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน เด็กแรกเกิด)
ออกนอกเขตสุขภาพ
ลดลงร้อยละ 10 
(เทียบกับปีท่ีผ่านมา)

งบโครงการ               -   นายทรรศนะ
 เอมสมบูรณ์

ประกัน
สุขภาพ

 -ทบทวนค าส่ังคณะกรรมการและคณะท างาน
 -ด าเนินการส่งต่อผู้ป่วยตาม แนวทางของ 
Service Planแต่ละสาขา
 -จัดท ารายงานข้อมูลการส่งต่อผู้ป่วย เพ่ือใช้
ประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูล
 -จัดท าคู่มือแนวทางการรับ-ส่งต่อผู้ป่วย กรณี
เพ่ิมเติมหรือมีการเปล่ียนแปลง
 -จัดท าเครือข่ายผู้เช่ียวชาญ

รพ. 6  -   -  - ตุลาคม
2562-
กันยายน
2563

  - 
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ยุทธศาสตร์ที ่3  
บรหิารบุคลากรและบรหิารจัดการเป็นเลิศ
ด้วยธรรมมาภิบาล(People & Governance 
Excellence) 
(งานประจ า) 

 

 



(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)  

แผนงาน

 (3) 

โครงการ

(4)

ตัวชีว้ัด ประเภท จ านวน รายละเอยีดการใชง้บประมาณ
   จ านวนเงนิ    

(บาท)

แหลง่

งบประมาณ

ระบเุดอืนที่

ด าเนนิการ

งบประมาณ

ทีใ่ช ้

3 รวมงบประมาณประจ า ยุทธ 3    6,531,331.80

3 รวมงบประมาณ       4,831,331.80 101

3 รวมงบประมาณ         20,000.00 102

3 รวมงบประมาณ       216,000.00 504

3 รวมงบประมาณ      1,464,000.00 300

3 โครงการ Happy
 MOPHกระทรวง
สาธารณสุข
กระทรวงแห่ง
ความสุข

งบโครงการ  118,000.00 101 น.ส.สุพาภร 
เย็นระยับ

สสจ.สห.

1.เพ่ือส่งเสริม
ความสุขและ
พัฒนาบุคลากรให้มี
คุณธรรมจริยธรรม

1.ระดับ
ความส าเร็จของ
การด าเนินการเป็น
องค์กรแห่งความสุข

1.กิจกรรมวันปีใหม่ไทยและวันผู้สูงอายุ บุคลากร
ในสังกัด 
สสจ.
สิงห์บุรี

200 คน -ค่าอาหารกลางวันอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม จ านวน200 คน x 120
 บาท

 24,000.00 101 เม.ย.63 38,000.00

2.เพ่ือพัฒนาองค์กร
ไปสู่องค์กรแห่ง
ความสุขและ
องค์กรคุณธรรม

2.ระดับ
ความส าเร็จของ
การด าเนินการเป็น
องค์กรคุณธรรม

2.กิจกรรมเน่ืองในวันมหิดล - ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา  12,000.00

3.เพ่ือประกาศ
เกียรติคุณบุคลากร
และหน่วยงานดีเด่น

- ค่าตกแต่งสถานท่ี  2,000.00

200 คน -ค่าอาหารกลางวันอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม จ านวน200 คน x 25 บ.

 5,000.00 101 ก.ย.63 25,000.00

- ค่าเช่าสถานท่ี  3,000.00
- ค่าป้าย  2,500.00

 - ค่าพวงมาลา  2,000.00
- ค่าตกแต่งสถานท่ี  2,000.00
- ค่าเช่าเก้าอ้ี  2,500.00
- ค่าวัสดุ  8,000.00

3.ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร
ผู้บริหาร

บุคลากรใน
สังกัด สสจ.
สิงห์บุรี

2 คน -ค่าลงทะเบียนการอบรมหลักสูตร
 ผบก.และหลักสูตร ผบต.

 55,000.00 101 มิ.ย.-ก.ย.63 55,000.00
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3 โครงการจัดท า
แผนปฏิบัติการ
ด้านสาธารณสุข
จังหวัดสิงห์บุรี 
ปีงบประมาณ 
2562

หน่วยงานมีการ
ขับเคล่ือนนโยบาย ท่ี
สอดรับกับนโยบาย
จังหวัด เขตและ
กระทรวงสาธารณสุข

 หน่วยงานมี
แผนปฏิบัติการ
ด้านสาธารณสุขปี 
2563

งบโครงการ         36,000.00 101            -   พัฒนายุทธ
สาสตร์

สสจ.
สิงห์บุรี

1.เผยแพร่ "แผนยุทธศาสตร์ด้าน
สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ปีงบประมาณ 
2563-2565"  และแผนปฏิบัติการด้าน
สาธารณสุข จังหวัดสิงห์บุรี ปีงบประมาณ 
2563  https://sbo.moph.go.th/sbo

                   -   ตค.62

2.ทบทวนแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข 
จังหวัดสิงห์บุรี ปีงบประมาณ 2563

COO 
จังหวัด /
อ าเภอ

50 คน ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม 50คน*120บาท*2 คร้ัง

         12,000.00 มค-สค.63  12,000.00

3.ทบทวน"แผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
จังหวัดสิงห์บุรี ปีงบประมาณ 2564-2565

chief 
offier/COO
 จังหวัด-
อ าเภอ/

100 คน ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม100คน*120บาท*2 วัน

         24,000.00 กค-กย.62  24,000.00

4.ประชุม เตรียมการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564

chief 
offier/COO
 จังหวัด-
อ าเภอ/
หน่วยงาน 
ในสังกัด

200 คน ค่าอาหาร/อาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม/ท่ีพัก/จ้างเหมารถ/
จัดท าเอกสาร/ เป็นเงิน
 ..................บาท

กค-กย.62

3 โครงการก ากับ
ติดตาม และ
ประเมินผล
การด าเนินงาน
สาธารณสุข
จังหวัดสิงห์บุรี 
ปีงบประมาณ 
2563

เพ่ือติดตาม นิเทศ 
ควบคุม ก ากับงาน
สาธารณสุขของ
หน่วยงานในสังกัด
ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดสิงห์บุรี

ระดับความส าเร็จของ
การติดตาม ควบคุม 
ก ากับงานสาธารณสุข
ของหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดสิงห์บุรี

การนิเทศงานสาธารณสุขระดับจังหวัด งบโครงการ       158,760.00 101 นายสาฑิต  
แก้วบัว

ยุทธ

1. แต่งต้ังคณะผู้นิเทศงานสาธารณสุข
ระดับจังหวัด 
ประจ าปี 2563

สสจ. 50 คน พ.ย.62

2. จัดท าคู่มือประกอบการนิเทศงานและ
ก าหนดแผนการนิเทศงาน

QR  
CODE

ธค.62
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3. คณะผู้นิเทศงานออกนิเทศงาน คบสอ.
ทุกแห่ง (6 แห่ง) และ รพ.สต.อ าเภอละ 1 
แห่ง

คบสอ. 6
 แห่ง  

รพ.สต. 6
 แห่ง

12 แห่ง ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม จ านวน 
50 คนๆละ 120 บาท/คร้ัง 
จ านวน 12 คร้ัง

         72,000.00 รอบ 1  
ธ.ค.62-ม.ค.63 
รอบ 
2 เม.ย-พ.ค.63

4. สรุปผลการนิเทศงานเสนอผู้บริหารและ
แจ้งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทราบ

คบสอ. 6
 แห่ง  

รพ.สต. 6
 แห่ง

12 แห่ง ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม จ านวน 100 คนๆละ 
120 บาท/คร้ัง จ านวน 
2 คร้ัง

         24,000.00 รอบ 1  
ธ.ค.62-ม.ค.63 
รอบ 2
เม.ย-พ.ค.63

การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข นายสาฑิต  
แก้วบัว

สสจ.

5. สรุปและวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงาน
น าเสนอผู้บริหารเพ่ือการตัดสินใจ

ผู้เก่ียวข้อง
ตัวช้ีวัดตาม
ประเด็น
การตรวจ
ราชการ

30 คน ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม จ านวน 30 คนๆละ 
120 บาท/คร้ัง จ านวน 2 คร้ัง

           7,200.00 รอบ 1 
ก.พ.-มี.ค.63
รอบ 2 
มิ.ย.-ก.ค.63

 นางสิริพร  
ม่ันศาสตร์

ค่าจ้างจัดท าเอกสารประกอบการ
ตรวจราชการของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี จ านวน
 2 คร้ังๆ ละ 6 เล่มๆ ละ 200  
บาท

           2,400.00 รอบ 1 
ก.พ.-มี.ค.63
รอบ 2 
มิ.ย.-ก.ค.63
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ค่าจ้างจัดท าเอกสารน าเสนอ
สรุปผลการตรวจราชการของ
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สิงห์บุรี จ านวน 2 คร้ังๆ ละ 6 
เล่มๆ ละ 280  บาท

           3,360.00 รอบ 1 
ก.พ.-มี.ค.63
รอบ 2 
มิ.ย.-ก.ค.63

6. ประชุมรับการตรวจราชการและนิเทศ
งานของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2563

คณะตรวจ
ราชการฯ 
และ
ผู้เก่ียวข้องฯ
จาก
กระทรวง
สาธารณสุข
และ
ส านักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดสิงห์บุรี

70 คน ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม จ านวน 70 คนๆละ 
120 บาท/คร้ัง จ านวน 2 คร้ัง

         16,800.00 รอบ 1 
ก.พ.-มี.ค.63
รอบ 2 
มิ.ย.-ก.ค.63

ประชุมคณะกรรมการวางแผนและ
ประเมินผลฯ

นางยุภา  
พวกอ่ิม

สสจ.

7. ประชุมคณะกรรมการวางแผนและ
ประเมินผลการสาธารณสุขส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี 

คณะ
กรรมการฯ
และ
ผู้เก่ียวข้อง

120 คน ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
จ านวน 120 
คนๆละ 25 บาท จ านวน 11 คร้ัง 
        

         33,000.00 ต.ต.62-ก.ย.63
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3 โครงการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล
การให้บริการ
ผู้ป่วยและบริการ
สร้างเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรค
รายบุคคล  
จังหวัดสิงห์บุรี 
ปีงบประมาณ  
2563

 -เพ่ือพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลการ
ให้บริการผู้ป่วย
นอกและบริการ
สร้างเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรค
รายบุคคล ให้มี
ความครบถ้วน 
สมบูรณ์ ทันเวลา

ระดับความส าเร็จ
ของการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล
การให้บริการ
ผู้ป่วยนอกและ
บริการสร้างเสริม
สุขภาพป้องกันโรค
รายบุคคล

งบโครงการ        118,680.00 101 อภิชา,รัตน์วลี
,จตุพร,สุธาสินี

กลุ่มงาน
พัฒนา
ยุทธศาสตร์
ฯ

  -เพ่ือพัฒนา
คุณภาพข้อมูลของ
สถานบริการ
สาธารณสุขให้ผ่าน
ตัวช้ีวัดเกณฑ์
คุณภาพข้อมูล

 -ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ

  -
คณะกรรม
การและ
ผู้ท่ี
เก่ียวข้อง

30 คน   -ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม จ านวน 30 คน x120 
บาท x 4 คร้ัง   เป็นเงิน  14,000
 บาท

         14,400.00  14,400.00

 -เพ่ือปรับปรุง
ระบบจัดเก็บ
ฐานข้อมูลของ
สถานบริการ
สาธารณสุขทุกแห่ง

  -ติดตามผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพ
ข้อมูลรายสถานบริการ

 -คณะ
ติดตาม
ข้อมูล

10   -ค่าเบ้ียเล้ียง จ านวน  20 วัน 10
 คนๆละ 180 บาท เป็นเงิน 
36,000บาท

         36,000.00  36,000.00 อภิชา,รัตน์วลี
,จตุพร,สุธาสินี

 -อบรมพัฒนาศักยภาพการบันทึกข้อมูล
การให้บริการผู้ป่วยและบริการสร้างเสริม
สุขภาพป้องกันโรครายบุคคล

 -รพ.สต.
 สสอ. 
รพท. 
รพช. 
กลุ่มงานฯ

80   -ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหาร
ว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 80 คน
 x 120 บาท x2วัน เป็นเงิน 
19,200  บาท   - ค่าตอบแทน
วิทยากรกลุ่ม 7 ชม.x600 บาทx2
 คนx2วัน  เป็นเงิน  16,800 บาท
  - ค่าพาหนะ/ค่าท่ีพักวิทยากร  
เป็นเงิน  2,400  บาท

         38,400.00  38,400.00 อภิชา,รัตน์วลี
,จตุพร,สุธาสินี

  - ออกติดตามตรวจสอบคุณภาพข้อมูล
สาเหตุการตายท่ีไม่ทราบสาเหตุ (Ill 
Defined)

คณะท างาน
พัฒนา
คุณภาพ
ข้อมูล
สุขภาพ 
ระดับจังหวัด

8   -ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืม   
จ านวน 8 คน x 120 บาท x 6 วัน

           5,760.00    5,760.00 อภิชา,รัตน์วลี
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  - การประเมินการตรวจสอบคุณภาพ
ข้อมูลการให้บริการและการให้รหัส ICD

คณะท างาน
พัฒนา
คุณภาพ
ข้อมูล
สุขภาพ 
ระดับจังหวัด

14   -  ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืม   
จ านวน 14 คน x 120 บาท x 9 
วัน

         15,120.00  15,120.00 อภิชา,รัตน์วลี

 - ประชุม VDO Conference จาก
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ติดตามผลการด าเนินงาน ด้านข้อมูล
สุขภาพ ในระบบ HDC ประจ าเดือน

ผู้รับผิดชอบ
งาน    
รพ./รพ.
สต./สสอ. 
และผู้ดูแล
ระบฐาน
ข้อมูลของ
หน่วยงาน

30   - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
จ านวน 30 คน X 25 บาท X 12 
คร้ัง

           9,000.00    9,000.00 รัตน์วลี,จตุพร
,สุธาสินี
,ธรรมนูญ

3 พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและจัดหา
วัสดุอุปกรณ์ให้
พร้อมปฏิบัติงาน

จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
ให้พร้อมส าหรับ
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของ
หน่วยงานใน สสจ.สห. 
และหน่วยบริหารใน
สังกัด

ผลการเบิกจ่ายเป็นไป
ตามเป้าหมายท่ี
กระทรวง   การคลัง
ก าหนด

รวม งบโครงการ      1,464,000.00 300 บริหาร สสจ.

3 พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและจัดหา
วัสดุอุปกรณ์ให้
พร้อมปฏิบัติงาน

จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
ให้พร้อมส าหรับ
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของ
หน่วยงานใน สสจ.สห. 
และหน่วยบริหารใน
สังกัด

ผลการเบิกจ่ายเป็นไป
ตามเป้าหมายท่ี
กระทรวง   การคลัง
ก าหนด

รวม งบโครงการ      4,179,186.80 101 บริหาร สสจ.

3 พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและจัดหา
วัสดุอุปกรณ์ให้
พร้อมปฏิบัติงาน

จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
ให้พร้อมส าหรับ
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของ
หน่วยงานใน สสจ.สห. 
และหน่วยบริหารใน
สังกัด(ลูกจ้าง)

ผลการเบิกจ่ายเป็นไป
ตามเป้าหมายท่ี
กระทรวง   การคลัง
ก าหนด

รวม งบโครงการ        216,000.00 504 บริหาร สสจ.

1.งานซ่อม
    ค่าซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการ รถยนต์ 10 คัน          96,000.00 101 ต.ค.62-ก.ย.63    146,000.00 งานพัสดุ

         50,000.00 300 งานพัสดุ
    ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง ส่ิงก่อสร้าง          25,000.00 101 ต.ค.62-ก.ย.63  75,000.00 งานพัสดุ
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         50,000.00 300 งานพัสดุ
    ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ สนง. ครุภัณฑ์          25,000.00 101 ต.ค.62-ก.ย.63  75,000.00 งานพัสดุ

         50,000.00 300 งานพัสดุ
2.ค่าวัสดุ งานพัสดุ
    วัสดุส านักงาน (กระดาษ)          50,000.00 101 ต.ค.62-ก.ย.63    100,000.00 งานพัสดุ

         50,000.00 300 งานพัสดุ
    วัสดุส านักงานท่ัวไป          50,000.00 101 ต.ค.62-ก.ย.63  50,000.00 งานพัสดุ
    วัสดุงานบ้านงานครัว+ไฟฟ้า          15,000.00 101 ต.ค.62-ก.ย.63  15,000.00 งานพัสดุ
    วัสดุคอมพิวเตอร์        100,000.00 101 ต.ค.62-ก.ย.63    100,000.00 งานพัสดุ

       150,000.00 300    150,000.00 งานพัสดุ
3.ค่าจ้างเหมาบริการ
3.1 ค่าจ้างเหมาบุคลากร
     - กลุ่มงานบริหารฯ(พขร.)  2 คน        312,000.00 101 ต.ค.62-ก.ย.63    312,000.00 งานพัสดุ
     - กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ  1  คน 216,000.00       504 ต.ค.62-ก.ย.63 216,000.00   งานพัสดุ
     - กลุ่มงาน NCD  1  คน 180,000.00       101 ต.ค.62-ก.ย.63 180,000.00   งานพัสดุ
    - กลุ่มงาน ครบ. 1 คน 180,000.00       101 ต.ค.62-ก.ย.63 180,000.00   งานพัสดุ
    - กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  1  คน 204,000.00       101 ต.ค.62-ก.ย.63 204,000.00   งานพัสดุ
    - กลุ่มงานส่งเสริมฯ  1  คน 180,000.00       101 ต.ค.62-ก.ย.63 180,000.00   งานพัสดุ
    - กลุ่มงานยุทธฯ  1  คน 180,000.00       101 ต.ค.62-ก.ย.63 180,000.00   งานพัสดุ
3.2 ค่าจ้างเหมาเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร          84,000.00 101 ต.ค.62-ก.ย.63     84,000.00 งานพัสดุ
3.3 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดส านักงาน        531,000.00 101 ต.ค.62-ก.ย.63    531,000.00 งานพัสดุ
3.4 ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย        162,000.00 101 ต.ค.62-ก.ย.63    162,000.00 งานพัสดุ
3.5 ค่าจ้างเหมาล้างเคร่ืองปรับอากาศ  1 คร้ัง          30,000.00 101 มี.ค.-63     30,000.00 งานพัสดุ
4.ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง        200,000.00 101 ต.ค.62-ก.ย.63    200,000.00 งานพัสดุ

       100,000.00 300    100,000.00 งานพัสดุ
5.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/เดินทางฯ จนท.สสจ. 100 คน        200,000.00 101 ต.ค.62-ก.ย.63    200,000.00 งานการเงิน

       200,000.00 300 ต.ค.62-ก.ย.63    200,000.00 งานการเงิน
6.ค่าสาธารณูปโภค
6.1 ค่าไฟฟ้า        700,000.00 101 ต.ค.62-ก.ย.63    700,000.00 งานการเงิน
6.2 ค่าประปา        100,000.00 101 ต.ค.62-ก.ย.63    100,000.00 งานการเงิน
6.3 ค่าไปรษณีย์          40,000.00 101 ต.ค.62-ก.ย.63     40,000.00 งานการเงิน
6.4 ค่าโทรศัพท์        180,000.00 101 ต.ค.62-ก.ย.63    180,000.00 งานการเงิน

7.ค่าตอบแทนคณะกรรมการ/ค่าเบ้ียประชุม        131,000.00 101 ต.ค.62-ก.ย.63    131,000.00 งานพัสดุ/สวล.
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8.ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา จนท.สสจ.          37,260.00 101 ต.ค.62-ก.ย.63     37,260.00

งานพัสดุ/
การเงิน/คบ

9.ค่าอินเตอร์เน็ต TOT          41,986.80 101 ต.ค.62-ก.ย.63     41,986.80 ก.ยุทธฯ
10.ค่าอินเตอร์เน็ต CAT Onnet          44,940.00 101 ต.ค.62-ก.ย.63     44,940.00 ก.ยุทธฯ

11.งบประชุมราชการ
Chief, 
พบส.        100,000.00 101 ต.ค.62-ก.ย.63    100,000.00 งานการเงิน

       100,000.00 300 ต.ค.62-ก.ย.63    100,000.00 งานการเงิน
12.ปรับปรุงห้องประชุมอาคารพัสดุ        500,000.00 300 พ.ย.-63    500,000.00 งานพัสดุ
13.ก่อสร้างป้ายส านักงาน        214,000.00 300 พ.ย.-63    214,000.00 งานพัสดุ

3 โครงการ
พัฒนาคลินิก
ทันตกรรมมี
คุณภาพ ได้
มาตรฐาน

2.เพ่ือพัฒนาให้
คลินิกทันตกรรมมี
คุณภาพ ได้
มาตรฐาน และเกิด
ความปลอดภัยใน
การให้บริการทาง
ทันตกรรม

ร้อยละของคลินิก
ทันตกรรมท่ีผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

งบโครงการ          10,200.00 101 นางมะลิ  
ชาญณรงค์ 
และน.ส.
สุปรีญา  
จันทร์วงษ์

ทันตฯ

1. ทีมจังหวัดออกประเมินคลินิกคุณภาพ 
แต่ละอ าเภอ จ านวน 6 อ าเภอ  
2. มอบป้ายคลินิกคุณภาพให้อ าเภอท่ีผ่าน
เกณฑ์                         
3.สรุปประเมินผล

คลินิก
ทันต
กรรม
ทุกแห่ง

คลินิก
ทันต
กรรมผ่าน
เกณฑ์
มาตรฐาน
ร้อยละ 
100

 1.ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน 
และเคร่ืองด่ืม จ านวน 60 คน x 
120 บาท เป็นเงิน  7,200 บาท

         10,200.00 สสจ.(กลุ่ม
งานบริหารฯ)

มี.ค. 63 - 
เม.ย. 63

 10,200 
บาท

 2. ค่าป้ายคลินิกคุณภาพ จ านวน 
6 ป้าย x 500 บาท เป็นเงิน 
3,000 บาท

101    

3 แผนงาน
พัฒนา
คุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์
และสาธารณสุข

เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์และ
สาธารณสุข ให้
เป็นไปตามมาตรฐาน

ร้อยละ
ห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์และ
สาธารณสุขผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน

งบโครงการ 4,600 101 พ.ย.62-ก.ย.63    4,600.00 อุไรวรรณ ครบ.
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1. ทบทวนค าส่ัง คกก.พบส.Lab
2. ประชุมคกก.พบส.Lab
3. รพ.ท าการประเมินตนเอง ตามแบบ
ตรวจติดตามและประเมินผล
4. ตรวจติดตามภายในห้องปฏิบัติการ โดย
ทีมตรวจประเมินภายใน (Internal Audit)
5. สรุปผลการประเมินภายใน และ
ปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามมาตรฐาน
6. ขอรับรอง/ต่ออายุคุณภาพมาตรฐาน
ทางห้อง Lab

รพ. 10 1.อาหารว่าง การประชุมคกก. 
จ านวน 10 คน * 4 คร้ัง * 25 
บาท เป็นเงิน 1,000 บาท
2.ค่าอาหารว่างและอาหาร
กลางวัน การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การนิเทศ ประเมิน 
ติดตามห้อง Lab 120 บาท/คน/
วัน จ านวน 10 คนๆ ละ 3 วัน 
เป็นเงิน 3,600 บาท

4,600

3 แผนงาน
พัฒนา
คุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์
รังสีวินิจฉัย

เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์รังสี
วินิจฉัย ให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน

ร้อยละ
ห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์รังสี
วินิจฉัยผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน

งบโครงการ 4,600 101 อุไรวรรณ ครบ.

1. ทบทวนค าส่ัง คกก.พบส.X-ray
2. ประชุมคกก.พบส.X-ray
3. รพ.ท าการประเมินตนเอง ตามแบบ
ตรวจติดตามและประเมินผล
4. ตรวจติดตามภายในห้องX-ray โดยทีม
ตรวจประเมินภายใน (Internal Audit)
5. สรุปผลการประเมินภายใน และ
ปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามมาตรฐาน
6. ขอรับรอง/ต่ออายุคุณภาพมาตรฐาน
ทางห้อง X-ray

รพ. 10 อาหารว่าง การประชุมคกก. 
จ านวน 10 คน * 4 คร้ัง * 25 
บาท เป็นเงิน 1,000 บาท
2.ค่าอาหารว่างและอาหาร
กลางวัน การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การนิเทศ ประเมิน 
ติดตามห้อง X-ray 120 บาท/
คน/วัน จ านวน 10 คนๆ ละ 3 
วัน เป็นเงิน 3,600 บาท

4,600 101 พ.ย.62-ก.ย.63    4,600.00

3 แผนการ
พัฒนา
คุณภาพ
บริการพยาบาล

เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
บริการพยาบาลให้
เป็นไปตาม
มาตรฐานการ
พยาบาล

ร้อยละ
โรงพยาบาลผ่าน
เกณฑ์คุณภาพการ
บริการพยาบาลท่ี
ก าหนด

งบโครงการ 12,500 101 อุไรวรรรณ ครบ.
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)  

แผนงาน

 (3) 

โครงการ

(4)

ตัวชีว้ัด ประเภท จ านวน รายละเอยีดการใชง้บประมาณ
   จ านวนเงนิ    

(บาท)

แหลง่

งบประมาณ

ระบเุดอืนที่

ด าเนนิการ

งบประมาณ

ทีใ่ช ้

นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)
     (5)      

แผนงาน/

โครงการ

  (6)  

วัตถุประสงค์

    (7)     

ตัวชีว้ัด

(8)

กจิกรรมส าคัญ
    (10)   แผนการใชง้บประมาณ

(11)  ระยะเวลา

ด าเนนิการ/งบประมาณ
 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13) 

หน่วยงาน

 (9)  

กลุม่เป้าหมาย

1.ทบทวนค าส่ัง คกก.
2.ประชุมคณะกรรมการ
3.รพ.ท าแบบประเมินตนเอง
4.ตรวจนิเทศติดตามคุณภาพบริการ
พยาบาลภายในจังหวัด
5.บันทึกข้อมูลตัวช้ีวัดส่งกองการพยาบาล
6.ประชุมติดตามเย่ียมเสริมพลังการพัฒนา
คุณภาพบริการพยาบาล

รพ. 35 1.อาหารว่าง การประชุมคกก. 
จ านวน 35 คน * 4 คร้ัง * 25 
บาท เป็นเงิน 3,500 บาท
2.ค่าอาหารว่างและอาหาร
กลางวัน การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การนิเทศคุณภาพการ
พยาบาล และประเมินคุณภาพ
การพยาบาลเฉพาะงานตามเกณฑ์
 120 บาท/คน/วัน จ านวน 25 
คนๆ ละ 3 วัน เป็นเงิน 9,000 
บาท

12,500 101 พ.ย.62-ก.ย.63  12,500.00

3 แผนงาน
พัฒนาคุณภาพ
งาน
กายภาพบ าบัด

เพ่ือพัฒนางาน
กายภาพบ าบัดให้มี
คุณภาพ

ร้อยละของ
หน่วยงาน
กายภาพบ าบัด
ผ่านมาตรฐาน

งบโครงการ 1,000 101 อุไรวรรรณ ครบ.

1.ทบทวนค าส่ัง คกก.
2.ประชุมคณะกรรมการ
3.รพ.ท าแบบประเมินตนเอง
4.สรุปผลการด าเนินงาน

รพ. 10 1.อาหารว่าง การประชุมคกก.
จ านวน 10 คน * 4 คร้ัง * 25 
บาท เป็นเงิน 1,000

1,000 101 พ.ย.62-ก.ย.63    1,000.00

3 แผนงานการ
ดูแลผู้ป่วย
ระยะท้ายแบบ
ประคับประคอง

เพ่ือพัฒนางานการ
ดูแลผู้ป่วยระยะ
ท้ายแบบ
ประคับประคองให้
มีคุณภาพ

ร้อยละโรงพยาบาล
ด าเนินการได้ตาม
มาตรการการดูแล
แบบประคับประคอง

งบโครงการ 5,000 101 อุไรวรรรณ ครบ.

1.ทบทวนค าส่ัง คกก.
2.ประชุมคณะกรรมการ
3.ควบคุม ก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน 
รวมถึงการส่งรายงาน
4.สรุปผลการด าเนินงาน

รพ. 50 1.อาหารว่าง การประชุมคกก.
จ านวน 50 คน * 4 คร้ัง * 25 
บาท เป็นเงิน 5,000

5,000 101 พ.ย.62-ก.ย.63    5,000.00
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)  

แผนงาน

 (3) 

โครงการ

(4)

ตัวชีว้ัด ประเภท จ านวน รายละเอยีดการใชง้บประมาณ
   จ านวนเงนิ    

(บาท)

แหลง่

งบประมาณ

ระบเุดอืนที่

ด าเนนิการ

งบประมาณ

ทีใ่ช ้

นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)
     (5)      

แผนงาน/

โครงการ

  (6)  

วัตถุประสงค์

    (7)     

ตัวชีว้ัด

(8)

กจิกรรมส าคัญ
    (10)   แผนการใชง้บประมาณ

(11)  ระยะเวลา

ด าเนนิการ/งบประมาณ
 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13) 

หน่วยงาน

 (9)  

กลุม่เป้าหมาย

3 แผนงานการ
พัฒนาระบบ
ส่งผู้ป่วยกลับ
บ้าน Smart 
COC

เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การส่งต่อข้อมูลการ
เย่ียมบ้านผู้ป่วยให้
มีคุณภาพ

ร้อยละ
โรงพยาบาลมี
ระบบส่งต่อในพ้ืนท่ี
ในการส่งข้อมูลให้
หน่วยบริการ

งบโครงการ 3,600 101 อุไรวรรรณ ครบ.

4.ประชุมทบทวนการใช้โปรแกรม Smart 
COC ในเจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้องกับการส่งต่อ
ข้อมูลการเย่ียมบ้าน จ านวน 140

บุคลากร
สาธารณ
สุขใน 
รพท./
รพช./
สสอ./รพ.
สต.

144 1.อาหารว่าง การประชุม
1.1เครือข่ายสิงห์บุรี จ านวน 80 
คน * 1 คร้ัง * 25 บาท เป็นเงิน 
2,000
1.2เครือข่ายอินทร์บุรี จ านวน 54
 คน * 1 คร้ัง * 25 บาท เป็นเงิน 
1,350
1.3 สสจ. จ านวน 10 คน * 1 คร้ัง
 * 25 บาท เป็นเงิน 250 บาท
รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 3,600 บาท

3,600 101 พ.ย.62-ก.ย.63    3,600.00

3 แผนงาน
พัฒนาการ
บริบาลฟ้ืน
สภาพระยะ
กลาง 
(Intermediate
 care: IMC)

1.พัฒนาระบบ
บริบาลผู้ป่วยฟ้ืน
สภาพระยะกลาง
ให้มีคุณภาพ

ร้อยละ
โรงพยาบาล
ด าเนินการได้ตาม
มาตรการการดูแล
ผู้ป่วยระยะกลาง

งบโครงการ 4,800 101 อุไรวรรรณ ครบ.

1.ทบทวนค าส่ัง คกก.
2.ประชุมคณะกรรมการ
3.รพ.ท าแบบประเมินตนเอง
4.ควบคุม ก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน 
รวมถึงการส่งรายงาน
5.สรุปผลการด าเนินงาน

รพ. 48 1.อาหารว่าง การประชุมคกก.
จ านวน 48 คน * 4 คร้ัง * 25 
บาท เป็นเงิน 4,800

4,800 101 พ.ย.62-ก.ย.63    4,800.00
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)  

แผนงาน

 (3) 

โครงการ

(4)

ตัวชีว้ัด ประเภท จ านวน รายละเอยีดการใชง้บประมาณ
   จ านวนเงนิ    

(บาท)

แหลง่

งบประมาณ

ระบเุดอืนที่

ด าเนนิการ

งบประมาณ

ทีใ่ช ้

นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)
     (5)      

แผนงาน/

โครงการ

  (6)  

วัตถุประสงค์

    (7)     

ตัวชีว้ัด

(8)

กจิกรรมส าคัญ
    (10)   แผนการใชง้บประมาณ

(11)  ระยะเวลา

ด าเนนิการ/งบประมาณ
 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13) 

หน่วยงาน

 (9)  

กลุม่เป้าหมาย

3 พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ
จังหวัดสิงห์บุรี 
(service plan)

เพ่ือให้การพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพมี
ความต่อเน่ือง มี
ประสิทธิภาพ เกิดผล
เป็นรูปธรรม บรรลุ
เป้าหมาย ลดอัตราตาย
อัตรา และลดความ
แออัด

มีการประชุมเพ่ือ
ขับเคล่ือนการ
ด าเนินงาน 
service plan ทุก
สาขา

งบโครงการ 50,000 101 พ.ย.62-ก.ย.63  50,000.00 ศิริเนตร ครบ.

1.ทบทวนค าส่ัง คกก.
2.ประชุมคณะกรรมการ
เพ่ือขับเคล่ือนการด าเนินงานไตรมาสละ 1
คร้ัง

คณะกรรม
การ  
service 
plan ทุก
สาขา

20 สาขา 1.อาหารว่าง การประชุมคกก.
จ านวน 500 คน * 4 คร้ัง * 25 
บาท เป็นเงิน 50,000 บาท

50,000 101 พ.ย.62-ก.ย.63  50,000.00

3 พัฒนาระบบ
บริการ
สาธารณสุข
ส าหรับ
ผู้ต้องขังใน
เรือนจ า

1.เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพ
สถานพยาบาลใน
เรือนจ าในฐานะ
หน่วยบริการปฐมภูมิ

ระดับความส าเร้จ
ในการพัฒนา
ระบบบริการ
สาธารณสุข
ผู้ต้องขังในเรือนจ า

งบโครงการ 3,000 101 กุลิศรา  
ป่ินทอง

ครบ.

0

2.พัฒนาระบบ
เครือข่ายด้าน
สุขภาพผู้ต้องขัง
3.เพ่ือให้ผู้ต้องขัง
เข้าถึงบริการ
สุขภาพครอบคลุม
ทุกมิติ

1. แต่งต้ังคณะกรรมการระดับจังหวัด และ
ระดับอ าเภอ 
2. จัดประชุมคณะกรรมการฯ ปีละ 4 คร้ัง
3. ก าหนดขอบเขต หน้าท่ีความรับผิดชอบ
 พ้ืนท่ีบริการให้เหมาะสมตามกฏหมายและ
หลักสิทธ์ิมนุษยชนและสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ สสจ.สิงห์บุรี
4. ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ให้สามารถ
ด าเนินการตามนโยบายและแผนงานท่ี
ก าหนด  ท้ังด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน
โรค การรักษาพยาบาล การฟ้ืนฟูสภาพ 
การรับ-ส่งต่อ โดยใช้มาตรฐาน รพ.สต.ติด
ดาว

หน่วย
บริการใน
เรือนจ า

1 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
จ านวน 30 คนๆ ละ 25 บาท 
จ านวน 4  คร้ัง เป็นเงิน  

3,000 คร้ังท่ี 1 ธ.ค.
63    คร้ังท่ี 2
 ก.พ.63
คร้ังท่ี 3 เม.ย.
63
คร้ังท่ี 4 ก.ค. 
63

 750

750

750

750
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)  

แผนงาน

 (3) 

โครงการ

(4)

ตัวชีว้ัด ประเภท จ านวน รายละเอยีดการใชง้บประมาณ
   จ านวนเงนิ    

(บาท)

แหลง่

งบประมาณ

ระบเุดอืนที่

ด าเนนิการ

งบประมาณ

ทีใ่ช ้

นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)
     (5)      

แผนงาน/

โครงการ

  (6)  

วัตถุประสงค์

    (7)     

ตัวชีว้ัด

(8)

กจิกรรมส าคัญ
    (10)   แผนการใชง้บประมาณ

(11)  ระยะเวลา

ด าเนนิการ/งบประมาณ
 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13) 

หน่วยงาน

 (9)  

กลุม่เป้าหมาย

3 เสริมสร้าง
แรงจูงใจ อสม.

เพ่ือเชิดชูเกียรติ
และสร้างขวัญ
ก าลังใจ   แก่ อสม.

จ านวน อสม.  ท่ีได้รับ
การคัดเลือกเป็น อสม.
ดีเด่นระดับอ าภอ/
จังหวัด 
(จ านวน 12 สาขา)

งบโครงการ          38,405.00 101 นรารักษ์ ครบ.

3 เสริมสร้าง
แรงจูงใจ อสม.

เพ่ือเชิดชูเกียรติ
และสร้างขวัญ
ก าลังใจ   แก่ อสม.

จ านวน อสม.  ท่ีได้รับ
การคัดเลือกเป็น อสม.
ดีเด่นระดับอ าภอ/
จังหวัด 
(จ านวน 12 สาขา)

งบโครงการ          20,000.00 102 นรารักษ์ ครบ.

เสริมสร้าง
แรงจูงใจ อสม.

เพ่ือเชิดชูเกียรติ
และสร้างขวัญ
ก าลังใจ   แก่ อสม.

จ านวน อสม.  ท่ี
ได้รับการคัดเลือก
เป็น อสม.ดีเด่น
ระดับอ าภอ/
จังหวัด 
(จ านวน 12 สาขา)

1. แต่งต้ังคณะกรรมการประกวด อสม.
ดีเด่น ปี 2563
2.จัดประชุมคณะกรรมการฯ จ านวน 1 คร้ัง
3.ประชุมเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งเข้า
คัดเลือกระดับเขต จ านวน 1 คร้ัง
4.ประชุมเฉพาะสาขา จ านวน 12 สาขา

คณะ
กรรมการฯ
อสม.
ดีเด่น
ระดับ
อ าเภอ/
จนท.

40

190
          

      
65

 -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
จ านวน 40 คนx25 บาทx 1 คร้ัง
 -ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืม จ านวน 190 คน
x75 บาทx 1 คร้ัง
 -ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืม จ านวน 65คนx75 
บาทx 1 คร้ัง

         20,125.00 101 ต.ค.62-มี.ค.63   58,405 นรารักษ์ ครบ.

5.สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการน า  อสม.
ดีเด่น ระดับจังหวัดเข้าคัดเลือกระดับเขต/
ภาค

อสม.
ดีเด่น
ระดับ
จังหวัด

12  -ค่าวัสดุต่างๆ 
1) เอกสารรูปเล่ม 72เล่มx100 
บาท=7,200
2) ไวนิล 25x400=10,000
3) กรอบใส่ประกาศฯ 12x90=
1,080

         18,280.00 101  18,280.00

6.น า อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด จ านวน 12 
สาขา เข้ารับการคัดเลือกระดับเขต/ภาค

7.สนับสนุนเงินรางวัล อสม.ดีเด่น ระดับ
จังหวัด และ ระดับเขต/ภาค

อสม.
ดีเด่น
ระดับ
จังหวัด/
จนท.อ
สม.ดีเด่น
ระดับ
จังหวัด/
เขต/ภาค

30

12

 -ค่าเบ้ียเล้ียง อสม./จนท.จ านวน
 30 คนx240 บาท

-เงินรางวัลส าหรับ อสม.ดีเด่น 
ระดับจังหวัด จ านวน 12 คน x 
1,000 บาท
-เงินรางวัลส าหรับ อสม.ดีเด่น 
ระดับเขต/ภาค จ านวน 2 คนx 
400 บาท

         20,000.00 102  20,000.00

150 งานประจ า ยทุธ 3



(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)  

แผนงาน

 (3) 

โครงการ

(4)

ตัวชีว้ัด ประเภท จ านวน รายละเอยีดการใชง้บประมาณ
   จ านวนเงนิ    

(บาท)

แหลง่

งบประมาณ

ระบเุดอืนที่

ด าเนนิการ

งบประมาณ

ทีใ่ช ้

นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)
     (5)      

แผนงาน/

โครงการ

  (6)  

วัตถุประสงค์

    (7)     

ตัวชีว้ัด

(8)

กจิกรรมส าคัญ
    (10)   แผนการใชง้บประมาณ

(11)  ระยะเวลา

ด าเนนิการ/งบประมาณ
 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13) 

หน่วยงาน

 (9)  
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3 สนับสนุนภาคี
เครือข่าย
สุขภาพ

1.เพ่ือสร้างองค์
ความรู้งานสุขภาพ
ภาคประชาชนแก่
เครือข่ายสุขภาพ

จ านวนคร้ังของการจัด
ประชุม
(จ านวน 6 คร้ัง 
ส าหรับชมรม อสม. /
จ านวน 3 คร้ัง ส าหรับ
จนท.งาน สช.)

งบโครงการ          24,500.00 101 นรารักษ์ ครบ.

2.เพ่ือให้เกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ของ 
จนท.และชมรม อสม.
จังหวัดสิงห์บุรี
3.เกิดเครือข่ายด้าน
สุขภาพผลักดันการ
ขับเคล่ือนงานสุขภาพ
ภาคประชาชน

1.จัดประชุมคณะกรรมการบริหารชมรม 
อสม.

อสม. /
จนท.

70  -ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืม จ านวน 70 คนx75
 บาทx4 คร้ัง
-ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
จ านวน 70 คนx25 บาทx2 คร้ัง

         24,500.00 101 ต.ค.62-ก.ย.63  24,500.00

3 แผนงาน
พัฒนา
คุณภาพบริการ
 (CQO)

เพ่ือขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์
ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
สิงห์บุรี ให้บรรลุ
เป้าหมาย

มีการประชุมเพ่ือ
ขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานพัฒนา
คุณภาพบริการ

งบโครงการ            4,200.00 101 รัตนา ครบ.

1.ทบทวนค าส่ัง คกก.
2.ประชุมคณะกรรมการ
เพ่ือขับเคล่ือนการด าเนินงานไตรมาสละ 1
คร้ัง

คณะ
กรรมการ 
 CQO

42 1.อาหารว่าง การประชุมคกก.
จ านวน 42 คน * 4 คร้ัง * 25 
บาท เป็นเงิน 4,200 บาท

           4,200.00 101 พ.ย.62-ก.ย.63    4,200.00

3 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
เครือข่าย
บริการสุขภาพ 
(พบส.)

เพ่ือขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์กระทรวง
สาธารณสุข และ
ยุทธศาสตร์ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
สิงห์บุรี ให้บรรลุตาม
เป้าหมายและ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์สูงสุด ภายใต้
 Concept "พ่ี-น้อง
ช่วยกัน"

มีการประชุมเพ่ือ
ขับเคล่ือนการ
ด าเนินงาน พบส. 
ทุกคณะ

งบโครงการ          23,000.00 101 รัตนา ครบ.
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1.ทบทวนค าส่ัง คกก.
2.ประชุมคณะกรรมการ
เพ่ือขับเคล่ือนการด าเนินงานไตรมาสละ 1
คร้ัง

คณะ
กรรมการ
 พบส. 
ทุก พบส.

18 พบส. 1.อาหารว่าง การประชุมคกก.
จ านวน 230 คน * 4 คร้ัง * 25 
บาท เป็นเงิน 23,000 บาท

         23,000.00 101 พ.ย.62-ก.ย.63  23,000.00

3 แผนงาน
สนับสนุนการ
สร้างงานวิชาการ
ด้านสุขภาพ 
จังหวัดสิงห์บุรี ปี 
2563

เพ่ือพัฒนางาน
วิชาการทางด้าน
สุขภาพ

หน่วยงานมีการ
ด าเนินงานวิจัย/
R2R/นวัตกรรม 
ด้านสุขภาพของ
หน่วยงาน และ
น าไปใช้ประโยชน์

งบโครงการ          31,300.00 101 น.ส.ศิริเนตร 
สุขดี

ครบ.

1.ทบทวนค าส่ังคณะกรรมขับเคล่ือนผลงาน
วิชาการของ สสจ.สิงห์บุรี ปี 2563   
2.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาองค์
ความรู้ในการสร้างผลงานวิชาการ

70 คน 1.ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืม 70 คนๆ ละ 2 วันๆ
 ละ120 บาท เป็นเงิน 16,800 
บาท
2.ค่าสมนาคุณวิทยากร 2 วันๆ ละ
 6 ช่ัวโมงๆ ละ600 บาท เป็นเงิน
 7,200 บาท
3. ค่าท่ีพักวิทยากร 2 คืนๆ ละ 
900 บาท เป็นเงิน 1,800 บาท
4. ค่าพาหนะวิทยากร 
ไป - กลับ เป็นเงิน 2,000 บาท
5. ค่าวัสดุ เป็นเงิน 3,500 บาท

         31,300.00 101  พ.ย.62 - 
ก.ย. 63

3 1.โครงการ
บริหารจัดการ
ด้านการเงิน
การคลัง

1.1เฝ้าระวัง
สถานการณ์การเงิน
การคลังของหน่วย
บริการ

1.1.ร้อยละของ
โรงพยาบาลท่ีมี
ระดับวิกฤตลดลง

งบโครงการ 0 นางชูศรี สิงห์
บุรณ์

กลุ่มงาน
ประกัน
สุขภาพ

0 1.1ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงิน
การคลัง(CFO)ระดับจังหวัด

คณะกรรม
การCFO 
จังหวัด
และทีม

เลขานุการ

25 คน  -  -  - 1 ต.ค. 2562 
ถึง 30 ก.ย. 
2563

นายทรรศนะ
เอมสมบูรณ์

กลุ่มงาน
ประกัน
สุขภาพ
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0 1.2เพ่ือติดตาม
ตรวจสอบความถูก
ต้องของข้อมูลการ
เรียกเก็บค่าบริการ
ทางการแพทย์(การ
ชดเชยและการเรียก
เก็บ)

1.2ประชุมผู้รับผิดชอบงานชดเชย
ค่าบริการทางการแพทย์และพบส.ประกัน

ผู้รับผิดชอบ
งานชดเชย/
จนท.
การเงินรพ.
ทุกแห่ง/
พบส.ประกัน

20 คน  -  -  - 1 ต.ค. 2562 
ถึง 30 ก.ย. 
2563

0 1.3เพ่ือติดตาม
ตรวจสอบการให้
รหัสโรคและ
หัตถการ(Coding 
Audit) และ
ตรวจสอบคุณภาพ
การรักษา( Clinical
 Audit)ภายใต้
เง่ือนไขท่ีก าหนด

1.3ประชุมผู้รับผิดชอบงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบเวชระเบียน

ผู้รับผิดชอบ
งาน
ตรวจสอบ
เวชระเบียน
และ
เจ้าหน้าท่ีท่ี
เก่ียวข้อง /
พบส.ประกัน

20  คน  -  -  - 1 ต.ค. 2562 
ถึง 30 ก.ย. 
2563

0 1.4เพ่ือการบริหาร
จัดการงบ
ค่าบริการทาง
การแพทย์ท่ีเบิกจ่าย
ในลักษณะงบลงทุน
(ค่าเส่ือม)

1.3ประชุมผุ้รับผิดชอบงานจัดท าแผนค่า
เส่ือม             
- ประชุมติดตามการด าเนินงานงบค่าเส่ือม

ผู้รับผิดชอ
บรพ./
สสอ.และ
ทีมจังหวัด
 15 คน

15 คน  -  -  - 1 ต.ค. 2562 
ถึง 30 ก.ย. 

2563

0.00 1.5เพ่ือช้ีแจงแนว
ทางการด าเนินงาน
ระบบหลักประกัน
สุขภาพจัดการ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ

1.5ทบทวนค าส่ังคณะกรรมการ              
     - จัดประชุม 4 คร้ัง /ปี        
   -ร่างเกณฑ์จัดสรร-ปรับเกณฑ์             
    - ติดตามงบประมาณ 2 คร้ัง

พบส.
ประกัน
และผู้รับ
ผิด
ชอบ

20  คน  -  -  - 1 ต.ค. 2562 
ถึง 30 ก.ย. 
2563

0.00 1.6วิเคราะห์และ
บริหารจัดการความ
เส่ียงเพ่ือการ
ด าเนินงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

1.6ทบทวนค าส่ังคณะกรรมการ              
     - จัดประชุม  คณะกรรมการ

คณะกรรม
การและ
ผู้เก่ียวข้อง

15  คน  -  -  - 1 ต.ค. 2562 
ถึง 30 ก.ย. 
2563
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0.00 จัดการ
กระบวนการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้
การบริหารจัดการ
ความขัดแย้ง

 -  -  - 1 ต.ค. 2562 
ถึง 30 ก.ย. 
2563

3 2.โครงการพัฒนา
งานลงทะเบียน
หลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า
ปีงบประมาณ 
2563

1. ติดตาม/แก้ไขปัญหานายทะเบียน 
ระดับหน่วยบริการ และเจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบสิทธิ

รพ./รพ.
สตทุกแห่ง

6/53 
แห่ง

งบโครงการ 0 ทุกเดือน กลุ่มงาน
ประกัน
สุขภาพ

0.00 2. จังหวัด แจ้งข้อมูลสิทธิว่างและข้อมูล
การลงทะเบียนตามมติคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพ ให้หน่วยบริการทุก
เดือน เพ่ือติดตามมาลงทะเบียน

รพ. / 
รพ.สต.

53 แห่ง ทุกเดือน

0.00 3. จัดท าฐานข้อมูลทะเบียนประชากรทุก
สิทธิ (สิทธิ UC , ข้าราชการ และ 
ประกันสังคม) ท่ีผ่านการรับรอง ให้
ครบถ้วน และตรวจสอบการบริการและการ
เรียกเก็บในต่ละสิทธิ

สสจ./
รพ. / 
รพ.สต.

ทุกเดือน

3 3.แผนงาน
สนับสนุน ก ากับ 
ติดตาม และ
ประเมินผลการ
จัดท าแผนการเงิน
(planfin) 
โรงพยาบาล 
ปีงบประมาณ 
2563

เพ่ือให้ รพ.ทุกแห่ง
จัดท าและใช้
แผนการเงิน
(planfin)เป็นส่วน
หน่ึงของการ
บริหารจัดการด้าน
การเงินการคลัง

ร้อยละ
โรงพยาบาลท่ีมี
และใช้แผนการเงิน
 (Planfin)

งบโครงการ 0 นายทรรศนะ 
เอมสมบูรณ์

กลุ่มงาน
ประกัน
สุขภาพ 
สสจ.
สิงห์บุรี

0  1.ประสาน รพ.ทุกแห่งจัดท าแผนการเงิน 
(planfin) ปีละ 2 คร้ัง ประกอบด้วย
1.1 แผนประมาณการรายได้-ควบคุม
ค่าใช้จ่าย
1.2 แผนการจัดซ้ือยา เวชภัณฑ์วัสดุ
การแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
1.3.แผนการจัดซ้ือวัสดุอ่ืน

รพ. 6  -  -  - คร้ัง 1 
กันยายน2562
คร้ัง 2
มีนาคม 2563
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   จ านวนเงนิ    

(บาท)

แหลง่

งบประมาณ

ระบเุดอืนที่

ด าเนนิการ

งบประมาณ

ทีใ่ช ้

นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)
     (5)      

แผนงาน/

โครงการ

  (6)  

วัตถุประสงค์

    (7)     

ตัวชีว้ัด

(8)

กจิกรรมส าคัญ
    (10)   แผนการใชง้บประมาณ

(11)  ระยะเวลา

ด าเนนิการ/งบประมาณ
 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13) 

หน่วยงาน

 (9)  

กลุม่เป้าหมาย

1.4 แผนบริหารจัดการเจ้าหน้ี
1.5 แผนบริหารจัดการลูกหน้ี
1.6 แผนการลงทุน
1.7 แผนสนับสนุน รพ.สต.
1.8 ตารางข้อมูลประกอบแผนการเงิน
(PLANFIN) 
1.9 ตารางแผนงาน/โครงการ ประกอบ
แผนการเงิน Planfin

 2.CFO/COO อ าเภอ เห็นชอบ
 3.CFO/COO จังหวัด เห็นชอบ
 4.คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
การสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี(กวป.) 
เห็นชอบ
 5.เสนอนพ.สสจ.เห็นชอบ
 6.ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
อนุมัติแผน

0 เพ่ือให้ รพ.สต.ทุก
แห่งจัดท าและใช้
แผนการเงิน
(planfin)เป็นส่วน
หน่ึงของการ
บริหารจัดการด้าน
การเงินการคลัง

ร้อยละ
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลท่ีมีและใช้
แผนการเงิน 
(Planfin)

  1.ประสาน สสอ.ทุกแห่งเพ่ือแจ้ง รพ.สต.
ในสังกัดเพ่ือจัดท าแผนการเงิน (planfin) 
ของรพ.สต.ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด
  2.CFO/COO อ าเภอ เห็นชอบ
  3.CFO/COO จังหวัด เห็นชอบ
  4.คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
การสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี(กวป.) 
เห็นชอบ
   5.เสนอนพ.สสจ.เห็นชอบ

รพ.สต. 47  -  -  - กันยายน2562   - 

0 1.เพ่ือให้ คบสอ.ทุก
แห่งจัดท าแผนเงิน
ค่าบริการทาง
การแพทย์ท่ีเบิกจ่าย
ในลักษณะงบลงทุน
ได้ถูกต้อง ทันเวลา

1.จ านวน คบสอ. 
ท่ีมีแผนเงิน
ค่าบริการทาง
การแพทย์ท่ี
เบิกจ่ายในลักษณะ
งบลงทุนถูกต้อง 
ทันเวลา

1) วงเงิน 10% (ระดับเขตสุขภาพ)
ให้จัดสรรให้เฉพาะ รพช. และ รพ.สต.คบ
สอ.จัดท าแผนโดยผ่านความเห็นชอบจาก 
CFO/COOอ าเภอCFO/COOจังหวัดและ
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลการ
สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี(กวป.)ตามล าดับ
อปสข./เขตสุขภาพพิจารณาอนุมัติแผนฯ

คบสอ. 6  -  -  - กันยายน
2562-
กันยายน 2563

  - 
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)  

แผนงาน

 (3) 

โครงการ

(4)

ตัวชีว้ัด ประเภท จ านวน รายละเอยีดการใชง้บประมาณ
   จ านวนเงนิ    

(บาท)

แหลง่

งบประมาณ

ระบเุดอืนที่

ด าเนนิการ

งบประมาณ

ทีใ่ช ้

นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)
     (5)      

แผนงาน/

โครงการ

  (6)  

วัตถุประสงค์

    (7)     

ตัวชีว้ัด

(8)

กจิกรรมส าคัญ
    (10)   แผนการใชง้บประมาณ

(11)  ระยะเวลา

ด าเนนิการ/งบประมาณ
 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13) 

หน่วยงาน

 (9)  

กลุม่เป้าหมาย

2.เพ่ือให้ คบสอ. 
ทุกแห่งด าเนินการ
ตามแผนค่าบริการ
ทางการแพทย์ท่ี
เบิกจ่ายในลักษณะ
งบลงทุนได้ถูกต้อง 
ทันเวลา

2.จ านวน คบสอ. 
ท่ีด าเนินการตาม
แผนค่าบริการทาง
การแพทย์ท่ี
เบิกจ่ายในลักษณะ
งบลงทุนได้ถูกต้อง
 ทันเวลา

2) วงเงิน 20% (ระดับจังหวัด)ให้จัดสรรให้
เฉพาะ รพช. และ รพ.สต. คบสอ.จัดท า
แผนโดยผ่านความเห็นชอบจาก 
CFO/COOอ าเภอCFO/COOจังหวัดและ
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลการ
สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี(กวป.)ตามล าดับ
อปสข.พิจารณาอนุมัติแผนฯ

3) วงเงิน 70% ระดับหน่วยบริการ
คบสอ.จัดท าแผนฯโดยผ่านความเห็นชอบ
จาก CFO/COOอ าเภอ 
อปสข.พิจารณาอนุมัติแผนฯ

4) รพ.ทุกแห่ง รายงานผลการด าเนินงาน
ทาง ผ่านโปรแกรม online ทาง 
www.nhso.go.th > บริการออนไลน์ >
รายงานการใช้จ่ายค่าบริการทางการแพทย์
ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเส่ือม)

3 4.แผนงาน
สนับสนุน ก ากับ 
ติดตาม และ
ประเมินผล งาน
ข้ึนทะเบียนหน่วย
บริการ

เพ่ือให้สถานบริการ
สาธารณสุขในสังกัด
ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดสิงห์บุรีผ่าน
เกณฑ์ข้ึนทะเบียนตาม
พรบ.หลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ

ร้อยละสถาน
บริการสาธารณสุข
ท่ีผ่านเกณฑ์ข้ึน
ทะเบียนหน่วย
บริการ

งบโครงการ 0 นายทรรศนะ 
เอมสมบูรณ์

กลุ่มงาน
ประกัน
สุขภาพ 
สสจ.
สิงห์บุรี

0 1.ประชุมช้ีแจงเกณฑ์ข้ึนทะเบียนหน่วย
บริการ โดย สปสช.
2. ประกาศการใช้งานโปรแกรมการ
ประเมินข้ึนทะเบียนหน่วยบริการ
3. หน่วยบริการเข้าบันทึกคะแนนผ่าน
โปรแกรมข้ึนทะเบียนหน่วยบริการ

รพ.สต.
ศสม.
รพ.

47
1
6

 -  -  - 1เม.ย.
2563-31ก.ค.
2563

  - 
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)  

แผนงาน

 (3) 

โครงการ

(4)

ตัวชีว้ัด ประเภท จ านวน รายละเอยีดการใชง้บประมาณ
   จ านวนเงนิ    

(บาท)

แหลง่

งบประมาณ

ระบเุดอืนที่

ด าเนนิการ

งบประมาณ

ทีใ่ช ้

นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)
     (5)      

แผนงาน/

โครงการ

  (6)  

วัตถุประสงค์

    (7)     

ตัวชีว้ัด

(8)

กจิกรรมส าคัญ
    (10)   แผนการใชง้บประมาณ

(11)  ระยะเวลา

ด าเนนิการ/งบประมาณ
 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13) 

หน่วยงาน

 (9)  

กลุม่เป้าหมาย

4. ปิดการใช้งานการบันทึกโปรแกรมการ
ประเมินข้ึนทะเบียนหน่วยบริการ
5. สปสช.เขต ตรวจสอบ อนุมัติผลการ
บันทึกคะแนนการประเมินหน่วยบริการ 
และแก้ไขคะแนนในกรณีท่ีหน่วยบริการท า
เร่ืองแจ้งขอแก้ไข

6.ปิดรอบการแก้ไข/การบันทึกคะแนนการ
ประเมินหน่วยบริการรายใหม่ 
7. ด าเนินการประมวลผลข้อมูลผลการ
บันทึกคะแนนหน่วยบริการเพ่ือออกรายงาน

3 สนับสนุน ก ากับ 
ติดตาม และ
ประเมินผล 
งานกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพในระดับ
ท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ี
ของสถานบริการ
ในสังกัด

เพ่ือให้หน่วยบริการ
สาธารณสุขในสังกัด
ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดสิงห์บุรี
ด าเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ี
ได้ถูกต้องตามระเบียบ/
ประกาศ ท่ีเก่ียวข้อง

ร้อยละของโครงการท่ี
ขอรับงบประมาณจาก
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับ
ท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ีได้รับ
การตรวจและอนุมัติ
โดยนพ.สสจ.

งบโครงการ นายทรรศนะ 
เอมสมบูรณ์

กลุ่มงาน
ประกัน
สุขภาพ 
สสจ.
สิงห์บุรี

0 1) หน่วยบริการจัดท าแผนงาน/โครงการ 
เพ่ือเสนอขอรับงบประมาณสนับสนุน จาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ี
2) หน่วยบริการจัดท าโครงการโดยได้รับ
การตรวจทานจากกลุ่มงานท่ีเก่ียวข้องใน
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก่อนเสนอต่อ
นพ.สสจ.สิงห์บุรี เพ่ือพิจารณาอนุมัติ

รพ.สต.
รพ.

47
6

 -  -  - ตุลาคม2562-
กันยายน2563

  - 
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)  

แผนงาน

 (3) 

โครงการ

(4)

ตัวชีว้ัด ประเภท จ านวน รายละเอยีดการใชง้บประมาณ
   จ านวนเงนิ    

(บาท)

แหลง่

งบประมาณ

ระบเุดอืนที่

ด าเนนิการ

งบประมาณ

ทีใ่ช ้

นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)
     (5)      

แผนงาน/

โครงการ

  (6)  

วัตถุประสงค์

    (7)     

ตัวชีว้ัด

(8)

กจิกรรมส าคัญ
    (10)   แผนการใชง้บประมาณ

(11)  ระยะเวลา

ด าเนนิการ/งบประมาณ
 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13) 

หน่วยงาน

 (9)  

กลุม่เป้าหมาย

3 สนับสนุน 
ก ากับ ติดตาม 
และ
ประเมินผล
บริหารการ
ชดเชยและ
ตรวจสอบเวช
ระเบียน

เพ่ือให้หน่วยบริการ
สาธารณสุขในสังกัด
ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดสิงห์บุรีมีการใช้
จ่ายงบประมาณการ
รักษาพยาบาลมี
ประสิทธิภาพ คุณภาพ
ตามมาตรฐาน

ร้อยละของหน่วย
บริการมีการ
ตรวจสอบเวช
ระเบียนตามท่ี
สปสช.ก าหนด

งบโครงการ 0 นายทรรศนะ 
เอมสมบูรณ์

กลุ่มงาน
ประกัน
สุขภาพ 
สสจ.
สิงห์บุรี

0  1.สนับสนุนเพ่ิมจ านวนการตรวจสอบเวช
ระเบียน เพ่ือให้ครอบคลุมการชดเชยท่ีมี
มูลค่าสูง และให้อัตราการตรวจสอบ
ใกล้เคียงต่างประเทศและเป็นตาม
เป้าหมายแผนบูรณาการของรัฐบาล(5%)

รพ. 6  -  -  -   - 

2.สนับสนุนการพัฒนาระบบการตรวจสอบ
ร่วม 3 กองทุน ให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน โดยการพัฒนาคู่มือและผู้
ตรวจสอบ ร่วมกัน เพ่ือให้เป็นท่ียอมรับ
ของทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง

 3.สนับสนุนการสร้าง Auditor ใหม่ท่ีมี
มาตรฐานและพัฒนาคุณภาพของผู้
ตรวจสอบเดิมระดับเขตให้เกิดการยอมรับ

4.สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของ
การสรุปการให้รหัสโรค และการบันทึกเวช
ระเบียนของหน่วยบริการ ให้ครบถ้วน 
ถูกต้อง และสร้างให้เกิดกลไกการ
ตรวจสอบกันเองของหน่วยบริการ

5.สนับสนุนการพัฒนาระบบการตรวจสอบ
คุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยรายโรค เทียบ
กับมาตรฐานการรักษาพยาบาลท่ีก าหนด 
(Quality/Clinical Audit) โดยองค์กร
วิชาชีพและหรือกองทุนสุขภาพท่ีเก่ียวข้อง
อย่างมีประสิทธิภาพ
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)  

แผนงาน

 (3) 

โครงการ

(4)

ตัวชีว้ัด ประเภท จ านวน รายละเอยีดการใชง้บประมาณ
   จ านวนเงนิ    

(บาท)

แหลง่

งบประมาณ

ระบเุดอืนที่

ด าเนนิการ

งบประมาณ

ทีใ่ช ้

นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)
     (5)      

แผนงาน/

โครงการ

  (6)  

วัตถุประสงค์

    (7)     

ตัวชีว้ัด

(8)

กจิกรรมส าคัญ
    (10)   แผนการใชง้บประมาณ

(11)  ระยะเวลา

ด าเนนิการ/งบประมาณ
 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13) 

หน่วยงาน

 (9)  

กลุม่เป้าหมาย

  6.สนับสนุนการพัฒนาระบบ IT ท่ีมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุนงาน Audit เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพของการตรวจสอบและ
ลดภาระของงบประมาณ/เจ้าหน้าท่ี

3 โครงการ 
ตรวจสุขภาพ
และประกัน
สุขภาพ
แรงงานต่าง
ด้าว จังหวัด
สิงห์บุรี

1.1.ร้อยละของ
โรงพยาบาลท่ีมี
ระดับวิกฤตลดลง

งบโครงการ 0 นางชูศรี สิงห์
บูรณ์

กลุ่มงาน
ประกัน
สุขภาพ

0 1.จัดประชุมช้ีแจง และซักซ้อมมาตรการ
และแนวทางการด าเนิน งาน เร่ือง การ
ตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงาน
ต่างด้าวของกระทรวงสาธารณสุข

รพ.ทุก
แห่งและ 
สสอ.ทุก
แห่ง

30 คน  -  -  - กันยายน2562

0 2.โรงพยาบาล ด าเนินการตรวจสุขภาพ
และประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวสัญชาติ
 พม่า ลาว กัมพูชา และรายงานผล ลงใน
โปรแกรม http://fwf.cfo.in.th/ทุกเดือน

รพ.ทุกแห่ง 6 แห่ง  -  -  - กันยายน2562
 -มกราคม 
2563

0.00 3. รายงานสถานการณ์ด้านสาธารณสุขใน
ประชากรต่างด้าว  ในโปรแกรม
http://phdb. moph.go.th ทุกเดือน

รพ.ทุกแห่ง 6 แห่ง  -  -  - กันยายน2562
 -มกราคม 
2563

0.00 4. พิมพ์บัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว รพ.ทุกแห่ง 6 แห่ง  -  -  - กันยายน2562 -
มกราคม 2563

0.00 5.จังหวัด ติดตามการส่งข้อมูลการตรวจ
สุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว
 ในโปรแกรมกองทุนผู้ประกันตนคนต่าง
ด้าว http://fwf.cfo.in.th/ ทุกเดือน

รพ.ทุกแห่ง 6 แห่ง  -  -  - กันยายน2562
 -มกราคม 
2563
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(1) 

ยทุธ 

ศาสตร์

 (2)  

แผนงาน

 (3) 

โครงการ

(4)

ตัวชีว้ัด ประเภท จ านวน รายละเอยีดการใชง้บประมาณ
   จ านวนเงนิ    

(บาท)

แหลง่

งบประมาณ

ระบเุดอืนที่

ด าเนนิการ

งบประมาณ

ทีใ่ช ้

นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)
     (5)      

แผนงาน/

โครงการ

  (6)  

วัตถุประสงค์

    (7)     

ตัวชีว้ัด

(8)

กจิกรรมส าคัญ
    (10)   แผนการใชง้บประมาณ

(11)  ระยะเวลา

ด าเนนิการ/งบประมาณ
 (12) 

ผูรั้บผดิชอบ

(13) 

หน่วยงาน

 (9)  

กลุม่เป้าหมาย

0.00 6.จังหวัด ติดตามการรายงานสถานการณ์
ด้านสาธารณสุขในประชากรต่างด้าว และ
ผลการตรวจสุขภาพและควบคุมโรคใน
ประชากรต่างด้าว ในโปรแกรม
http://phdb.moph.go.th ทุกเดือน

รพ.ทุกแห่ง 6 แห่ง  -  -  - กันยายน2562
 -มกราคม 
2563

0.00 7.จังหวัด สรุปผลการตรวจสุขภาพและ
ประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว และผล
การควบคุมโรคในประชากรต่างด้าว

รพ.ทุก
แห่ง 
สสอ.ทุก
แห่งและ
สสจ.สห.

 -  -  - กันยายน2562
 -มกราคม 
2563
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ภาคผนวก

1.สรปุยทุธศาสตร ์แผนงาน โครงการขบัเคลือ่นโยบายบรษิทัสงิหบ์รุ ีปีงบประมาณ 2563

          1.1 ยทุธศาสตร ์ PP&P E.  ปีงบประมาณ 2563

          1.2 ยทุธศาสตร ์ SE.  ปีงบประมาณ 2563

          1.3 ยทุธศาสตร ์ P&G E.  ปีงบประมาณ 2563

2. แบบแผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   



ยทุธศาสตร์  ตวัชีว้ดัยทุธ ศาสตร์ แผนงาน ตวัชีว้ดัแผนงาน โครงการ ตวัชีว้ดั (KPI) ผูร้บัผดิชอบ

PP&P E. 5 6 6 9 22 CPPO/CNO

SE. 3 2 2 15 15 CSO /CQO

P&G E. 3 3 3 8 8 coo/CFO/

CHRO/ CMO/CIO/

CKO

รวม 11 11 11 32 45

โรคส าคญัทีก่ระทบกบัE0 อยา่งรนุแรง :    NCD (DM HT มะเร็ง อบุตัเิหต ุฆา่ตวัตาย ยาเสพตดิ)

                                                                CD  (Emerging Infectious Diseases/Re-emerging Infectious                  

                                                         Diseases (เอดส ์วณัโรค)

สรปุยทุธศาสตร ์แผนงาน โครงการขบัเคลือ่นโยบายบรษิทัสงิหบ์รุ ีปีงบประมาณ 2563

Goal : 2 ปี เพิม่  1 ปี

 161 สรปุ



1 1. ร้อยละของ
ปชช.ทุกกลุ่มวัยมี
พฤติกรรมสุขภาพ
ท่ีถูกต้องด้วย
มาตรการ 3 อ3 ส

แผนงานท่ี 1 
ส่งเสริมความรอบ
รู้ด้านสุขภาพ
ประชาชนทุกกลุ่ม
วัย ตามหลัก 3 อ 
3 ส

CPPO 1.ระดับความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน
ส่งเสริมความรอบรู้
ด้านสุขภาพตามหลัก
 3 อ 3 ส

ลดอัตราตายของมารดา(มารดา
หลังคลอดปี62 จ านวน 1614 คน)

1. โครงการพัฒนาและ
สร้างศักยภาพคนไทยทุก
กลุ่มวัย(สธ./เขต/จังหวัด)

KPI 1.อัตราส่วนการตายมารดา 9 9 4 2 ก.1/     
     รง.
การตาย
มารดา 
(CE)

CPPO (ส่งเสริม)
       คบสอ.

พัฒนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน KPI 2.ระดับความส าเร็จของ
พัฒนาการเด็กตามเกณฑ์
มาตรฐาน

9 9 4 2  / CPPO (ส่งเสริม)
       คบสอ.

เด็กอายุ 0-5 ปีได้รับการคัดกรอง
พัฒนาการ  ( เด็ก 9,18 , 30, 42 ,
 60 เดือน จ านวน 4537 คน )

PI 2.1ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี
ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ     
      เป้าหมายมีการ
เปล่ียนแปลงตามช่วงอายุ(อายุ 
6,18,30,42 และ อายุ 60 เดือน)

9 9 9  / CPPO (ส่งเสริม)
       คบสอ.

เด็กอายุ 0-5 ปีได้รับการคัดกรอง
พัฒนาการพบสงสัยล่าช้า

PI 2.2ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี
ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบ
สงสัยล่าช้า

9 9 9  / CPPO (ส่งเสริม)
       คบสอ.

เด็กอายุ 0-5 ปีท่ีมีพัฒนาการ
สงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม(เด็ก
ท่ีมีพัฒนาการสงสัยล้าช้าจ านวน 
928 คน)

PI 2.3ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 
ปีท่ีมีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับ
การติดตาม

9 9 9  / CPPO (ส่งเสริม)
       คบสอ.

เด็กอายุ 0-5 ปีท่ีพบพัฒนาการ
ล่าช้าได้รับการกระตุ้นด้วย
TEDA4I ( เด็กท่ีมีพัฒนาการล้าช้า
 จ านวน 34 คน)

PI 2.4ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 
ปีท่ีพบพัฒนาการล่าช้าได้รับการ
กระตุ้นด้วยTEDA4I

9 9 9  / CPPO (ส่งเสริม)
       คบสอ.

1 เด็ก 0-5ปี สูงดีสมส่วน และ
ส่วนสูงเฉล่ียท่ีอายุ 5 ปี (เด็ก 0-5 
ปี ท้ังหมด 8,008)

KPI 3. ร้อยละของเด็ก 0-5ปี สูง
ดีสมส่วน และส่วนสูงเฉล่ียท่ีอายุ
 5 ปี

9 9 9  / CPPO (ส่งเสริม)
       คบสอ.

ยทุธศาสตร ์ PP&P E.  ปีงบประมาณ 2563

Goal : 2 ปี เพิม่  1 ปี

(12)ผู้รับผิดชอบทีม

(10) ระดับตัวช้ีวัด (11) แหล่งข้อมูลเพ่ือการประเมินผล

รพท. คบสอ. สสจ HDC Data 
base 

(43แฟ้ม)

Survey รายงาน/
โปรแกรม
เพ่ิมเติม

รพช

(1) 
ยุทธ

ศาสตร์

 (2)
ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์

(KRI)

(3)
แผนงาน

(5) 
เป้าหมาย

(4) 
ตัวช้ีวัดแผนงาน 

(KPI)
CHIEF

(9)โครงการ

ช่ือโครงการหลัก ตัวช้ีวัด

162 ยทุธ1



(12)ผู้รับผิดชอบทีม

(10) ระดับตัวช้ีวัด (11) แหล่งข้อมูลเพ่ือการประเมินผล

รพท. คบสอ. สสจ HDC Data 
base 

(43แฟ้ม)

Survey รายงาน/
โปรแกรม
เพ่ิมเติม

รพช

(1) 
ยุทธ

ศาสตร์

 (2)
ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์

(KRI)

(3)
แผนงาน

(5) 
เป้าหมาย

(4) 
ตัวช้ีวัดแผนงาน 

(KPI)
CHIEF

(9)โครงการ

ช่ือโครงการหลัก ตัวช้ีวัด

เด็กอายุ 6-14ปี สูงดีสมส่วน
(25,495คน)

KPI 4. ร้อยละของเด็กอายุ 
6-14ปี สูงดีสมส่วน

9 9 9  /  /  / CPPO (ส่งเสริม)
       คบสอ.

1 ลด.อัตราการคลอดมีชีพ ในหญิง
อายุ 15-19 ปี (หญิงอายุ 15-19 ปี
 5,034คน)

KPI 5.อัตราการคลอดมีชีพ ใน
หญิงอายุ 15-19 ปี

9  /  CPPO (ส่งเสริม)

1 ลดอัตราการต้ังครรภ์ซ า้ในหญิง
อายุน้อยกว่า 20 ปี(หญิงท่ีมารับ
บริการคลอดรพ.ท่ัวไป)

KPI 6.อัตราการต้ังครรภ์ซ า้ใน
หญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี

9  / CPPO (ส่งเสริม)

1 ระดับความส าเร็จการขับเคล่ือน
กิจกรรม To be number One
(ทุกคบสอ.)

KPI 7 ระดับความส าเร้จของ
อ าเภอท่ีมีการขับเคล่ือนกิจกรรม
 To be number One

4 แบบ
รายงาน

CPPO (ส่งเสริม)

1 เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขจังหวัด
สิงห์บุรี รักษ์สุขภาพ "เดิน ว่ิง ป่ัน
 ท าความสะอาด - เก็บเมล็ดพันธ์ุ 
(Exercise For Clean 
Environment)"

KPI 8 ร้อยละของเจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรีมีค่า
ดัชนีมวลกายปกติ

9 9 4 2 แบบ
รายงาน

CPPO (ส่งเสริม)

1 ต าบลท่ีมีระบบการส่งเสริม
สุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
(Long Term Care) ในชุมชนผ่าน
เกณฑ์ (43 ต าบล)

KPI 9.1ร้อยละของต าบลท่ีมี
ระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term
 Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์

9 9 9  / CPPO (ส่งเสริม)
       คบสอ.

1 ประชากรสูงอายุท่ีมีพฤติกรรม
สุขภาพท่ีพึงประสงค์(ผู้สูงอายุ
กลุ่มช่วยเหลือตัวเองได้สมบูรณ์/
กลุ่ม1ติดสังคม 41,694 คน)

KPI 9.2 ร้อยละของประชากร
สูงอายุท่ีมีพฤติกรรมสุขภาพท่ี
พึงประสงค์

9 9 9  / CPPO (ส่งเสริม)
       คบสอ.

1 ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานประชาชนกลุ่มเส่ียง
DM/HTมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ
เร่ือง 3 อ.3 ส.

2. โครงการพัฒนาความ
รอบรู้ด้านสุขภาพของ
ประชากร(สธ.)

KPI 10 ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินงานประชาชนกลุ่ม
เส่ียงDM/HTมีความรอบรู้ด้าน
สุขภาพเร่ือง 3 อ.3 ส.

4 2  / CNO (ส่ือสาร
,ส่งเสริม)

1 อ าเภอมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ี
มีคุณภาพ อย่างน้อย 2 ประเด็น 
จ านวน 6 อ าเภอ

3. โครงการการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
(พชอ.)(สธ.)

KPI 11 ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอ าเภอท่ีมีคุณภาพ

4  / CPPO (ครบ.)
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(12)ผู้รับผิดชอบทีม

(10) ระดับตัวช้ีวัด (11) แหล่งข้อมูลเพ่ือการประเมินผล

รพท. คบสอ. สสจ HDC Data 
base 

(43แฟ้ม)

Survey รายงาน/
โปรแกรม
เพ่ิมเติม

รพช

(1) 
ยุทธ

ศาสตร์

 (2)
ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์

(KRI)

(3)
แผนงาน

(5) 
เป้าหมาย

(4) 
ตัวช้ีวัดแผนงาน 

(KPI)
CHIEF

(9)โครงการ

ช่ือโครงการหลัก ตัวช้ีวัด

1 แผนงานท่ี 2 
ส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรค
ด้วยศาสตร์
การแพทย์แผน
ไทยและ
การแพทย์ทางเลือก

CPPO 2.ร้อยละประชาชน
กลุ่มเส่ียงDM HT มี
พฤติกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคด้วย
ศาสตร์การแพทย์
แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก

ประชาชนกลุ่มเส่ียงDM HT มี
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรคด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก

4. ส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก (สสจ.)

KPI 12. ร้อยละประชาชนกลุ่ม
เส่ียงDM HT มีพฤติกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

4 2   / CPPO ( พท)

1 2. อัตราอุบัติการณ์
โรคไม่ติดต่อท่ี
ส าคัญ(เบาหวาน/
ความดันโลหิตสูง/
มะเร็ง/ฆ่าตัวตาย) 
ลดลง

แผนงานท่ี 3 ลด
อัตราอุบัติการณ์
ด้วยโรคไม่ติดต่อ
ท่ีส าคัญ

CPPO 3.ระดับความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน
ลดอัตราอุบัติการณ์
ด้วยโรคไม่ติดต่อท่ี
ส าคัญ

ลดลงอัตราอุบัติการณ์
โรคเบาหวานจากกลุ่มเส่ียง .
กลุ่มเส่ียงท้ังหมด 
7,386 คน
กลุ่มเส่ียงสูง 1,043 คน 
กลุ่มเส่ียง 6,343 คน

5. โครงการควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ(สธ.)

KPI 13.1 อัตราอุบัติการณ์
โรคเบาหวานจากกลุ่มเส่ียงลดลง

(9) (9) (2)
,(4)

/ / CPPO (NCD)

กลุ่มเส่ียงโรคเบาหวาน
ปีงบประมาณ 2562 ได้รับการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม และ ได้รับ
การตรวจน้ าตาลซ้ า กลุ่มเส่ียง
ท้ังหมด 
7,386 คน
กลุ่มเส่ียงสูง 1,043 คน 
กลุ่มเส่ียง 6,343 คน

(9) (9)
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(12)ผู้รับผิดชอบทีม

(10) ระดับตัวช้ีวัด (11) แหล่งข้อมูลเพ่ือการประเมินผล

รพท. คบสอ. สสจ HDC Data 
base 

(43แฟ้ม)

Survey รายงาน/
โปรแกรม
เพ่ิมเติม

รพช

(1) 
ยุทธ

ศาสตร์

 (2)
ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์

(KRI)

(3)
แผนงาน

(5) 
เป้าหมาย

(4) 
ตัวช้ีวัดแผนงาน 

(KPI)
CHIEF

(9)โครงการ

ช่ือโครงการหลัก ตัวช้ีวัด

1 1.ลดอัตราอุบัติการณ์โรคความดัน
โลหิตสูงจากกลุ่มเส่ียง 
.กลุ่มเส่ียงท้ังหมด 25,702 คน
(กลุ่มเส่ียงสูง 2,585 คน กลุ่มเส่ียง
 23,117 คน)

KPI 13.2 อัตราอุบัติการณ์โรค
ความดันโลหิตสูงจากกลุ่มเส่ียง
ลดลง

(9) (9) (2)
,(4)

/ CPPO (NCD)

กลุ่มเส่ียงโรคความดันโลหิตสูง
ปีงบประมาณ 2562 ได้รับการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม และ ได้รับ
การตรวจวัดความดันโลหิต ซ้ า .  
กลุ่มเส่ียงท้ังหมด 25,702 คน
(กลุ่มเส่ียงสูง 2,585 คน กลุ่มเส่ียง
 23,117 คน)

(9)

1 องค์กรต้นแบบสุขภาพดี KPI 14.1ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินงานองค์กรต้นแบบ
สุขภาพดี

(9)

1 หมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบสุขภาพดี KPI 14.2ระดับความส าเร็จอง
การด าเนินงานหมู่บ้าน/ชุมชน
ต้นแบบสุขภาพดี

(9) (9)
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(12)ผู้รับผิดชอบทีม

(10) ระดับตัวช้ีวัด (11) แหล่งข้อมูลเพ่ือการประเมินผล

รพท. คบสอ. สสจ HDC Data 
base 

(43แฟ้ม)

Survey รายงาน/
โปรแกรม
เพ่ิมเติม

รพช

(1) 
ยุทธ

ศาสตร์

 (2)
ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์

(KRI)

(3)
แผนงาน

(5) 
เป้าหมาย

(4) 
ตัวช้ีวัดแผนงาน 

(KPI)
CHIEF

(9)โครงการ

ช่ือโครงการหลัก ตัวช้ีวัด

1 ลดอัตราอุบัติการณ์โรคมะเร็งปาก
มดลูกลดลง  (กลุ่มเป้าหมาย 
49,453 คน)

KPI 15.1 อัตราอุบัติการณ์
โรคมะเร็งปากมดลูกลดลง  
(กลุ่มเป้าหมาย ผู้หญิง 30-60 ปี)

(9) (9) (2)
,(4)

/ / CPPO (NCD)

ประชากรเพศหญิงท่ีมี อายุ 30-60
 ปี มีการรับรู้ด้านสุขภาพและ 
Self Mornitoring การป้องกัน
โรคมะเร็งปากมดลูก 
(กลุ่มเป้าหมาย 49,453 คน)

(9) (9)

1 ลดอัตราอุบัติการณ์โรคมะเร็งเต้า
นมลดลง  (กลุ่มเป้าหมาย ผู้หญิง 
30-70 ปี)

KPI 15.2 อัตราอุบัติการณ์
โรคมะเร็งเต้านมลดลง  
(กลุ่มเป้าหมาย ผู้หญิง 30-70 ปี)

(9) (9) (2)
,(4)

/ / CPPO (NCD)
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(12)ผู้รับผิดชอบทีม

(10) ระดับตัวช้ีวัด (11) แหล่งข้อมูลเพ่ือการประเมินผล

รพท. คบสอ. สสจ HDC Data 
base 

(43แฟ้ม)

Survey รายงาน/
โปรแกรม
เพ่ิมเติม

รพช

(1) 
ยุทธ

ศาสตร์

 (2)
ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์

(KRI)

(3)
แผนงาน

(5) 
เป้าหมาย

(4) 
ตัวช้ีวัดแผนงาน 

(KPI)
CHIEF

(9)โครงการ

ช่ือโครงการหลัก ตัวช้ีวัด

ประชากรเหญิงท่ีมี   อายุ 30-60 
ปี มีการรับรู้ด้านสุขภาพและ Self
 Mornitoring การป้องกัน
โรคงมะเร็ง เต้านม

(9) (9)

1 ลดอัตราอุบัติการณ์โรคมะเร็งล าไส้
(กลุ่มเป้าหมาย 50-70 ปี) 61,607
 คน

KPI 15.3 อัตราอุบัติการณ์
โรคมะเร็งล าไส้ลดลง  
(กลุ่มเป้าหมาย 50-70 ปี)

(9) (9) (2)
,(4)

/ / CPPO (NCD)

ประชากรชายและหญิงท่ีมีอายุ 
50-70 ปี มีการรับรู้ด้านสุขภาพ
และ Self Mornitoring การ
ป้องกันโรคมะเร็งล าไส้ 
(กลุ่มเป้าหมาย 61,607)

(9) (9) / / CPPO (NCD)
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(12)ผู้รับผิดชอบทีม

(10) ระดับตัวช้ีวัด (11) แหล่งข้อมูลเพ่ือการประเมินผล

รพท. คบสอ. สสจ HDC Data 
base 

(43แฟ้ม)

Survey รายงาน/
โปรแกรม
เพ่ิมเติม

รพช

(1) 
ยุทธ

ศาสตร์

 (2)
ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์

(KRI)

(3)
แผนงาน

(5) 
เป้าหมาย

(4) 
ตัวช้ีวัดแผนงาน 

(KPI)
CHIEF

(9)โครงการ

ช่ือโครงการหลัก ตัวช้ีวัด

1 ผู้ป่วยเร้ือรัง ผู้สูงอายุท่ีมีแนวโน้ม
ฆ่าตัวตายระดับ น้อย ปานกลาง 
มีการรับรู้ด้านสุขภาพและ 
สามารถป้องกันการฆ่าตัวตาย
ส าเร็จ

KPI 16 อัตราอุบัติการณ์การผู้มี
แนวโน้มฆ่าตัวตายลดลง

สง่เสรมิ

1 3. อัตราป่วยด้วย
โรคติดต่อท่ีส าคัญ
ลดลง (TB/HIV)

แผนงานท่ี 4 ลด
ปัจจัยเส่ียงด้าน
สุขภาพและ
บริหารจัดการ
ส่ิงแวดล้อมให้เอ้ือ
ต่อการมีสุขภาพดี

CPPO 4.ระดับความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน
ลดปัจจัยเส่ียงด้าน
สุขภาพและบริหาร
จัดการส่ิงแวดล้อมให้
เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี

ผู้ติดเช้ือเอชไอวีและผู้ป่วยวัณโรค
ลดลง                                  
    - เฝ้าระวังกลุ่มเส่ียงท่ีสงสัยวัณ
โรคด้วยการเอกซเรย์ทรวงอก
(ประกอบด้วย 
HCWs,Household 
Contact,HIV,Prisoner)

6. โครงการป้องกัน
โรคติดต่อ  โรคอุบัติใหม่
อุบัติซ้ า

KPI 17.1ร้อยละการเฝ้าระวัง
กลุ่มเส่ียงท่ีสงสัยวัณโรคด้วยการ
เอกซเรย์ทรวงอก(ประกอบด้วย 
HCWs,Household 
Contact,HIV,Prisoner)

9 9 4 2 โปรแกรม
 NTIP 
online

CPPO(คร.)

1 อัตราการใช้ถุงยางอนามัยในกลุ่ม
นักเรียน ม.5 และปวช.2 
(ประเมินจากการ Survey BSS ปี
ละ 1 คร้ัง ช่วง พ.ค.-ก.ค.)

KPI 17.2 อัตราการใช้ถุงยาง
อนามัยในกลุ่มนักเรียน ม.5 
และปวช.2 (ประเมินจากการ 
Survey BSS ปีละ 1 คร้ัง ช่วง 
พ.ค.-ก.ค.)

/   BSS CPPO(คร.)
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(12)ผู้รับผิดชอบทีม

(10) ระดับตัวช้ีวัด (11) แหล่งข้อมูลเพ่ือการประเมินผล

รพท. คบสอ. สสจ HDC Data 
base 

(43แฟ้ม)

Survey รายงาน/
โปรแกรม
เพ่ิมเติม

รพช

(1) 
ยุทธ

ศาสตร์

 (2)
ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์

(KRI)

(3)
แผนงาน

(5) 
เป้าหมาย

(4) 
ตัวช้ีวัดแผนงาน 

(KPI)
CHIEF

(9)โครงการ

ช่ือโครงการหลัก ตัวช้ีวัด

1 โรงพยาบาลท่ีพัฒนาอนามัย
ส่ิงแวดล้อม ได้ตามเกณฑ์ 
GREEN&CLEAN Hospital  
ระดับดีมาก Plus   (1.ประเมิน
ตนเองตามเกณฑ์GREEN & 
CLEAN Hospital วิเคราะห์และ
วางแผนปฏิบัติการเพ่ือขับเคล่ือน 
และre-acreditation
2.สร้างเครือข่ายการพัฒนา 
GREEN & CLEAN Hospital สู่
ชุมชนเพ่ือส่งเสริมให้เกิด GREEN
 & CLEAN  Community)Gab 
รพ.อินทร์บุรี,พรหมบุรี,บางระจัน,
ค่ายบางระจันและเป้าหมายเพ่ือ
พัฒนา รพ.สิงหบุรี,ท่าช้าง )

KPI 18.1 ระดับความส าเร็จของ
โรงพยาบาลท่ีพัฒนาอนามัย
ส่ิงแวดล้อม ได้ตามเกณฑ์ 
GREEN&CLEAN Hospital

9 9 2 / / CPPO(อวล.)

1 มีระบบรับแจ้งข่าว/ป่วย จากการ
สัมผัสสารเคมีทางการเกษตร 3 
ชนิด (พาราควอต คลอไพริฟอส 
ไกลโฟเสต) โดยประชาชน/อสม. 
ผ่าน Mobile Application สู่
หน่วยบริการ(คลีนิกสารเคมี
เกษตร/คลีนิกโรคจากการท างาน) 
(การด าเนินงานและการพัฒนา
ระบบรับแจ้งข่าวส ารวจการใช้
สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด
(พาราควอต คลอไพริฟอส ไกลโฟ
เสต) โดยประชาชน/อสม. ผ่าน 
Mobile Application ไปยัง
หน่วยบริการสุขภาพ (รพ.สต.
,รพช.,รพท.)

KPI 18.2 ระดับความส าเร็จของ
อ าเภอมีระบบรับแจ้งข่าว/ป่วย 
จากการสัมผัสสารเคมีทางการ
เกษตร 3 ชนิด (พาราควอต คลอ
ไพริฟอส ไกลโฟเสต) โดย
ประชาชน/อสม. ผ่าน Mobile 
Application สู่หน่วยบริการ
(คลีนิกสารเคมีเกษตร/คลีนิก
โรคจากการท างาน)

9 9 9 4 2 / CPPO(อวล.)
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(12)ผู้รับผิดชอบทีม

(10) ระดับตัวช้ีวัด (11) แหล่งข้อมูลเพ่ือการประเมินผล

รพท. คบสอ. สสจ HDC Data 
base 

(43แฟ้ม)

Survey รายงาน/
โปรแกรม
เพ่ิมเติม

รพช

(1) 
ยุทธ

ศาสตร์

 (2)
ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์

(KRI)

(3)
แผนงาน

(5) 
เป้าหมาย

(4) 
ตัวช้ีวัดแผนงาน 

(KPI)
CHIEF

(9)โครงการ

ช่ือโครงการหลัก ตัวช้ีวัด

1 การจัดท าฐานข้อมูลอาชีวอนามัย
และส่ิงแวดล้อม (Occupation 
and Environmental Health 
Profile : OEHP) ด้านการ
เกษตรกรรม และมีการรายงาน
การเจ็บป่วย หรือเสียชีวิตจาก
สารเคมีทางการเกษตร(รหัสโรค 
T60)   (1.จัดท าฐานไฟล์ชุดข้อมูล
สถิติพ้ืนฐานอาชีวอนามัยและ
ส่ิงแวดล้อม OEHP ด้านการ
เกษตรกรรม(1).ข้อมูลแรงงาน
นอกระบบในพ้ืนท่ี  2).ข้อมูล
สถานประกอบการวิสาหกิจชุมชน
 3).รายงาน 5 อันดับโรคในพ้ืนท่ี 
4).ผลการคัดกรองสุขภาพ
เกษตรกร(รับจ้างฉีดพ่น/
เกษตรกร/มีโรคประจ าตัวตาม
แบบฟอร์ม/ประชาชนท่ัวไป) 5).
สารเคมีท่ีใช่ในพ้ืนท่ี 6).
แหล่งก าเนิดมลพิษ(เช่น บ่อขยะ/
ฝุ่น) 7).ผู้สัมผัสแหล่งก าหนด
มลพิษ(เช่นผู้สัมผัสขยะ)         2.
การรายงานการเจ็บป่วยหรือ
เสียชีวิตจากสารเคมีทาง

KPI 18.3 ระดับความส าเร็จของ
การจัดท าฐานข้อมูลอาชีวอนา
มัยและส่ิงแวดล้อม 
(Occupation and 
Environmental Health 
Profile : OEHP) ด้านการ
เกษตรกรรม และมีการรายงาน
การเจ็บป่วย หรือเสียชีวิตจาก
สารเคมีทางการเกษตร(รหัสโรค
 T60)

9 9 9 4 2 / CPPO(อวล.)

1 โรงเรียนต้นแบบด้านสุขภาพ ทีม
ละ 1 โรงเรียน

KPI 19.1 จ านวนโรงเรียน
ต้นแบบด้านสุขภาพ  ทีมละ 1 
โรงเรียน

9 / CPPO (ทันต,
ส่งเสริม,อวล.)

1 โรงเรียนท่ีมี อสม. น้อย KPI 19.2 ระดบั

ความส าเร็จการด าเนนิ

กจิกรรม อสม.นอ้ยใน

โรงเรยีน

9 4 / คบ.
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(12)ผู้รับผิดชอบทีม

(10) ระดับตัวช้ีวัด (11) แหล่งข้อมูลเพ่ือการประเมินผล

รพท. คบสอ. สสจ HDC Data 
base 

(43แฟ้ม)

Survey รายงาน/
โปรแกรม
เพ่ิมเติม

รพช

(1) 
ยุทธ

ศาสตร์

 (2)
ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์

(KRI)

(3)
แผนงาน

(5) 
เป้าหมาย

(4) 
ตัวช้ีวัดแผนงาน 

(KPI)
CHIEF

(9)โครงการ

ช่ือโครงการหลัก ตัวช้ีวัด

1 อาหารสดและอาหารแปรรูปท่ี
ได้รับการตรวจสอบจากตลาด 
ร้านช า ร้านอาหาร แผงลอย
จ าหน่ายอาหาร สถานท่ีผลิต/
จ าหน่ายอาหารได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด จ านวน 3,400 
ตัวอย่าง(2 คร้ังต่อปี)

7. โครงการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพและบริการ
สุขภาพ(สธ.)

KPI 20 ร้อยละของอาหารสด
และอาหารแปรรูปท่ีได้รับการ
ตรวจสอบ ได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด

9 4  CPPO(คบ.)

1 4.ภาคีเครือข่ายมี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนาสุขภาพ

แผนงานท่ี 5. 
ส่งเสริมการมีร่วม
ของภาคีเครือข่าย

CPPO 5.ระดับความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน
ส่งเสริมการมีร่วม
ของภาคีเครือข่าย

ทีมคลินิกหมอครอบครัวมี
โครงการท่ีภาคีเครือข่ายเป็น
เจ้าของ

8. โครงการส่งเสริมการมี
ร่วมของภาคีเครือข่าย
(สสจ.)

KPI 21 ระดับความส าเร็จของ
ทีมคลินิกหมอครอบครัวมี
โครงการท่ีภาคีเครือข่ายเป็น
เจ้าของ

9 9 9 4 / CNO (ส่ือสาร)

1 5.จังหวัด/อ าเภอ มี
 EOC/SAT ท่ี
สามารถปฏิบัติงาน
ได้จริง

แผนงานท่ี 6 
พัฒนาระบบการ
ตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินและภัย
สุขภาพ

CPPO 6.ระดับความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน
พัฒนาระบบการตอบ
โต้ภาวะฉุกเฉินและ
ภัยสุขภาพ

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 
(EOC) และทีมตระหนักรู้
สถานการณ์ (SAT) สามารถ
ปฏิบัติงานได้จริง

9 โครงการพัฒนาระบบ
การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
และภัยสุขภาพ จังหวัด
สิงห์บุรี ปี 2563(สธ.)

KPI 22 ระดับความส าเร็จของ
จังหวัดในการพัฒนาศูนย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) 
และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ 
(SAT) ท่ีสามารถปฏิบัติงานได้จริง

4 2 / COO(ยุทธ.)

171 ยทุธ1



2 1.ลดอัตราการตาย
จากโรค ท่ีส าคัญ
(โรคหลอดเลือดหัวใจ
 , โรคหลอดเลือด
สมอง,มะเร็ง,ไต,
อุบัติเหตุจราจร,ฆ่า
ตัวตาย,ทารกตาย)

แผนงานท่ี 1 
พัฒนา
คุณภาพ
บริการตาม
มาตรฐานท่ี
ก าหนด

CSO/CQO 1. มีแนวทางเวชปฏิบัติ
(Clinical Practice 
Guidelines: CPG) 
ตามมาตรฐาน ของ
โรคหลอดเลือดหัวใจ, 
โรคหลอดเลือดสมอง, 
โรคมะเร็ง, โรคไต, 
อุบัติเหตุจราจร, ฆ่าตัว
ตาย, ทารกตาย

ลดอัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามหัวใจตาย
เฉียบพลันชนิด STEMI
(ผู้ป่วยSTEMI คาดประมาณ ปี 2563จ านวน 50
 คน)

1.โครงการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ
 สาขาโรคหัวใจ(สธ.)

KPI 1.1อัตราตายของผู้ป่วยโรค
กล้ามหัวใจตายเฉียบพลันชนิด 
STEMI ลดลง

(9) (9) (9) (9) (2),(4) / CSO(NCD)

ผู้ป่วย STEMI ได้รับยาละลายล่ิมเลือดภายใน 
30 นาทีหลังการวินิจฉัย
(ผู้ป่วยSTEMI คาดประมาณ ปี 2563จ านวน 50
 คน)

(9)

2 ลดอัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามหัวใจตาย
เฉียบพลันชนิด STEMI 
(ผู้ป่วย NSTEMI คาดประมาณ ปี 2563จ านวน
 88 คน)

KPI 1.2 อัตราตายของผู้ป่วยโรค
กล้ามหัวใจตายเฉียบพลันชนิด 
NSTEMI ลดลง

(9) /

ผู้ป่วย NSTEMI ได้รับ PCI ใน 72 ชม. หลังการ
วินิจฉัย
(ผู้ป่วย NSTEMI คาดประมาณ ปี 2563จ านวน
 88 คน)

(9)

ผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงมีผล
การประเมิน CVD Risk ปี 2562 ท่ีมีระดับ>
20% ได้รับการปรับเปล่ียนพฤติกรรม และมี 
Heart attack  aleart (กลุ่มเป้าหมายท้ังหมด 
1,941 คน)

(9) (9) (9)

CHIEF

ยทุธศาสตร ์ SE.  ปีงบประมาณ 2563

Goal : 2 ปี เพิม่  1 ปี
(9)โครงการ

ช่ือโครงการหลัก ตัวช้ีวัด

(1) 
ยุทธ

ศาสตร์

 (2)
ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์

(KRI)

(3)
แผนงาน

(5) 
เป้าหมาย

(4) 
ตัวช้ีวัดแผนงาน (KPI)

HDC Data
base

(43แฟ้ม)

Survey รายงาน/
โปรแกรม
เพ่ิมเติม

รพช รพท. คบสอ. สสจ

(10) ระดับตัวช้ีวัด (11) แหล่งข้อมูลเพ่ือการประเมินผล

(12)ผู้รับ
ผิดชอบ

ทีม
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CHIEF
(9)โครงการ

ช่ือโครงการหลัก ตัวช้ีวัด

(1) 
ยุทธ

ศาสตร์

 (2)
ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์

(KRI)

(3)
แผนงาน

(5) 
เป้าหมาย

(4) 
ตัวช้ีวัดแผนงาน (KPI)

HDC Data
base

(43แฟ้ม)

Survey รายงาน/
โปรแกรม
เพ่ิมเติม

รพช รพท. คบสอ. สสจ

(10) ระดับตัวช้ีวัด (11) แหล่งข้อมูลเพ่ือการประเมินผล

(12)ผู้รับ
ผิดชอบ

ทีม

2 ลดอัตราตายของผู้ป่วยโรค หลอดเลือดสมอง
ลดลง (ผู้ป่วย stroke คาดประมาณ ปี 2563
จ านวน 979 คน)

2.โครงการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ
 สาขาโรคหลอด
เลือดสมอง(สสจ.)(สธ.)

KPI 2.อัตราตายของผู้ป่วยโรค 
หลอดเลือดสมองลดลง

(9) (9) / CSO(NCD)

ผู้ป่วยท่ีมีอาการไม่เกิน 4.5 ชม.ได้รับการรักษา
ภายใน 60 นาที    
(ผู้ป่วย stroke คาดประมาณ ปี 2563จ านวน 
979 คน)

(9) (9)

ผู้ป่วยท่ีมีอาการไม่เกิน 72 ชม. ได้รับการรักษา
ใน stroke unit≥45%          
 (ผู้ป่วย stroke คาดประมาณ ปี 2563จ านวน 
979 คน)

(9) (9)

 ผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงมีผล
การประเมิน CVD Risk ปี 2562 ท่ีมีระดับ>
20% ได้รับการปรับเปล่ียนพฤติกรรม และมี 
stroke  aleart (กลุ่มเป้าหมายท้ังหมด 1,941 
คน)

(9) (9) (9)

2 ลดการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน ภายใน 
24 ชม. ใน โรงพยาบาล ระดับ S, M1 (ท้ังท่ี 
ERและ Admit)
(ผู้ป่วยวิกฤติคาดประมาณ ปี 2563จ านวน   
1,076  คน)

3.โครงการพัฒนา
ระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน
ครบวงจร(สธ./จังหวัด)

KPI 3.1 อัตราเสียชีวิตของผู้ป่วย
วิกฤติฉุกเฉิน ภายใน 24 ชม. ใน
 โรงพยาบาล ระดับ A, S, M1 
(ท้ังท่ี ERและ Admit)ลดลง

(9) (9) / CSO(NCD)

2 ลดการเสียชีวิตของผู้ป่วยอุบัติเหตุจราจร PS >
0.75
(ผู้ป่วยผู้ป่วยอุบัติเหตุจราจรคาด PS >0.75 
ประมาณท้ังหมด…1,527.คน)

KPI 3.2 อัตราการเสียชีวิตของ
ผู้ป่วยอุบัติเหตุจราจร PS >0.75

(9) (9) (9) (9)

เพ่ิมการเข้าถึงการบริการการแพทย์ฉุกเฉินไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 
(ปี 2562 ท้ังหมด 4,701 ปฎิบัติการ)

(9) (9) (9)

173 ยทุธ2



CHIEF
(9)โครงการ

ช่ือโครงการหลัก ตัวช้ีวัด

(1) 
ยุทธ

ศาสตร์

 (2)
ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์

(KRI)

(3)
แผนงาน

(5) 
เป้าหมาย

(4) 
ตัวช้ีวัดแผนงาน (KPI)

HDC Data
base

(43แฟ้ม)

Survey รายงาน/
โปรแกรม
เพ่ิมเติม

รพช รพท. คบสอ. สสจ

(10) ระดับตัวช้ีวัด (11) แหล่งข้อมูลเพ่ือการประเมินผล

(12)ผู้รับ
ผิดชอบ

ทีม

ลดความแออัดในห้องฉุกเฉิน ผู้ป่วยท่ีไม่ฉุกเฉิน
ในห้องฉุกเฉิน ระดับ 4 และ 5 (Non – 
Trauma) ลดลงร้อยละ 10 
(ผู้ป่วยคาดประมาณท้ังหมด…10,1045 ราย)

(9) (9) (9) (9)

ลดความแออัดในห้องฉุกเฉินผู้ป่วยท่ีมีข้อบ่งช้ี
ในการ admit อยู่ในห้องฉุกเฉินไม่เกิน 2 ชม. 
(2hr triage) ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 50
(ผู้ป่วยคาดประมาณท้ังหมด 5,015 ราย)

(9) (9)

2  ลดการฆ่าตัวตายส าเร็จ (ผู้พยายามฆ่าตัวตายปี
2562ได้รับการดูแลติดตามเพ่ือป้องกันการ
พยายามฆ่าตัวตายซ้ า)

4.โครงการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ
 สาขาสุขภาพจิตและ
จิตเวช(สธ./จังหวัด)

KPI 4.1 อัตราฆ่าตัวตายส าเร็จ 
ต่อแสน

9 9 4 2 รง 506 CSO(สส.)

2 ประชาชนอายุ 15 ปี ข้ึนไป เข้าถึงการรักษา
โรคซึมเศร้ารายใหม่จ านวน 212 คน

KPI 4.2 ร้อยละของผู้ป่วยโรค
ซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต

9 9 4 2 / CSO

(สส.)

2 อัตราตายทารกแรกเกิด (ทารกเกิดมีชีพ ปี 62 
จากรง.ก2)

5 โครงการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ
 สาขาทารกแรกเกิด
(สธ./เขต)

KPI 5.อัตราตายทารกแรกเกิด 9 9 4 2 / รง.ก.2 CSO(สส.)
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CHIEF
(9)โครงการ

ช่ือโครงการหลัก ตัวช้ีวัด

(1) 
ยุทธ

ศาสตร์

 (2)
ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์

(KRI)

(3)
แผนงาน

(5) 
เป้าหมาย

(4) 
ตัวช้ีวัดแผนงาน (KPI)

HDC Data
base

(43แฟ้ม)

Survey รายงาน/
โปรแกรม
เพ่ิมเติม

รพช รพท. คบสอ. สสจ

(10) ระดับตัวช้ีวัด (11) แหล่งข้อมูลเพ่ือการประเมินผล

(12)ผู้รับ
ผิดชอบ

ทีม

2 2. ลดความพิการ
และภาวะแทรกซ้อน
 โรคท่ีส าคัญ(เบา
หวาน,ความดัน,ยา
เสพติด,วัณโรค,ไต,
มะเร็ง)

ผู้ป่วยโรคเบาหวานท่ีควบคุมระดับน ้าตาลได้ดี
เพ่ิมข้ึน

6.โครงการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ
 สาขาโรคไม่ติดต่อ
เร้ือรัง(สธ.)

KPI 6.1 ร้อยละของผู้ป่วย
โรคเบาหวานท่ีควบคุมระดับน ้า
ตาลได้ดีเพ่ิมข้ึน

(9) (9) (9) / CSO(NCD)

ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจ HbA1cอย่าง
น้อย 2 คร้ังต่อปี  
(กลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยโรคเบาหวานท้ังหมด 
จ านวน ….คน)

(9) (9) (9)

ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ท่ีควบคุมระดับน้ าตาลได้
ไม่ดี ได้รับการประเมิน risk factor และ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมตามหลัก3อ3ส และมีSelf
 care มากกว่าร้อยละ 80
(กลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ท่ีควบคุม
ระดับน้ าตาลได้ไม่ดี  จ านวน 10,458 คน)

(9) (9) (9)
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CHIEF
(9)โครงการ

ช่ือโครงการหลัก ตัวช้ีวัด

(1) 
ยุทธ

ศาสตร์

 (2)
ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์

(KRI)

(3)
แผนงาน

(5) 
เป้าหมาย

(4) 
ตัวช้ีวัดแผนงาน (KPI)

HDC Data
base

(43แฟ้ม)

Survey รายงาน/
โปรแกรม
เพ่ิมเติม

รพช รพท. คบสอ. สสจ

(10) ระดับตัวช้ีวัด (11) แหล่งข้อมูลเพ่ือการประเมินผล

(12)ผู้รับ
ผิดชอบ

ทีม

2 ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมความดันโลหิต
ได้ดีเพ่ิมข้ึน (ผู้ป่วย HT ควบคุมได้ไม่ดี ท้ังหมด
21,946 คน)

KPI 6.2 ร้อยละผู้ป่วยความดัน
โลหิตสูงท่ีควบคุมความดันโลหิต
ได้ดีเพ่ิมข้ึน

(9) (9) (9) /

ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงได้รับการตรวจวัด
ความดันโลหิต  2 คร้ังต่อปี 
(กลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 
ท้ังหมด จ านวน37,107คน)

(9) (9) (9)

ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมความดัน
โลหิตไม่ได้ ได้รับการประเมิน risk factor และ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมตามหลัก3อ 3ส และมี
Self care (กลุ่มผู้ป่วย HT ควบคุมได้  ไม่ดี 
ท้ังหมด21,946 คน)

(9) (9) (9)

2 ผู้ป่วย CKD ท่ีมีอัตราการลดลงของ eGFR<4 
ml/min/1.73m2/yเพ่ิมข้ึน 
(กลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วย CKD ท้ังหมด 3,335 คน)

7.โครงการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ
 สาขาโรคไต(สธ.)

KPI 7 ร้อยละของผู้ป่วย CKD ท่ี
มีอัตราการลดลงของ eGFR<4
 ml/min/1.73m2/yrเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ5ต่อปี

(9) (9) (9) / CSO(NCD)
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CHIEF
(9)โครงการ

ช่ือโครงการหลัก ตัวช้ีวัด

(1) 
ยุทธ

ศาสตร์

 (2)
ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์

(KRI)

(3)
แผนงาน

(5) 
เป้าหมาย

(4) 
ตัวช้ีวัดแผนงาน (KPI)

HDC Data
base

(43แฟ้ม)

Survey รายงาน/
โปรแกรม
เพ่ิมเติม

รพช รพท. คบสอ. สสจ

(10) ระดับตัวช้ีวัด (11) แหล่งข้อมูลเพ่ือการประเมินผล

(12)ผู้รับ
ผิดชอบ

ทีม

ผู้ป่วย DM/HTคัดกรอง CKD    (กลุ่มเป้าหมาย
 ผู้ป่วยDM/HT ท้ังหมด 32,650 คน)

(9) (9) (9)

ผู้ป่วย CKD Stage 3-4 ได้รับปรับเปล่ียน
พฤติกรรมและได้รับการติดตามหลังจากการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม.

(9) (9) (9)

2 ผู้ป่วยมะเร็งล าไส้ ได้รับการติดตามและเตรียม
ความพร้อม เพ่ือให้ได้รับการ ผ่าตัด รังสีรักษา 
เคมีบ าบัด ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด (ผู้ป่วยมะเร็ง
ล าไส้ คาดประมาณ  73 คน )

8.โครงการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ
 สาขาโรคมะเร็ง(สธ.)

KPI 8.1 ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง
ล าไส้ ได้รับการรักษาภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด

(9) / CSO(NCD)

2 ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ได้รับการติดตามและ
เตรียมความพร้อม เพ่ือให้ได้รับการ ผ่าตัด รังสี
รักษา เคมีบ าบัด ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด (ผู้ป่วย
มะเร็งเต้านม คาดประมาณ  83 คน )

KPI 8.2.ร้อยละผู้ป่วยมะเร็งเต้า
นม ได้รับการรักษาภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด

(9) /

2 ผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก ได้รับการติดตามและ
เตรียมความพร้อม เพ่ือให้ได้รับการ ผ่าตัด รังสี
รักษา เคมีบ าบัด ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด (ผู้ป่วย
มะเร็งปากมดลูก คาดประมาณ  63 คน )

KPI 8.3.ร้อยละผู้ป่วยมะเร็งปาก
มดลูกได้รับการรักษาภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด

(9) /

2 พัฒนาห้องฉุกเฉินคุณภาพ โรงพยาบาล  6 แห่ง 9.โครงการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ 
ER คุณภาพ(สธ./
จังหวัด)

KPI 9 ร้อยละของโรงพยาบาล
ผ่านเกณฑ์ ER คุณภาพ

(9) (9) /

2 ผู้ป่วยยาเสพติด ท่ีได้รับการคัดกรองเป็นผู้ใช้ ผู้
เสพ และผู้ติดยาเสพติด ทุกคนในปี 62 จ านวน
 166 คน

10.โครงการพัฒนา
ระบบบริการ
บ าบัดรักษาผู้ป่วยยา
เสพติด(สธ./จังหวัด)

KPI 10.1ร้อยละของผู้ป่วยยา
เสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษา 
และติดตามดูแลอย่างต่อเน่ือง 1ปี
(Retention Rate)

9 9 4 2 บสต. CSO สส
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CHIEF
(9)โครงการ

ช่ือโครงการหลัก ตัวช้ีวัด

(1) 
ยุทธ

ศาสตร์

 (2)
ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์

(KRI)

(3)
แผนงาน

(5) 
เป้าหมาย

(4) 
ตัวช้ีวัดแผนงาน (KPI)

HDC Data
base

(43แฟ้ม)

Survey รายงาน/
โปรแกรม
เพ่ิมเติม

รพช รพท. คบสอ. สสจ

(10) ระดับตัวช้ีวัด (11) แหล่งข้อมูลเพ่ือการประเมินผล

(12)ผู้รับ
ผิดชอบ

ทีม

2 จ านวนผู้ป่วยกลุ่มเส่ียงก่อความรุนแรงท่ีได้รับ
การประเมิน การบ าบัดรักษาและได้รับการ
จ าหน่ายท้ังหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
รอเป้าหมายจากกระทรวง

KPI 10.2 ร้อยละของผู้ป่วยยา
เสพติดกลุ่มเส่ียงก่อความรุนแรง
ได้รับการประเมิน บ าบัดรักษา
และติดตามดูแลช่วยเหลือตาม
ระดับความรุนแรงอย่างต่อเน่ือง

9 9 4 2 บสต. CSO สส

2 จ านวนผู้ป่วยยาเสพติดท่ีได้รับการบ าบัดดูแล
โดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง (CBTx) ตาม
เป้าหมายท่ีก าหนด

KPI 10.3 จ านวนผู้ป่วยยาเสพ
ติดท่ีได้รับการบ าบัดดูแลโดยใช้
ชุมชนเป็นศูนย์กลาง (CBTx) 
ตามเป้าหมายท่ีก าหนด

9 9 4 2 บสต. CSO สส

2 อัตราความส าเร็จของการรักษาวัณโรคปอดราย
ใหม่เพ่ิมข้ึน

11 โครงการพัฒนา
ระบบริการโรคติดต่อ
 โรคอุบัติใหม่ และ
โรคอุบัติซ้ า(สธ.)

KPI 11 อัตราความส าเร็จของ
การรักษาวัณโรคปอดรายใหม่

9 9 9 CSO(คร.)

2 การใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ในโรงพยาบาล
 และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง

12.โครงการป้องกัน
และควบคุมการด้ือ
ยาต้านจุลชีพและการ
ใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผล(สธ.)

KPI 12.1 ระดับความส าเร็จของ
โรงพยาบาลท่ีมีการใช้ยาอย่างสม
เหตุผล (RDU)

9 9 9 / / CSO(คบ.)

2 โรงพยาบาลท่ัวไปมีระบบจัดการการด้ือยาต้าน
จุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR)  และการติดเช้ือ
ด้ือยาในกระแสเลือลดลง 7.5%จากปีปฏิทิน 61

KPI 12.2 ระดับความส าเร็ขของ
โรงพยาบาลท่ีมีระบบจัดการ
การด้ือยาต้านจุลชีพอย่างบูรณา
การ (AMR)

9  CSO(คบ.)

2 โรงพยาบาลท่ัวไปมีคลินิกการให้บริการกัญชา
ทางการแพทย์ผสมผสานแพทย์แผนปัจจุบัน
และแพทย์แผนไทย

13. โครงการกัญชา
ทางการแพทย์(สธ.)

KPI 13 ระดับความส าเร็จของ
การให้บริการกัญชาทาง

การแพทย์ผสมผสานแพทย์แผน
ปัจจุบันและแพทย์แผนไทยใน

โรงพยาบาล

9  CSO(คบ.)
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CHIEF
(9)โครงการ

ช่ือโครงการหลัก ตัวช้ีวัด

(1) 
ยุทธ

ศาสตร์

 (2)
ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์

(KRI)

(3)
แผนงาน

(5) 
เป้าหมาย

(4) 
ตัวช้ีวัดแผนงาน (KPI)

HDC Data
base

(43แฟ้ม)

Survey รายงาน/
โปรแกรม
เพ่ิมเติม

รพช รพท. คบสอ. สสจ

(10) ระดับตัวช้ีวัด (11) แหล่งข้อมูลเพ่ือการประเมินผล

(12)ผู้รับ
ผิดชอบ

ทีม

2 3. ลดความแออัด 
และลดระยะ
เวลารอคอย

แผนงานท่ี 2
ลดความแออัด
และลด
ระยะเวลารอ
คอย

CSO/CQO 2.ระดับความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน
ลดความแออัด
และลดระยะเวลา
รอคอย

หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วย
บริการปฐมภูมิในพ้ืนท่ี 
จ านวน 20 ทีม

14.โครงการพัฒนา
ระบบการแพทย์ปฐม
ภูมิ(สธ.)

KPI 14 ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินการพัฒนาหน่วย
บริการปฐมภูมิและเครือข่าย
หน่วยบริการปฐมภูมิในพ้ืนท่ี

9 9 9 4 2  / CSO(ครบ.)

2 ผู้ป่วย กลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับการดูแลจาก
อสม. หมอประจ าบ้านมีคุณภาพชีวิตท่ีดี(ผู้ป่วย
ติดบ้านติดเตียง ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาสท่ีมีภาวะ
พ่ึงพิง) 
จ านวน 1,134 คน

15โครงการพัฒนา
เครือข่ายก าลังคน
ด้านสุขภาพ และ 
อสม.(สธ.)

KPI 15 ร้อยละของผู้ป่วย 
กลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับการดูแล
จาก อสม. หมอประจ าบ้านมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี

9 9 9 4 2  /
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3 1.ระบบบริหาร
จัดการทรัพยากรท่ีมี
คุณภาพและมี
คุณธรรม

แผนงานท่ี 1
ระบบธรรมาภิ
บาลและ
องค์กรคุณภาพ

COO 1. ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินงาน
ระบบธรรมาภิบาลและ
องค์กรคุณภาพ

การจัดท าโครงการขับเคล่ือน
นโยบายของหน่วยงานท่ีสอดรับแผน
ปฎิบัติการด้านสาธารณสุข 
ปีงบประมาณ 2563

1.โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการทรัพยากร (สธ.)

KPI 1.1ร้อยละของการจัดท า
โครงการขับเคล่ือนนโยบาย สอด
รับแผนปฎิบัติการด้านสาธารณสุข
 ปีงบประมาณ 2563

4 2  ยุทธ

3 CFO โรงพยาบาลท่ีมีระดับวิกฤตลดลง KPI 1.2.ร้อยละของโรงพยาบาลท่ี
มีระดับวิกฤตลดลง

9 9 4 2  CFO(
บริหาร/คบ/
ประกัน)

3  รพสต. ท่ีมีสภาพคล่องมากกว่า 3 
เดือน

KPI 1.3.ร้อยละของ รพสต. ท่ีมี
สภาพคล่องมากกว่า 3 เดือน

9 9 9  CFO(
บริหาร/คบ/
ประกัน)

3 การเบิกจ่ายงบประมาณ ของ
หน่วยงาน

KPI 1.4 ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณ

9 9 9 4 2  CFO(
บริหาร/คบ/
ประกัน)

3 มูลค่าการจัดซ้ือร่วมระดับจังหวัด KPI 1.5ระดับความส าเร็จของการ
จัดซ้ือร่วมระดับจังหวัด (แยกราย
ประเภท)

9 9 9  คบ.



- ยา

9 9 9  คบ.



- วัสดุการแพทย์ท่ัวไป

9 9 9  คบ.



- ทันตกรรม

9 9 9  คบ.



- วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

9 9 9  คบ.

(5) 
เป้าหมายCHIEF

(1) 
ยุทธ

ศาสตร์

 (2)
ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์

(KRI)

(3)
แผนงาน

(4) 
ตัวช้ีวัดแผนงาน (KPI)

ยทุธศาสตร ์ P&G E.  ปีงบประมาณ 2563

Goal : 2 ปี เพิม่  1 ปี

Survey

(9)โครงการ

ช่ือโครงการหลัก ตัวช้ีวัด

(11) แหล่งข้อมูลเพ่ือการประเมินผล

สสจ

(12)
ผู้รับผิดชอบ

รายงาน/
โปรแกรม
เพ่ิมเติม

HDC Data 
base 

(43แฟ้ม)

(10) ระดับตัวช้ีวัด

ทีม รพช รพท. คบสอ.
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(5) 
เป้าหมายCHIEF

(1) 
ยุทธ

ศาสตร์

 (2)
ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์

(KRI)

(3)
แผนงาน

(4) 
ตัวช้ีวัดแผนงาน (KPI)

Survey

(9)โครงการ

ช่ือโครงการหลัก ตัวช้ีวัด

(11) แหล่งข้อมูลเพ่ือการประเมินผล

สสจ

(12)
ผู้รับผิดชอบ

รายงาน/
โปรแกรม
เพ่ิมเติม

HDC Data 
base 

(43แฟ้ม)

(10) ระดับตัวช้ีวัด

ทีม รพช รพท. คบสอ.

3 CQO ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพัฒนา
ผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA)

2.โครงการพัฒนาองค์กร
คุณภาพ จังหวัดสิงห์บุรี ปี 
2563(สธ.)

KPI 2.1 ระดับความส าเร็จของ
ส่วนราชการในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ี
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ท่ี
ก าหนด

9 4  / CQO(ครบ.)

3 โรงพยาบาลทุกแห่งพัฒนาผ่านการ
รับรอง HA

KPI 2.2 ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐาน
ผ่านการรับรอง HA

 /

3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
ทุกแห่งพัฒนาผ่านการรับรอง รพ.สต.
 ติดดาว ระดับ 5 ดาว

KPI 2.3 ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.
ติดดาว

9 9 4 2  /

3 จังหวัดสิงห์บุรีผ่านการรับรอง
มาตรฐานเครือข่ายบริการสุขภาพ
ระดับจังหวัด “Provincial 
Healthcare Network 
Certification - PNC” เร่ือง DM HT

KPI 2.4 ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน PNC

4 2

3 อ าเภอผ่านการรับรอง DHSA KPI 2.5  ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินงานอ าเภอผ่านการ
รับรอง DHSA

1

3 มีการ survey ด้านพฤติกรรม
สุขภาพและส่ิงแวดล้อม ปีละ 2 คร้ัง

3. โครงการประเมินความ
รอบรู้ด้านสุขภาพ (Health 
Literacy)(สธ./สสจ.)

3. ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานประเมินความรอบรู้
ด้านสุขภาพ (Health Literacy)

4 2  /

3 CMO หน่วยงานในสังกัดผ่านเกณฑ์ประเมิน
 ITA(90 คะแนน)

4.โครงการประเมินคุณธรรม
ความโปร่งใส (สธ.)

4.ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด
ผ่านเกณฑ์ประเมิน ITA(90 คะแนน)

9 9 4 2 EB1 - 
EB26

CMO (นิติ
การ)
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(5) 
เป้าหมายCHIEF

(1) 
ยุทธ

ศาสตร์

 (2)
ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์

(KRI)

(3)
แผนงาน

(4) 
ตัวช้ีวัดแผนงาน (KPI)

Survey

(9)โครงการ

ช่ือโครงการหลัก ตัวช้ีวัด

(11) แหล่งข้อมูลเพ่ือการประเมินผล

สสจ

(12)
ผู้รับผิดชอบ

รายงาน/
โปรแกรม
เพ่ิมเติม

HDC Data 
base 

(43แฟ้ม)

(10) ระดับตัวช้ีวัด

ทีม รพช รพท. คบสอ.

3 2. มีระบบบริหาร
จัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพ และ
บุคลากรมีความสุข

แผนงานท่ี2
พัฒนาระบบ
บริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ด้านสุขภาพ

CHRO/C
MO/CN
O

2.ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินงาน
พัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ด้านสุขภาพ

 คบสอ.มีการบริหารจัดการบุคลากร
เพียงพอในการปฏิบัติงาน

5.โครงการบริหารจัดการ
ก าลังด้านสุขภาพ จังหวัด
สิงห์บุรี ปี 2563(สธ.)

5.1ระดับความส าเร็จของ คบสอ.มี
การบริหารจัดการบุคลากรเพียงพอ
ในการปฏิบัติงาน

4 2 / CHRO/CMO(
HR)

3 หน่วยงานมีการจัดท าและใช้ IDPใน
การพัฒนาบุคลากร

5.2ระดับความส าเร็จของ
หน่วยงานมีการจัดท าและใช้ IDP
ในการพัฒนาบุคลากร

4 2 /

3 องค์กรแห่งความสุข 
(Happy  organization)

6 โครงการ Happy MOPH 
กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงแห่งความสุข(สธ.)

6.1ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินการเป็นองค์กรแห่งความสุข
(Happy organization)

4 2 /

3 องค์กรคุณธรรม/ITA 6.2ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินการเป็นองค์กรคุณธรรม

4 2 /

3 CQO อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 
หมอประจ าบ้าน

7. โครงการพัฒนาเครือข่าย
ก าลังคนด้านสุขภาพ และ 
อสม.(สธ.)

7. ร้อยละ อสม. ท่ีได้รับการพัฒนา
เป็น อสม. หมอประจ าบ้าน

 / CQO

3 3. มีระบบฐานข้อมูล
 และสารสนเทศท่ีมี
คุณภาพ สามารถ
รองรับการพัฒนา
ของจังหวัดได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

แผนท่ี3
พัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศด้าน
สุขภาพ

COO/CI
O

3.ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินงาน
พัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศด้านสุขภาพ

โรงพยาบาลภาครัฐ สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข มีการด าเนินงาน Digital
 Transformationเพ่ือก้าวสู่การเป็น
 Smart Hospital

8. โครงการ  Digital 
Transformation

8.1 ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินการโรงพยาบาลภาครัฐ 
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีการ
ด าเนินงาน Digital 
Transformationเพ่ือก้าวสู่การ
เป็น Smart Hospital

9 9 2 / CIO(ยุทธ.)

3 ร้อยละของสถานบริการท่ีผ่านเกณฑ์
คุณภาพข้อมูล

8.2ระดับความส าเร็จของของ
สถานบริการท่ีผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ข้อมูล

9 9 2 / CIO(ยุทธ.)

3 การมี Cloud Server ส าหรับ
ฐานข้อมูลให้บริการ

8.3 ระดับความส าเร็จของการมี 
Cloud Server ส าหรับฐานข้อมูล
ให้บริการ

2 CIO(ยุทธ.)
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(1) 

ยทุธศาสตร์

 (2)   

แผนงาน

 (3)

โครงการ

(4)

ตัวชีว้ัด
ประเภท จ านวน

รายละเอยีดการ

ใชง้บประมาณ

จ านวนเงนิ

 (บาท)

แหลง่งบ 

ประมาณ

ระบเุดอืนที่

ด าเนนิการ

งบประมาณ

ทีใ่ช ้

(13) 

หน่วยงาน

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ปีงบประมาณ 2563   หนว่ยงาน...................................                   งานประจ า                      งานยทุธศาสตร์

นโยบาย สสจ.สงิหบ์รุ(ี1-4)      (5)      

แผนงาน/

โครงการ

  (6)  

วัตถปุระสงค์

    (7)     

ตัวชีว้ัด

           (8)           

  กจิกรรมส าคัญ

 (9)  กลุม่เป้าหมาย     (10)   แผนการใชง้บประมาณ (11)  ระยะเวลา  (12) 

ผูรั้บผดิชอ

บ

183 แบบแผน63






